PROGRAM OSLAV
100 let od založení SDH, hodové oslavy a sjezd rodáků

Sobota 15. 6. 2013
10.00 Slavnostní schůze SDH Hradčany, ocenění a vyznamenání zasloužilých členů a
společný oběd v sále místního pohostinství
13.00 Ukázky hasičské a policejní techniky, sebeobrany, výcviku psů, vyproštění osob
v areálu Výletiště Hradčany, historická hasičská technika na víceúčelovém hřišti.
Speciální hasičská vozidla na uzavřené krajské silnici mezi mostem v centru obce a
mostem u Výletiště.  
17.00 Předhodová zábava se skupinou Novios z Prostějoviček, vystoupení dětského
klubu Veselé opičky, dvě vystoupení taneční skupiny AsramLeyla
Předhodovou zábavu pořádá SDH Hradčany, je zajištěno bohaté občerstvení a
atrakce pro děti.
Ukončení ve 24.00 hod.
Neděle 16. 6. 2013
9.00 Sraz občanů na Výletišti, budíček Moravské Veselky
9.30 Slavnostní průvod z Výletiště ke kapli Sv. Antonína Paduánského
9.45 Zahájení oslav, proslovy starostů, kladení věnců u pomníku padlých ve světových válkách
10.15 Slavnostní mše svatá, požehnání hasičského praporu a historické stříkačky,
křest knihy „Hradčany - dějiny a přítomnost obce“, koncert dechovky Moravská Veselka a umělců pod vedením p. Stanislava Smočka
13.30 Fotbalový zápas Ženatí – Svobodní v areálu SK Hradčany 96, bohaté občerstvení zajištěno
13.00 – 14.30 Volná prohlídka budovy obecního úřadu, možnost zakoupení publikace
o Hradčanech
15.00 Hodová zábava s Moravskou Veselkou
16.00 – 17.00 dvě vystoupení folklorního souboru Trávníček z Přerova
19.00 – 20.00 dvě vystoupení Aerobic klubu Sokol Beňov
21.00 Ukončení hodových oslav
V průběhu hodové zábavy je připraveno bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Celé
odpoledne je možnost projížďky koňským kočárem pana Josefa Nováka z Podolí.
Pro děti bude k dispozici tvořivá dílnička CPR Ráj.
Na oslavy srdečně zvou zastupitelé Obce Hradčany, SDH Hradčany
a všechny pořádající spolky
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené sestry a bratři hasiči, příznivci Sboru dobrovolných hasičů Hradčany,
U příležitosti 100 let od založení SDH Hradčany je vydáván tento speciální díl
Hradčanských rozhledů. Obsahem tohoto speciálu je především historie SDH
Hradčany od jeho vzniku po současnost. Je vydáván za přispění obce Hradčany
a historii zpracoval pan Jiří Lapáček. Doufám, že se Vám vydání bude líbit a
přinese Vám i připomenutí let minulých. V rámci oslav založení sboru je připraven
bohatý program. V rámci ukázek hasičské techniky zde bude k vidění speciální
hasičská technika HZS Olomouckého kraje, stanice Přerov, hasiči SŽDC a svou
techniku budou prezentovat i sbory v rámci Okrsku Pavlovice. Dynamickou
ukázku simulované dopravní nehody potom provede JSDH Radslavice. K vidění
bude ukázka i historické techniky především rekonstruované Hradčanské
koňské stříkačky. Do akce se zapojí i technika Policie ČR, své umění ukáže
i Armáda české republiky.
V neděli 16. června 2013 od 9 hodin proběhne slavnostní průvod z Výletiště
ke kapli Sv. Antonína Paduánského, kde bude posvěcen nový prapor SDH
Hradčany, který nám pořídila obec Hradčany. Bude i znovu vysvěcena koňka
a to vše za doprovodu dechové hudby a kulturního programu, který bude
probíhat na návsi u kaple. Doufám, že se vám oslava založení 100 let SDH
Hradčany spojený se sjezdem rodáků a hodovými slavnostmi bude líbit a každý
si najde to své, co ho zajímá.
Závěrem mi dovolte, abych všem poděkoval za přípravu oslav, zastupitelům
obce za vstřícnost a ochotu a všem bývalým i současným hasičům za příkladné
reprezentování SDH Hradčany, ale především své obce. Zároveň bych chtěl
Sboru dobrovolných hasičů popřát mnoho úspěchů v další činnosti, členům
mnoho zdraví a manželkám a přítelkyním členů mnoho trpělivosti.
Jaroslav Valentík
starosta SDH Hradčany
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Z HISTORIE SDH HRADČANY
Schopnost využívat oheň přispěla k tomu, že se naši předci snáz vypořádali s nebezpečími, které na ně číhalo všude kolem. Lidé se u něj mohli ohřát a uvařit jídlo, zaháněl
divoká zvířata a pomáhal zúrodňovat půdu. Když se ale vymkl kontrole, dovedl napáchat velké škody. Proto již záhy byly vymýšleny způsoby, jak předcházet požárům, a
když již nastal, jak se proti němu bránit.
Činila se především různá stavební opatření, jako bylo vymazávání dřevěných komínů
cihlářskou hlínou. Později se začaly stavět komíny z cihel. Byly vydávány zákazy chodit
s nekrytým světlem po maštalích nebo přenášet žhavé uhlí v hrncích bez pokličky.
Za císařovny Marie Terezie byl 21. srpna 1751 vydán „Řád hašení ohně pro města
zemská, městečka a dědiny Markrabství moravského“. Na základě toho nařizovaly
panské úřady, aby obce stavěly na veřejné návsi kůlničky, jimž se říkalo někdy šopa,
na Hané ulík nebotrdlica. Mimoto měly obce za povinnost opatřovat se plátěnými koši
na vodu, většími dřevěnými ručními stříkačkami, plechovými svítilnami a vozy s bečkami naplněnými vodou. Bylo zakázáno krýt stříšky na zídkách nad vraty došky. V té
době bylo také nařízeno, aby se obilí v mandelích nechávalo na poli a nesváželo se do
stodol. Z obilí v mandelích složeného nesmělo se odvézt z pole nic více, než co stačilo
na dva měsíce k výživě rodiny a co bylo třeba na podzimní setí. Pro nebezpečí ohně
bývaly sušírny lnu stavěny mimo vesnice.
Dozorující panští úředníci občas přicházeli na zapřenou do obce a kontrolovali, zdali je
postaráno o hasičské potřebnosti, jak náleží, jsou-li komíny dobře vymeteny, nesuší-li
se len v domech na potěračku (nástroj o dvou zubech k potírání lnu), jsou-li podlahy
(stropy) nad obydlím a chlévy opatřeny hliněnou mazanicí. Ještě po roce 1860 dohlíželi četníci a kominíci na zachovávání nařízení stran zápovědi sušit len v domech. Také
v kouření z dýmek na místech nebezpečných bylo spatřováno velké nebezpečí. Byl-li
kuřák dopaden s dýmkou na zakázaném místě, byla mu sebrána dýmka, kočičák (míšek) s tabákem i s křesadlem. Každý takový přestupek byl trestán vězením v šatlavě.
Téměř po stu letech od tereziánských protipožárních nařízení byl vydán 5. dubna 1873
Řád policie požárové, který platil s drobnými úpravami až do začátku nacistické okupace. Přímo ze zákona musely obce s více než dvaceti domy ustavit funkci ponocného,
který o večerních hodinách konal požární hlídku. Vesnice s počtem domů přesahujícím
číslo 100 byly přímo nabádány, aby usilovaly o zřízení hasičských sborů.
Kůlna na stříkačku připojená ke zvonici byla zbudována roku 1863 a náklad na stavivo
a řemeslné práce uhradil obci dřevohostickýkontribučenský fond z toho důvodu, že
kůlna byla určena na uschovávání vozové stříkačky, kterou fond daroval obci. Když pak
byl zakoupen obecní kočár, byly zvýšeny roku 1886 úzké zdi u kůlny, aby se v ní vedle
stříkačky mohl uschovávat i kočár.

4

Výročí 100 let založení SDH Hradčany

15. - 16. června 2013

Založení sboru dobrovolných hasičů
Počátky založení hasičského sboru sahají do doby starostování Františka Skály, rolníka
z čp. 23. Jednalo se a mluvilo o důležitosti hasičské jednoty pro místní obec, a to hned
roku 1911, kdy byl založen sbor dobrovolných hasičů v Bezuchově.O založení sboru
si získal největší zásluhy František Skála a Ladislav Vaculík, kteří si k ruce přibrali za
jednatele správce školy Jana Janečku.Dne 24. srpna 1913 se konala slavnost založení
sboru, ke které se sešla holešovská župa č. 28 s celým svým župním výborem. Toho
dne bylo vykonáno svěcení stříkačky, čemuž předcházela mše svatá sloužená na návsi.
Stříkačka byla zakoupena od firmy Josef Vystrčil a syn z Telče, která nabídla cenu 3050
korun. Sbor vykonal během roku 1913 sedm praktických cvičení se stříkačkou, dvě
poplachová cvičení a uspořádal tři zimní večerní školy.
Světová válka znamenala významný zásah do pomalu se rozvíjející sborové činnosti,
neboť řada členů musela narukovat. Mimořádná valná hromada konaná 17. listopadu
1918 konstatovala, že ve válečné vřavě nezahynul nikdo z členů, ale v zajetí byli Jaroslav Kuča, Jan Dančák, Alois Ondruška, v ruských legiích Josef Cagaš, Antonín Kuča a
František Bubeník.
V roce 1920 se začalo jednat o výstavbě hasičského skladiště, v roce následujícím byla
akce realizována nejprve sběrem peněz a dovozem stavebního materiálu. Skladiště
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bylo připojeno ke zvonici po vrchní straně v rozměrech, které dovolovaly postavit vedle sebe stříkačku i naviják. K sušení hadic byla vystavěna věž. Stavební práce se děly
spolu s opravou zvonice.
Rok 1923 byl rokem desetileté existence sboru, což bylo důvodem k oslavě. Na valné
hromadě 14. února 1923 přednesl jednatel zprávu, v níž uvedl, že během deseti let
sbor zažil děje veselé i smutné, stagnaci během války a oživení spolkové činnosti po
vzniku republiky.

Po okupaci nacistickým Německem nastal těžký národnostní útlak, který pocítila většina obyvatelstva a jehož důsledky se záhy projevily i v činnosti hasičských spolků.
Hned v únoru roku 1939 se na celém území Čech a Moravy konaly nové volby do
vedení sborů. Hasičské župy byly zrušeny a koncem roku 1939 došlo ke zřízení okresních hasičských jednot (OHJ), které se dále dělily na obvody. Direktivně bylo nařízeno
přijetí nových stanov, podle nichž musely sbory všechny popisky opatřit dvojjazyčnými
nápisy a odstranit symboly připomínající první republiku z přileb, čapek, opasků a razítek. V hasičských sborech museli být vyloučeni všichni členové neárijského původu,
byl zrušen hasičský pozdrav „Nazdar“. Současně vyšel zákaz pořádání plesů, tanečních
zábav a slavností. Podle vládního nařízení z 18. prosince 1941 hasičský sbor ztratil
svoji samostatnost, celý jeho majetek byl převeden v létě 1942 na obec. V tomto roce
se také Hradčany dostaly do správního obvodu Okresního úřadu v Hranicích a také
hasičský sbor byl zařazen do okresní hasičské jednoty Hranice. Hasiči se zapojili do
požárních hlídek, které se skládaly z jednoho hasiče a dvou občanů. Jejich posláním
byla ochrana obce ve dne v noci.
V roce 1945 byly zrušeny protektorátní předpisy o požární ochraně a zahájeny práce
na nové právní úpravě požární ochrany, které trvaly do vydání prvního poválečného
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zákona o požární ochraně. Z hasičských zbrojnic byly odstraněny německé nápisy,
skončily protiletecké pohotovosti, hasiči mohli opět pořádat taneční zábavy, plesy,
slavnosti s předváděním hasičské techniky. Nastala doba svobody a hasičské spolky
nebyly úřady nijak omezovány.
Po převedení obce Hradčany k okresu Přerov v roce 1949 se také sbor dostal k Okresní
hasičské jednotě Přerov, která následně provedla kontrolu sboru, během níž proběhlo
požární cvičení a následovala přehlídka členstva a prohlídka zbrojnice.

Padesátá léta jsou ve znamení konání žnových hlídek, protože v celé společnosti byl
kladen zvýšený důraz na dosažení úspěchů v průmyslu a zemědělství. Dne 13. dubna
1953 se objevil oheň ve stodole u Antonína Tomčíka. Požár způsobili dva čtyřletí chlapci, kteří nalezli krabičku s dvěma sirkami, které stačily k založení ohýnku ve stodole a
vzniku následného požáru.
V roce 1983 se připomínalo 70. výročí založení sboru. Hlavní činností zůstávala prevence proti požárům, tj. prohlídky k odstranění závad, školení, cvičení. Jednotka vlastnila
stříkačku DS-16, stříkačku PS-12 s kompletní výbavou, požární auto Robur. V letech
1986–1995 se na koupališti v Hradčanech konaly požární soutěže.
Po 17. listopadu 1989 došlo ve sborech k zásadním změnám. K 1. lednu 1994 měl
sbor 21 činných členů a 16 členů čestných a přispívajících. Starostou byl Josef Minařík,
velitelem Miroslav Mikulík. Dne 13. února provedli členové sboru a mládež tradiční
vodění medvěda, část zisku byla věnována dětem na pořádání šibřinek. V dubnu byly
provedeny preventivní prohlídky v části obce. V květnu se členové připravovali na soutěže, 8. srpna se zúčastnili soutěže požárních družstev starších 40 let o putovní pohár
MV Pavlovice na výletišti v Hradčanech.
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Stávající svazy požární ochrany se v následujících letech přetvořily zpět na sbory dobrovolných hasičů. Změnami zákonů došlo opět k té situaci, jaká zde byla již dříve,
i když s určitými odlišnostmi. Vedle sebe existují dva subjekty, sbor dobrovolných hasičů (SDH) jako občanské sdružení a jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) zřízená
obcí. Sbory dobrovolných hasičů jsou dále členy do dalších občanských sdružení. V
České republice jich vzniklo několik, nejznámější jsou Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Sbor měl v roce 2008 celkem 32 členů, z toho čtyři ženy. Dne 27. prosince 2008 byl
velitelem sboru zvolen Tomáš Otčenášek, na místo odstoupivšího Pavla Tomčíka.
Starostou sboru byl Jaroslav Valentík. Výbor pracoval ve složení František Brázda,
Stanislav Hradil, Pavel Michálek, Tomáš Otčenášek a Jaroslav Valentík. Sbor udržoval
svěřenou techniku, prováděl úklid obce jako partner Centra pro rodinu Ráj a udržoval
prostor kolem hasičárny.
Technické vybavení hasičského sboru představuje především motorová stříkačka PS
12, přívěsná motorová stříkačka DS 16 a přívěsný vozík pro převoz materiálu na cvičení
i k zásahům.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Hradčany na rozdíl od Sboru dobrovolných hasičů je povinna se na pokyn operačního střediska hasičů v kteroukoli denní či noční hodinu dostavit do zbrojnice a družstvo o zmenšeném početním stavu 3 + 1 (velitel, strojník a dva hasiči) se připraví k výjezdu. Následně pak dle svých možností, a především
dle vybavení provádějí členové záchranu osob, zvířat a majetku. Jednotku tvoří devět
osob. Členy jednotky jsou Pavel Michálek, velitel jednotky, Tomáš Otčenášek, zástupce velitele, velitel družstva, Stanislav Hradil, velitel družstva, Jakub Dlouhý, strojník,
Jaroslav Valentík, strojník, Lukáš Tomčík, hasič, Pavel Tomčík, hasič, Aleš Vaculík, hasič.
Radek Koryčan a Tomáš Kolava se připravují na členství. V rámci univerzálnosti mají
všichni velitelé také osvědčení strojníků.
K 10. lednu 2009 došlo ke změně velitele a doobsazení jednotky dle legislativních požadavků. K 1. lednu 2011 změna velitele, tuto funkci zastává Pavel Michálek.
V roce 2009 jednotka, v souladu se statistikami, které ukazují čím dál menší podíl požárů na činnosti hasičů, požádala o rozšíření svého vybavení o dosud zanedbávanou
oblast, ve které má velké rezervy, a to zdravotnickou. Představou velitelů by byla účast
vždy aspoň jednoho proškoleného člena na místních kulturních akcích (pochopitelně
bezplatná), aby mohl v případě nouze poskytnout kvalifikovanou předlékařskou pomoc.
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FUNKCIONÁŘI
Starosta (1949/1950 předseda)

Náčelník (1949/1950 velitel)

1913–1923 Metoděj Klvaňa

1913-1943 Ladislav Vaculík

1924-1930 Rajmund Horák

1943–1948 Josef Cagaš,

1930-1957 Ladislav Vaculík

1948–1957 Stanislav Tihelka,

1957–1960 Jan Složil

1957–1962 Josef Žákovský

1960 Evžen Vaculík

1962–1964 Josef Pátek

1962–1964 František Klesnil

1964–1966 Evžen Vaculík

1964–1967 Stanislav Zoban ml.

1966–1967 Josef Minařík

1967–1974 Josef Minařík

1967–1973 Luboš Sehnálek

1974–1993 Otto Tomčík

1973–1975 František Jančík

1993-2003 Josef Minařík

1975–1977 František Klesnil

2008 Jaroslav Valentík

1977–1982 Metoděj Klvaňa
1994 Miroslav Mikulík
2000-2008 Pavel Tomčík
2008 - 2011 Tomáš Otčenášek
2011 Pavel Michálek

Výňatek z dokumentu o historii SDH Hradčany použitém v publikaci Hradčany - historie
a současnost, jejíž autorem je PhDr. Jiří Lapáček, ředitel Státního okresního archivu
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AKTUÁLNÍ PŮSOBENÍ SDH HRADČANY
V současné době působí v obci Hradčany na poli požární ochrany dvě organizace –
Sbor dobrovolných hasičů Hradčany (SDH) a Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Hradčany (JSDH). Sbor dobrovolných hasičů SDH Hradčany je občanské sdružení a organizační složka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jde o zájmové sdružení, které
v Hradčanech pořádá kulturní akce, například Hasičský ples, Masopustní průvod - vodění medvěda, Nohejbalový turnaj o pohár starosty SDH, Pálení Masarykových vater
a také spolupracuje s dalšími organizacemi a sdruženími na území obce i v přilehlých
vesnicích. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradčany je naopak organizační složkou obce, která jednotku zřizuje. Tato jednotka zabezpečuje případný výjezd k mimořádným událostem, poskytuje technickou pomoc, jako je čerpání vody nebo zajištění
požárů.
Novodobé dějiny Sboru dobrovolných hasičů se začaly psát roku 2008. Sbor dobrovolných hasičů působil vždy jako partner obce a pomáhal zajišťovat obecní akce
a spolupodílel se na akcích i s jinými spolky a organizacemi. Tohoto roku Sbor dobrovolných hasičů začal s tradicí Hasičského plesu, který zanedlouho překročil hranice
obce. Novinkou bylo také Pálení Masarykových vater, kdy se místní SDH připojilo k
výzvě svého mateřského orgánu – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k obnovení
léty zapomenuté tradice. Společně s dalším obecním spolkem SK Hradčany „1996“
organizuje Tradiční vodění medvěda, které se rok od roku rozrůstá a medvěda s jeho
doprovodem doprovází více a více masek všech věkových kategorií. Na sportovním
poli se sbor účastní mnoha soutěží v okolních obcích, za zmínění stojí náročností vyhlášená Radslavská přilba a od července 2012 na domácí půdě organizovaná soutěž
v požárním sportu Hradčanský ďolíček. V loňském roce se nultého ročníku domácí
soutěže zúčastnilo celkem 8 družstev a již na počátku roku 2013 mají hradčanští hasiči
přislíbenou účast na dalším ročníku více než deseti družstev.
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Na následujících stránkách najdete přehled akcí, které Sbor dobrovolných hasičů zaštiťuje nebo se spolupodílí na jejich organizaci.
Masopustní průvod a vodění medvěda
Každoroční masopustní veselí v obci Hradčany
zpestřuje průvod masek v čele s medvědem.
Tato tradice zde byla vždy pod patronátem
sboru dobrovolných hasičů, kteří společně se
sportovním klubem na masopust vodili medvěda po obci od domu k domu. K akci neodmyslitelně kromě maškar patří také zpěv. Celý
průvod doprovází v posledních letech s harmonikou pan Jaroslav Školoud.
Hasičský ples
Na tradici hasičských plesů bylo navázáno
v Hradčanech v roce 2008. Na plese, který
zpestřuje chladné únorové noci,každoročně
hraje oblíbená kapela Big Mžik a ples se stal
nedílnou součástí kulturní scény v Hradčanech. Akce bývá spojená s hromadným veselím, kdy se tančí do brzkého rána, a někdy
dokonce i na stolech.Hasičský bál se po pár
letech dostal za hradčanské hranice a sjíždí se
na něj lidé z celého okolí.
Vesnice roku Olomouckého kraje
Obec Hradčany se od roku 2010 zapojuje do soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje. Sbor dobrovolných hasičů byl obci pokaždé partnerem při reprezentování obce
a pomohl tak dosáhnout obci výborných výsledků. Hasiči při ukázce obecního života
předvedli požární útok, ale i rekonstruovanou koňskou stříhačku z roku
1923, jejíž motor byl vyroben v Kvasicích a celkově byla složena u firmy
Smékal Čechy pod Kosířem.
Předhodová zábava
Dne 13. června 2010 byl panem biskupem Josefem Hrdličkou slavnostně vysvěcen zvon do nově vystavěné
kaple Sv. Antonína Paduánského.
Tak byla započata tradice hodových
oslav v Hradčanech. Úloha hradčanských hasičů na těchto oslavách je
přesně daná, zajišťovat organizaci
předhodové zábavy a postarat se
tak o správné naladění účastníků na
nadcházející hodovou neděli.

11

Výročí 100 let založení SDH Hradčany

15. - 16. června 2013

Výroční schůze
Každoročně, tak jak ukládají stanovy, se koná výroční valná hromada SDH Hradčany.
Zde bývá zhodnocena činnost za uplynulé období a vytyčují se úkoly na další rok. Je
to také příležitost poděkovat hasičům, popřípadě jim předat ocenění a vyznamenání.
Zároveň je to možnost poděkovat ostatním sborům za jejich pomoc v uplynulém období. Výroční valná hromada bývá ukončena tradičně společnou fotkou a pohoštěním.
Na každém výroční schůzi vládne příjemná atmosféra a zejména pro starší hasiče je to
příjemná možnost, jak se setkat se svými vrstevníky, se kterými v minulosti bojovali na
sportovním poli.
Soutěže v požárním sportu
Hradčanští hasiči se v průběhu roku účastní soutěží v požárním sportu v klasických i
netradičních disciplínách. Většina soutěží, kterých se sbor účastní, bývá organizována
zajímavým způsobem pro pobavení soutěžících i diváků. Tým se utká v klasické disciplíně požárním útoku, ale i v různých netradičních nebo tajných disciplínách. Na soutěži
Šišemskékrtičák hasiči museli zdolat překážkovou dráhu vytvořenou z pneumatik, dotáhnout kolegu na zimních sáňkách po trávě na vyznačené místo nebo přenášet ruční
hasicí přístroj. Na soutěži Hradčanský ďolíček měli pořadatelé připravené pro účastnící
se sbory překvapení v podobě pneumatiky od traktoru, kterou museli společnými silami dopravit a umístit do vyznačeného prostoru. Na těchto soutěžích se projeví nejen
rychlost a zručnost při provádění požárního útoku, ale také smysl pro týmovou práci a
vynalézavost při plnění úkolů.
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Nohejbalový turnaj
Poté, co obec vybudovala v roce 2008 víceúčelové hřiště na Výletišti, využil sbor dobrovolných hasičů nové plochy k organizaci nohejbalového turnaje pro sportovní nadšence.
Autocross
Již pátým rokem se pravidelně zúčastňují členové jednotky sboru dobrovolných hasičů přerovského autocrossu, kde představují článek prvotní reakce u trati. V případné
nehody pomáhají jezdci bezpečně opustit trať a v případě požáru provádějí hašení
vozidla. Každá účast je pro členy jednotky dobrou zkušeností a odnášejí si z ní cenné
poznatky z praktické činnosti.
Pálení Masarykových vater a lampionový průvod
Podzimní sychravé dny zpestřuje příjemná událost organizovaná u příležitosti vzpomínky na T. G. Masaryka. Události předchází lampionový průvod obcí, který je zakončen na Výletišti slavnostním pálením Masarykových vater. Děti se účastní soutěžení
o Hradčanského soptíka, kde soutěží v různých disciplínách zaměřených na požární
sport, například stříkání na terč džberovkou (přenosnou ruční stříkačkou) apod. Každoročně se sejde velká účast jak dětí tak dospělých. Součástí akce je i vyhlášení nejoriginálnějšího lampionu. Rodiče i děti každoročně dlouho dopředu přemýšlí, jaký lampion vyrobí. Doposud byla k vidění již celá řada povedených lampionů, například celá
rodina Simpsonových, víly, hořící dům adalší skvosty z domácí výroby, za kterou by se
nemuseli stydět ani módní návrháři.

13

Výročí 100 let založení SDH Hradčany

15. - 16. června 2013

ČLENOVÉ SDH HRADČANY
Josef Barot
František Brázda
Žaneta Dlouhá
Jakub Dlouhý
MatinGaleta
Petr Herold
Stanislav Hradil st.
Stanislav Hradil ml.
Jiří Jančík
Stanislav Jančík
Markéta Kadlčíková
Zdeňka Klvaňová
Tomáš Kolava
Radek Koryčan
Jan Kudrna
František Maceček
Klement Máder
Alois Matějček
Tomáš Matějček
Pavel Michálek
Ladislav Michálek
Hana Michálková
Miroslav Mikulík st.
Miroslav Mikulík ml.
Josef Minařík
Tereza Navrátilová

Roman Popp
Kristýna Prchalová
Zdeněk Tihelka
František Tomčík
Josef Tomčík
Lukáš Tomčík
Pavel Tomčík
Hana Tomčíková
Gabriela Tvarůžková
Jaromír Václavík
Pavlína Václavíková
Aleš Vaculík
Břetislav Vaculík
Jaroslav Valentík
Ladislav Zapletal
Eva Žákovská
Martina Žákovská
Přispívající členové
František Tomaník
Jaroslav Školoud
Jiří Klvaňa
Ladislav Školoud
František Jančík
Miroslav Tihelka
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SLOVO NA ZÁVĚR
Rok 2010 byl rokem volebním do funkcí orgánů sboru. Nejinak tomu bylo
i u našeho SDH, kdy starostou SDH byl zvolen Jaroslav Valentík, velitelem JSDH
Tomáš Otčenášek a zároveň byli zvoleni i zbývající členové výboru a to Zdeňka
Klvaňová, Pavel Michálek a Stanislav Hradil ml. Další změnou v obsazení
výboru SDH a zároveň ke změně na pozici velitele jednotky SDH Hradčany bylo
zvolení po Tomáši Otčenáškovi Pavla Michálka. Za toto období bylo přijato
celkem 17 nových členů. K 1. lednu 2013 má Sbor dobrovolných hasičů celkem
45 členů. V období roku 2010 potom družstvo JSDH vyjelo na pomoc záplavami
zatopeným Troubkám a v srpnu potom obci Heřmanice v Libereckém kraji. Díky
vybavení, kterým družstvo JSDH v současné době disponuje v podobě dvou
plovoucích čerpadel, kalového čerpadla, elektrocentrály a pracovního stroje
PPS 12, je družstvo schopno kdykoliv zasáhnout v případě živelných pohrom.
V roce 2011 nově vzniklo družstvo žen, které se účastní hasičských závodů
v blízkém okolí. Na svém kontě mají úspěchy v podobě prvních a druhých
míst. Družstvo mužů se účastní závodů jak okrskových tak netradičních
se střídavými úspěchy. Nově byla založena netradiční soutěž v požárním
sportu, která se koná vždy v červenci na místním hřišti SDH. Hasiči zároveň
pořádají několik kulturních a sportovních akcí jako Hasičský ples, Nohejbalový
turnaj o Pohár starosty SDH, pro děti potom soutěž Hradčanský Soptík spojený
s lampionovým průvodem, Pouť na Sv. Hostýn při příležitosti svátku patrona
hasičů Sv. Floriana a účastní se každoroční jarní úklidové akce Aby jaro mohlo
přijít ve spolupráci s ostatními spolky. Mimo tyto aktivity se potom jako
technická pomoc účastníme závodu mopedů v Nahošovicích a Mistrovství ČR
v autocrossu.
Aktivit, které má Sbor dobrovolných hasičů Hradčany, je mnohem více, ale
je zbytečné se zde rozepisovat. Mnohem lepší je, když každý, kdo má zájem,
se na naše aktivity přijde podívat.
Jaroslav Valentík
starosta SDH Hradčany
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