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V souãasnosti vede SDH v Mezifiíãku
starosta sboru Ing. Roman Macének,
kterého jsem se zeptal:

Pane starosto, má vá‰ sbor stále
stfiíkaãku v cenû 500 zlat˘ch? 

Historickou „koÀku”, tedy stfiíkaã-
ku, která se na místo poÏáru dopra-
vovala koÀsk˘m spfieÏením a pohon
ãerpadla je ruãní, stále máme. Je to
na‰e chlouba, kterou udrÏujeme jako

vzácnou památku. Ná‰ sbor uÏ fiadu
let nevlastní moderní hasicí techni-
ku, a proto se neúãastníme poÏárních
zásahÛ ani soutûÏí v hasiãském spor-
tu. Pfiíãinou jsou stále silnûj‰í ekono-
mické pfiekáÏky a také fakt, Ïe vût‰i-
na z na‰ich 45 ãlenÛ za zamûstnáním
dojíÏdí. V obci by se tak nepodafiilo
zajistit ani minimální poãet tûch, kte-
fií by byli schopni vyjet k zásahu.

Bylo tedy pfied více neÏ sto lety
snadnûj‰í zajisti ãinnost hasiãÛ?

Urãitû tehdej‰í doba víc pfiála sdruÏo-
vání a spolkové ãinnosti, ale je tfieba si
uvûdomit rozdíly v technice a vybavení.
V zápisu pojednávajícím o zásahu k po-
Ïáru v Hladíkovském ml˘nû z roku
1907 se pí‰e:

PoÏár byl ohlá‰en po 10. hodinû
veãerní a ponûvadÏ po ohlá‰ení nikdo
s pfiípfieÏí nepfiijel, ãlenové sboru sa-
mi velkou stfiíkaãku na místo pfiivezli
po velké námaze a hned ãinnû dal‰í-
mu roz‰ífiení pfiítrÏ uãinili. Stavení 
obytné s ml˘nicí a budovu pily jiÏ ne-

mohli uchrániti, neb tyto jiÏ byly
v plamenech. Sbor zafiídil ãinnost
svou na uchránûní budov hospodáfi-
sk˘ch a pily, kdeÏ pouze vazba a kryt-
ba ‰indelová shofiely. 

Po celodenní dfiinû na poli nebylo
moÏno veãer sehnat koÀské spfieÏení,
schopné zápfiahu do stfiíkaãky. TakÏe se
hasiãi zapfiáhli sami... KdyÏ to srovnáte
s moÏnostmi dne‰ní techniky, kterou
disponují profesionální sbory, rychlostí
informace a dojezdovou dobou, tak je
patrné, Ïe i v˘sledky pfii ha‰ení poÏárÛ
jsou zcela jiné.

ANKETA...
- více na str. 9

SPOT¤EBITELSKÁ PORADNA...
- více na str. 15

TIP NA V¯LET...
- více na str. 12

115 LET DOBROVOLN¯CH 
HASIâÒ V MEZI¤ÍâKU

Historická stfiíkaãka z roku 1898.

V obci Mezifiíãko, které je dnes místní ãástí Letovic, byl
v roce 1897 zaloÏen hasiãsk˘ sbor. To dokládá dobov˘ zá-
pis z kroniky, kterou vydala Ústfiední jednota hasiãská
Markrabství moravského v roce 1898:

Co tedy dnes dûla-
jí hasiãi kdyÏ, tak ja-
ko ve va‰em pfiípadû,
nemají ãím hasit?

Vûnujeme se pre-
ventivní ãinnosti a po-
máháme v obci tam,
kde je tfieba. Ha‰ení
ohnû není jediná ãin-
nost hasiãÛ, u nás po-
máháme pfii záplavách
a podobn˘ch nesná-
zích. Pfii záplavách
v roce 97 jsme byli zce-
la sobûstaãní; ãerpání
a ãi‰tûní zaplaven˘ch
sklepÛ a studní jsme
zvládli bez pomoci

zvenãí.  Nezanedbatelná je na‰e ãinnost spo-
leãenská; v obci zaji‰Èujeme rÛzné akce jak
sportovní, tak  kulturní. Proto jsme vybudo-
vali v˘leti‰tû s hfii‰tûm a s provozní budo-
vou, kde se tyto akce vût‰inou odehrávají. 

Pfiedpokládám, Ïe se na v˘leti‰ti ko-
nala také oslava v˘roãí va‰eho sboru?

Ano, oslavy byly zahájeny v sobotu
11. srpna pfied na‰í zbrojnicí a pokraão-
valy na zmínûném v˘leti‰ti.

Pane Macénku, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Pfiipomínáme na‰im ãtenáfiÛm vyhlá‰enou soutûÏ
„Zapomenut˘ch receptÛ z místních bylinek a surovin”. 

Svoje recepty (nejlépe i s fotografií) zasílejte na adresu listyregionu@seznam.cz
nebo na adresu Listy regionÛ, Jasanová 20, 678 01 Blansko.

Recepty mÛÏete posílat do 31. srpna 2012. 
V záfiijovém ãísle ListÛ regionÛ vylosujeme tfii recepty, které

obdrÏí od o.s. Chrudichromsk˘ ·ípek cenu za svou snahu.

Sbor hasiãsk˘ v Mezifiíãku
Obec Mezifiíãko má 48 domÛ

s 250 obyvateli, ktefií se Ïiví rolnic-
tvím a v továrnách. Dobrovoln˘ sbor
hasiãsk˘ byl zaloÏen r. 1897 panem
¤ehofiem, starostou obce, kter˘ téÏ
sbor vycviãil a prvním pfiedsedou
a náãelníkem sboru byl. Pfii zaloÏe-
ní mûl sbor 26 ãinn˘ch a 6 pfiispíva-
jících ãlenÛ. Sbor má ãtyfikolovou
stfiíkaãku v cenû 500 zlat˘ch.


