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Ú v o d n í k : 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vážení čtenáři , 
advent, pascha, vigilie , barborka, Lucka, klibna, Perchta, straka, štramberské uši – 
to je několik pojmů, každý z jiného prostředí, jiné doby a regionu, které však mají 
jedno společné. Jsou součástí svátků, které slavil v minulosti a v současnosti český a 
moravský lid. K vánocům vám přinášíme Zpravodaj, který by vás chtěl o těchto 
svátcích pobavit i poučit a hlavně zaujmout. Nejprve vás však chceme vyvarovat 
toho, aby náš hasičský sbor musel zasahovat na Štědrý den při požáru vašeho 
domu. Přejeme vám hezké svátky. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 



 

POZOR NA POŽÁRY !!! 
 
Pražští hasiči uvádějí ve svých statistikách, že se ještě nestalo, aby o vánocích nevyjížděli 
k požáru alespoň jednoho nebo i více bytů v Praze. Požár zpravidla způsobí vánoční 
stromek. Proto si vás dovolujeme upozornit, abyste dávali pozor při manipulace se svíčkami 
(zejména těmi obyčejnými), ale i elektrickými, u kterých může vzniknout zkrat, dále 
nenechávali své děti u vánočního stromku bez dozoru, a tím jste zabránili požáru vašeho 
bytu. Uvědomte si, že by z výjezdu neměli radost ani členové naší zásahové jednotky, kteří 
by tak museli opustit rodinnou pohodu Štědrého večera. 

 
CHVILKA K ZAMYŠLENÍ 

 

Člen redakční rady p. František Štych vybral pro vás z Jedovnického zpravodaje článek 
faráře Václava Trmače, který nazval „Inflace“. Doporučujeme si jej přečíst. 
 
V době, kdy jsem si ještě lebedil u maminky v bříšku, byl mezi politickými vězni v Leopoldově kněz 
Dominik Trčka. Dostal 12 let za velezradu, která spočívala v tom, že nesouhlasil s násilným 
spojením řeckokatolické a pravoslavné církve na východním Slovensku. Nepodnikl žádné protestní 
akce, jen se o tom zmínil v osobním dopise svému biskupovi. 
Ve zmíněné době měl za sebou polovinu trestu. Bylo mu 72 let, zdravím ani zdaleka neoplýval. 
Musel přes den zůstávat v cele sám. Tak tomu bylo i na Štědrý den. Modlil se a přemýšlel, co se 
kdysi událo v Betlémě. Začal si potichu zpívat nějakou koledu. Udělal si vánoce aspoň uvnitř, sám 
v sobě. A do této pohody najednou vtrhl dozorce, který vyhodnotil zpěv náboženské písně jako 
vzpouru. Přivolal velitele věznice s eskortou, která starého a nemocného muže odvedla do tzv. 
korekce. Byla to malá místnost bez okna a topení, postele z betonu. Tam měli provinilci zpytovat 
svědomí. Aby jim to šlo lépe, dostávali jídlo jen obden a deku jenom na noc. 
Do rána z toho měl otec Dominik zápal plic. Lékař žádal okamžitý převoz do nemocnice, ale 
podařilo se mu získat povolení pouze k tomu, aby byl nemocný přemístěn na samotku. Navíc 
nebyly k dispozici léky, takže zákaz převozu do nemocnice byl v podstatě rozsudkem smrti. Za 
jednu tiše zpívanou koledu. 
V současné době jsme se dostali k opačnému extrému. Před vánocemi se na nás hrnou koledy ze 
všech stran tak intenzivně, že když přijde očekávaný Štědrý večer, jsme jimi přesyceni a nemáme 
chuť zazpívat si nějakou aspoň proto, že to k vánocům patří. A že by nám to přinášelo radost nebo 
vedlo k zamyšlení, co nám koledy připomínají? Jak by mohlo, když už jsme to slyšeli tisíckrát. 
Nakonec to musí zachránit televizní pohádka nebo jiné bavidlo. 
Inflace, ztráta hodnoty, se netýká jen peněz. U těch se dá aspoň vyjádřit čísly a člověk tak ví, na 
čem je. Ale všechno se nedá vyjádřit penězi. Do této kategorie spadá i to, co člověk potřebuje ke 
štěstí a radosti ze života. Kolikrát za den někomu řekneme „Dobrý den!“ a přitom nás ani 

nenapadne myslet na jeho dobro, máme dost starostí sami se sebou. Může se stát, že někomu 
děkujeme, ale v duchu si říkáme „To ses moc nepředal!“ Nebo vynecháme i tento projev 
vděčnosti, že jsme myšlenkami kdesi jinde. A napadne nás radovat se z toho, že máme 
střechu nad hlavou, nemáme hlad, že jsme ráno mohli vstát z postele? Že nám někdo 
popřál dobrý den? 
 
 



 
 
V obecném povědomí přetrvává půst o Štědrém dnu, který má zajistit večerní zjevení zlatého 
prasátka. S církevní praxí to nemá nic společného, ta nařizuje přísný půst jenom na Popeleční 
středu a Velký pátek. Troufám si prohlásit, že zlaté prasátko neuvidíte, i kdybyste o Štědrém dnu 
nesnědli ani jediné sousto. Ale možná by stálo na zkoušku postit se od koled a raději několik dnů 
nebo i týdnů před vánocemi. A pak si jich pár zazpívat. Třeba jen potichu a nevadí, když trochu 
falešně. Je tu poměrně velká šance, že vám to přinese trochu radosti z toho, o čem se v koledách 
zpívá nebo už jen z toho, že jste si zazpívali, a to navíc se svými nejbližšími, což vás možná 
nenapadlo udělat už hezkých pár týdnů či měsíců. 

 

 
CO VÁM JEŠTĚ DLUŽÍME ? 

 

Především to je informace o knize „Pozdě“. Autorkou je paní Marie Chvojková, která žila 
v Mrtníku a napsala mimo tuto knihu ještě svoji prvotinu, která se jmenovala „Mám ráda 
babí léto“. Na pokračování ji vydávaly noviny Komárovák. Román „Pozdě“ se zabývá 
nejenom Mrtníkem a okolím, ale také poměry v závodě Buzuluk za minulého režimu. 
Přitom kniha nezapomíná popsat i rodinné a osobní zkušenosti, její první lásku a starosti o 
rodinu. Věříme, že i vy dospělí si rádi přečtete tento román, který vychází i ve slovenském 
překladu. 
 
Mnoho radosti hasičskému sboru v Chaloupkách dělají malí Plamínci. Stali se vítězi mnoha 
soutěží, nejdále se dostali do krajského kola hry Plamen. Proto jsme se rozhodli připravit 
pro ně zajímavou pohádku, která byla poprvé vytištěna v roce 1944. Autorem je Míra 
Mareš a obrázky nakreslil Vratislav Mareš, bývalý ředitel komárovské školy. Knížka byla 
v mnoha domácnostech v našem kraji. Její název zněl POHÁDKY LESNÍCH TŮNÍ a obsahuje i 
pohádku, která se jmenuje „Komárovský vodník napravuje svoji chybu“. A právě tuto 
pohádku věnujeme našim malým Plamínkům i ostatním dětem, které budou Hasičský 
zpravodaj číst. Jsme přesvědčeni, že si ji přečtou i dědečkové a babičky, kteří ji ve svém 
dětství četli : 

 

  
 

 



 

   
 
 

   
 
 

        
 



 



 
 

 
 
 
 
 

Veselé a spokojené vánoce  
 

Vám přejí  
 

hasiči z Chaloupek 
 

******* 
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