
120 let SDH Komňátka 

 
Dne 1. června 1889 se sešla v hostinci u Pechů skupina mužů, která se rozhodla založit sbor 

dobrovolných hasičů v Komňátce. Pan Antonín David (obecní písař) byl pověřen vypracováním stanov 

a jejich odesláním ke schválení. Zakládající členové sboru: Bittner František – rolník, David Antonín – 

rolník, Macek František – rolník, David Antonín – obecní písař, David Josef – rychtář, Matýs František 

– rolník, Mazák Antonín – rolník. 

 

Po schválení stanov byla svolána první schůze na den 16. června 1889 v hostinci pana Emanuela 

Podhorného. Přihlásilo se 21 činných členů a 8 přispívajících. Byl zvolen výbor sboru v čele s Janem 

Pavelkou a náčelníkem Antonínem Davidem (tajemníkem obce). 27. 9. 1889 byla sboru dodána 

stříkačka, která byla slavnostně vysvěcena 13. 10. farářem z Raškova panem Josefem Zezulou. 

 

21. května 1891 došlo ke schválení stanov 17. župy (byla založena v České Rudě) a byl zvolen výbor 

župy. Starostou byl zvolen F. Vařeka nadučitel z Bušína. Pan Antonín David z Komňátky byl zvolen 

pokladníkem. Nejstarší sbory v 17. župě byly: Bludov a Hrabenov (1881), Český Bohdíkov (1886), 

Chromeč (1888), Komňátka (1889), Hostice, Janoušov, Bušín (1890), Štědrákova Lhota (1892), Bohutín 

(1894). Župní sjezdy byly pak pořádány každým rokem v jiné obci. 1892 se jednota zúčastnila slavnosti 

svěcení školní budovy v Komňátce. 16. dubna 1893 slavnosti svěcení základního kamene při stavbě 

místní kaple. 1893 získal sbor od místního Obecního úřadu novou zbrojnici. 

 

V roce 1894 členové sboru hráli divadlo a založili i pěvecký sbor. Hlavně díky práci člena sboru a 

později jednatele, učitele a správce školy v Komňátce pana Lamberta Talpy, který se ze všech sil snažil 

osvětově působit na členy spolku i občany Komňátky. Sbor měl i vlastní knihovnu 

 

17. 7. 1904 se v Komňátce konal sjezd hasičstva 17. župy, spojený s přednáškou pana doktora Fišery z 

Olomouce (na zahradě u rychty). Zúčastnily se jej hasičské spolky a řada hostů ze širokého okolí. 

15.5.1907 zemřel pan Lambert Talpa a pochován byl na místním hřbitově. Jednatelem spolku se stal 

učitel pan Karel Homola. 

 

1912 byla řada hasičů povolána do armády. 10 členů sboru odešlo do války. Rokem 1915 spolkový život 

ustal. Další 3 muži odešli do války. 

 

První poválečná valná hromada se uskutečnila 12. ledna 1919. Byl zvolen nový výbor v čele s Janem 

Bittnerem. Členové sboru uctili památku 3 členů sboru, kteří padli na bojištích 1. světové války. Byli to 

Jan Horáček, Adolf Podhorný a Antonín Rulíšek. V tomto roce 31. srpna byla uspořádána na zahradě u 

rychty slavnost k 30letému výročí sboru. Slavnostní proslov pronesl náčelník župy Jan Hub. Proběhlo 

cvičení místního sboru i sboru z Českého Bohdíkova. 

 

V rámci sboru byl zřízen Samaritský dozorčí sbor, skládající se ze 3 mužů a 2 žen. Sbor má za úkol 

poskytovat první pomoc při úrazech. Členy prvního samaritského sboru se stali: Václav Hégr, Hynek 

Valouch, Jan Doležel, Marie Nesétová a Františka Bittnerová. Samaritní stráž poskytovala během 

20. a 30. let pomoc při 20 až 45 případech ročně. 

 

1928 obec Komňátka postavila za finančního i materiálního přispění hasičů pomník padlým vojínům. 

28. října se tu pak konávala slavnost u příležitosti vzniku samostatného státu, se kterou byl spojen 

lampionový průvod obcí.  

 

Roku 1933 byl bratr Vojtěch Seifert (řídící učitel v Komňátce a jednatel sboru od roku 1930) zvolen 

místostarostou 17. župy. Roku 1934, kdy byl Vojtěch Seifert přeložen do jiného působiště, byl jmenován 

čestným členem sboru. 

 

10. května 1934 se sedm hasičů z Komňátky účastnilo sjezdu hasičstva v Opavě. Průvodu se zúčastnilo 

na 12 000 krojovaných hasičů z celé republiky i okolních států 



1. července 1934 se v Komňátce konal okrskový sjezd hasičstva. Zúčastnil se jej starosta župy Antonín 

Osladil, náčelník župy Antonín Pospíšil a místostarosta Vojtěch Seifert, který měl slavnostní proslov. 

Činní členové složili slib. 

 

V září 1938 bylo náčelnictvo sboru povoláno k mimořádnému cvičení ve zbrani. V říjnu obsadila obec 

německá armáda. Všechny knihy a doklady měly být dány k dispozici novým řídícím orgánům. 

 

Roku 1939 se konaly ještě 4 výborové schůze (poslední 8. července).  Sbor musel odstranit český název 

ze zbrojnice. Bylo rozhodnuto zbrojnici obílit (i s nápisem), tak jako kapli. Sbor dostal německé vedení, 

musel se řídit pokyny německých úřadů. 

 

První mimořádná valná hromada po 2. sv. válce se konala 30. června 1945. Hasiči se sešli v pohostinství 

paní Podhorné. Starostou sboru byl zvolen Josef Diviš (z č. 6). Místo dřívějšího župního členění 

nastoupilo členění okresní. Sbor Komňátky se stal jednou z hasičských organizací Šumperské okresní 

hasičské jednoty. Byly schváleny nové stanovy hasičského sboru. Ještě v roce 1946 byla zapálena 

Masarykova vatra u příležitosti výročí narození bývalého prezidenta republiky. V den výročí osvobození 

byla zasazena lípa (poblíž zbrojnice). 

 

V roce 1949 začínají hasiči budovat vodní nádrž, kterou by mohli využívat při hašení požárů v obci. 

Dne 25. 6. se konala mimořádná valná hromada u příležitosti 60ti-letého trvání sboru, které se zúčastnil 

i čestný člen sboru pan Vojtěch Seifert. Druhý den 26. 6. proběhla zahradní slavnost spojená se sjezdem 

rodáků. Sbor zakoupil motorovou stříkačku. 

 

Roku 1950 byla opravena zbrojnice. Hasiči začali provádět preventivní prohlídky komínů u soukromých 

domů, ale i organizací. Podíleli se na nočních hlídkách v době žní. 

 

Roku 1955 Hasičská jednota získala novou motorovou stříkačku 24. 3. 1957 byl v Dolním Bohdíkově 

utvořen okrsek, do kterého byly přiděleny obce Komňátka, Štědrákova Lhota, Hostice, Bohdíkov a 

Raškov.  

 

Roku 1963 se mladí požárníci na okrskové soutěži ve Starém Městě pod Sněžníkem umístili na 2. místě. 

Tou dobou měl sbor 48 členů (29 mužů a 19 žen) a 10 mladých požárníků. V rámci oslav 100. výročí 

požární ochrany byla 3. 10. 1964 zapálena hranice „u kříže“. Na okrskové soutěži v Rudě nad Moravou 

v roce 1966 se družstvo z Komňátky umístilo na 1. místě. 

 

Od 1. 1. 1978 začalo platit nové rozdělení ZO SPO do okrsků. Komňátka patří do 11. okrsku (Bartoňov-

Radomilov, Bušín, Bohdíkov, Hostice, Hrabenov, Janoušov, Klášterec, Lhota Štědrákova, Olšany, 

Raškov, Ruda nad Moravou a ZPS OLPA Aloisov). 

 

80. léta - pro požárníky z Komňátky začalo období velkých brigádnických akcí. Opravili střechu nad 

obchodem Jednoty a později adaptovali celý obchod v budově bývalé rychty, postavili garáž pro své 

nákladní auto Avia, budovali vodovod v Komňátce, od roku 1986 i lyžařský vlek. Mimoto každoročně 

pomáhali místnímu JZD se sběrem sena z těžko dostupných ploch, s úklidem slámy. Za svou vynikající 

činnost sbor obdržel v roce 1981 od MNV novou výkonnější stříkačku a nákladní auto Avia 

s prodlouženým valníkem. Sbor měl tou dobou 47 členů.  

 

Poslední akcí komňátských hasičů bylo 100. výročí založení v roce 1989. Poté v jejich řadách došlo k 

rozepřím, někteří členové vystoupili, vznikl nový výbor a tím hasiči jako organizace přestali fungovat. 

Dál se pod jejich hlavičkou provozoval vlek, kde zbylo jen několik členů hasičů, zbytek byli přespolní 

milovníci lyžování.  

 

Od roku 1990 je SDH Komňátka  řádným členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor je 

řízen Okresním sdružením hasičů v Šumperku, který řídí 10 okrsků. Komňátka je zařazena do 6. okrsku 

společně s SDH Bohdíkov, Raškov, Ruda nad Moravou, Bartoňov – Radomilov, Bušín, Hostice, 

Hrabenov, Janoušov, Olšany a Štědrákova Lhota. 



Činnost Sboru v Komňátce byla oficiálně obnovena v roce 2005. Starostou sboru byl zvolen Miroslav 

Spáčil. I přes malý počet členů hasiči připravili několik společenských akcí. Koncem května Kácení 

máje a v srpnu táborák s občerstvením a tombolou. Po přívalových deštích se podíleli na odklízení 

naplavenin v obci. Závěrem roku postavili před kaplí Vánoční strom. Převzali do pronájmu objekt 

bývalé prodejny potravin, kterou brigádnicky upravili pro zazimování.  

 

Roku 2008 tvořilo členskou základnu 17 členů, z toho 11 mužů a 6 žen. Na jaře společně se členy 

raškovské a bohdíkovské jednotky SDH provedli nácvik činností při živelných pohromách, pod vedením 

dobrovolníků Civilní ochrany v Šumperku. Tradičními akcemi komňátských hasičů se stalo každoroční 

Kácení máje, táborák v srpnu a Turnaj v kuželkách v Bohdíkově.  

 

Komňátským hasičům se podařilo rozhýbat společenský život v této části obce, oslovit ke spolupráci 

řadu dobrovolníků i obecní úřad Bohdíkova. Navázali přátelské vztahy se sbory v Raškově a Bohdíkově, 

se kterými spolupracují při pořádání významných akcí hasičů i obce Bohdíkov i při zajištění ochrany 

obyvatel v rámci krizového štábu obce. 

 

 
                                                                                                                                   J. Málková 

                                                                                                           Z knih zápisů 1889 dodnes 


