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PŘÍBĚH JEDNOHO SBORU

Na návštěve 
u SDH Moravičany

Moravičany jsou obcí ležící na severním cípu 
Hané, v tzv. Mohelnické brázdě. Její historie 
sahá až do roku 1249 a žije zde přibližně 
1300 obyvatel. 

Text: Jan Kvartek

Foto: archiv

”
Již 138 let 

slouží místní 
hasiči svým 

bližním
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K založení místního dobro-
volného hasičského sboru 
došlo již na podzim roku 
1885 na popud tehdej-

šího starosty obce, když krátce před-
tím zničil velký požár farskou stodolu. 
První řádná valná hromada se konala 
20. října a na ní byl starostou spolku 
zvolen František Jílek. Nově vznik-
lý sbor bylo potřeba vybavit, a tak 
byla pro jeho potřeby za 1375 zlatých 
pořízena stříkačka a  k  ní 8 metrů 
savic, 280 metrů hadic, 4 lezecké žeb-
ře a 10 košů na vodu. Hned v následu-
jícím roce mohli moravičanští hasiči 
prokázat svoji připravenost při zása-
zích u požárů ve Valcích u Mohlenice 
a v Paloníně. V  roce 1887 nechala 
obec pro lepší zásahuschopnost sboru 
vyhloubit u kaple sv. Floriána obecní 
studnu.

Vlastní zbrojnice

Potřebná hasičská zbrojnice byla 
na pozemku Rudolfa Crhy postave-
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na deset let po vzniku sboru, do té 
doby byla výzbroj ukládána v  pro-
storách tehdejší školy. Objekt byl 
dílem stavitele Sovy z Loštic. V roce 
1902 byl pro mužstvo zakoupen 
dopravní vůz a  v  roce 1908 dal-
ší dvoukolová stříkačka, její přední 
podvozek vyrobil kovář František 
Kratochvíl. O tři roky později byl 
do zbrojnice, sestávající z  přízem-
ní budovy se dvěma vjezdy a  věže 
na sušení hadic, zaveden elektrický 
proud.

Během První světové války 
se moravičanský sbor potýkal se 
značným útlumem své činnosti, ze 
33  členů jich 15 muselo narukovat. 
Mnozí se domů nevrátili, k obnovení 
hasičské práce došlo až koncem roku 
1918.

Nejen hašení požárů

SDH Moravičany byl v ochraně 
před požáry velice úspěšný a jeho 
členové se snažili svým spoluobča-

nům pomáhat i v jiných oblastech 
života. V roce 1923 tak mohla vznik-
nout samaritánská stráž, její členové 
byli proškoleni u  doktora Kukuly 
z  Loštic a  například za rok 1935 
poskytli ošetření v 84 mnohdy 
těžkých případech. Sbor dále zakou-
pil motorovou stříkačku Wikov 
z  Čech pod Kosířem, stála 40  tisíc 
korun, a proto si musel na ni vypůj-
čit u Občanské záložny. Darem od 
Miroslava Plháka z Nových Mlýnů 
dostal sbor vůz Mercedes Graf Stift, 
který byl v  roce 1933 upraven pro 
tažení motorové stříkačky a přepravu 
hasičů. Současně bylo pořízeno ještě 
vozilo Škoda. V roce 1935 zasahoval 
moravičanský sbor u 16 místních 
a 56 přespolních požárů.

Také další světová válka zname-
nala pro hasiče velkou krizi a zbylí 
dobrovolníci pouze zasahovali u požá-
rů. Ještě v  roce 1945 přešla přes 
Moravičany fronta, ustupující Němci 
vyhodili do povětří silniční i železnič-
ní most přes řeku Moravu a sboroví 
samaritáni měli v hostinci u nádraží 
plné ruce práce se zraněnými.

Dobový výstřižek z místních novin z přelomu 19. a 20. století, dodnes je součástí archivu sboru.

Ovšem bezesporu nejcennějším sborovým artefaktem je ručně psaná zakládací listina z roku 1885.

Členové sboru s nově 
zakoupenou stříkačkou Wikov 
z nedalekých Čech pod Kosířem. 
Píše se rok 1935.

Dnes už bezejmenné tváře členů sboru ve dvacátých letech. Účet za hasičskou kroniku: 4 zlaté a 10 krejcarů


