Hasiči z Ješetic oslavili 95 let od založení sboru
JEŠETICE V sobotu 10. listopadu 2018 oslavil Sbor dobrovolných hasičů Ješetice
trochu s předstihem 95 let od svého založení. V Kulturním domě v Ješeticích s místními
hasiči oslavili toto výročí také zástupci pozvaných sborů hasičského okrsku Heřmaničky
(SDH Arnoštovice, SDH Heřmaničky, SDH Velké Heřmanice a SDH Smilkov), SDH
Miličín, SDH Střezimíř, SDH Červený Újezd a zástupce SDH Zárybniční Lhota.
V úvodu oslavy zazněla hasičská siréna, státní hymna, připochodoval velitel s praporečníky,
promluvil starosta ješetického sboru Václav Vacek i místostarosta Obce Ješetice Petr Hora.
K tanci a poslechu hrál Klasik kvartet. Místní hasiči pobavili pozvané několika scénkami,
hasičskou soutěží a také vystoupením „Evy Farne“. Podávaly se řízky a další pohoštění.
Hasičská oslava v Ješeticích byla hlavně o soudržnosti, protože jak uvedl starosta ješetického
sboru Václav Vacek: „Ze zakládajících členů sboru již dnes není nikdo naživu. Podařilo se
jim však založit nejen funkční sbor ale také ho předat další generaci. Dnes tak ve sboru
aktivně působí jejich vnuci, pravnuci a pravnučky. Je proto na nás, abychom si důstojně
připomněli dobu před takřka sto lety a to, proč bratři zakladatelé sbor založili – aby ochránili
své majetky před požárem a posílili sousedskou pospolitost.“
Za dlouholetou a nezištnou práci v SDH Ješetice byli oceněni Bohuslav Beran, Jiří Beran,
Jaroslav Kolací, Vladislav Sladkovský, Jan Heráň a Jaroslav Spálenka. Obdrželi pamětní
plaketu, stejně jako zástupci pozvaných sborů a zástupce Obce Ješetice. Právě obci děkovali
místní hasiči nejvíce. Za to, že pravidelně investuje do techniky a podporuje činnost sboru.
Nalezená kronika
Vzhledem k tomu, že šlo o významné, ačkoli nekulaté výročí místního sboru, dovolím si
připomenout jeho historii. Mohu to udělat díky „objevu“ z nedávných dnů. Po rozhlasové
reportáži o expozici kolektivizace na Českém rozhlase se mi ozval jeden posluchač, že ho
informace, o nichž jsme v reportáži hovořili zaujali a začal trochu pátrat, kdo expozici
připravoval. Zjistil, že vedu votickou, ale také ješetickou kroniku a sbírám staré fotografie a
materiály, týkající se historie města a obce. A zavolal mi, že by pro mě možná něco měl. Bylo
pro mě velkým překvapením, když jsem od něho přebírala Pamětní knihu ješetického sboru a
také zápisy z výborových schůzí. Hasičskou kroniku jsem naposledy viděla jako holka, asi
patnáct, možná dvacet let o ní nikdo nevěděl. A tak se velkou, ale šťastnou náhodou dostala
opět tam, kam patří a k těm, pro něž má velkou cenu – k hasičům do Ješetic.
Z historie SDH Ješetice
Sbor dobrovolných hasičů Ješetice byl založen 30. prosince 1923, a to v hostinci u Koršů
v Ješeticích. Už v lednu 1924 uspořádalo 11 zakládajících členů sboru první zábavu
s výtěžkem 570 korun.
Na jaře přišel první zásah – hořela Blandova stodola v Hlaváčkově Lhotě. Ukázalo se, že sbor
potřebuje stříkačku. Na zakoupení starší čtyřkolové stříkačky s ruční obsluhou za koňské
spřežení si naši hasiči museli půjčit 3 000 korun u smilkovské kampeličky. Za zmínku stojí,
že původně tato stříkačka sloužila smilkovským hasičům. S koupí stříkačky přišla i
Čapkovská otázka: Kam s ní? Proto začal sbor v roce 1925 s výstavbou hasičské zbrojnice
v Radíči.
Výrazným mezníkem v historii SDH Ješetice bylo pořízení motorové stříkačky od výrobce
Mára Tábor. Stříkačku na čtyřkolovém podvozku za koňské spřežení se podařilo repasovat a
sbor ji vlastní dodnes. Tehdy stála márovka naše pradědečky 38 000 korun. Psal se rok 1930 a
průměrná měsíční mzda se pohybovala kolem 2 000 korun.

Jedním z nejničivějších požárů, u něhož sbor zasahoval, vypukl v září 1935 v Radíči.
Dopoledne, kdy byla většina obyvatel Radíče na pouti v Arnoštovicích, začaly hořet stodoly,
chlévy a obytné stavení. Ješetický sbor byl u požáru jako první, ale snad vzhledem k velkému
zatížení praskl hned na začátku hašení válec stříkačky a stroj nemohl plnit svůj účel.
Že nelze spoléhat pouze na výkonný stroj, o tom se naši hasiči přesvědčili též v březnu 1938.
V Ješeticích u pana Hladového tehdy vypukl požár, který je v hasičské kronice popsán takto:
„V návalu vzrušení hodil některý bratr sací koš do bláta, následkem čehož nebylo možno
vytáhnouti vodu.“ Zajímavý je i dovětek tehdejšího kronikáře, který poznamenal, že, cituji:
„stejným osudem byl stižen i sbor hasičů z Horního Borku, kteří přispěchali ku pomoci.“
K legendární Márovce se váže ještě jedna příhoda, a to z roku 1956. Na hasičskou okrskovou
soutěž do Heřmaniček přijeli ješetičtí hasiči s Márovkou, v té době již technicky překonanou.
Zaparkování stříkačky, tažené koňmi, mezi moderní požární automobily, vyvolalo pozdvižení
a posměšky. Ty umlkly, když naši hasiči soutěž vyhráli a poučeni z minulosti ukázali, že
dobré výsledky jsou hlavně záležitostí kvalitní přípravy a souhry členů, nikoli technického
vybavení.
I přesto tehdejší orgány Požární ochrany – ONV Votice uznaly, že s Márovkou ztrácí sbor na
funkčnosti, proto mu byl přidělen automobil. Byl však v tak špatném technickém stavu, že se
ješetičtí hasiči k Márovce ještě rádi vrátili – dostala dvoukolový podvozek s pneumatikami.
V sedmdesátých letech se členové SDH Ješetice zapojili do výstavby požární nádrže a
kulturního domu. Dnes si asi jen těžko představíme, že naši dědečkové a tátové byli mezi léty
1971 až 1973 schopni odpracovat na těchto stavbách, zařazených do akcí Z, přes 10 000
brigádnických hodin.
Vybavení sboru bylo postupně obměňováno, stejně, jako docházelo k výměně generací.
Historie našeho sboru je už pětadevadesátiletá. Máme za sebou okamžiky, kdy se dařilo,
nehořelo, hrálo se divadlo, ale také okamžiky, kdy hořelo a sací koš ležel v blátě. Přála bych
našemu sboru co nejméně zásahů u požárů, ale na druhou stranu jeho členům velké zapálení
pro společnou činnost. Abychom také jednou měli komu sbor předat.
Jana Špačková

Na následující stránce naleneznete fotografie členů SDH Ješetice před
požární zbrojnicí v Ješeticích, zřejmě v roce 1935. Přípisek na
fotografii je chybný, sbor byl založen 30. prosince 1923. Zdroj:
Kronika obce Ješetice

