Střípky z minulosti … „Co jste, hasiči, co jste
dělali?“
část II.: Sbor dobrovolných hasičů v Bojanově
v letech 1939 -1989
Psal se rok 1939, zbytky Čech a Moravy se ocitly pod „ochranou“ Třetí říše a svoboda
lidí byla omezována nejrůznějšími německými nařízeními a zákony. Platilo to i pro zájmové
organizace a spolky.
Po celou dobu trvání Protektorátu Čechy a Morava se činnost sborů dobrovolných
hasičů značně utlumila, neboť nové stanovy, schválené ministerstvem vnitra, omezovaly
členská práva hasičských sborů. Přesto zůstala hasičská organizace jako téměř jediná
v protektorátu zachována, jelikož její záchranářskou činnost nebylo možné adekvátně
nahradit. Podléhala však dohledu protektorátních orgánů, měla zakázanou vzdělavatelskou
činnost ve sborech a řešit mohla jen technické otázky.
Po skončení druhé světové války se bojanovské kroniky ujala paní Marta Svobodová a
oproti svému předchůdci panu Tlapákovi zaznamenala o SDH jen kusé informace. Lámala
jsem si hlavu, čím to mohlo být způsobeno. Zda procházel sbor nějakou krizí či jen paní
Svobodová nepovažovala jejich činnost za natolik zajímavou, aby o ní psala. Nakonec
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nespolupracovalo tak, jak by si představovala, tj. nedodávalo jí prakticky žádné informace o
činnosti sboru.
Z tohoto důvodu jsem požádala Darju Michálkovou, která nejzajímavější informace
z hasičské kroniky působivě zpracovala ve sborníku vyšlém u příležitosti letošního jubilea
SDH Bojanov, abych mohla z jejího almanachu čerpat. Tak tedy.
Hned v prvních poválečných letech bojanovští hasiči oprášili zašlou slávu vyhlášených
tanečních zábav a plesů. Nutno dodat, že opět s úspěchem.
Na sklonku čtyřicátých let byla zahájena stavba nové požární zbrojnice. Padesátá léta
byla spojena se zlepšováním vybavení. Jednou z největších událostí té doby se stalo
zakoupení požárního auta, jež nejednou posloužilo coby „sanitka“.

V šedesátých letech, ač měl tehdy bojanovský sbor poměrně malou členskou
základnu, se hasiči pustili do organizování populární maškarády. Kromě toho pořádali
nejrůznější zájezdy za kulturou (divadlo, poznávací zájezdy apod.). Nárůst členů zaznamenal
bojanovský sbor ve druhé polovině šedesátých let, kdy byl schválen návrh, aby se v Bojanově
vytvořilo soutěžní družstvo. Ve stejném roce, kdy naši vlast napadla vojska tzv. Varšavské
smlouvy, tj. v roce 1968, bylo založeno družstvo mladých požárníků.
Ani dobrovolní hasiči (tehdy požárníci) se nevyhnuli nejrozličnějším brigádám či
výpomocím. Významně se podíleli např. na opravách základní školy a kulturního domu,
pomáhali zemědělcům se sklizní či si odpracovali mnoho hodin v rámci proslulých akcí „Z“
(pro mladší ročníky, které tyto akce již nepamatují: akce Z byla v dobách komunistického
režimu v Československu neplacená pracovní činnost obyvatel, zpravidla se jednalo o
výpomoc v oblastech, kde státní nebo obecní správa tyto úkoly z finančních či jiných důvodů
nezvládla).
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v Bojanově. Dařilo se nejen mužům,
ale i ženám a mládeži. Místní hasiči
rovněž pravidelně pořádali okrskové
soutěže.
Bojanovští hasiči se dětem
nevěnovali jen v rámci požárního
sportu. Uspořádali pro ně řadu
sportovních akcí, podíleli se i na
organizaci tzv. dětských dnů.
O činnosti bojanovských dobrovolných hasičů se koncem osmdesátých let pochvalně
zmiňovaly nejen regionální, ale i celostátní noviny.
Změny přišly s listopadem 1989, ale o tom zas až někdy příště …
Lenka Simonová
Děkuji Darje Michálkové, bez jejíž pomoci by tyto „střípky“ nevznikly!
Více informací naleznete v almanachu vydaném u příležitosti 120. výročí existence SDH
v Bojanově.

