HOŘÍ?

Budu vám vyprávět příběh, který se stal v malé vesničce Hříchovice, nedaleko Domažlic. Čas letí a jak už to bývá, léta s ním. A tak se před třemi roky, přesně 25. srpna, stalo, že jedna obyvatelka a dobrovolná hasička z této vísky dosáhla čtyř křížků. Pořádný věk si zaslouží pořádnou oslavu, a tak jsme se ten den k večeru všichni (hasiči i nehasiči) sešli u táboráku  s jasným plánem slavit. Kdyby nám někdo řekl, že budeme ještě tu noc hasit, vysmáli bychom se mu. Ale o tom až později. 
Jak je známo, hasiči hasí oheň, ale možná ještě raději hasí žízeň. Nejinak je tomu v Hříchovicích, a tak se nás sešlo požehnaně. Pilo se, zpívalo, a když se večer nachýlil, jel náš hasičský výstrojař Tomáš na kole vyprovodit svou dívku do nedaleké vesnice. Když byli kousek za vsí, popadla je, naštěstí pro nás, jakási nepopsatelná touha, která je donutila slézt z kol. Ve chvíli, kdy se ji chystali sami sobě popsat, zahleděl se mladík (nejspíš pro inspiraci) na obzor. Mrkal a mhouřil oči, ale nemohl si pomoci, měl pocit, že na přilehlém kopci hoří les. Ale protože náš výstrojař plní podmínku o  hašení žízně asi nejlépe, nebyl si zcela jistý, jestli opravdu hoří, nebo je to vycházející měsíc. Poslal tedy dívku bleskurychle domů a vrátil se do vsi k táboráku. Zastavil se asi třicet metrů od ostatních. Všichni se na něj vyděšeně podívali. Odjel před pěti minutami na kole a s dívkou, vrátil se bez kola, bez dívky, udýchaný, podivně vystrašený a bez hlesu se zastavil kus od nás. Když jsme se dožadovali vysvětlení situace, řekl poněkud naléhavě a neodkladně veliteli hasičů: “Jardo, pojď se mnou. Rychle!” Nikdo nechápal. Velitel šel k němu, něco si řekli a kvapem spolu vyběhli původním výstrojařovým směrem. Hasičům u ohně (myšleno u táboráku) by se krve nedořezal. Nastalo naprosté ticho. Po několika minutách se řítili velitel a výstrojař  k nám a křičeli: “Hoří! Hoří! Kozí doly hoří!!!” . Nastala šílená panika. Všichni- mladí, staří,psi, kočky, dobytek- zkrátka všichni vyběhli na okraj Hříchovic, odkud byl oheň vidět. Celá ves se otřásala pod dusotem našich nohou a těch málo lidí, co spalo, se probouzelo naším panickým křičením, dětským pláčem, atd.…. 
Po několika minutách “tupého civění” na hořící obzor jsme se všichni shodli, že to je opravdu oheň, protože měsíc byl krásně vidět na opačné straně . Ale co teď??? Zavolali jsme “profíky” (pro nezasvěcené je telefonní číslo 150), ale mladší z hasičů trvali na tom, že musíme vyjet taky, vždyť je to 500 metrů od nás! Ale tady nastal problém. Starším hasičům se moc nechtělo, že prý se tam nemáme co motat, ženy to rozhodně svým synům i manželům zakazovaly pro určité procento alkoholu v krvi, a generace nejstarší nostalgicky vzpomínala, že naposled hořelo před čtyřiceti lety. Zatímco se tam všichni dohadovali, několik mladších hasičů se rozhodlo jednat. Potají, aby je nikdo neviděl, se běžěli domů převléci  do pracovních hasičských uniforem, dali si sraz za humny  a oklikou se tam chtěli vydat. Když vyrazili na tuto “tajnou misi”, starší se konečně rozhodli: “Jedem!” 
A tak začala nová panika, v každé domácnosti v podstatě stejná: “Mámo, kde mám uniformu?” “Kdo mi kam dal hasičskou čepici?” “Já nechápu, proč jsi to zrovna teď prala!” atd… Babičky se křižovaly, děti brečely nanovo, že se tatínkové nevrátí, starší děti se hádaly, že chtějí jet taky. Nakonec jeli téměř všichni, pouze kmeti a ženy s kojenci hlídali táborák, abychom ještě nemuseli hasit přímo u nás. Kozí doly, jak se říká lesu, kde hořelo, leží mezi dvěma vesnicemi: Hříchovice a Stanětice. Protože Hříchovice nemají cisternu, byli v pohotovosti i stanětičtí, kteří ji mají. SDH Hříchovice bylo na místě jako první, ale jak už bylo řečeno, nemáme cisternu, tak jsme tam spíš jenom okouněli. Chvíli po nás přijeli profíci a jiní SDH. Už když jsme přijeli, bylo po nejhorším. Les sice hořel, ale už nešlehaly vysoké plameny, které byly předtí z dálky tak vidět. Když profíci oheň uhasili ( my jsme se přímo v hašení ohně angažovat nemohli), musel se les pořád kropit, aby náhodou ještě nevzplanul. A to přišla naše chvíle! Profíci nám velkoryse podali hadice a se slovy: “Kropte” se nám tiše smáli, jakou to máme radost, že můžeme hasit. Byl to pro nás ten největší adrenalin. 
Asi po dvou hodinách bylo vše stoprocentně uhašeno, profíci odjeli a naši hasiči měli za úkol ještě pár hodin les hlídat. My mladší a ženy jsme odjeli zpátky do  k táboráku a když se asi ve čtyři hodiny ráno naši chlapci vraceli, vítali jsme je jako hrdiny, zachránce a idoly našich srdcí. Největší smetanu slízl výstrojař, protože nebýt jeho, na oheň by se nepřišlo, ale to, že se musel zeptat velitele, jestli hoří, nebo vychází měsíc, se mu bude připomínat asi ještě hodně dlouho.
Tato událost byla pro náš sbor velmi důležitá, protože naposled se zasahovalo opravdu před čtyřiceti lety, a tak jsme měli my mladší pocity, jaké mívali asi naši obrozenci před nalezením rukopisů. Faktem je, že požár byl úmyslně založen, tak jen doufám, že to nebylo jako s rukopisy a nebyl založen pro naši inspiraci být více aktivní v hasičině. 

