1888 až 2013
125 Let HASIČŮ
ve VLKAVĚ…...
Zaznamenal dle zápisů, kronik a vlastních prožitků Špaček Josef - hasič od roku 1968
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Počátky prvních dobrovolných hasičů v Čechách:
Roku 1964 byl v Čechách založen první dobrovolný sbor hasičů ve Velvarech. Stalo se tak na
podkladě touhy příslušníků našeho národa po získání svobody. Několik nadšenců založilo
spolek na ochranu města proti živlům ohně, či jiným katastrofálním postihům města. Spolek
byl povolen tehdejším místodržícím v Praze. Počátky byly velice těžké, hlavně pro nedostatek
financí. Tyto se museli opatřovat různými sbírkami a další činností. Postupně vznikají další
spolky hasičů i v jiných městech po celém království českém. V letech následujících vznikají
v některých větších městech mocnářství vedle dobrovolných hasičů sbory placené. Záhy
organizace postrádají možnost vzájemného styku a jednotnosti v širším měřítku, a proto
začínají být zakládány Župy. V roce 1884 se zřizuje Ústřední zemská jednota v Praze. Tato
sdružuje 462 hasičských sborů českých s počtem členů 18647. Rok 1891 se vlivem neshod
mezi Čechy a Němci se rozděluje na jednotu českou a německou – bylo to na všehasičském
sjezdu v Praze 5. srpna.
Jednoty organizují divadelní kroužky, zakládají své knihovny a vedou občany k uchránění
české řeči a vlastenectví. Činnost byla v té době úřady utlačována a práce ve sborech
nebezpečná, vyžadovala opravdové vlastence. Spolky hasičů bojovaly s ohněm a povodněmi,
ale bojovaly také za zachování našeho národa, proti nadvládě, za samostatnost. Z té doby
pochází též Hasičská hymna vyjadřující toto úsilí. To je zhruba zachycena doba před vznikem
našeho sboru ve Vlkavě a shrnuto tehdejší úsilí českých vlastenců a prosazení českého národa
proti neněmecké nadvládě

Hasičská hymna,
která vznikla při
zakládání
dobrovolných
spolků hasičů a
boji proti útlaku
národa českého.

V kronice obce se dočteme, že již v roce 1874 místní obecní radní pro ochranu obce před
ohněm zakupují 6 vodních košů „plátěné to vaky, či vědra, bourací háky“a dávají do pořádku
žebříky i voznici, která sloužila k dopravě vody. To jsou zřejmě nejprvnější počátky hasičstva
ve Vlkavě. Téhož roku obecní radní uvažují o zbudování kolny pro tento materiál, dokonce
připravují koupi stříkačky, jelikož dosavadní technika, dáli se tomu tak říci, se ukazuje
nedostatečná.
Nadešel rok 1888, 26. srpen, rok to pro obec historický. V tomto roce se několik občanů
obce schází, aby pod vlivem historie a potřeby obce založilo dobrovolný sbor hasičů.
Sbor čítal 36 členů a to 24 činných a 14 přispívajících. Sbor zasahoval u veškerých požárů
v obci a okolí.
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Zakládající občané: (pokud jsou záznamy v kronice pravdivé)
Pan Šmíd – tehdejší správce – první starosta obce
Jan Bárta – starosta obce
Josef Král
Jan Veverka
Karel Hanuš – pokladník
Václav Malík - sbormistr
Václav Müler – velitel – obchodník

Jak zápis praví: sešli se, aby si podali ruce na Bratrství, zvolili sobě ze středového vůdce a
velitele všemi 15 hlasy pana Václava Mülera obchodníka ve Vlkavě, který jak řádný vůdce a
pilný velitel řídil veškerou správu sboru a vycvičil řádně mužstvo ve všech výkonech
hasičských, jak při stříkačce, též v pochodech. Byl velitelem tři léta – byl znovu zvolen, ale
volbu nepřijal. Od roku 1891 byl velitelem pan František Moucha, který byl velitelem až do
roku 1900, kdy od sboru odstoupil a stal se nepřítelem sboru a tak své zásluhy pokazil – tak
zní zápis.

Hasičská kolna 1900 vlevo pomník svatý Ján

Střed obce – hasičárna 1905

1898 10 let sboru
– školní cvičení

Další pravidelné zápisy ze schůzí výboru a členstva se datují ode dne 24. ledna 1897. Sbor
v té době čítal již 36 členů, a to 22 činných a 14 přispívajících. Bylo mu povoleno odebírat
hasičský časopis „Věstník Zemské ústřední Jednoty království českého“. Zúčastnil se v roce
1896, dle výroční zprávy, odhalení pomníku krále Jiřího v Poděbradech, veřejného cvičení
v Seleticích, posvícení v sousední obci Čachovice. 6. února byl pořádán tradiční hasičský
ples, který se výjimečně vydařil. Činnost dle zprávy velitele byla v roce 1896 bohatá a
náročná. Příjem do pokladny byl 86 zlatých 91 krejcarů. Jak zápis praví, výtěžek z plesu byl
17 zlatých-přebytek z plesu v hodnotě 50 piv, byl po odsouhlasení propit. Zpráva Václava
Malíka o inventáři a vybavení požární kolny nám vybaví úsměv na tváři. Inventář je pro nás
již nepochopitelný. První lepší stříkačka byla zakoupena až v roce 1891.
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Rok 1898 a to 12. září – byla slavnostní oslava 10. výročí založení sboru ve Vlkavě. Se
zájmem jsem si pročetl pamětní spis a zaznamenal některé body oslavy: Krátce před 9
hodinou zazněl trubky hlas, hasičské svolání sboru, který v krátké době se shromáždil
v plném počtu v parádním a slavnostním stejnokroji, před hasičskou kolnou, na které vlál
červenobílý prapor označující slavnost hasičskou. Tu sbor seřazen v šík pod velením velitele
pana Rampase po několika obratech hnul se za zvuku vpravo směrem do dvora, kde před
místním zámkem zastavil v šík. Po hlášení velitele panu předsedovi (správci knížecího dvorce
panu Schvarzovi), který se připojil k sboru a šík kráčel za zvuku hudby do chrámu Páně do
Všejan, kde na počest desetiletého trvání sboru byla sloužena mše svatá, kterou sloužil
veledůstojný Kaplan Josef Novotný. Sbor rozestaven byl kolem velkého oltáře. Po skončení
bohoslužeb se sbor vrátil do Vlkavy v 11.30 hodin a rozešel se. Oslava pokračovala v 1
hodinu odpoledne. Slavnosti se účastnily tyto sbory: z Čachovic – 23 členů, z Bobnic – 14
členů, ze Všejan – 15 členů, z Lipníka – 8 členů, ze Struh – 10 členů. Všech pět sborů čítalo
celkem 70 členů. Na slavnost a místo cvičení pochodovali včele se starostou obce Vlkavy
panem Janem Baratou, Fr. Fidlerem, Fr. Součkem. Na místě čekala hudba a značné
obecenstvo. Projev pronesl starosta pan Barata a přivítal okolní obce. Potom vystoupil
starosta Župní jednoty okresu nymburského, který poděkoval za přivítání a doložil, že
Vlkavský sbor je jeden z nejpřednějších. Potom hudba zahrála „Kde domov můj“. Po hymně
vystoupil z řady pan František Rampas – velitel a zhodnotil, jaké nesnáze musel sbor zažít od
nepřátel. Práce sboru byla velmi činná – sbor se zúčastnil každé slavnosti a mnoha pohřbů,
dvanácti župních sjezdů a pomáhal při hašení 35 požárů a to tří v obci. Připomenul, že od
roku 1888 byl sbor několikrát na pokraji rozpadnutí a znovu zbudování. Vyzvednul přízeň
předsedy ze zámku Gustava Schvarze, který sbor nanejvýš podporuje. Potom se místní sbor
dostavil se strojem a prodělal své školní cvičení. První vystoupili stříkačníci pod vedením
pana Rampase ke spokojenosti, druzí lezci pod vedením F. Krupičky opět spokojenost.
Následoval zpáteční pochod na místo před hostinec pana Špírka. Sbory se postavily v řad a
znázorňovaly hašení požáru na usedlost pana Hanuše, kterého se zúčastnil též sbor čachovský
se svojí stříkačkou, zkouška nedopadla dosti dobře, ale dosti na tom, že tak. Potom
odpochodovaly hasičské sbory do hostince pana Špírka – ku taneční zábavě, která trvala
nenuceně až do rána bílého. Mezi zábavou si vyžádal jednatel řeč a vyzvednul slavnosti
jubilea císaře a krále Františka Josefa I. Byl však hanebně vyrušován Františkem Horáčkem a
zavdal příčinu, že pan předseda a jednatel se vzdali svého mandátu. To vše k oslavě 10. výročí
vzniku sboru dne 12. září 1898 – ze zápisu v kronice Hasičského spolku. Ještě zajímavost: za
slavnost bylo vydáno 57 zlatých 30 grejcarů, příjem byl 47 zlatých 90 grejcarů – schodek
srovnal předseda Schvarz, za což mu bylo sborem poděkováno.
Při čtení zápisu z kronik z té doby se najde mnoho dalších zajímavostí za dění sboru – radosti
i starosti našich předchůdců a průkopníků hasičského spolku. Vše není možno vypsat, a proto
se zaměřuji na určité zajímavosti v zápisech: v roce 1910 měla Vlkava 88 popisných čísel a
556 obyvatel. V místním pivovaře pracovali: 1 sládek, 3 zřízenci a 16 dělníků. Tito měli
měsíční plat 80 Kč a uvařilo se 10 tisíc hl piva. Nezištná vlastenecká a dobročinná práce
spolku byla přerušena vypuknutím 1. světové války roku 1914. Do války byli povoláni tito
členové sboru: Ant. Semián, Josef Grůna, Josef Hofman, Fr. Diviš, Václav Janata, Josef
Kubín, Jan Kubín, Bohumil Janda, Václav Baloun, Václav Havlas.
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Za války opět nastupuje dobročinná činnost hasičstva zbylého členstva, a to pořádáním sbírek
pro rodiny těch, kteří byli bez svých živitelů. V této válce přišli o život 3 čelenové sboru –
Antonín Semián, Josef Kubín a Václav Baloun. Po skončení vojny v roce 1918 život sboru
pokračuje. Byli přijímáni noví členové pro doplnění sboru, mezi nimi i Rudolf Krupička,
který byl 16. 6. 1926 zvolen novým jednatelem sboru a díky jemu pokračují velmi aktuální
zápisy v kronice. Převzal funkci po Krupičkovi Františku, který byl jednatelem plných 30 let.
Rok 1923 je rokem hasičského sjezdu v Praze a to 1. a 2. července, kterého se též zúčastnili
naši členové. Roku 1928 se pak konal Všestavovský sjezd, na který místní sbor vyslal svoji
delegaci v počtu 14 členů. V roce 1924 byla zřízena sborová knihovna a vzniká myšlenka
postavení památníku padlých v první světové válce. Sbor organizuje sbírky a pořádá zábavy
ve prospěch této akce. Úsilí vrcholí odhalením pomníku 6. července 1926, v den slavností
Mistra Jana Husa. Odhalení předcházel dne 5. července v 19.30 hodin večer průvod k hranici

od hasičské kolny. V roce 1926 bylo rozhodnuto zakoupit novou motorovou stříkačku od
výrobce pana Pospíšila ze Všejan, cena tohoto stroje byla stanovena ve výši 30 tisíc Kč.
Stříkačka byla dodána a předvedena veřejnosti při příležitosti 40letého výročí sboru.
Pak přišla 30. léta. 16. března se uskutečnila smuteční schůze k úmrtí spisovatele Aloise
Jiráska. V 30. letech byl též postaven nový stožár na sušení hadic na návsi. V té době byl
požár v místním dvoře, při kterém obětavě zasahovali místní hasiči. Hasičská kolna v té době
obsahovala tento inventář dle strojníka Josefa Hofmana: 1 stříkačka sací čtyřkolová, 1
stříkačka berlovka, 2 žebříky hákové, 2 žebříky střešní, 2 trhací háky, 1 špic, 12 vodních
košíků, 200 m hadic, 1 skříň na zásoby, 1 pochodeň, 25 výzbrojů úplných a 1 přilba. Sbor
čítal 26 členů.
Nejvýznamnějším rokem sboru v té době byl rok 1934, kdy 8. Července na místní návsi
za velké účasti okolních sborů a kutálky bratra Tykvy, byl uspořádán župní sjezd. Na který
byl pozván i fotograf pan Zahrádka z Loučeně a sjezd vyfotografoval (viz obrázky).
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8. července 1934 župní sjezd na
Vlkavě v centru obce

Hasičské skladiště – vedle Bošínka

Hasičské skladiště 1905
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Dne 22. 4. 1945 zemřel odpoledne dlouholetý jednatel, kronikář a předseda bratr Krupička
František. Pohřbu se zúčastnilo 80 bratrů v uniformách ze všech okolních sborů.

Krupička František: 60 let u sboru, zmíňka o
jeho činnosti je zaznamenána ve „Věstníku
hasičů. Zemřel ve věku 82 let.

Na dobové fotografii: zleva – Krupička
Rudolf, Krupička František,Semián Fr.

Dobová fotografie Vlkavského mužstva v pracovních uniformách na návsi za pivovarem pod kaštany
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V roce 1938 se konala dne 28. srpna oslava padesátiletého výročí. Této události se dožívají 3
zakládající členové Veverka Jan, Hanuš Karel, Malík Václav. Záhy umírají. Poslední
zakládající člen sboru Hanuš Karel umírá 23. 5. 1953. Za padesát let trvání sboru se sbor
zúčastnil 107 požárů a to v okolních obcích 98krát a ve Vlkavě hasil 9krát. Smutek našemu
národu přináší rok 1939 v podobě okupace německých fašistů. Činnost sboru následkem
okupace se dostala na minimum. Ve válečných letech se členové naší organizace uchylují
opět ke šlechetné práci ve prospěch národa v tomto nerovném boji.
Přichází rok 1945 a 10. března splanul ve 4 hodiny odpoledne požár v cukrovaru Vlkava,
kterého se zúčastnilo 20 mužů z Vlkavy a byli zaměstnáni až do 6 hodin ranních. Požáru se
zúčastnilo 29 sborů vesměs motorovými stříkačkami a čtyřmi automobily. Takový požár
členové sboru ještě nikdy nelikvidovali. Požár byl založen náletem na muniční vlak, který byl
právě ve stanici Vlkavského nádraží. 11. března lokalizovali požár vlaku ve Všejanech,
požáru se zúčastnilo 15 mužů se stříkačkou.
Od 5. 5. do 9. 5. je činnost hasičů spojena s odbojem. 5. 5. ve 12 hodin a 5 minut volá Praha –
chopte se zbraní, nadešla rozhodující hodina. Ve 20 hodin večer volá Loučeň – přebíráme
muniční skladiště Jivák, pošlete dvacet mužů na služby – rozkaz přebírá bratr Havlas. Dvacet
mužů nastupuje, mezi nimi větším dílem hasiči. Ve 22 hodin večer dostává sbor rozkaz
„hasiči na svá místa“ hlavně samaritáni. Na Jiváku bylo zajato 800 zajatců, kteří byli
dopraveni na Loučeň. V noci byla postavena barikáda na hlavní silnici, zajato auto s dvěma
vojáky, auto dopraveno na Jivák. Po půlnoci byla před příjezdem vojenského transportéru
vyhozena železniční trať „Hájku“ a dva vylákané tanky z Milovic byly zajaty. V neděli
odpoledne dobývají Němci Jivák zpátky. Tři bratři přišli o život v Čachovicích, osm bratrů na
Loučeni. Němci přenocují též na Vlkavě, v úterý večer pak Jivák bez rány opouštějí a
odcházejí navždy. Jsou pořádány sbírky pro pozůstalé po obětech nacismu, vybráno 2 665 Kč.
První poválečná schůze se konala 17. června 1945, na které byla vzpomenuta utrpení, která
přinesla válečná léta. Bylo vzpomenuto všech členů, kteří se nedočkali vítězství, bylo jich
celkem 11. Dne 22. 4. 1945 zemřel odpoledne dlouholetý jednatel, kronikář a předseda bratr
Krupička František. Pohřbu se zúčastnilo 80 bratrů v uniformách ze všech okolních sborů.
30. 10. 1945 náš sbor dostal novou stříkačku, kterou přivezl strojník Hodboď a starosta
Havlas. V roce 1954 byla poškozena stříkačka „Pospíšilka“ a dána do opravy, stroj byl již
zastaralý. Bylo žádáno o nový a v roce 1959 byl přivezen nový výkonný stroj „Šestnáctka“,
který slouží s drobnými úpravami dodnes, díky péči dnes již zesnulého strojníka Ladislava
Matese. V roce 1955 byla svépomoci vybudována vodní nádrž u školy pro případ potřeby
likvidace požáru na tomto konci Vlkavy. Po požáru 7. června 1961 v osadě Bor byla zřízena
přehrada přes říčku Doubravku, aby byla zadržena voda. Dále byla u rybníka zbudována
nájezdová rampa pro stříkačku. V té době se hasiči zúčastňovali veškerých kulturních akcí,
které také pořádali. Patřili mezi ně plesy, maškarní průvody, májové veselice, promítání kina
a četné zájezdy. O zájezdy, a to velmi zdařilé, se staral pan Josef Špaček starší. V roce 1960
zaznamenal sbor hasičů značné omlazení – přistupují: Otta Bedřich, Mates Ladislav, Struský
Jiří, Špaček Zdeněk, Pajr Jaroslav, Šorm Miroslav, Šuk Karel, Moucha František, Souček
Jaroslav, Otta Václav, Procházka Václav, Janda Václav. Jednota čítala 50 členů. 20. října
1963 bylo uskutečněno cvičení se strojem a fotografování na počest 75. výročí založení sboru.
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75 výročí sboru hasičů VLKAVA místní náves: 1963

80 let sboru hasičů Vlkava: 1968 těsně před okupací rusy

85 let sboru hasičů Vlkava náves pod kaštany: 1973
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Od roku 1970 soutěžní družstvo bylo sestaveno z rodu Špačků a Ottů, kteří v mužstvu byli ve
většině, viz dokumenty a obrázky:

Vlkavští Hasiči v parádní uniformě po zvaní na bál, prvomájovém průvodu a popíjení v hospodě u Hanušů
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V těchto letech se uvažuje o přestavbě kolny v pivovaře na požární zbrojnici – od stavby bylo
po mnoha jednání upuštěno. Záhy shledáváme, že už nestačíme s traktorovou přípřeží –
jednak pro nízkou rychlost a také pro bezpečnost posádky družstva. Je proto zakoupeno
vozidlo „Garant“, skříňový vůz, který je svépomocí přestavěn na požárnické vozidlo, ten však
nemá dlouhého trvání a musí být vyřazen. Náhradou je zakoupeno vozidlo „Robur“, které je
ve velmi zlém technickém stavu. Po značných brigádnických hodinách je vozidlo schopné a
slouží až do roku 1998, kdy je nahrazeno terénním vozidlem „Rumun“. Získáním vozidla
„Robur“ vystává starost s jejím uskladněním. Stávající požární zbrojnice je pro své rozměry
nevyhovující a je také značně vlhká. Byla zbourána v roce 1972 a její zbytky byly použity do
základů nové požární zbrojnice. V roce 1968, který byl krizovým okupačním rokem, se oslava
80. výročí založení naší organizace neuskutečnila. 29. 7. 1972 byla první brigáda na výstavbu
nové požární zbrojnice, do které se již 20. října roku 1973 stěhovala požární technika.
V témže roce byla též dokončena rekonstrukce vozidla „Robur“ a vozidlo dáno do provozu.
V roce 1977 probíhá další omlazení organizace a vytvořením mladšího družstva: do sboru
přicházejí Pátek Petr, Rejn Stanislav, Němeček Jan, Sluka Zdeněk, Mádl Lubomír, Mázl
Ladislav, Mázl Jiří, Procházka Jaroslav, Šorm Bohumil, Hlušička Vlastimil, Mrkos Miloš.
Organizace čítá 57 členů. Dne 26. února 1978 byl slavnostně otevřen kulturní dům ve Vlkavě
včetně hasičské zbrojnice.
Po nástupu nových členů k hasičům byla utvořena dvě družstva starší a mladší. Starší
družstvo: Otta Bedřich, Špaček Josef mladší, Špaček Zdeněk, Pajr Jaroslav, Procházka
Václav, Otta Václav, Soukup Milan, Struský Jiří a Mates Ladislav. Mladší družstvo: Mázl
Ladislav, Hlušička Vlastimil, Procházka Jaroslav, Němeček Jan, Pátek Petr, Mádl Lubomír,
Sluka Zdeněk, Rejn Stanislav a Otta Jiří.
Oslava 90. výročí hasičů včetně okrskové soutěže byla dne 16. 7. 1978 – v dopoledních
hodinách soutěž a odpoledne od 15 hodin výroční schůze. Schůzi předcházela prohlídka staré
techniky – garáží a klubovny. Ve 13 hodin bylo fotografování před novou požární zbrojnicí
veškerého členstva. Potom byl položen věnec k pomníku padlých a provedena ukázka nové
moderní techniky pod kulturním domem. Pak následovala vlastní výroční schůze, kde byla
zhodnocena dosavadní činnost sboru za 90 let. Byly předány plakety za 50 let u sboru: Ottovi
Josefu, Hodboďovi Fr., Zelinkovi Lad., a za 40 let u sboru: Parclovi Karlu, Semiánu Fr.,
Součkovi Václavu. Od této doby se veškeré kulturní akce a dění kolem hasičů odehrává
v prostorách nového areálu kulturního domu.
29. 4. 1980 hasiči přemístili pomník padlých a upravili okolí parku. V roce 1982 až 1984 se
hasiči podíleli na výstavbě motorestu vedle kulturního domu, který byl 28. září 1984
slavnostně otevřen.

90 let sboru hasičů po otevření nového „Kulturního domu“a Hasičské
zbrojnice. Rok 1978
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Stojící: Otta B.Špaček J.Špaček Jan Kopáček J.Šuk V.Janda
J.Čermák V.Janda Sedící:Bejbl M.Procházka V Parcl K Stružský
J Štafl Zvala Otta Hodboď Semián F Parcl K Hejda A

Zleva:Otta V.PajrJ.ŠpačekZ.Svoboda F.Špaček J.Mates
L.OttaB.Ležící:Stružský J.Špaček M. Otta J.

Od tohoto výročí naše Vlkavské družstvo mělo velmi dobrou partu a ze soutěží okrsku vozilo
přední místa.
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29.4.1980 přemístění pomníku

Demolice Hasičárny 1972

Přichází rok 1988 a tím i 100. výročí hasičů v obci Vlkava. 21. 5. ve 13 hodin začali oslavy
výstavou techniky jednak staré, která kontrastovala s novou technikou, kterou předvedli
příslušníci železničního útvaru. Průvod se všemi členy jednotlivých družstev okrsku položil
věnce k památníku padlých a zemřelých členů hasičského sboru Vlkava. Potom se průvod
odebral na kolbiště jezdeckého areálu pod lesem „Horka u rybníčku“ zde bylo zajištěno
občerstvení ve stanu zapůjčeném vojenskou posádkou Vlkava. Proběhla okrsková soutěž
v útoku a ve štafetě. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev. Vlkavští hasiči měli zastoupení dvou
družstev mladšího a staršího. Starší družstvo provádělo útok se starší stříkačkou zvanou
„Šestnáctka“ a mladší družstvo mělo zapůjčenou stříkačku „Dvanáctku“ od železničního
požárního útvaru. Cvičení okrsku proběhlo za velké účasti diváků – mladší družstvo obsadilo
4. místo a starší družstvo obsadilo 5. místo. Uspořádání 100. výročí bylo hodnoceno velmi
kladně všemi okrskovými družstvy. Byla vydána nákladem 500set výtisků brožura o činnosti
hasičů od roku založení 1888 až do 1988 z podkladu kronik Vlkavského sboru hasičů, kterou
zpracoval Josef Špaček mladší. S jejím vydáním byl problém – nemohla obsahovat některé
údaje – cenzura. V této knížce jsem některá fakta doplnil a obsahuje více fotodokumentace.
Oslavy 100. výročí pokračovaly veřejnou členskou schůzí dne 11. 6. 1988 v sále
kulturního domu, na které bylo přítomno 27 čelenů a 14 hostů a občanů. Schůze se zúčastnil
zástupce okresního výboru SPO Mladá Boleslav pan Kreml a zhodnotil práci hasičů v obci a
to velmi kladně. Dále schůzi pozdravili zástupci obcí okrsků. Schůze byla ukončena volnou
zábavou a řádným zapitím sboru. To byla poslední větší akce členů SPO za totalitního režimu
– dnes hasičského sboru Vlkava.

Veřejná schůze dne 11.6. 1988 sál KD
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Zleva:Pajr,Pátek,Stružský,Soukup,Šorm,Janda V.Špaček M.Novák, Vávra Šuk K,Špaček Z.Mázl J.Svoboda F.Kučera,Havlas,Špaček
Jos ml.Otta j. Sedí :Souček J.Procházka V.Špaček Jan,Janda V. Šuk V.Špaček Jos,Diviš Jos,Dole:Mázl Lad.Procházka Jar.

Šuk K.Svoboda F,Němeček S.Špaček M.Kučera,Bejbl,Procházka J.Soukup
M.Špaček Z.Kopáček L.Hlušička Vl.-sedí:Špaček Jan,Špaček Jos,Šuk
V.Diviš J.Havlas Jiří- dole OttaJiří a Špaček Jos ml.l.

Sedící: Semián Fr.Stružský J. Špaček Jan Špaček Jos
Stojí: Diviš Jos Šuk Václav
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Ukázka staré techniky, pod KD

Špaček Zdeněk,Špaček Josef,Soukup Milan, Otta Jiří

Po roce 1989 „Sametové revoluci“ začaly všechny spolky v obci upadat a to se týkalo i hasičů
v obci. Tehdejší vedení obce prosazovalo, že na hašení požárů jsou profesionální hasiči, kteří
mají patřičné vybavení a techniku. Podle nich byli obecní hasiči nadbyteční. Půl hasičárny
bylo pronajato místnímu podnikateli panu Pajrovi, který byl též členem obecního úřadu, takže
mu to vyhovovalo. Postupně obsazoval další prostory v KD, klubovnu hasičů atd. Bylo těžké i
zajistit tradiční plesy hasičů, nebyl zájem mezi členy. V té době se proto spojili hasiči
s místním Sokolem a začali zábavy pořádat společně. Obecní úřad pronajal sál KD panu
Královi ze Všejan, který zde začal podnikat a pořádat diskotéky a podobné zábavy. Ze sálu
kulturního domu postupně udělal doupě, natahal u stromu maskovací sítě, všude byla špína a
nečistota. Takové prostředí na plesy mnoho nelákalo, a když se sešlo 70až 80 lidí bylo
vyhráno a zábava neprodělala, díky tombole, hudby byly stále dražší.
Postupně se obměňovalo nové mladší družstvo – do sboru přistoupil Roman Dytrych, Karel
Jeřábek, Libor Šuk, Ota Jiří mladší, Löhr ml., Kalíšek a jiní. Stříkačka byla podle mladých
zastaralá a nevyhovovala na soutěžích, takže „Šestnáctku“ odepsali. V roce 1995 byla
zakoupena místním OÚ nová stříkačka, sice starší ale dobrá od hasičů Nové Město nad
Metují. Tu jsem přivezl vlastním vozem – byl to horor. Snažil jsem se hasiče v obci udržet za
každou cenu. Kolem roku 2000, jsem zajistil a OÚ zaplatil terénní vozidlo – rumunské ARO,
téměř nejeté, a tím bylo vlkavské družstvo hasičů vybaveno, jako jedno z nejlepších v okrsku.
Činnost hasičů se zúžila pouze na okrskové soutěže, sběr šrotu, výroční schůze hasičů a
Sokola, tradiční plesy hasičů a Sokola, stavění májky na návsi a dětské dny v červnu na
školním hřišti. Družstvo se pravidelně zúčastňuje soutěží v okrsku a vždy po pěti letech se
pořádá k výročí založení hasičů místní slavnostní soutěž. Výročních schůzí v sále kulturního
domu se zúčastňuje pravidelně kolem 30 členů. Schůze je zahájena povstáním a uctěním
památky zemřelých členů sboru, každým rokem umírá několik členů. Po tomto aktu následují
výroční zprávy předsedů organizací a pokladníků, následuje diskuze, večeře a volná zábava.
Díky harmonikáři panu Ladislavu Simandlovi, kterému je již přes 80. let, a mé osobě hrající
na vozembouch je schůze doprovázena zpěvem a naší kutálkou, i když dnes již téměř všichni
milovníci dechovky „předzpěváci“ zemřeli. Musím vzpomenout: na Ottu Václava, Ottu
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Bedřicha, Jandu Josefa, Loudu Vincka, Špačka Zdeňka, Procházku Václava, Matese
Ladislava, Soukupa Milana a dalších. Dnes již zpívání lidovek a odrhovaček není v módě, a
proto zpíváme s Láďou Simandlem sami, ale přesto je to zpestření a zábava se většinou
přesune do místního Motorestu, kde pokračuje do pozdních hodin. Myslím, že za pár let naší
mladí nebudou umět ani kváknout a z té moderní hudby ztratí sluch. Když se začalo zpívat
ještě ve staré hospodě u Hanušů, zpívala celá hospoda – nikdo se neuléval a stačilo k tomu
několik piv proložených panáčky. Vzpomínám na tehdejší vlkavskou hymnu, která se často
zpívala:
Já jsem viděl holubičku,
jak si sedla na větvičku – cukrů, cukrů.
Dal jsem jí květ do zobáčku,
a řekl jsem milý ptáčku – cukrů, cukrů.
Řekni mé milé, Milce rozmilé,
nevzpomínej, nevzpomínej,
mé zlatovlasé děvčátko nevzpomínej.
Láska je lež, co od ní chceš,
na naši krásnou pohádku zapomeneš – cukrů, cukrů.
Tuto písničku již nikdo z mladých hasičů nezná, proto jsem ji zapsal do paměti.
Ještě něco k oslavám výročí sboru hasičů. Oslavy již nejsou tak honosné a společensky
provedené jako za staré éry hasičů, vše se odehrává slavnostní okrskovou soutěží, postaví se
stan, točí pivo, upeče sele, vyudí klobásy nebo udělá guláš, ale přesto se to dodržuje a to je
dobře – v některých vesnicích v okrsku hasiči zanikli, někde živoří a mají problém dát
dohromady pár lidí a obsadit soutěžní družstvo. Je jiná doba – mladí se baví jinak, je doba
počítačů, počítačových her, mobilů a jiných vymožeností, které již zabírají spoustu času,
nesportují a nezajímají je kolektivní činnosti, soudržnost a společenská zábava.

Tradiční PLESY v KD
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Posezení Hasičů a Sokola v sále KD

Srazilka šumařů – Špačka Josefa
a Ládi Simandla - důchodců
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110 let dobrovolných hasičů: 1998
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115 let dobrovolných hasičů: rok 2003

Omlazené družstvo

Stará garda mužstva

Uprostřed kamarád Léďa Matesu, který
proVlkavské Hasiče mnoho udělal

Moje stříkačka Máňa já
a vnoučata
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120 let dobrovolných hasičů Vlkava: 2008

Kopáček L. Vávra M .Pátek P,Mázl J.Procházka J.Novák Špaček Josef
J.
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Hasičští veteráni a MÁŇA

Jako při všech posledních výročích jsme za Vlkavu bojovali i na posledním 125. výročí
hasičů dvěma družstvy místních hasičů, staré družstvo se stříkačkou „Šestnáctkou“ – starou
téměř 60 let, s kterou jsem začínal jako strojník v roce 1972 a i v tomto roce 2013 si s ní
zasoutěžil jako nejstarší strojník v okrsku ve svých 68 letech a celkem jsme si rozuměli, a
vodu dodali včas a bez problému. Druhé omlazené družstvo soutěžilo se stříkačkou moderní
„Dvanáctkou“, čas měli sice lepší, ale my veteráni jsme se svým věkovým průměrem kolem
60 let nezklamali. Soutěže se zúčastnila družstva okrsku ze Všejan, Čachovic a Struh. Soutěž
se vyvedla, počasí nám přálo a přihlížejících diváků bylo také dost. Občerstvení bylo zajištěno
a jídlo a pití bylo pro všechny zúčastněné. Soutěž se odehrála na plácku (bývalém kolbišti
koňáků) pod Horkou. Škoda, že se zúčastnění hned po soutěži rozutekli, a proto nebroběhlo,
zapití úspěchů soutěže, která byla velmi dobře připravena, a to hlavně zásluhou předsedy
sboru Pátka Petra a mladých členů.

125 let dobrovolných HASIČŮ Vlkava rok 2013
let

Pátek P.Špaček J.Vávra M.Mázl J.Šorm B.
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Stříkačka rok narození 1956 – strojník 1945

Pamětní list k výročí 125 Let
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Hasičárna ve sklepních
prostorách KD

Občerstvení v Motorestu po soutěži

Šumaři – Špaček Josef a Láďa Simandl

Okrskové vozidlo uložené ve Všejanech
To je zhruba vše, co jsem za ta léta shromáždil o činnosti HASIČŮ jak v písemné formě, tak
ve fotografiích, - dokumentů, včetně fotografií mám daleko více, všechny jsem nemohl
prezentovat. Končím rokem 2013 – snad někdo jednou bude pokračovatelem a zmapuje další
roky, a tak kdysi pestrou činnost hasičů ve Vlkavě. Pevně doufám, že nezaniknou, jako
v některých obcích v okolí.
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