
 
 

100 LET  
 

SBORU  DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ 

 
V   LUTOPECNÁCH 

 

 

Hasičský slib 
 
Slibujeme 
při všem, co je nám svato a v plné shodě se svým 
svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti 
své vlasti, republice České a svůj život ochotně dáme 
na její obranu a za její svobodu. 
 
Slibujeme, 
že budeme poslušni prezidenta a vlády České republi-
ky, všech zákonů a nařízení, všech nadřízených či-
novníků a bez odmluvy plniti jejich nařízení, hasičské 
stanovy a řády, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhá-
ní a bez odporu. 
 
Slibujeme, 
že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, 
že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky věrně 
státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se 
brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí  povinnos-
tí občanských a hasičských. 
 
                                           Tak slibujeme! 
 
 
 
 
 



Stovky a tisíce a tisíce dobrovolných hasičů denně prokazují 
věrnost svému poslání – pomoci bližnímu při ochraně života a 
majetku. Již 100 let uplynulo od doby, kdy se v Lutopecnách a 
Měrůtkách naši předci přihlásili k ušlechtilým myšlenkám dob-
rovolných hasičů. Při této příležitosti chceme touto malou pub-
likací vzdát dík těm, kteří stáli u kolébky našeho sboru a vzpo-
menout na činy a události, které se za dobu 100 roků staly. 
 
 
                                                                   Chvalkovský Zdeněk 
                                                                       starosta sboru 

 
Tato publikace, vydaná při příležitosti stého výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů chce, vzpomenout těch, kteří stáli u 
kolébky hasičského sboru i těch, kteří v dalších letech naplňo-
vali odkaz pomoci bližnímu v neštěstí a beznaději. Vzpomenout 
těch, kteří v započatém díle pokračovali i přes těžká období 
dvou světových válek, přes další společenské a politické těžkos-
ti a přes nepochopení, s kterým se museli potýkat. 
Za sto let jeho trvání prošlo jeho řadami několik generací. 
Vždy se našli obětaví členové, kteří se zápalem pracovali ve 
prospěch obce, pro bezpečnost jejích obyvatel a majetku. Řídili 
se přitom tradičním hasičským heslem: „Bohu ke cti, bližnímu 
ku pomoci.“ 
Tímto chci vyjádřit úctu všem členům, kteří ve sboru pracovali 
a poděkovat jim za vše, co pro obec a své spoluobčany vykona-
li. Do dalších let přeji celému sboru mnoho zdaru! 
 
                                                          Jiří Suchánek 
                                               starosta okrsku Lutopecny, 
                                       člen výkonného výboru OHS Kroměříž 
 

HISTORIE  OBCE.  
 
 „Lutopecny, vesnice, lépe řečeno dědina, nacházející se 
v úrodné krajině západně od Kroměříže, na silnici 
k Morkovicím, zajisté povstala záhy po založení města. Marně 
se však tážeme kdo ji založil. Toliko domyslet se můžeme, ale 
domysly více méně nesprávnými. Kdo byli první osadníci, kdo 
založil dědinu, kdo ji dal název jest nám nesnadno zodpovědě-
ti, pramenů se nám nedostává“.  
Takto  v roce 1881 uvažuje o vzniku Lutopecen správce školy 
a zakladatel školní kroniky Jan Donath Pelhřimovský. Vyu-
žijme ještě jeho zápis v kronice, který dále pokračuje: „ Druh-
dy tvořila osada dvě samostatné obce, z nichž každá měla 
vlastní obecní jmění, vlastního rychtáře a zajisté i vlastní pe-
čeť. Část poddaná do Kroměříže – polovina obce totiž patřila 
pod velkostatek arcibiskupský se zvala stranou „knížecí“, za-
tímco druhá část obce, patřící pod panství Koválovické i robo-
tou, slula „manská“. Jak obec přišla ke svému jménu není 
známo, nejspíše to bude odvozenina od jména po svém zakla-
dateli. Ostatně o tom, že se jméno obce vyvíjelo, svědčí zápisy 
z minulosti, kdy písaři píšící německy nebo latinsky jméno 
různě komolili.  
Tak například se psalo v letech : 

− 1320 – 25 Lutopeczen nebo Lutopecz 
− 1389 in Lithopecznich 
− 1406 de Lytopeczen 
− 1413 Litopecz 
− 1456 de Luthopeczny 
− 1461 Lythopeczny 

  
 Jak již bylo řečeno, Lutopecny mívaly dva rychtáře. 
V knížecí části bývala dědičná rychta  na čísle 14 a od pradáv-



na ji dědil rod Navrátilů (sídlí na č. 14 dosud). Tito knížecí 
rychtáři měli všeobecnou moc, tak že pod ni náležel i rychtář 
z manské strany, kterého strana volila sama. Manská rychta 
bývala údajně na čísle 37 (dnes zde bydlí Kuklovi). Mezi obě-
ma částmi dědiny bývala rivalita, která přetrvávala až do doby, 
kdy i manská část se stala knížecí. Kdy přišla knížecí část 
k velkostatku kroměřížskému není známo, je však jisto, že již 
roku 1390 biskup Dětřich nařídil, aby se ze vsi Lutopecz cho-
dilo pro právní naučení do Kroměříže. Týkalo se to obou částí 
obce, i části panství Koválovického. Poslední rychtář, Josef 
Navrátil, zemřel v roce 1883, po něm nastoupil do celé obce 
starosta Jan Klapil. 
 Velké útrapy postihly obec v době třicetileté války. 
V roce 1643, kdy po vpádu Švédů vyhořela podstatná část 
města Kroměříže, byly vydrancovány, vypáleny a pobořeny i 
okolní vesnice, mezi nimi i Lutopecny. Ty tou dobou neměly 
velké ceny, manský písař Bernard Jiřík Garský z Hara o nich 
roku 1650 píše, že byly pusty a od lidu vojenskýho zkaženy, 
neboť tam byli jen dva sedláci a jedna vdova v nejvyšší bídě, 
bez domů, koní a jiného dobytka. 
 Pro vývoj Lutopecen  měla velký význam bezprostřední 
blízkost sousední vesnice Měrůtek, i když ty patřily pod jinou 
vrchnost. Protože obě vesnice byly poměrně malé, nutilo to 
jejich obyvatele ke spolupráci a ke sdružování v různých spol-
cích. Hlavní spolupráce mezi oběma obcemi začala již v 18. 
století, kdy se v  roce 1788 představitelé obou obcí dohodli na 
zřízení filiální školy v Lutopecnách. Vyučovalo se v různých 
staveních a to pouze v zimních měsících. Přes léto se 
v Lutopecnách neučilo, kdo chtěl, chodil do farní školy 
v Hradisku. Tak to trvalo až do roku 1848. Tohoto bouřného 
roku využili občané lutopečtí a měrůtští a bez povolení nadří-
zených orgánů si zřídily vlastní školu. Dohodli se a v měsíci 

stál skromný, ale na tu dobu dosti pěkný domek o jedné třídě a 
dvou malých světničkách pro učitele. Úspěšná spolupráce 
v oblasti školství vyvrcholila v roce 1883 stavbou nové budovy 
školy v podobě, v jaké ji známe podnes. 
 

 
Budova školy v roce 1999 

 
 Že nová budova školy byla využita svědčí počty žáků. Tak 
například v roce 1886 chodilo do školy 116 žáků, z toho 68 
z Lutopecen a 48 z Měrůtek. Pro srovnání, dnes do kroměříž-
ských škol chodí z Lutopecen a Měrůtek 69 žáků. Velkým 
problémem té doby byla špatná docházka žáků na vyučování. 
Jak byl tento problém řešen, ukazuje část zápisu z jednání 
místní školní rady: „ 1. března 1885 byl projednáván výkaz 
zameškané návštěvy školní za měsíc únor. Vykázáno celkem 
12 žáků nedbale školu navštěvujících a místní školní rada uvá-
živše, že rodičové žáků těchto vícekráte napomínáni byvše se 



nepolepšili, usnesla se vykázati je slovutné c.k. okresní školní 
radě, aby tato s nimi dle zákona zakročiti ráčila. Za tou příči-
nou byli rodičové žáků těchto předvoláni a výmluvy jejich, 
proč dítky do školy neposílají znějí takto: 

− Němec Josef – nedostavil se, proto místní školní ra-
da navrhuje  trest vězní 

− Kunčarová Anna – vymlouvá se, že děti její chodí. 
Trest vězení. 

− Polášek Frant. – syn jeho slouží. Myslí prý, že ho 
má hospodář posílat do školy. Navrhuje se peněžitá 
pokuta.“ 

Takto podobně byli potrestáni rodiče všech 12 žáků. Výsledek 
však zřejmě valný nebyl, protože zápisy místní školní rady 
z pozdějších let jsou stejné, jen některá jména se změnila. 

 
Lutopecny – náves v 60. letech 

 

 

 
 

Lutopecny- náves 1999 
 

 
Společná školní docházka dětí z obou obcí jejich občany ještě 
více sblížila a tak všechny spolky byly společné. Je možné 
jmenovat Čtenářský spolek, Divadelní kroužek, Tělocvičná 
jednota Sokol a samozřejmě i Sbor dobrovolných hasičů. Ke 
skutečnému sloučení obou obcí došlo v roce 1960, kdy se zá-
stupci Místních národních výborů z Lutopecen i Měrůtek do-
hodli na sloučení s názvem LUTOPECNY. K 31.12.2000 žilo 
v obci trvale 557 občanů, z toho v Lutopecnách 369 a 
v Měrůtkách 188. 
 
 
 
 



 
VZNIK  HASIČSKÉHO  SBORU   

LUTOPECNY – MĚRŮTKY. 
 
 V naší obci, tak jako ostatně ve všech obcích 
v dřívějších dobách hořelo velmi často. Bylo to zapříčiněno 
tím, že domy a domečky byly kryty došky. Druhou příčinou 
bylo, že domky mívaly otevřená ohniště bez komínů, z nichž 
kouř vycházel z místnosti střechou. Pozdější komíny bývaly 
vyrobeny ze spleteného proutí, omazaných mazanicí z hlíny. 
Svítívalo se loučemi nebo olejovými kahany. Do chlévů a do 
stodol se chodívalo s otevřeným ohněm. Ten ve spojení s jistou 
dávkou nepozornosti býval hlavní příčinou požárů. Technika 
na hašení prakticky neexistovala. Jen žebříky a kbelíky na vo-
du. Neexistovala také žádná organizace. Při požárech si souse-
dé vypomáhali navzájem. Není tedy divné, že při daných mož-
nostech hašení a za pomoci větru dokázaly ohně strávit velké 
části vsí a někdy i celé. 
 Stará školní kronika se zmiňuje o dvou velkých požá-
rech v Lutopecnách: 

− první oheň, který strávil téměř celou vesnici vyšel 
25. března 1846 z palírny žida Hochbergra na čísle 
1(dnes budova Obecního úřadu) a rozšířil se až 
k chalupě č. 24 ( dnes zde bydlí rodina Antonína 
Navrátila) 

− druhý oheň vyšel v roce 1857 z čísla 11 a strávil ta-
ké větší část dědiny 

 
Sbor dobrovolných hasičů v Lutopecnách – Měrůtkách 

byl založen 15. června 1901. V tento den se sešel zařizovací 
výbor, který řídil přípravné práce od roku 1900. 
Jeho zakládajícími členy byli: 

− František Růžička, nadučitel v Lutopecnách 
− František Dohnal, rolník a starosta v Lutopecnách 
− Augustin Vrzal, rolník v Lutopecnách 
− Jan Šimek, rolník v Lutopecnách 
− Josef Lízal, rolník a starosta v Měrůtkách 
− Augustin Mlčoch, rolník v Měrůtkách 
 

„ Zařizující tento komitét sešel se v řádné schůzi 15.6.1901 
konané, schválil a podepsal stanovy vydané ČÚJH markrabství 
Moravského, jež předložil k potvrzení představenstvu obou 
obcí. Stanovy byly pak odeslány prostřednictvím c.k. okresní-
ho hejtmanství c.k. místodržitelství do Brna ke schválení“. 
Stanovy byly schváleny 22.6.1901 pod číslem 27.340.  
Ještě prozatímní výbor ve složení: 

− František Růžička, předseda 
− Alois Navrátil, náčelník 
− Augustin Mlčoch, místopředseda 
− Jan Brablc, podnáčelník 
− Augustin Vrzal, pokladník 
− Jan Šimek, četař 
− Josef Hrabal, jednatel a podnáčelník 

 rozhodl o půjčce 500 zlatých na výzbroj a stejnokroje. První 
valná hromada byla svolána po doručení schválených stanov. 
Na ní byly provedeny řádné volby do výboru, které potvrdily 
ve funkcích členy původně zvoleného prozatímního výboru. 
Navíc byl zvolen sbormistrem bratr Václav Havlík. Sbor čítal 
od svého založení 26 členů činných, z toho 16 z Lutopecen a 
10 z Měrůtek. K tomu bylo 15 členů přispívajících.  
V roce 1905 bylo na valné hromadě rozhodnuto o stavbě hasič-
ské zbrojnice. Stavbu provedl pan Alois Navrátil, stavební 
asistent z Lutopecen. „Budova byla velkým úsilím členů a 
ostatních občanů pod vedením Aloise Navrátila postavena. 



Pracoval kdo co uměl. Obec darovala pozemek a 880 korun na 
zakoupení stavebního materiálu“. 
 O činnosti sboru přinesl týdeník HANÁ č. 26 z 
10.7.1909 zprávu: „Sbor dobrovolných hasičů lutopecko-
měrůtských konal v neděli 4. července 1909 slavnost „skládání 
slibu“ spojenou s výletem a zábavou. Župu zastupoval mís-
tostarosta župy pan K. Adamec z Rataj, který velmi krásným 
proslovem k hasičstvu slavnost zahájil. Po vykonání slibu, 
odebral se slavnostní průvod na výletiště do zahrady „U Pazde-
rů“, kdež za zvuků hudby zlobicko-bojanovické rozproudila se 
čilá zábava“. 

 V prvních letech po založení docházelo k častému stří-
dání ve vedení sboru a odstupování funkcionářů pro neshody. 
Kronikář sboru si v zápise z roku 1910 posteskl:“ Je menší 
aktivita členů, pasivita! Nemohou si někteří členové zvyknout 
pořádku“. Neutěšené poměry ze sboru se přenesly do celkové 
činnosti.  

V roce 1914 dne 3. ledna vypukl požár v čísle 16 u paní 
Anežky Pazderové. Po velkém úsilí byl požár za 5 hodin zdo-
lán. Velkou chybou bylo, že ve studnách bylo málo vody a 
proto stříkačka musela být převážena z místa na místo, což 
značně stěžovalo záchranné práce. Den na to, 4. ledna 1914 
valná hromada hasičského sboru svolaná do hostince pana Vr-
zala, měla poněkud nervózní ráz. Náčelník sboru pan Alois 
Navrátil projevil značné rozladění nad činností sboru a nako-
nec 8. února z funkce náčelníka odstoupil. To vyvolalo bouři 
nevole mezi činným členstvem. Zápis z pamětní knihy uvádí : 
„ První místo mezi takovým druhem lidí zaujímá zdejší hostin-
ský Klement Hanák, jehož obyčejné rčení při vzniku požáru 
bývá : A jé, než tam naši hasiči přijedou, dávno už vazbu po-
táhnou“. I taková bývala odměna za nezištnou pomoc. Z těchto 
důvodů konala se 28. února mimořádná valná hromada 

v hostinci pana Spáčila v Měrůtkách, při které byl za náčelníka 
zvolen pisatel kronikářských záznamů pan František Procház-
ka, ačkoliv se tomu jak sám uvádí „ všemožným způsobem 
vzpíral a sice z toho důvodu hlavně, že jenom kvůli takovému 
nepořádku v roce 1912 z řad činného členstva vystoupil.“ 

 

 
Fotografie sboru z 20. let  

 
V roce 1921 se 16. ledna konala valná hromada 

v hostinci u Novosadů v Lutopecnách. František Procházka ve 
své zprávě si ztěžuje na úplnou nečinnost sboru a oznamuje, že 
z řad činného členstva odchází mezi přispívající. Starostou 
sboru byl zvolen František Přecechtílek, náčelníkem opět dří-
vější František Procházka s podmínkou, že složí úřad, jakmile 
by se událo první porušení kázně a neuposlechnutí rozkazu. 
Následovaly valné hromady v roce 1924, 13. ledna v hostinci 
pana Tunkráta, 1925 v hostinci pana Vrány v Lutopecnách a 



16. ledna 1926 v hostinci pana Líčky v Měrůtkách. V roce 
1927 zvolen náčelníkem sboru Jan Dundálek, starostou Franti-
šek Procházka. V roce 1930 byla konána valná hromada 18. 
ledna v hostinci pana Šišáka. Odstoupil náčelník Jan Dundálek, 
náčelníkem byl zvolen Augustin Kristýn.  

V roce 1931 po 30 letech trvání je zaznamenán počet 
67 přispívajících, 26 činných, 3 ženy a  4 čestní členové. Výro-
čí bylo oslaveno okrskovým cvičením dne 14.6.1931. Při této 
příležitosti byly uděleny jubilejní medaile Josefu Krejčiříkovi a 
Františku Hejdovi. Účasten byl župní náčelník Josef Hrabal, 
Vladimír Konečný, okrskový náčelník Rudolf Štětina ze Zbo-
rovic, instruktor a vedoucí samaritánské stráže Dr. Dubovský. 
Cvičení se zúčastnilo 6 sborů. Věžky a Miňůvky s motorovou 
stříkačkou, Sobělice, Zlobice, Bezměrov a Lutopecny-Měrůtky  
s ručními stříkačkami. 

V tomtéž roce se 12. září konala mimořádná valná 
hromada pro vyslovení nedůvěry dosavadnímu výboru a rozhá-
ranost mezi členy. Byly provedeny nové volby. Do výboru byli 
zvoleni Josef Gryča, Josef Mlčoch, Josef Dohnal, František 
Procházka, Jan Navrátil a Jan Dundálek. Náčelníkem byl zvo-
len učitel Dvořák, podnáčelníky Josef Krejčíř a Alois Hrabal, 
jednatelem Josef Mlčoch a vzdělavatelem Stanislav Dvořák.   

V roce 1932 se uskutečnila valná hromada 6. ledna. 
Znovu propukla řevnivost činného členstva z  Lutopecen proti 
členstvu z Měrůtek, jejíž počátky sahají do náčelnictví pana 
Kristýna, který jak záznamy uvádějí, „ zavinil zlořády 
v nešťastném zábavním fondu.“ Na Bílou sobotu podalo člen-
stvo z Lutopecen ultimatum, aby výbor zařídil osamostatnění 
se sboru měrůtského. Než toto mohlo být projednáno výborem, 
vzdali se lutopečští členství a vystoupili ze sboru. Situace se 
znovu uklidnila, když starosta obce svolal členskou schůzi, na 

které byl zvolen nový výbor. Náčelníkem Jan Navrátil, místo-
náčelníkem Josef Dohnal a vzdělavatelem Josef Navrátil. 

V roce 1934 se 15. května konal v Opavě sjezd hasič-
stva. Za sbor Lutopecny-Měrůtky se zúčastnili pan František 
Hejda z Lutopecen a pan Emil Šiška z Měrůtek. 

 
 

ZÁSAHY SBORU 
v období mezi válkami. 

 
1926 – I díl, str. 26 
„4. července stihlo domkařku Jurtíkovou neštěstí – vyhořela. 
Bylo to v neděli, kdy sama odešla do města za nákupem, doma 
kromě 2 dětí žádný nebyl. Štěstí, že nebylo větru, jinak by ně-
kolik chaloupek sousedních bylo lehlo. Shořela jí také větší 
zásoba sena na půdě uloženého a za značný obnos nakoupené-
ho. K ohni dostavil se nejen zdejší hasičský sbor, ale i zlobic-
ký, miňůvský a kroměřížský. Podařilo se zdejšímu sboru požár 
zdolati“. 
1928 – I díl, str. 34 
„Dne 31. března vyhořela usedlost malorolníka Vincence Ro-
síka. Bylo to v sobotu o půl druhé odpoledne. Požár rychle 
strávil při velkém větru střechy chléva a domu, také zásoby 
sena byly zničeny. Škoda se odhaduje na 50.000 K a je z části 
kryta pojištěním. Na požáru zúčastnil se nejen zdejší sbor 
hasičský, ale také zlobický a kroměřížský. Spojenému úsilí 
všech, velké námaze a obětavosti podařilo se zhoubnému požá-
ru učiniti přítrž a sousední objekty byly uchráněny.“ 
1930 
„V noci ze dne 21. na 22. listopadu o půl třetí ráno vypukl 
oheň v Měrůtkách ve stavení náležejícím vdově Marii Kristý-
nové. Oheň byl zdolán zdejším hasičským sborem. Rovněž 



bylo zničeno vedlejší stavení, patřící Jaroslavu Hrabalovi. 
Škoda byla značná.“ 
1931 I.díl, str.92 
„Dne 3. května v neděli, za velkého větru vypukl v Bezměrově 
v domě Aloise Bosáka od jiskry z komína požár, který ohrožo-
val celou dolní část obce. V malé chvíli rozšířil se na další do-
my. K požáru se dostavil také hasičský sbor lutopecký.“ 
1932 – I díl, str. 99 
„V měsíci listopadu, dne 11. o 1/4 4 hod. byli občané obce 
vyrušeni hlásnou hasičskou trubkou. Vypukl z neznámé příči-
ny požár v nové budově pana Ference a zachvátil celou střechu 
obytného stavení. Zdálo se, že velký vítr při požáru rozšíří 
oheň na přilehlé budovy. Nadlidskému úsilí místního sboru 
dobrovolných hasičů podařilo se oheň zvládnouti, aniž se více 
rozšířil. Pan Jan Navrátil z č. 73 měl v domě tom uloženo slá-
mu a seno. Toto vše lehlo popelem. Stavení bylo pojištěno.“ 
1932 – I díl, str. 100 
„Právě za měsíc, v noci ze dne 10. na 11. prosince byli občané 
svědky druhého požáru, který vypukl též na nové stavbě č. 3 
pana Václava Havlíka. Též i tento požár byl podporován prud-
kým větrem a jmenovanému kromě střechy shořely 3 mlátičky, 
1 lokomobila s příslušenstvím. Budova i stroje byly částečně 
pojištěny ale postižený má obrovskou škodu. vyšetřováním 
bylo zjištěno, že požár vznikl od jiskry z benzinového motoru, 
který 9 hodin před vznikem požáru v domě tom  pracoval. 
Avšak jsou v obci ještě jiné dohady o vzniku požáru.“ 
1933  
V září vyhořel v Měrůtkách domek Augustina Dřímala č. 19 a 
za dva měsíce nato domek č. 6 patřící Josefu Koňárkovi. 
1934 
V květnu vyhořel v Měrůtkách starý, slámou krytý domek č. 
16 patřící Františku Navrátilovi. 

1935 
Dne 16. března chytila v Měrůtkách usedlost č. 2 pana Františ-
ka Svačiny, krytá břidlicí. Byla však včasným zásahem občan-
stva a hasičstva zachráněna. Shořela však všechna píce a slá-
ma. Střech a byla velice poškozena. 
V červenci vyhořely v Měrůtkách usedlosti Františka Přikryla 
č. 37 a Floriana Konečného č.42. 
1938 
V lednu vyhořela v Měrůtkách stodola patřící Josefu Řezníč-
kovi č. 1 a blízké stavení Václava Černoška č. 26. Při stodole 
stály 2 věkovité lípy. Požárem utrpěly natolik, že musely být 
vykáceny. 
V září shořel velký stoh slámy na Kupeckých, patřící Augusti-
nu Mlčochovi. 
 

OBDOBÍ II.  SVĚTOVÉ VÁLKY 
 

Záznamy v kronikách na dlouhé období druhé světové 
války o činnosti hasičského sboru Lutopecny – Měrůtky mlčí. 
Začínají znovu až po válce v roce 1946. Pouze v  knize náčel-
níka je několik zápisů, které stojí za zmínku. 

 
Členové sboru v roce 1941. 

Lutopecny:  
− Sedláček Antonín  - náčelník 
− Zapletal Antonín   - místonáčelník 
− Valášek Josef        -  četař 
− Kubiš Alois           - zbrojíř 
− Pokora František   - trubač 

Členové: Hejda František, Kozárek Josef, Švajda Ludvík, Ská-
cel Alois, Vosáhlo Florian, Novák Jan, Lipr Jan, Skopal Jaro-
slav, Přecechtílek František, Bartík Jaroslav a Dřímal Bohumil. 



Samaritáni: Vaculík Alois, Rosíková Anežka, Bíbrová Dolfka 
a Valentová Františka. 
Měrůtky: 

− Krejčí Josef     -  místonáčelník 
− Zapletal Josef  - četař 
− Valášek Jan     - trubač 

Členové: Mlčoch Josef, Zapletal Ladislav, Zygar Josef, Navrá-
til Alois, Šiška František a Zahradník František. 
Samaritáni: Šiška Emil, Šišková Františka, Jurtíková M. a Na-
vrátilová Ludmila. 
Zápis č. 1 z roku 1942: 
„Náš sbor letošní zimu nemohl konat obvyklé zimní školy pro 
nedostatek uhlí v letošní těžké zimě. Vystoupili bratři Pokora 
František, Novák Jan, Dřímal Bohumil a Švajda Ludvík. Tito 
bratři nás opustí, poněvadž jdou za prací do Říše. Sbor jim 
přeje mnoho štěstí a díky za práci, kterou vykonali v našem 
sboru.“ 
Zápis č. 2 z roku 1942: 
„ Nařízením zemské hasičské jednoty v dubnu 1942 předáno 
mě bylo velitelství (náčelnictví), jelikož nesmí býti velitel za-
městnán mimo obec, ve které sbor je.  
Zapsal  Zapletal Antonín, t.č. velitel.“ 
Zápis č.3 z roku 1944: 
„Dne 4.2.1944 požár v Měrůtkách u domkaře Řezníčka Fran-
tiška č. 56. Na požářiště se dostavilo 15 bratří.“ 
Zápis č. 6 z roku 1944: 
„Dne 17. září vypukl požár v Lutopecnách, shořela stodola od 
č.48. Na pomoc se dostavily sbory Zlobice a Miňůvky a sbor 
Choromyslného ústavu v Kroměříži. Našich bratří se zúčastni-
lo 14 z Lutopecen a 3 z Měrůtek. Ve zmíněné stodole se na-
cházela sláma po výmlatu z 80 mír polí. Sláma patřila léčeb-
nému ústavu v Kroměříži.“ 

Zápis č. 8 z roku 1944: 
„ Dne 10. listopadu zase požár v Lutopecnách. Vyhořel hosti-
nec pana Jamaře. Na pomoc se dostavily sbory z Kroměříže a 
ze Zlobic. Lokalizování ohně se zúčastnilo 11 bratří 
z Lutopecen a 2 z Měrůtek.“ 
Zápis č. 13 z roku 1944. 
„ Nařízením zemské hasičské jednoty v prosinci 1944 byla 
svolána schůze všech členů, v které se jednalo o volbu nového 
velitele. Návrh bratří byl dán na Jana Lipra, o kterém se necha-
lo hlasovati, tím byl zvolen a velitelství přijal. Také byly naří-
zeny noční hasičské hlídky, které jsem zařídil. 
Zapsal Lipr Jan t.č. velitel.“ 
 
 

POVÁLEČNÁ LÉTA. 
 
Zápis č.1 z roku1946: 
„Naše dávné přání se splnilo 23.3.1946. Přišla nám sboru 
hasičskému motorová stříkačka a na základě toho se sbor hasi-
čů Lutopecny osamostatnil. Má tyto členy: 

− Lipr Jan              -  velitel 
− Přecechtílek Fr.  -  zástupce velitele 
− Navrátil Frant.    -  četař 
− Kubiš Alois        -  zbrojíř 
− Kozárek Josef     -  zástupce zbrojíře 
− Dřímal Oldřich    -  trubač 

Ostatní členové: Konečný Rudolf, Pokora Josef, Pazdera Jan, 
Vlček Josef, Svrčina Antonín, Procházka Milan, Švajda Lud-
vík, Skopal František, Dundálek František, Dřímal Antonín, 
Rosík Ladislav, Gryča Květoslav, Žíla Miroslav, Vaculík 
Alois, Gryča Bohumil, Zonová Jarmila, Valentová Františka a 
Sedláčková Stanislava.“ 



Dne 30.března 1946 byla svolána společná schůze MNV Luto-
pecny a MNV Měrůtky. Hlavním bodem jednání bylo rozděle-
ní hasičského sboru Lutopecny-Měrůtky na dva samostatné 
sbory. Přes vypjaté vztahy schůze zřejmě probíhala klidně, což 
dosvědčuje i její zápis: 
 „ Schůzi zahájil předseda MNV Lutopecny pan Josef Gryča 
přivítáním přítomných, zvláště zástupce obce Měrůtky, zástup-
ce SOHJ bratra Josefa Všetičku, zástupce VOHJ bratra Josefa 
Hrabala a okrskového velitele bratra Vincence Konečného. 
Předseda MNV oznámil všem přítomným, že schůze byla svo-
lána za příčinou likvidace sboru Lutopecny-Měrůtky. Žádal 
zástupce obou obcí o rozumné jednání a prohlásil jménem ob-
ce i sboru Lutopecen, že jsme se v roce 1901 sešli v dobré sho-
dě a dnes že se zase v tom nejlepším kamarádsky bratrském 
duchu  rozejdem. Po referátu bratra Všetičky, který prohlásil, 
že SOHJ bude zřízení nového sboru v Měrůtkách podporovat, 
žádal předseda MNV Lutopecny zástupce z Měrůtek o stano-
visko jaké k tomu zaujímají. Předseda MNV Měrůtky svolal 
měrůtské zástupce k soukromému pohovoru a potom prohlásil, 
že k tomu není žádných námitek a rozhodnutí ve věcech hos-
podářských a majetku sboru podá během několika dnů.“ 

Na mimořádné valné hromadě konané 28.9.1946 
v hospodě u Vojtěcha Kolomazníka bylo potvrzeno rozdělení 
sboru Lutopecny-Měrůtky. Starostou sboru Lutopecny zůstal 
zasloužilý hasičský pracovník Josef Gryča. Během roku došlo 
k materiálnímu rozdělení a v Měrůtkách byl založen samostat-
ný sbor na ustavující schůzi 21.12.1946. 

Dne 4. května 1946 v sobotu byla ve škole konána 
oslava 1. výročí osvobození obce. Poté bylo volno. Na střeše 
školní budovy opravoval klempířský mistr Vlad. Horák ze 
Zborovic se svými dělníky žlaby. Po celý den foukal silný vítr. 
V poledne odešli všichni do hostince na očerstvení. V tu dobu 

asi k 1. hodině vypukl na půdě požár a v okamžiku byla stře-
cha v plameni. K požáru se dostavil místní hasičský sbor 
s novou stříkačkou, kterou použil k hašení ohně a k ochraně 
sousedních domků. Na pomoc přijely ještě sbory z Kroměříže, 
Zlobic, Sobělic a Postoupek. Poněvadž se oheň nerozšířil na 
okolní domy, účastnili se členové těchto sborů na odklizova-
cích pracích. 

 

 
 
Zleva stojí: Valášek Jan, nepoznán, Hejda Vl., Rosík Vl. Poko-
ra Jos.,Navrátil Fr. Skopal Fr. Gryča Květoslav, nepoznán, 
Kozárek Josef, ženy uprostřed: Vaculíková Olga, Zonová Jar-
mila, Navrátilová Ludmila, sedící : Dundálek Fr. Gryča Josef, 
Vlček Josef, Dřímal Antonín 



Dne 19. května 1946 uspořádal Sbor dobrovolných 
hasičů Lutopecny  slavnost svěcení nové motorové stříkačky. 
Kmotrou byla paní Marie Dohnalová, manželka Josefa Dohna-
la, rolníka z Lutopecen. Slavnostní projev pronesl Josef Hra-
bal, který za svého mládí působil na zdejší škole jako uči-
tel.Odpoledne byl výlet v zahradě Josefa Petříka a večer taneč-
ní zábava v hostinci. 

16. června bylo v obci uspořádáno okrskové hasičské 
cvičení, jehož se povinně zúčastnily sbory ze Zlobic, Sobělic, 
Bojanovic a Věžek. Místní sbor získal při této hasičské tech-
nické pohotovosti prvenství. 

 

SDH Měrůtky po rozdělení. 
zleva: Přikryl Bohumil, Řezníček Josef, Šiška Emil, Zapletal 
Ladislav, Mlčoch Fr. Bazalka Bedřich, Mlčoch Josef 

 
 

Na výroční valné hromadě, která se konala 5.1.1947 podal 
zbrojíř Alois Kubiš zprávu o rozdělení majetku sboru: 
„ V roce 1946 jsme dali Měrůtkám tento inventář: 1 ruční stří-
kačku s navijákem, 1 berlovku, pracovní a vycházkové obleky, 
helmy, 160 m hadic C, opasky a čapky co měli zůstaly u nich, 
8 m savic a 3000 Kčs  na vázaném vkladu. V Lutopecnách 
zůstává : zbrojnice, 1 berlovka, 1 pojízdný žebř, 1 stožár na 
sušení hadic, 2 fagule na petrolej, 1 reflektor elektrický, 1 ko-
nev na olej, 1 hák, , 60 m hadic C, 9 m savic, 12 pracovních 
obleků s přilbami a opasky, 12 vycházkových obleků.“ 
Během roku 1946 doplnil sbor své vybavení včetně motorové 
stříkačky za 90.419,40 Kčs. V diskusi poděkoval velitel sboru 
dobrovolných hasičů Měrůtky, bratr Zapletal Ladislav zbrojí-
řům Aloisu Kubišovi a Josefu Kozárkovi za předání stříkačky 
ve velmi dobrém stavu. Na této valné hromadě se také usku-
tečnily volby vedení sboru. Zvoleni byli: 
 

− Gryča Josef                  -  starosta 
− Jurtík František            -  místostarosta 
− Lipr Jan                        -  velitel 
− Přecechtílek František  -  zástupce velitele 
− Navrátil František         -  jednatel 
− Svoboda František        -  vzdělavatel 
− Skopal Josef                  -  pokladník 
− Holubec Alois               -  matrikář 
− Vaculík Alois                -  samaritánský zpravodaj 
− Kubiš Alois                   -  zbrojíř 
− Kozárek Josef                -  zástupce zbrojíře 
− Dřímal Oldřich              -  trubač 

Do sboru byli přijati noví členi: Kolomazník Vojtěch, Vystavěl 
František, Navrátilová Ludmila a Vaculíková Olga. Naopak 



odešli: Konečný Rudolf, Svrčina Antonín, Procházka Milan, 
Kopeček Rudolf, Žíla Miroslav a Páleník Antonín.  
 

 
 
Vaculík Alois 
nar.11.11.1886 
zem. 25.2.1966 
 
 
dlouholetý  samaritánský 
zpravodaj 
 
 
 
 
 
 

Rok 1948 nezačal dobře. Hned 1. ledna ve 13 hodin vypukl 
požár v domě pana Vladimíra Rosíka. Hašení ohně se zúčastni-
lo 14 bratrů lutopeckého sboru a sbor kroměřížský. Valná 
hromada sboru se uskutečnila 18.ledna 1948 v hostinci pana 
Kolomazníka. Kromě zpráv starosty a jednotlivých činovníků, 
potvrdila ve svých funkcích celé vedení sboru zvolené na valné 
hromadě v roce 1947. Únor 1948 se projevil i v činnosti sboru. 
I když ještě 3. března byla na výborové schůzi dojednána or-
ganizace pálení Masarykovy vatry u školy, již v květnu se 
vzdává funkce velitele Jan Lipr a zbrojíř Alois Kubiš vystupuje 
ze sboru, který jako důvod uvádí, že jej akční výbor zbavil 
veškerých funkcí. Zápis z výborové a členské schůze o tom 
říká: „Jelikož velitel Lipr Jan se velitelství vzdává a není mož-
né ho dále udržet, je to velká škoda neb za jeho působení se 

podzvedl sbor na takovou výši, že jsme při rozejití sboru Luto-
pecny-Měrůtky ani nesnili. Totéž patří i bratru Kubišovi a 
ostatním členům, kteří ze sboru vystoupili. Jsou to vesměs 
funkcionáři: Přecechtílek František – zástupce velitele a Švajda 
Ludvík – četař.“  
Na jejich místa byli zvoleni:  

− Vlček Josef                -  velitel 
− Dundálek František   -  zástupce velitele 
− Dřímal Antonín         -  1. četař 
− Pokora Josef              -  2. četař 
− Jurtík František          -  zbrojíř. 

 
 
 
Jan Lipr 
 
narozený 18.7.1904 
zemřel 10.7.1977 
 
 
zasloužilý člen SDH Luto-
pecny a  velitel v době roz-
dělení  sboru  

 
 
 

 
Vystoupivších členů bylo zřejmě více, neboť v zápise z náčelní 
knihy ze dne 25.7.1948 se uvádí: „ Byl jsem upozorněn před-
sedou MNV, abych mu vypsal činné členy sboru ohledně žňo-
vých hlídek. Hned jsem mu odpověděl, že je nás ve sboru 8 



členů, že nemůžem mít hlídky. Tak jsem to hlásil starostovi 
sboru, aby to nějak zařídil. Zapsal Vlček Josef t.č. velitel“ 

 
 
František Přecechtílek 
 
nar. 5.2.1916 
dosud žije 
 
zástupce velitele po roz-
dělení sboru 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na valné hromadě, která se konala 8.ledna 1949 v hospodě u 
Kolomazníků bylo volbou pozměněno vedení sboru takto: 

− Jurtík František           -  místostarosta 
− Skopal Josef                -  místovelitel 
− Svozílek Vladimír       -  jednatel 
− Dundálek František     -  zbrojíř 
− Valášek Jan                 -   trubač 

Ostatní funkcionáři si svá místa podrželi. Do sboru přistoupili 
Skopal Josef, Bubla Štěpán, Koníček František a Churý Jan.  
Od okamžiku, kdy byl jednatelem ustanoven Vladimír Svozí-
lek, jsou zápisy z členských a výborových schůzí psány sice 
úhledným písmem ale jsou tak strohé, že my kteří je po pade-
sáti letech čteme, musíme si často domýšlet o co tehdy šlo a co 

se tehdy událo. Za to je v zápisech podrobně vypsán seznam 
akcí vzdělavatele Františka Svobody. Napřiklad část jeho refe-
rátu z valné hromady konané 8.ledna 1950. Tady je 8 bodů z 
celkem 13  jeho zprávy: 

- 20.1   Oslava narozenin Lenina 
- 23.1.  Slavnostní zahájení 5-ti letého plánu 
- 22.1   Hasičský večírek 
- 24.2   Oslava únorového vítězství 
- 1.5.    Společná účast na oslavě 1. máje v Kroměříži 
- 2.11  Zahájení dnů čsl-sov. přátelství. Dopisy gen.  

Stalinovi. 
- 7.11.  Oslava Velké říjnové revoluce 
- 21.12 Oslava Stalinových narozenin. 

Není divu, že úbytek členstva byl veliký a tak se na valné hro-
madě sboru konané 8. dubna 1951 sešlo pouze 12 členů. Zde 
ještě bratr Všetička z OHJ podal zprávu o novém organizačním 
řádu a významu hasičstva. Také bylo usneseno, že se celá jed-
notka zapojí do získání FO (Fučíkův odznak). I když se do 
práce sboru dostala tehdejší politika, jsou zápisy v náčelní kni-
ze vedeny ještě ve starém duchu. Na rok 1951 připadlo 50. 
výročí založení sboru. O průběhu oslav napsal v náčelní knize 
tehdejší zástupce velitele bratr Josef Skopal toto: 
"Dne 17.6.1951 konalo se u nás v obci Lutopecny 50-ti leté 
trvání sboru dobrovolných hasičů. V 9.30 byla na návsi u naší 
zvonice sloužena polní mše svatá, kterou sloužil farář Ferdi-
nand Funk z Hradiska. Mši svaté byli přítomni všichni občané 
místní i z okolí, místní sbor, hosté z okolních sborů a také sta-
rosta OHJ bratr Všetička. Pozváni byli i zakládající členové 
tehdy ještě sboru Lutopecko-Měrůtského, dosud žijící. Jsou to 
Lipr Jan, Procházka František a Florian Navrátil z Měrůtek, 
který se však nedostavil. Po mši svaté byl průvod s hudbou k 
pomníku padlých, u kterého promluvil ku všem přítomným 



bratr starosta Všetička. Po projevu byla pořádána valná hro-
mada místního sboru, při níž byli zakládající členové odměně-
ni Lipr Jan a František Procházka diplomy. Nepřítomnému 
Florianu Navrátilovi byl diplom dodán. Po valné hromadě byl 
společný oběd. Odpoledne ve 13 hod. bylo provedeno okrsko-
vé cvičení za účasti sborů z Popovic, Zlobic, Bojanovic, Věžek 
a místního sboru. Po cvičení následoval průvod všech sborů z 
horního konce vesnice s hudbou v čele na sokolské cvičiště, 
kde se pak odbýval hodkový výlet. Výlet se vydařil, přestože v 
dopoledních hodinách již začalo mírně pršet. Odpoledne bylo 
krásné počasí  a návštěva pěkná, což byla odměna pro činné 
mužstvo za všechnu práci." 
V roce 1952 se na valné hromadě již nevolil starosta sboru ale 
předseda, což byl zřejmě důsledek nového organizačního řádu 
jak o něm před rokem informoval zástupce OHJ pan Všetička. 
Předsedou byl zvolen stávající dlouholetý starosta sboru pan 
Josef Gryča, místopředsedou Antonín Sedláček a velitelem 
František Skopal. Náborová dvojice (jména nebyla uvedena) 
oznámila, že bylo získáno 12 nových členů. Ti složili slib do 
rukou velitele. 

Hodkový výlet se v roce 1952  se vydařil. Bylo pěkné 
počasí a to se projevilo i na finančním výtěžku, činil 8028,- 
Kč. Dne 29. června se konala schůze činného členstva, na které 
se projednával prodej podvozku ke stříkačce a nákup auta pro 
místní sbor z Bílan. Do Bílan byli vysláni bratři Skopal Franti-
šek, Skopal Josef, Kozárek Josef, Dundálek František, Hejda 
Vladimír a Svozílek Jaroslav. Koupě se uskutečnila, auto bylo 
koupeno za 15.000,-Kč a ihned téhož večera přivezeno a pro-
placeno pokladníkem, bratrem Josefem Skopalem. Koupě to 
zřejmě nebyla nejlepší, jak vyplývá z pozdějších zápisů v ná-
čelní knize. Motor jak se v zápise z 28.8. 1952 píše  " byl úplně 
hotov a byla by škoda jak peněz tak práce na něm." Sehnání a 

výměnu motoru zařídil pan Josef Fojtů, za pomoci některých 
bratří a to Hejdy Vladimíra, Kozárka Josefa, Dundálka Fran-
tiška a dalších. Zkouška opraveného auta se zatížením, t.j. s 
částí mužstva a motorovou stříkačkou, zavěsenou za autem 
byla provedena 6. září 1952 v 11 hodin v noci, do Zlobic a 
zpět, dopadla nad očekávání dobře. Auto řídil Josef Kozárek. 
Činnost sboru se této době zaměřila hlavně na nábor nových 
členů. Ze zápisu z členské schůze ze dne 12.1.1953 se dovídá-
me, že organizovaný nábor vynesl 25 nových členů. Jména 
nových členů zde nejsou uvedena, ale z pozdějších zápisů je 
zřejmé, že se " ke staré lásce " vrátili někteří členi, kteří vy-
stoupili po roce 1948. 
Duben 1953 byl v Měrůtkách bohatý na požáry. Dne 3. dubna 
vznikl požár v domech Emila Šišky a Antonína Spáčila. K po-
žáru se dostavil lutopecký sbor v počtu 9 bratří, ale stříkačka 
nechtěla nasát vodu. Po požáru byla svolána schůze a bylo 
rozhodnuto dát ji opravit do Ivanovic. Hned 9.4.1953 hořela 
stodola Bohuslava Bartíka č. 25 v Měrůtkách. Lutopecký sbor 
se dostavil k požáru ale bez stříkačky, která byla v té době na 
opravě. 
Od roku 1954 se již v zápisech ze schůzí neobjevuje název 
Sbor dobrovolných hasičů, ale ČSOP ( Český svaz požární 
ochrany) a hasičům se začalo říkat požárníci. Na valné hroma-
dě v roce 1954 se uskutečnily také volby vedení. Změny na 
vedoucích místech byly nepatrné. Velitelem byl zvolen Vladi-
mír Hejda a jednatelem František Navrátil. V tomto roce byla 
na schůzi dne 4.12.1954 utvořena zásahová družstvo  žen ve 
složení: 

- Zapletalová Anežka           - velitelka 
- Svozílková Božena             - zást. velitelky 
- Doleželová Anežka             - strojnice 
- Valášková Marie 



- Šišková Věra  
- Dřímalová Marie 
- Kopečková Hedvika 
- Hejdová Anežka 
- Straková Ludmila 
- Ferencová Jiřina 

 
Muži zleva: Dundálek Fr. Rosík Vl. Hejda Vl. Navrátil Fr. 
Dřímal Ant. Vystavěl Fr. Kozárek J. Botík Jar. Valášek Jan, 
Zapletal Lad. Ženy nahoře: Zapletalová Anežka, druhá řada 
zleva: Valášková Marie, Straková L. Doleželová Anežka, Svo-
zílková Božena, dole: Hejdová Anežka, Šišková Věra, Kopeč-
ková Hedvika a Dřímalová Marie. 
 
Hned v následujícím roce se družstvo žen zúčastnilo I. kola 
celostátní soutěže a nevedlo si špatně. Probojovaly se do dru-
hého kola. Zato muži splnili svůj úkol pouze v útoku, kde se 

zařadili mezi první, ale v překážkovém běhu , pořadovém a 
politice ztratili mnoho bodů a do druhého kola nepostoupili. 
Ve druhém kole soutěže, které se konalo v Kvasicích, obsadily 
naše ženy 3. místo a dostaly věcnou cenu. 
Dne 15.3.1956 zemřel zakládající člen sboru a dlouholetý ná-
čelník pan František Procházka. Čestná stráž mu vzdala poctu 
za chodu motorové stříkačky u Sokolovny a doprovodem na 
hřbitov v Hradisku. 
Na výroční členské schůzi konané 21.1.1957 se vzdal své 
funkce pro stáří a nemoc dlouholetý starosta a předseda sboru 
pan Josef Gryča. Ve vedení sboru pracoval obětavě 27 let. Vý-
roční členská schůze je zvolila čestným předsedou a poděkova-
la za dlouholetou obětavou práci. Bratr Gryča zemřel 25. pro-
since 1957.  

 
 
 
Josef Vlček 
 
nar. 29.9.1912 
zemřel 29.10.1981 
 
Dlouholetý člen a velitel sboru 
 
 
 
 

 
 
Předsedou sboru byl zvolen pan Vladislav Šefraný, velitelem 
pan Josef Vlček. V měsíci srpnu a září došlo k neshodám mezi 
členy MJČPO (Místní jednota československé požární ochra-



ny) a zástupci MNV Lutopecny. Jak vyplývá ze zápisů, jabl-
kem sváru bylo posunutí plotu Františka Jurtíka těsně k obecní 
studni, což tehtejší MNV povolil. S tím však hasiči nesouhlasi-
li a situace se vyhrotila tak, že někteří členi jednoty ihned vy-
stoupili. Že to mysleli vážně, dokládají zápisy ze svolaných 
členských schůzí, které se neuskutečnily, protože 27.11. přišli 
3 členi a 12.12. přišli 4 členi.  
Činnost jednoty se obnovila až v roce 1961, kdy se 20. ledna 
konala výroční členská schůze. Předseda, pan Vladislav Šefra-
ný informoval o tom, že v době, kdy se nekonaly výroční člen-
ské schůze, obdržel sbor novou stříkačku a nákladní automobil 
T-805. Po nových volbách zůstal předsedou pan Šefraný a veli-
telem pan Josef Vlček.  
V neděli 18. června 1961 se uskutečnila oslava 60. výročí za-
ložení požárního sboru v Lutopecnách. Ráno v 7 hodin proved-
la hudba budíček. V 8.30 byl průvod k pomníku padlých, kde 
po proslovu Ladislava Zapletala z Měrůtek byl položen 
k pomníku věnec. V 10 hodin byla zahájena slavnostní členská 
schůze. Odpoledne v soutěži požárních družstev z Hradiska, 
Bezměrova, Postoupek, Bojanovic, Měrůtek a Lutopecen vy-
hrálo družstvo z Bezměrova. Naše družstvo skončilo poslední. 
Je však nutno dodat, že družstvo Lutopecen bylo složeno pou-
ze z mladých chlapců do 18 let. Starších činných členů ve sbo-
ru pro rozepře nebylo. 
Na výroční členské schůzi konané 26.1.1964 byl zvolen nový 
výbor jednoty: 

− Skopal František             -  předseda 
− Hejda Vladimír               -  místopředseda 
− Vlček Josef st.                 -  velitel 
− Vaculík Antonín              -  jednatel 
− Šefraný Vladislav            -  pokladník 
− Svozílek Vladimír            -  organizační referent 

− Koníček František            -  preventista 
− Dundálek František          -  materiální referent 
− Jurtík František                -  hospodář 
− Vlček Josef ml.                 -  referent mládeže 
− Navrátil František             -  náhradník  

 
F. Navrátil a VL. Šefraný kladou věnec k pomníku padlých. 

 
Ještě v témže roce 29.11.1964 došlo na členské schůzi 
k opětovné volbě výboru sboru. Předsedou byl zvolen pan 
František Kukla.  
Po letech stagnace v roce 1969 začal sbor opět vyvíjet činnost. 
Do čela sboru byl opět zvolen pan Vladislav Šefraný, poklad-
níkem nově přistoupivší Stanislav Růžička, velitelem zůstal 
Vlček Josef starší. 



Již delší dobu tížily sbor dvě nejpalčivější záležitosti. Havarijní 
stav požární zbrojnice a zdroj vody na hašení v případě požáru. 
O nápravu usilovali hasiči již od začátku šedesátých let. Nalé-
hali v těchto záležitostech na vedení MNV, to však pro nedo-
statek finančních prostředků řešení stále odkládalo. Snaha o 
vyčištění obecní nádrže „Plaviska“, v lednu 1968 skončila neú-
spěšně. Ředitelství Hodonínských cihelen poskytlo buldozer na 
vyhrnutí bláta. Když začal pracovat hrnul před sebou bláto a 
zdálo se že problém bude vyřešen. Čím víc se však blížil ke 
středu Plaviska, tím více se začal propadat, až uvízl v bahně 
úplně a vyproštěn byl s velkými problémy. Od dalšího čištění  
 Plaviska bylo upuštěno a začalo se uvažovat o vybudování 
nové nádrže a zavezení staré. Příležitost se naskytla ještě 
v roce 1968. Ve spolupráci s Melioračním družstvem, které 
provádělo regulaci potoka v Sétných. Byli ochotni vyhloubit  

 
Požární nádrž v současné době již neslouží svému účelu. 
 

novou nádrž při toku potoka v místě zvaném „Za Žílovým“, u 
Plaviska potok zatrubnit a  převést jej pod silnicí do potoka, 
který teče podél školní zahrady. Plavisko mělo být zavezeno. 
Byly již naveženy roury o průměru 150 cm ale s pracemi se 
nakonec nezačalo a roury byly zase odvezeny. Tak se problém 
se zdrojem požární vody znovu odložil a definitivně se nako-
nec dořešil až v roce 1976, kdy pod vedením MNV byla v akci 
„Z“ vybudována nová požární nádrž v prostoru nad starým 
plaviskem, které bylo zavezeno. Celý prostor byl oplocen, byly 
zde vysázeny stromy a zřízen malý parčík. 

 
  

STAVBA NOVÉ POŽÁRNÍ ZBROJNICE. 
 
Ohledně stavby nové požární zbrojnice se v šedesátých 

letech vedlo spoustu jednání. Záležitost se pohnula dopředu 
v roce 1966, kdy MNV nechal v projekční kanceláři Pozem-
ních staveb Gottwaldov vypracovat projekt stavby zbrojnice. 
Projekt byl schválen a na tomto základě byla stavba zařazena 
do plánované výstavby ONV v rámci „Z“. Samotná stavba 
byla zahájena v roce 1970. Veškeré úsilí v obci se soustředilo 
na stavbu zbrojnice, v jejímž prvním poschodí měly být umís-
těny kanceláře MNV. Ochota občanů a řemeslníků byla nebý-
valá. Nejen, že byly vykopána základy a navíc sklep, ale bě-
hem 3 dnů bylo vyzděno 20.000 cihel. To znamenalo, že byly 
postaveny obvodové a příční zdi až po stropy. 
Při stavbě zbrojnice byla pořízena pamětní listina, psána tuší 
na pergamenovém papíru a uložena ve sklenici spolu 
s výtiskem Rudého práva ze dne 21.8.1970 a drobnými min-
cemi ve zdivu v úrovni sklepního okénka. Na listině jsou po-
depsáni členové rady MNV Svozílek Antonín, Řezníček Fran-
tišek, Pokora Josef, Navrátil František a Březina Vojtěch. Dále 



předseda MNV Josef Přecechtěl, předseda ZO KSČ  František 
Pokora a předseda ČSPO Vladislav Šefraný. 
Stavba byla dokončena v roce 1972 nákladem 261 tis. korun. 
Na stavbě bylo odpracováno 15.933 brigádnických hodin, na 
mzdách za odborné práce bylo vyplaceno 30.650,- Kč. 
K předání stavby došlo 16.prosince 1972. Dopoledne bylo 
slavnostní jednání MJČSPO Lutopecny, odpoledne přestřiže-
ním pásky zástupcem ONV a předáním klíčů předsedovi MNV 
panu Přecechtělovi a předsedovi sboru V. Šefranému, byla 
stavba předána obci do majetku a do užívání. 

V současné době je v 1. patře požární zbrojnice umístěna ma-
teřská školka. 

V roce 1971 se konaly oslavy 70. výročí založení sboru. Na 
slavnostní schůzi obdrželi čestná uznání od Okresního výboru 
požární jednoty tito členové: Dundálek František, Valášek Jan, 
Kukla František, Svozílek Vladimír, Navrátil František, Vysta-

věl František, Vlček Josef, Skopal Josef, Přecechtěl Josef a 
Šefraný Vladislav.  
Na oslavách hrála krojovaná hudba z Blišic. Odpoledne se ko-
nalo námětové cvičení za účasti sborů z okolí a poprvé se také 
představilo družstvo žáků lutopeckého sboru, které vedl Stani-
slav Bubla. MNV věnoval sboru vyšívanou standartu. 
 Na výroční členské schůzi dne 19.12.1971 byl velitelem sboru 
zvolen Miloslav Vlček, který tak v této funkci vystřídal svého 
otce. 
 

 
V první řadě: Vlček Miloslav, Večerka Jaroslav a Kukla Fr. 

 
V roce 1973 rezignoval na funkci předsedy pan Šefraný. Místo 
něho byl předsedou zvolen dne 2.12.1973 František Kukla. 
Změna ve výboru nastala také na místě jednatele, kde místo 
odstěhovavšího se Josefa Přikryla nastoupil František Bíbr. 



Na výroční členské schůzi konané 4.12.1976 se opět projedná-
vala stagnace sboru. Byl podán návrh na opětovné sloučení 
sboru se sborem Měrůtek. Podle tehdejšího vyjádření bratra 
Antonína Pešky neměl měrůtský sbor k tomuto návrhu námit-
ky, ale nedoporučil jim to OVSPO. 
 

 

Družstvo žáků z 60. let. 
Dne 28.4.1977 zemřel předseda sboru bratr František Kukla, 
funkci převzal místopředseda Miloslav Gaťařík, který byl na 
výroční členské schůzi dne 27.11.1977 zvolen předsedou. Ke 
změně došlo také na místě velitele a jednatele. Velitelem se 
stal Zdeněk Juris a.jednatelem bratr František Navrátil st. 
V roce 1980 se jednatelem stává opět Josef Přikryl, který  ně-
kolikaletém bydlení mimo obec se vrátil zpět do Lutopecen. 
V roce 1983 obdržel sbor novou motorovou stříkačku PP-S 12. 
Stroj se projevil po četných nezdarech na cvičeních jako velmi 

nespolehlivý a byl předám na opravu do Morkovic. V roce 
1984 došlo v prosinci ke změnám ve vedení sboru. Předsedou 
sboru byl zvolen bratr Josef Přecechtěl a velitelem se stal bý-
valý předseda Miloslav Gaťařík. Ten však funkci nezastával 
příliš dlouho. Již v roce 1985 funkci z osobních důvodů odmítl 
a na jeho místo byl zvolen Stanislav Bubla. V tomto roce do 
sboru přistoupily také 4 ženy a tím začalo úspěšné období na-
šeho družstva žen, které v roce 1989 mělo 11 členek a vyhrá-
valo většinu soutěží. Po velmi dlouhé době začal sbor v roce 
1985 znovu psát kroniku a to zásluhou nového kronikáře bratra 
Zdeňka Chvalkovského. V roce 1985  došlo také k výměně 
motorového vozidla T-805 za stejnou značku ale v lepším 
technickém stavu. Pro nezájem mladších členů, nezabezpečil 
sbor organizaci „Hodkového výletu“ a odezva občanů byla 
velmi negativní.  
V roce 1986 byly rozhodnutím OVSPO reorganizovány požár-
ní okrsky. Lutopecny byly ustanoveny jako sídlo okrsku. Do 
našeho okrsku patří sousední sbory z Rataj, Sobělic, Zlobic, 
Měrůtek, Bezměrova a samozřejmě sbor Lutopecny. 
Po politických změnách v roce 1989 se v roce 1990 sbor vrací 
k původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů, místo názvu 
požárník se opět začíná užívat hasič a členové se navzájem 
oslovují sestro nebo bratře. V tomto roce odstoupil z funkce 
velitele Stanislav Bubla, který také skončil členství ve sboru. 
Novým velitelem byl zvolen Antonín Zapletal mladší. 
V roce 1991 slavil sbor 90. výročí trvaní. Na slavnostní člen-
ské schůzi konané 14.6.1991 byli čestným uznáním OVSDH 
odměněni A. Zapletal ml. a Miroslav Kozárek a bratr Z. 
Chvalkovský obdržel medaili za příkladnou práci. 
Tradiční hodkový výlet se odbýval na zastřešeném výletišti, 
které pomohli zastřešit členové SDH ve spolupráci s Obecním 
úřadem. Na členské schůzi dne 6.9.1991 bylo v tajných vol-



bách ustanoveno nové vedení sboru. Starostou byl zvolen Za-
pletal A. ml., velitelem Vlček Miloslav, jednatelem Zdeněk 
Chvalkovský, hospodářem Stanislav Růžička, vedoucím mlá-
deže Pokora Josef a strojníkem Miroslav Kozárek. Změna ve  
vedení nastala v roce 1993, kdy se vedoucím mládeže stal 
Hroz Pavel. Na tomto místě je nutno se zmínit o družstvu mlá-
deže, které pod novým vedoucím začalo pravidelně cvičit a 
první výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.  

 
Zleva: Vrána S. Chvalkovský Zdeněk, Přecechtěl Josef. 
 
V soutěži mladých hasičů se ze 45 zúčastněných družstev 
umístnili na pěkném 15. místě. V tomto roce si dobře vedli i 
naši muži, kteří se v 1. kole soutěže družstev v Bezměrově 
umístnili na 1. místě z celkového počtu 6 družstev. 
Na výroční valné hromadě, konané 8.1.1994 se řešilo obsazení 
funkce velitele sboru. Nakonec byl problém vyřešen až na vý- 

Bezměrov 1994 
 
borové schůzi v únoru téhož roku, kdy se starostou sboru stal  
Zdeněk Chvalkovský, velitelem Zapletal Antonín mladší. Do 
výboru byla kooptována sestra Anežka Hejdová a byla ji svě-
řena funkce jednatele. V tomto složení pracuje výbor sboru 
dodnes. Pouze kronikářem sboru se v roce 1995 stala paní 
Lenka Pokorová. 
Velkou zkouškou sboru a jeho oprávněnosti se stal rok 1997. 
Při povodni, která svým rozsahem překonala všechny předcho-
zí popsané povodně a v celém kraji nebylo jediného pamětníka 
podobné katastrofy, se také  hasiči z Lutopecen obětavě přiči-
nili o záchranu ohroženého majetku spoluobčanů. Lutopecký 
sbor hned od středy 9. července, kdy se voda vylila z břehů 
Moravy a zatopila celou levobřežní část Kroměříže i ke Kro-
měříži přičleněnou obec Bílany. Voda začala kanalizací a prů-



sakem pronikat do sklepů a suterénů budov na pravém břehu 
řeky.  

 
 
 
Zapletal Antonín ml. 
 
Snímek ze záchranných prací 
při povodni v roce 1997 
v Otrokovicích. 
 
 
 
 
 
 
 
Na žádost firmy „HANÁK“ 
podanou přes Obecní úřad, 

odjeli v poledne lutopečští hasiči čerpat vodu z prostor dílny 
zmíněné firmy, umístěné v suterénu. V dílně se nacházely nové 
stroje za několik milionů korun a nebylo je možné v tak krátké 
době přemístit do vyššího patra. Čerpání vody probíhalo nepře-
tržitě až do odpoledních hodin neděle 13. července. Na této 
akci se ve směnách střídali tito členové sboru: Valášek Jaro-
slav,Chvalkovský Zdeněk, Švajda Vladimír ml., Švajda Petr, 
Mareš Vladimír, Žatecký Svatopluk, Vlček Roman, Pokora 
Josef, Kukla František,  Pospíšil Jaromír, Pospíšil Zdeněk. 
Velké uznání si za tuto akci zaslouží také zúčastnění nečleni 
sboru Mareš Oto a hlavně Švajda Vladimír starší. Velitel sboru 
bratr Antonín Zapletal mladší, se jako hasič z povolání účastnil 
záchranných prací v Otrokovicích. 

 
Masopust 1997 

 
Kromě činnosti při ochraně životů spoluobčanů a jejich majet-
ku, se za dobu trvání sboru stalo již samozřejmostí, že sbor je 
v obci jedním z nejvýznamnějších pilířů kulturního a společen-
ského života. Stalo se již tradicí, že hodkový výlet a organizaci 
hodků zajišťují hasiči. Bylo často velmi náročné uspokojit ná-
vštěvníky hodkových zábav. Zvláště v době, kdy areál výletiště 
byl zařízen velmi primitivně, bez solidního sociálního zařízení 
a bez přístřeší. Tento problém se definitivně dořešil v roce 
1998, kdy obecní zastupitelstvo nechalo upravit výletiště tak, 
jak to odpovídá představám konce 20. století. Další již tradiční 
záležitostí sboru se stalo „Masopustní vodění medvěda“. Je to 
činnost, kde kromě zachovávání tradic se členové pobaví a 
zanedbatelná není ani materiální stránka. 
 
 
Zásahy sboru při požárech po roce 1954: 

Ráno 15.ledna 1963 vznikl požár v prodejně JEDNO-
TA, umístěné tehdy v domě pana Petříka v Lutopecnách. Zavi-
nil jej trám zazděný v komíně. Požár byl zásluhou několika 
místních občanů, členů SPO, brzy uhašen. Nevznikla žádná 
větší škoda,až na prohořelý strop. 

V sobotu 9. března 1974 požár v obytném stavení pana 
Josefa Skopala č. 47 v Lutopecnách. Oheň vznikl od vadného 
pařáku, obloženého hořlavými věcmi – pilinami. Oheň se do-
stal na půdu, plnou sena a slámy. K požáru se do 8 minut po 
ohlášení dostavil požární útvar z Kroměříže. Místní požárníci 
se omezili pouze na vyklizovací práce půdního prostoru. 

V září 1976  došlo k požáru střechy horkovzdušné su-
šárny a dílny Hodonínských cihelen – provoz Lutopecny. Po-



žár vznikl přehřátím v teplovzdušném kanálu, kde se vznítil 
prach a dřevěná střešní konstrukce. Požár uhasil veřejný po-
žární sbor Kroměříž, závodní sbor Pal Kroměříž a závodní sbor 
Technoplast Chropyně. Pomoc poskytl místní požární sbor 
Lutopecny. 

Dne 11. srpna 1980 vznikl požár stohu u Měrůtek. Za-
vinily jej děti, které si v blízkosti stohu dělaly ohýnek. Požár-
níci z Lutopecen pro poruchu vozidla a liknavost se kterou se 
dostavili ke zbrojnici nemohli včas vyjet. Požár likvidoval ve-
řejný sbor z Kroměříže. 

V sobotu 18. ledna 1991 ve večerních hodinách vznikl 
požár od zazděného trámu v budově školy v Lutopecnách. 
V budově bydlela rodina Vladimíra Šišky. Ten zpozoroval 
oheň v oknech budovy ze silnice nad Lutopecnami, když se 
vracel z nemocnice kam předtím odvezl manželku a své dva 
syny, kterým bylo nevolno a místy ztráceli vědomí. Teprve 
později se vyjasnilo, že byli přiotráveni kysličníkem uhelna-
tým. Po oznámení požáru jej likvidoval místní sbor pod vele-
ním bratra Antonína Zapletala ml. Je třeba ocenit velkou obě-
tavost a úsilí při zdolávání požáru všech zúčastněných členů 
sboru. Požár byl uhašen po třech hodinách. K požáru byl povo-
lán také profesionální sbor z Kroměříže, který však již pomá-
hal pouze rozebírat strop, kde některé trámy ještě tlely. 

V srpnu v roce 1994 se vznikl požár slámy v půdním 
prostoru nad stájemi ve dvoře domu č. 43 u Josefa Pokory. 
Vinu na vzniku měly děti, které se zde učily kouřit. Oheň zdo-
lal místní sbor. Veřejný sbor z Kroměříže již situaci pouze 
kontroloval. 
 V červenci 1999 vznikl požár v domě Jana Králíčka 
v Lutopecnách č. 83. Byl uhašen členy SDH Lutopecny pomo-
cí ručních hasících přístrojů. 
 

 
 

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SBORU  
 
starosta − Chvalkovský Zdeněk 
náměstek starosty − Vlček Roman 
velitel − Zapletal Antonín ml. 
jednatel − Hejdová Anežka 
pokladník − Růžička Stanislav 
preventista obce − Svozílek Libor 
preventista sboru − Zapletal Antonín st. 
vedoucí mládeže − Hroz Pavel 
předseda revizní rady − Štolfová Božena 
kronikář − Pokorová Lenka 
strojník − Kozárek Miroslav 
člen výboru − Švajda Petr 
 
 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA V ROCE 2001. 
 

Balcárek Radek Pazdera Jan 
Bartík Josef Pokora Josef 
Bíbr František Pokora David 
Gaťařík Miloslav Pokorová Lenka 
Hejdová Anežka Pospíšil Zdeněk 
Hroz Pavel Pospíšil Jaromír 
Chvalkovský Zdeněk Přikryl Josef 
Chvalkovská Eliška Turek Zdeněk 
Juris Zdeněk Růžička Stanislav 
Jurtík František Svozílek Antonín 
Jurtíková Jana Svozílek Libor 
Konečný Čestmír Šiška Ladislav 



Konečný Radek Štolfa Jaromír 
Kozárek Miroslav Štolfová Božena 
Kukla František Švajda Petr 
Macek Jiří Švajda Vladimír ml. 
Macek Jiří ml. Valášek Jaroslav 
Mareš Vladimír Vlček Miloslav 
Navrátil Antonín Vlček Roman 
Navrátil František st. Zapletal Antonín st. 
Navrátil František ml. Zapletal Antonín ml. 
Navrátil Petr  

 
MLADÍ HASIČI 

Dřímal Miroslav Spáčil Martin 
Dřímalová Monika Šrubařová Lenka 
Farkašová Veronika Zapletal Lukáš 
Hošková Jaroslava Zapletalová Monika 
Kadlecová Eva Jurásek Vítězslav 
Pešková Pavlína Trávníček Lukáš 

DOSLOV 
 

Účelem vydání této publikace je přispět k důstojnému 
průběhu oslav stého výročí založení Sboru dobrovolných hasi-
čů v Lutopecnách. Chce alespoň v nástinu přiblížit práci luto-
peckých hasičů  i s problémy, které se jim v průběhu let stavě-
ly do cesty. Chce poukázat na ty, kteří se svou prací výrazněji 
podíleli na činnosti sboru.  

Zde bych se chtěl omluvit těm, kteří  v publikaci nedo-
stali prostor přesto, že by si jej zasloužili.  Stalo se tak jednak 
pro nedostatek podkladů, jejichž vytváření a uchovávání neby-
lo v některých obdobích silnou stránkou sboru a svou roli zde 
jistě sehrál můj pohled na události. Přesto věřím, že publikace 
splní účel, pro který se vydává. 

 
 Bazalka Josef 

 
 

Poděkování patří  těm, kteří finančně přispěli na oslavy. 
Jsou to: Obec Lutopecny, manželé Večerkovi z Lutopecen, 
manželé Kolomazníkovi z Lutopecen, spolumajitelé firmy Ko-
vošrot Lutopecny - Rosík Vladimír, Vrzal František a Dundá-
lek Miroslav, firma HANÁK z Kroměříže, instalatérství DŘÍ-
MAL z Kroměříže a manželé Chvalkovští z Lutopecen. 
 
 
Podklady ze kterých bylo čerpáno: 
Vojtěch Březina: „ Historie obce Lutopecny“ 
Náčelní kniha SDH Lutopecny 1941 až 1965 
Zápisnice z členských a výborových schůzí od roku 1946  
Kronika SDH  Lutopecny od roku 1994 


