
120. výročí založení SDH Bohdíkov 
 
Byl založen 2. února 1886 na první valné hromadě, která se konala v bývalém hostinci pana Dašky 
na Krčmě. Jednání a volby prvního výboru se zúčastnilo 52 členů, kteří byli nejen z Českého 
Bohdíkova, ale i z Komňátky, Rudy, Temenice a Holby. 
 

První výstroj – kožená čepice a režná blůza. 
 
3. října 1886 zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka, která byla téhož dne slavnostně vysvěcena (tato 
je v majetku SDH dodnes). Hned od počátku sbor vyjížděl 4x až 6x ročně k požárům v místě i okolí.  
  
  
1889 – výstavba požární zbrojnice, zakoupeny dvě stříkačky – džberovky a stejnokroje pro členy – 
bílé plátěné blůzy a plátěné opasky. Černé vycházkové kalhoty si každý člen musel koupit sám. Sbor 
se neustále potýkal s finančními problémy. Spolkovou hudbou se stala tzv. „Józkova“ kapela (kapela 
Josefa Šimka), která pomáhala se získáváním financí. 
 
1895 – v Českém Bohdíkově se koná župní sjezd, v dalším roce se však sbor rozpadá 
 
28. června 1896 – mimořádná valná hromada, nové vedení sboru, získávání nových členů, 

zakoupeny dvě stříkačky – berlovky. 
 
1905 – další krize ve sboru – teprve koncem roku nový výbor i noví mladí členové 
 

1908 – sbor udělil nadučiteli Aloisi Konečnému, dlouholetému jednateli spolku, čestné uznání a 
jmenoval ho čestným členem spolku za jeho průkopnickou práci a prosazování národních ideálů. On 
to byl, kdo spolek cílevědomě orientoval na kulturně osvětovou národní práci. 
 
1908 – první zahradní slavnost pořádaná společně hasiči, Sokolem a místním odborem Národní 

jednoty, na které měli sokoli tělocvičné vystoupení. 
 
V těchto letech byl v hasičském spolku ustaven invalidní fond, z něhož bylo možno obdržet podporu 
v případě úrazu utrpěného při požárním zásahu. Podpora z něho byla rovněž vyplácena přestárlým 

členům a vdovám. 
 
9. července 1911 při oslavách 25. výročí založení sboru byl slavnostním řečníkem sám starosta župy 
– učitel Jan Hub z Kolšova. 
 

1912 – místo oslovování „pane“ a „pánové“ bylo zavedeno oslovování „bratře“ a „bratři“. 
 
1914- většina aktivních členů sboru byla povolána do zbraně. Obecní zastupitelstvo určilo ke konání 
hasičských povinností staré muže a ženy. (Domů se z války nevrátilo 5 členů sboru.) 

 
3. listopadu 1918 – oslavy vyhlášení čs. státu v Horní Rudě, téhož dne večer slavnostní lampionový 
průvod obcí. 
 
1921 – ustaven vzdělávací a sanitní odbor – hlavním aktivem bylo organizování ochotnického 

divadla. 
 
15. července 1923 – župní hasičský sjezd v Českém Bohdíkově – naposledy promluvil o významu 
hasičstva senátor Alois Konečný 

 
1925 – ustaven při sboru oddíl hasičského dorostu, postupný nárůst členstva, dobré vztahy s hasiči 
ze sousedního německého Raškova 
 
1931 – byl zřízen pohřební fond spolku, který přispíval na pohřby zemřelých členů sboru 
 
1936 – oslavy 50 let trvání hasičského spolku, slavnostně předán prapor hasičskému sboru 
 
     - příprava hasičstva k civilní obraně 

 



1938 – Český Bohdíkov byl mnichovským diktátem přivtělen k nacistické říši  
 
     - během okupace mnozí členové výboru složili nebo byli nuceni složit funkci, nové vedení sboru, 
musela být odevzdána pokladní hotovost sboru, sepsán inventář. Pohřební pokladna byla, jako 
kmenové jmění spolku, uschována u členů a po osvobození vrácena zpět do spolkové pokladny. 
Podařilo se zachránit i nové modré stejnokroje, které členové dostali v roce 1937. 
 

8. května 1945 osvobozen Bohdíkov sovětskou armádou 
 
1. července 1945 – první poválečná valná hromada, nové vedení spolku, bohdíkovký sbor se stal 
jednou z hasičských organizací Šumperské okresní hasičské jednoty, v říjnu – nové stanovy sboru, 
rozšířena výzbroj o motorovou stříkačku po odstupující německé armádě 
 
1946 – obce podle zákona přebírají veškeré zařízení sloužící k požární ochraně do státního majetku a 
po hmotné stránce zabezpečují práci sboru, rozšiřuje se vybavení sboru o nákladní automobil a další 
stříkačku, přibývá členstva 
 
1950, 53 – nové zákony o požární ochraně – Svaz československého hasičstva byl přeměněn na 
Československý svaz požární ochrany, pro členy místo „hasič“ se používá označení „požárník“ 
 
1956 – postavena nová hasičská zbrojnice (od r. 1952), sbor provozoval nadále ochotnické divadlo, 

70. výročí založení sboru, který byl hodnocen v rámci okresu jako nejlepší požární jednotka (sbor 
měl 188 členů a do celostátní soutěže vycvičil dokonce 4 družstva) 
 
1958 – nový zákon o požární ochraně, široká práce s mládeží – přednášky, divadelní hry s dětmi, 

soutěžní družstva mladých požárníků, soutěže dospělých, pronajat pozemek za zbrojnicí a přeměněn 
na cvičiště, pomoc JZD, požární hlídky v době sklizní, divadelní hry uváděny v širokém okolí, 
karnevaly, slavnosti kácení máje. Za získané finanční prostředky se pořádaly zájezdy pro dospělé i 
mládež po celé republice. Týdenní letní tábor pro mladé požárníky. 
 

1964 – 3 aktivní družstva a celkem 274 aktivních i přispívajících členů 
 
30. června1968 - slavnostně otevřeno letní divadlo (postaveno během 3 let, v akci Z) 
 

1973 – vybudována kuželna v areálu letního divadla 
 
počátkem 70. let rozepře mezi požární jednotkou a národním výborem, časté změny vedení, 
ochabuje požárnická činnost, ubývá členstva 
 

1985 – opětovné získávání nových členů, zintenzivnění výcvikové činnosti, práce s mládeží 
 
V 80. letech činných členů bylo přibližně 40 (z toho 9 žen), přispívajících kolem 100. Jednotka se 
zúčastňovala námětových i zásahových cvičení, účastnila se i soutěží v okolních obcích ( Olšanech, 

Hrabenově). Preventivní prohlídky se konaly jen v provozovnách závodů a organizací.  
 
Od 1. 9. 1987 do roku 1990 pracoval kroužek mladých požárníků. Měl přibližně 15 – 20 členů a 
zúčastňoval se různých soutěží. Sbor každoročně pořádal zájezdy pro své členy např. do Slušovic, 
Luhačovic, Prahy. Konaly se zahradní slavnosti, karnevaly.  

 
2. června 1990 - zasedalo v Jesenici u Prahy plénum ÚV SPO ČSR rozšířené o delegáty z okresů a 
projednalo nový název organizace. Základní organizace se změnila na Sbor dobrovolných hasičů a 
Svaz požární ochrany dostal nový název Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  

 
1. a 2. prosince - v Karviné se sešel mimořádný sjezd SH ČMS, který potvrdil závěry jesenického 
pléna. Schválil nové stanovy, znak a zvolil nové řídící orgány v čele se starostou ing. R. Maňouškem. 
Z předsedy se stává opět starosta, členové již nejsou požárníci, ale hasiči. SDH Bohdíkov je od této 
doby řádným členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS). Je řízen Okresním 
sdružením hasičů (dále jen OSH) v Šumperku, který řídí 10 okrsků. Náš Sbor je zařazen do 6. 
okrsku společně s SDH Raškov, Komňátka, Ruda nad Moravou, Bartoňov – Radmilov, Bušín, Hostice, 
Hrabenov, Janoušov, Olšany a Štědrákova Lhota. 
 



Počátek 90. let - kritický sestup v činnosti sboru ve všech směrech. Ustává činnost s mládeží, 
zásahová požární jednotka přestává být aktivní, kulturně – společenské akce jsou zcela opomíjeny. 
Areál letního divadla je využíván jinými organizacemi v obci.  
 
 
1991 – V areálu letního divadla vzniklo pohostinství „U kola“.  
 

Sbor má 32 činných členů, z toho 6 žen a 77 přispívajících.  
 
Výroční schůze roku 1992 - konstatovala ve svém zápisu přerušení činnosti zásahové jednotky pro 
celkový nezájem členů o účast na výcviku. Rovněž družstvo žáků a žaček nemá dostatek členů a 
necvičí. V té době nebyl k dispozici ani vhodný vedoucí pro práci s dětmi. Nekonaly se žádné akce 
ani preventivní prohlídky. Vozidlo „GAZ“ určené k přepravě osob, které nebylo využíváno a s nímž 
byly spojeny značné náklady na údržbu, bylo prodáno. Jako jednu z posledních akcí sboru kronika 
uvádí zájezd na „ Kmochův Kolín“ dne 12. 6. 1992. 
 
V roce 1993 - preventivní prohlídky v rodinných domech a organizacích opět obnoveny. Sbor měl 38 
činných členů a 80 přispívajících. V tomto i v letech následujících je patrný nezájem občanů o 
společenskou a kulturní činnost sboru. V areálu Letního divadla se konají akce jiných organizací – 
např. oslavy osvobození, Školní pouť, karnevaly či promítání filmů v letním období. Preventivní 
prohlídky v domech i organizacích postupně ustávají. 

 
Následující léta prožívá sbor zcela ve stagnaci. Snahy o změnu nepřinesly očekávaný výsledek. 
Valná hromada dne 28. 11. 1999 se tak konala v situaci, kdy bylo nutno otázku další existence 
sboru definitivně vyřešit. Výbor přistoupil k podpisové akci všech členů, zda chtějí ve sboru nadále 

zůstat nebo z něj vystoupit. Úvahy o zrušení sboru byly jednoznačně zamítnuty. Ve sboru však z 
původních 79 členů zůstalo pouze 38. Posouzením reálné situace v hasičské organizaci bylo 
konstatováno, že není v možnostech sboru obnovit zásahovou jednotku, je však možno věnovat se 
kulturní a společenské činnosti a opět tak vrátit společenské aktivity do areálu letního divadla. 
Součástí tohoto jednání bylo, že pokladník sboru, po dohodě celého výboru, zrušil hasičské konto a 

všechny peníze z něj předal všem členům dle délky jejich členství ve sboru. 
 
Možnosti nového výboru pod vedením p. Jana Gronycha jak oživit kulturní a společenskou činnost, či 
opravovat areál letního divadla byly značně omezené hlavně nedostatkem financí. Po odstupujícím 

výboru v pokladně zůstalo pouze 71,70 Kč. Ale i tato částka musela novému výboru pro začátek 
stačit. Při akcích pro děti – jako byl Pohádkový les, nebo Hry bez hranic – hasičům pomáhali též 
nečlenové, ale příznivci Bohdíkovského sboru. Bylo nutno uskutečnit celkovou opravu stavebních 
objektů a upravit vzhled celé zahrady. V letech 2000 – 2005 se vzhled areálu podstatně změnil. Na 
první pohled jsou patrné stavební úpravy přístavků kuželny a blízkého objektu prodeje uzenin, nové 

oplocení zahrady.  
 
Valná hromada konající se 22. 11. 2003 konstatovala postupné naplňování cílů valné hromady z 
roku 1999. V tomto roce byly provedeny dokončovací práce na rekonstrukci prodejního pultu v 

kuželně, rekonstrukce udírny a prodejny uzenin, upraven interiér kuželny, zavedena vodovodní 
přípojka, rekonstruována elektroinstalace a opravena kuželkářská dráha. 
 
Současně s hasičským sborem v Bohdíkově pracovaly po celá desetiletí sbory dobrovolných hasičů v 
Raškově (od r. 1881) i v Komňátce (zde od roku 1 889). Všechny tři tak pracují v regionu jedné 

obce. V souvislosti s ukončením aktivní činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Bohdíkově byla 
ustanovena zásahová jednotka obce Bohdíkov u Sboru dobrovolných hasičů Raškov. Tato jednotka v 
případě mimořádných událostí podléhá krizovému štábu obce. Její členové se aktivně zúčastňují 
cvičení, soutěží či zásahů u mimořádných událostí. 

 
Rok 2005 byl po stavební stránce jedním z nejnáročnějších. Na výroční schůzi 20. 11. 2004 byla 
odhlasována výstavba kůlny na dřevo a uhlí, která stávajícímu areálu stále chyběla. Starostou sboru 
byl zvolen pan Miroslav Ondráček. 
 
Dne 16. 6. 2005 byl proveden výkop základů a v listopadu 2005 byla celá stavba předána do 
užívání. Na stavbě kůlny bylo odpracováno 580 hodin bez nároku na mzdu. Stavba byla realizována 
za finanční podpory OÚ Bohdíkov a Hasičského sboru Bohdíkov. Poděkování patří i občanům, kteří 
nejsou členy sboru a při výstavbě byli nápomocni.  

 



Koncem roku 2006 má sbor 31 členů činných a 8 přispívajících. 
  
   
starosta  -   Ondráček Miroslav  
jednatel  -   Gronych Jan 
hospodář  -   Ondráčková Anna 
správce areálu -   Diviš Lubomír, Valenta Roman, Ondráček Jiří 

kultura  -   Divišová Staňa, Gronychová Jaroslava, Gronychová Aloisie 
revizor účtů  -   Cekr Jan 
člen výboru  -   Šimek Jiří, Krzystek Zbyněk 
 
 


