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100 let
Sboru dobrovolných hasičů
v Zálesí
1910 - 2010
ÚVODEM
V roce 2010 slaví sbor dobrovolných hasičů v Zálesí významné
výročí. Před 100 lety byl v Zálesí sbor dobrovolných hasičů založen.
Toto významné výročí si chtějí členové sboru připomenout vydáním
publikace, ve které chtějí ukázat, že stoletá činnost představuje
významnou kapitolu v dějinách obce. V obci není jiná organizace,
která by udržela celé století svou životaschopnost a aktivitu, bez
ohledu na dějinné události a zvraty.
Publikace je současně oceněním vytrvalosti, svědomitosti
a obětavosti mnoha generací hasičů připravených a ochotných pomoci
bližnímu v těžkých osobních životních situacích. Je také holdem
a poděkováním všem zakládajícím a zasloužilým hasičům, kteří již
nejsou mezi námi. Současně chce na příkladech historie posílit hrdost
současných hasičů na minulost a odhodlání k pokračování
v záslužném díle svých předchůdců.
Jde o první pokus zpracování minulosti spolku ve formě
publikace. Při vytváření obrazu stoleté činnosti byly využity
dochované cenné dokumenty, např. originál stanov, knihy zápisů
a rovněž vzpomínky pamětníků. Děkujeme čtenáři, pokud v malém
ohlédnutí za stoletou činností sboru dobrovolných hasičů najde
některé neúplnosti či nepřesnosti a budeme rádi, pokud na ně
upozorní.
Při příležitosti oslav stého výročí založení sboru chceme
připomenout nejen jeho historii, ale zmínit se o historii obce Zálesí,
zvycích a tradicích, na jejichž zachování se členové sboru
dobrovolných hasičů nemalou měrou podílí nebo jsou přímo jejich
iniciátory.

OBEC ZÁLESÍ
Zálesí se nachází cca 5 km severovýchodně od Vacova, 11 km
západně od Volyně a cca 20 km jihozápadně od Strakonic ve velmi
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členitém terénu v průměrné nadmořské výšce 726 m. n. m. Turisticky
je tato oblast poněkud zapomenuta, v současnosti však vede přes
obec cyklostezka. Půvabná krajina kolem obce je poměrně zalesněna.
Zálesí je součástí správního území Drážov, které má rozlohu
celkem 1230 ha a sestává z katastrálního území Dobrš 240 ha,
Drážov 305 ha, Kváskovice 228 ha a Zálesí 457 ha.
V Zálesí
67 obyvatel.

mělo

ke

konci

roku

2009

trvalý

pobyt

celkem

KRÁTCE Z HISTORIE OBCE ZÁLESÍ
První doložená písemná zmínka o Zálesí je z roku 1544 a lze ji
nalézt v Deskách zemských Království českého, které jsou uloženy
v Národním archivu v Praze (DZ 250 F19).

1. Část desek zemských, kde je uvedena první zmínka o Zálesí (na levé
straně čtvrtý řádek odshora, obec uvedena jako Zalezla). Zápis byl
proveden v pátek po sv. Řehořovi v roce 1544.
2. Hřbet knihy desek zemských s číslem 250.
3. Detail stránky s názvem obce (název obce je podtržen).
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V deskách zemských lze nalézt i další zmínku o Zálesí a to
z roku 1631 související s panstvím Dobrš (DZ 298 C7).

Hřbet knihy desek zemských s číslem 298 a detail stránky se zápisem
z roku 1631 s uvedením názvu obce (podtrženo).

Obec Zálesí je roku 1654 doložena při statku
Dobrš a Tvrzice. V tomto svazku setrvala až do
zrušení poddanství. V roce 1869 je obec pod názvem
Zálesí u Přečínova osadou obce Dobrž. K okresu
Vimperk patřila obec od 1. února 1949 a od
1. července 1960 byla obec Zálesí znovu přiřazena
k okresu Strakonice jako část obce Drážov.

Část indikační mapy ke stabilnímu
katastru z roku 1837 s obcí „ZALEZLA“
(Národní archiv Praha)
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Nejvýznamnější stavbou
v Zálesí je kaple na návsi.

Kaple na návsi

Směrem na Vacov je technická
památka – bývalá vápenka. Její
Bývalá vápenka
vnitřní komora je 4 m dlouhá,
uprostřed 1,6 m široká a 3,9 m vysoká. V Zálesí nejsou žádné
památkově chráněné objekty.
Na přelomu 19. a 20. století žili v Zálesí převážně zemědělci,
kteří si rovněž přivydělávali výrobou košťat a košíků. Výrobu a opravy
zemědělského nářadí a další služby zajišťovali řemeslníci. V Zálesí
působil bednář, truhlář, tesař, sedlář, řezník, rovněž tkadlec, krejčí a
také soustružník. Otec a syn Vadlejchovi byli kováři. Lze zmínit
i koncesovanou živnost drnomistr, zajišťující likvidaci uhynulých
zvířat. V okolí obce se pálilo vápno a to především ve zmíněné
vápence.
Na počátku 20. století působila v Zálesí také kapela, kterou vedl
Karel Kočí. Její členové byli jak ze Zálesí, tak z okolních obcí Malče,
Nezdic a Horosedel. Pro jednotlivé nástroje rozepisoval kapele noty
Jan Zámečník, rodák ze Zálesí č. 43. I v současnosti jsou v Zálesí
hudebníci, kteří dokáží zahrát na heligonku, která je typickým
nástrojem v kraji. S heligonkou dokáží František Kolář, Miroslav
Němec, Petr Zámečník, Jiří Zámečník, Miroslav Mauric i Martin
Kaskoun rozehřát nejednu společnost a přispět tak ke zdárným
oslavám či akcím nejen v Zálesí, ale i v širokém okolí.
V kronice Zálesí se lze dočíst, že zedníci ze Zálesí odcházeli na
počátku 20. století za prací zejména do Vídně a Německa. Z obce
odcházeli také hudebníci a to k cirkusu. V zápisu ve školní kronice se
uvádí: „Přes léto je v obci vylidněno, hospody prázdné.“ Pamětníci pak
vzpomínají, že z prací se vraceli jako první „cihelňáci“. Přicházeli
v řadách, před nimi hrající harmonikář. Průvod končil v místním
hostinci „U Pasáků“.
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STARÉ ZVYKY A TRADICE V ZÁLESÍ.
Tradicí na začátku roku, dnes však bohužel zaniklou, bylo
obcházení stavení v obci třemi králi, kterými byly děti ve věku 10-14
let. Děti obcházely jednotlivá stavení mimo stavení na samotách. Před
nimi se zastavily a zazpívaly. Hospodář je většinou obdaroval koláči,
někdy přidal nějaké ty peníze.
Starý zvyk, který se do
dnešních dnů dochoval, je
obchůzka
maškar
vsí.
Iniciátorem byl a stále je sbor
dobrovolných
hasičů.
Obchůzka začíná v místním
hostinci „U Pasáků“, kde se
maškary
sejdou,
maskují
a zároveň
posilují
před
náročným
dnem.
Z masek
kromě
fotografa
a doktora,
které jsou novější, obcházejí
stavení také tradiční masky
Maškary - 2002
jako žid, sedlák s kobylou,
medvědář s medvědem, kominík a policajt. Z novodobých masek stojí
za zmínku maska Karkulky a makové panenky, přičemž každý rok se
objeví i nějaká jiná, netradiční maska. Lidé ze stavení pohostí
maškary tradičními koblihami, pitím a obdarují je též penězi. Pokud je
dobré počasí, zavítají maškary i do sousedních vsí. K večeru se
maškary vrací zpět do hostince, kde maškarní veselí náležitě zakončí.
O velikonočních svátcích chodí děti po vsi s hrkačkami
a klepačkami. U stavení s nimi řehtají a klepají a hospodáři
přednesou „velikonoční“ básničku. Za tu pak dostanou vajíčka
a nezřídka i peníze.
Večer před prvním májem staví chlapci ze vsi májku, kterou je
vysoký smrk s oloupanou kůrou mimo vrcholu. Vrchol opentlí
a opatří věncem (pamětníci tvrdí, že dříve pentlení vrcholu mohly
provádět pouze svobodná děvčata a že musely být panny). I dnes je
nepsaným pravidlem, že chlapci z jedné vsi se snaží podříznout májku
ve vsi druhé. Májka je proto náležitě hlídána až do rána.
V den výročí upálení mistra Jana Husa je pálen oheň, u kterého
se chlapci a děvčata z obce baví a veselí.
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V roce
2005
byla
obnovena v Zálesí tradice
pořádání pouti. Ta se konala
pravidelně na svátek svatého
Jana
Nepomuckého.
Na
obnovení
této
tradice
se
nemalou měrou podílí členové
sboru dobrovolných hasičů.
Pod kapličkou u kaštanů se
sejdou obyvatelé Zálesí, baví se
a využívají pohoštění, které
zajistí
členové
sboru
Pouť u kapličky 2006
dobrovolných
hasičů.
Pro zabavení hraje harmonika nebo živá hudba. Veselí se zpravidla
protáhne do pozdních hodin.
Novou tradicí od roku 2002 je sportovní utkání pořádané ke
konci léta. V roce 2002 na louce
u hostince „U Pasáků“ v Zálesí
se poprvé utkala fotbalová
družstva mužů a žen, složená
především
z
členů
sboru
dobrovolných hasičů, obyvatel
Zálesí a okolních obcí. Fotbalové
utkání mezi ženami a muži
nahradil v roce 2006 turnaj ve
volejbalu.

Sportovní utkání ŽENY-MUŽI - 2004

Další od roku 2002
pořádanou akcí je tzv. „Dětský
den v Zálesí“ konaný u rybníka
„U Fišerů“.
Jedním
z jeho
pořadatelů jsou i členové sboru
dobrovolných hasičů. Pro děti
je na konci prázdnin připraven
den plný her, soutěží a zábavy,
ze kterého si každé dítě odnese
Dětský den u rybníka „U Fišerů“ - 2004
nějaký ten dárek, ať již za
umístění v různých soutěžích nebo jen za účast. Přitom se soutěžemi
není zapomenuto ani na rodiče a pořadatele dětského dne.
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Na podzim pečou všechny hospodyně v obci při „Havelském
posvícení“ hnětýnky. Hnětýnky musí být náležitě ozdobeny.
Z iniciativy členek sboru
dobrovolných
hasičů
je
v hostinci „U Pasáků“ na
Mikuláše organizováno pro děti
ze
Zálesí
a okolních
vsí
odpoledne plné her a zábavy,
zakončené příchodem Mikuláše
v doprovodu anděla a čerta.
Všechny děti, bez ohledu na to
zda byly celý rok hodné nebo
trošku zlobily, jsou obdarovány
malými dárky a sladkostmi.
Mikuláš v hostinci „U Pasáků“ - 2006

ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA V ZÁLESÍ.
Škola. V roce 1911 vyhořela
škola v Dobrši, kam docházely
i děti ze Zálesí. Po tomto
požáru bylo rozhodnuto zřídit
jednotřídky
v
jednotlivých
obcích. V Zálesí byl v hostinci
pronajat taneční sál, kde se
vyučovalo až 90 žáků. Již první

Stará fotografie školy

léta vyučování ukazovala, že
dosavadní
kapacity
jsou
nedostačující a proto obecní
zastupitelstvo žádalo bývalou
c. k. zemskou školní radu
v Praze
o
odloučení
od
dobršské
školy
a
zřízení
samostatné školy v Zálesí.
Budova bývalé školy dnes
Žádosti bylo vyhověno a v roce
1924 se podle návrhů stavitele F. Macha ze Stach začalo s výstavbou.
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Nová školní budova byla slavnostně otevřena 30. 8. 1925. Začalo se
vyučovat ve dvou třídách s 81 žákem. Celkové náklady na stavbu
činily 225.000,- korun. Posledním školním rokem, kdy se ve škole
v Zálesí vyučovalo byl školní rok 1966/1967.
Divadelní ochotnický spolek. Ve starých kronikách jsou záznamy o
působení ochotníků v Zálesí pod vedením V. Kočára a Boháče, kteří ve
30. letech navázali na činnost divadelního kroužku, založeného
z podnětu učitelů Hlinky a Matouška již v roce 1923. Činnost
ochotníků byla podporována i sborem dobrovolných hasičů, kdy
například na výroční schůzi spolku, konané 8. prosince 1957, bylo
navrženo „by místní jednota sehrála aspoň jednu divadelní hru, což
bylo schváleno a bude uskutečněno do konce ledna 1958“.
První radiopřijímač si v Zálesí zakoupil v roce 1932 řídící učitel
J. Šimon a první psací stroj obchodník Štěpánek.
Elektrifikace Zálesí byla provedena v letech 1956-1957.
V jednatelském zápisníku sboru dobrovolných hasičů se lze dočíst, že
byla „na 16. března 1957 svolána veřejnost k preventivnímu školení,
zejména vůči elektrickému proudu“.

Staré fotografie Zálesí
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ZÁLESÍ
Sbor dobrovolných hasičů v Zálesí byl založen 27. ledna 1910.
Zakládací listina (stanovy) byla ověřena c. k. místodržitelstvím
v Čechách dne 21. března 1910.

První strana
stanov z
27. ledna 1910
(Státní okresní
archiv Strakonice)
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Detail první strany stanov

Zakládací listina (stanovy) – výpis (text je přepsán bez úprav).

c)
d)
e)

Jméno.
Spolek má jméno: Sbor dobrovolných hasičů v Zálesí Přečín.
Sídlo a jednací řeč.
Sídlem sboru jest Obec Záles Přečín v okrese Strakonickém.
Jednací řeč jest česká.
Účel
Účelem sboru jest, aby při živelních nehodách i při jiných hromadných neštěstích v místě i v okolí,
zvláště při požárech, povodních, zříceních domu, neštěstích v dolech, na drahách apod. Hájil a chránil
života a majetku občanů.
Prostředky.
Prostředky.
Účelu svého bude se sbor domáhati:
přesném plněním stanov, řádův i ostatních předpisů;
pravidelními cvičeními, schůzemi a přednáškami, konaními za účelem odbornného vzdělání, i pořádáním
vzdelavacích přednášek, slavností, divadelních představení a zábav společenských;
sdružením se s jinými sbory hasičskými ve právně stávající hasičskou župu a jednotu zemskou;
pravidelnými příspěvky členů, nahodilými dary a odkazy;
jměním a inventářem sborovým, jež náleží výhradně a trvale účelům hasičskym ochraným.

§5

Členové jejich práva a povinnosti.
Sbor má členy: a) čestné, b) činné, c) zakládající, d) přispívající.

§1
§2
§3

§4
a)
b)

.
.
.
.

Správa sboru
II. Výbor.
§11 Výbor skládající se ze starosty, velitele, velitelova náměstka čtyř přísedících, shromažďuje se na pozvání
starostovo, kdykoli toho potřeba, nebo do osm dní, žádá-li za to třetina jeho členů. Výbor usnášeje se
platně za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů, hlasuje a volí tento valná hromada.
.
.
.
.

III. Činovníci
§13 Veškeré hodnosti ve sboru jsou úřady čestnými ……….
.
.
.
.

Výbor sboru
sboru dobrovolných hasičů v Zálesí u Přečína dne 27. ledna 1910.
Matej
Matej Bedlivi
Bedlivi
Starosta

František Kočár
jednatel
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Závěr stanov

Zajímavosti ze zápisů v jednatelských zápisnících a života spolku
První zápis v jednatelském zápisníku sboru dobrovolných hasičů
je protokol o pořádání valné hromady, který zapsal 10. srpna 1910
jednatel František Kočár. V zápise se uvádí, že spolek povolilo
císařské královské místodržitelství v království Českém v Praze dne
10. srpna 1910 číslo 186255. Dále se je možné dočíst, že se při
ustanovení spolku přihlásilo 20 činných a 5 přispívajících členů,
přitom byli zvoleni
za
za
za
za
za
za

starostu
velitele
zbrojmistra
jednatele
pokladníka
členy výboru

Matěj Bedlivý,
Matěj Janout,
Jan Sova,
František Kočár,
Václav Kočár,
František Vítovec,
Václav Švehla,
Ladislav Chum,
za revizory účtů Matěj Chum,
Jan Vlček,
Hynek Bečvář,

chalupník v Zálesí č. 7,
chalupník v Zálesí č. 38,
nádeník v Zálesí č. 19,
obchodní příručí v Zálesí č. 8,
rolník v Zálesí č. 8,
chalupník v Zálesí č. 29,
chalupník v Zálesí č. 31,
nádeník v Zálesí č. 26,
rolník v Zálesí č. 26,
rolník v Zálesí č. 20,
chalupník v Zálesí č. 21.

Na výborové schůzi 23. srpna 1911 bylo rozhodnuto o zakoupení
hasičského náčiní a to 4 žebříky hákové, 6 košů na vodu, 1 pochodeň,
1 patrona na hadici, na které bude vysekáno „Zálesí“ a 2 díly hadice.
Na valné hromadě konané 24. ledna 1912 byl přijat návrh na
zřízení jeviště pro divadelní představení, která spolek sehrával.
V roce 1912 byla postavena hasičská zbrojnice poblíž kapličky.
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Protože byl jednatel povolán do zbraně, bylo výborem
31. října 1912 odsouhlaseno, aby do valné hromady vykonával funkci
jednatele zdejší učitel Josef Hlinka. Bylo také navrženo, aby se valné
hromadě navrhlo založení pohřební pokladny.
Na valné hromadě 9. února 1913 bylo hovořeno o úbytku členů
spolku a o tom, že tři sehraná divadelní představení skončila
deficitem. Na valné hromadě byli také zvoleni funkcionáři
starosta
velitel
náměstek velitele
jednatel
pokladník
zbrojmistr

Vojtěch Bedlivý (21 hlasů),
Matěj Janout (21 hlasů),
Vojtěch Sova (11 hlasů),
Jan Vlček (12 hlasů),
Václav Kočár (20 hlasů),
Jan Sova (13 hlasů).

Tato valná hromada byla pro únavu členů přerušena a pokračovala
dne 16. února 1913. V rámci pokračování schůze bylo rozhodnuto, že
se odstupuje od návrhu založení pohřební pokladny.
Na členské schůzi 21. ledna 1914 byl zvolen nový zbrojmistr
J. Vadlejch.
Na členské schůzi 16. října 1916 se jednalo o nočních hlídkách.
Členové sboru se usnesli, že noční hlídky konat nebudou, z příčiny
odchodu mnoha členů sboru k vojsku.
Ze stejných důvodů, tj. z příčiny odchodu mnoha členů k vojsku,
se valná hromada konaná 11. února 1917 usnesla, že nebude dále
odebírat časopis Hasičské rozhledy. Časopis začal sbor odebírat zase
od roku 1919.
Na členské schůzi 11. května 1919 bylo usneseno, že si sbor
vezme na starost pořádání Slavnostního sázení památných lip
s pořádáním průvodu. Slavnost se uskutečnila 18. května 1919.
Jedna lípa byla vysazena na hořejších chalupách poblíž domu velitele
sboru Matěje Janouta a kmotřičkou stromu byla slečna Marie
Fišerová ze Zálesí č. 12. Dvě lípy byly potom vysazeny u kapličky
a kmotřičkou jim byla slečna Aloisie Tomanová ze Zálesí č. 4. Po
slavnosti sázení památných lip byla pořádána zábava, která přinesla
do pokladny spolku 205 Korun. Do jednatelského zápisníku pak byl
učiněn „Zápis pamětní pro budoucnost“ (reprodukce z jednatelského zápisníku
sboru dobrovolných hasičů v Zálesí uloženého ve Státním okresním archivu Strakonice).
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Na členské schůzi 13. června 1919 byl jako zástupce do župního
výboru zvolen Jan Novotný. Bylo konstatováno, že členové se
k domobraně nehlásí z důvodů hospodaření na svých hospodářstvích,
která byla válečným obdobím zanedbaná.
Zajímavý údaj se uvádí v zápisu z výborové schůze konané
30. listopadu 1919, kde jednatel dokládal, že za dopisy, spotřebovaný
papír, oběžníky a plakáty bylo za rok 1919 potřeba 4 K a 35 hal.
V Dobrši dne 7. března 1920 oslavil sbor dobrovolných hasičů
Zálesí společně s dobrovolným sborem hasičů Dobrš narozeniny
prezidenta republiky T. G. Masaryka.
Dne
8. srpna 1920
uspořádal sbor
slavnost
spojenou
s okrskovým sjezdem sborů dobrovolných hasičů při příležitosti
10. výročí založení spolku. Programem slavností bylo přivítání sborů
a obecenstva. Pak následovala slavnostní řeč zástupce župy a veřejné
cvičení. Na návsi pak v rámci oslav hrála osvědčená kapela „p. Mikeš
Zahorčice“. V šest hodin odpoledne se uskutečnil z návsi průvod do
hostince p. Ševčíka, kde pak byl hasičský věneček.
Na členské schůzi 29. června 1921 proběhlo jednání ohledně
nařízení hasičské župy Volyňské o novém označování hodnostářů
sboru a provedení výměny odznaků na parádní čepici. Zároveň byla
zvolena tříčlenná stráž samaritán.
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Na výroční vlané hromadě 15. ledna 1922 byli voleni funkcionáři
sboru
starosta
Matěj Bedlivý
velitel
Matěj Janout
náměstek velitele Jan Bedlivý
zbrojmistr
Jan Cuhra
jednatel
Jan Novotný
pokladník
Václav Kočár.
Na členské schůzi 19. června 1922 byly členům rozdány členské
lístky „legitimace“.
Na
výroční
valné
hromadě
21. ledna 1923 bylo ujednáno, že sbor
stříkačku zvanou berlovka.

konané
zakoupí

Na členské schůzi 30. března 1924 byl zvolen za
podvelitele František Vítovec, protože se Jan Bedlivý
odstěhoval ze Zálesí.
Na členské schůzi 3. července 1924 byl Václav
Kočár pověřen, aby přivezl stříkačku „berlovku“
a hadice z nádraží. Na schůzi byl také zvolen
prozatímním jednatelem Vojtěch Vadlejch, protože
Jan Novotný již dále tuto funkci vykonávat nechtěl.
O osudu zmíněné stříkačky „berlovky“ se lze dočíst
v zápisu z 30. července 1959, kde je konstatováno, že
je nutné dát stříkačku stranou jako vyřazenou,
protože OV nezajistil její opravu, i když to dva roky
slibuje.
Na výroční
funkcionáři a to
starosta
velitel
podvelitel
jednatel

Berlovka

valné hromadě 18. ledna 1925 byli zvoleni noví
Josef Sova
Matěj Janout
František Vítovec
Vojtěch Vadlejch

Na výroční valné hromadě 30. ledna 1927 bylo usneseno, aby se
pro všechny členy sboru zakoupily pracovní oděvy. V následujících
zápisech pak bylo několikrát konstatováno, že nejsou pracovní oděvy
pro všechny členy.
Na výroční valné hromadě
funkcionáři
starosta
Josef Sova
velitel
Matěj Janout
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22. ledna 1928

byli

zvoleni

podvelitel
jednatel
pokladník
zbrojmistr

František Vítovec
František Voják
Václav Kočár
Jan Cuhra.

Členská schůze se 7. února 1928 usnesla, že kdo se z členů
sboru dostaví na maškarní ples v masce, bude mu poskytnuto
z pokladny 5 Kč na masku. Zároveň bylo ustanoveno, aby 4 členové
konali při zábavě požární hlídku v plné zbroji.
Na členské schůzi 4. března 1928 se členové usnesli, aby do
samaritánského kurzu byli vysláni Josef Sova, Václav Kaskoun
a Marie Janoutová, dcera velitele sboru.
První kniha jednatelského zápisníků končí zápisem z výborové
schůze konané 7. ledna 1930, na které bylo rozhodnuto o svolání
valné hromady na 19. ledna 1930
Druhá kniha jednatelského zápisníku začíná zápisem z valné
hromady konané 19. ledna 1930. V zápisu se konstatuje, že se sbor
zúčastnil dvou cvičení se stříkačkou a jednoho žebříkového cvičení.
Dále že byla provedena oprava hasičského skladiště, k němuž obec
dodala potřebný materiál. Byl rovněž zvolen vzdělavatel sboru Josef
Šimon, správce školy v Zálesí.
Sbor dobrovolných hasičů pořádal zábavy a byl nucen platit
autorské poplatky. Na výborové schůzi konané 27. března 1930 byl
hostinský Štěpánek požádán, aby poplatky platil paušálem, sbor mu
pak bude za každou pořádanou zábavu platit přiměřenou náhradu.
Na valné hromadě konané 8. února 1931 bylo hovořeno o tom,
že sbor byl celý rok v nečinnosti. Na valné hromadě byli voleni
funkcionáři a byli zvoleni opětovně staří funkcionáři a sice
starosta
Josef Sova
velitel
Matěj Janout
podvelitel
František Vítovec
jednatel
František Voják
pokladník
Václav Kočár
zbrojmistr
Josef Cuhra.
Na valné hromadě 24. ledna 1932 byli zvoleni funkcionáři
starosta
Matěj Janout
velitel
Josef Sova
jednatel
František Voják.
Byl přečten článek z Hasičských rozhledů, který vyzýval sbory
k zaplacení 100 Kč na hasičský dům v Praze. Bylo odhlasováno
neplatit do doby, než k tomu bude sbor donucen. Protože však župní
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valná hromada 10. dubna odhlasovala příspěvek 2 Kč za každého
člena a členové sboru v Zálesí byli proti placení, usnesla se výborová
schůze 16. dubna 1932, aby byla dána žádost na obecní úřad
o uhrazení této částky.
Na schůzi členů sboru dobrovolných hasičů 3. prosince 1932 byl
přečten oběžník župy, který zakazuje účast sboru při církevních
slavnostech a účasti při pohřbech ve stejnokroji, mimo činného člena.
Na valné hromadě 14. ledna 1934 byli zvoleni funkcionáři
starosta
Matěj Janout
velitel
Josef Sova
podvelitel
Václav Štěpánek
jednatel
Karel Bouda
pokladník
František Ševčík
zbrojmistr
Jan Cuhra.
Na členské schůzi 23. ledna 1934 byli voleni frekventanti do
hasičské župní školy a to Josef Sova a Karel Bouda.
K 25. výročí založení spolku se konala dne 20. ledna 1935 valná
hromada za účasti 19 členů a 2 členek. Bylo navrženo
a odsouhlaseno, aby sbor při příležitosti 25. výročí provedl okrskové
cvičení.
V předvečer 85. narozenin T. G. Masaryka 6. března 1935
uspořádal sbor oslavy zapálením oslavné hranice na kopci nad Křížojc
v 19 hodin. Oslav se zúčastnilo 16 členů sboru ve výzbroji,
50 školních dítek a 60 občanů.
Dne 28. dubna 1935 se sbor ze Zálesí spolu se sborem z Dobrše
zúčastnil veřejného cvičení v Dobrši. Veřejného cvičení se zúčastnili i
ženy a to Anna Krejsová, Emilie Vlčková, Marie Kočárová, Anastázie
Vojáková, Marie Sovová (z č. 13), Božena Janotová, Emilie Maříková
a Jarmila Mrázová.
Na členské schůzi 5. května 1935 bylo schváleno, aby se
v Drážově objednala výroba hasičského znaku na hasičskou zbrojnici,
provedla se oprava střechy a její nabílení, objednala hudba a nechaly
vytisknout plakáty, to vše k zajištění okrskového cvičení pořádaného
k 25. výročí založení sboru.
Slavnost 25. výročí trvání sboru se uskutečnila 6. července 1935
za účasti 22 členů a 10 členek sboru v Zálesí na drahách. Slavnosti se
zúčastnilo 12 sborů. Slavnost zahájil starosta obce Bedřich Vlček.
Zakládajícím členům byly předány medaile a diplomy. Bylo provedeno
sekyrkové cvičení, cvičení se stříkačkou, cvičení členek sboru ze
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Zálesí a Dobrše a cvičení školních děvčat a pak hochů ze Zálesí. V pět
hodin odpoledne se přesunuli účastníci oslav do hostince, kde
následovala zábava. Čistý zisk z oslav činil 468,10 Kč.
Jak již bylo zmíněno, sbor pořádal pravidelně taneční zábavy. Že
nebylo organizování jednoduché je patrné ze zápisu z členské schůze
konané 28. října 1935. Místní kapelník Karel Kočí žádal 280 Kč.
Členům se zdála cena velká, tak kapelník slevil o 5 Kč. Nakonec bylo
ujednáno cena 275 Kč, ¼ hl. piva a večeře pro 5 hudebníků, kterou
zajistí člen sboru hostinský František Ševčík a obdrží za to ze sborové
pokladny 30 Kč.
Na výroční schůzi 19. ledna 1936 byl zvolen na příkaz okresního
úřadu záložní výbor pro případ války. V tomto roce se rovněž začala
organizovat civilní protiletecká ochrana.
Dne 7. března 1936 oslavil sbor narozeniny prezidenta T. G.
Masaryka zapálením vatry na kopci u Křížojc. Oslav se zúčastnilo
14 členů sboru, 35 školních dítek a 26 občanů.
V roce 1939 byl nařízením zákazu činnosti zlikvidován divadelní
ochotnický spolek. Jeviště a obnos 566,62 Kč byly předány sboru
dobrovolných hasičů, aby toto nepropadlo ve prospěch státu.
Divadelní představení pak hráli ochotníci jako členové sboru
dobrovolných hasičů.
V roce 1942 z rozkazu Ministerstva vnitra zůstali dosavadní
funkcionáři ve funkcích a nutná výměna měla být provedena bez
výroční schůze a volby.
V roce 1943 bylo z rozkazu okresního velitele zakoupeno jízdní
kolo za 1200,- K.
Ke konci války v květnu 1945 byly sboru vydány dvě vojenské
pušky s náboji k zadržování prchajících němců. Hlídky se střídaly ve
dne i v noci od 5. - 10. května. Dne 8. května 1945 přijeli Američané
a postupně převzali kontrolu nad územím. Koncem května byla
uspořádána slavnost „Osvobození“. Průvodu se zúčastnilo ve
stejnokrojích 11členů sboru.
Dne 23. května 1953 se konala motocyklová soutěž, jejíž trasa
vedla přes Zálesí. Členové sboru konali hlídky na nebezpečných
místech. Obcí projelo 80 závodníků ze 130. Dva pády motocyklových
závodníků v Zálesí se obešly bez zranění.
V roce 1954 byla vyhloubena vodní nádrž „V chalupách“
a přikryta studna ve vsi.
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Zápisy ve druhé knize jednatelského zápisníku končí zápisem ze
schůze konané 30. listopadu 1958, na které se projednávala příprava
výroční schůze.
V září 1959 vyvrcholil boj o přidělení motorové stříkačky. Sboru
dobrovolných hasičů Zálesí byla sice motorová stříkačka slibována,
ale dostávali ji okolní vsi se zdůvodněním, že místní jednota Zálesí se
nezúčastňuje cvičení. Na toto reagoval p. Novotný tím, že oznámil
okresnímu výboru požární ochrany likvidaci místní jednoty k 5. září.
Okresní výbor vyžádal svolání členské schůze na 19. září, kde bylo
jednáno o budoucnosti místní jednoty a současně bylo přislíbeno
přivezení motorové stříkačky a termín stanoven na 26. září 1959.
Tento den byla motorová stříkačka skutečně dovezena.
Na výroční schůzi 13. ledna 1960 se konstatovalo, že v místní
jednotce není zastoupena mládež obce. Proto bylo rozhodnuto, aby
místní jednota pozvala mládežníky na členskou schůzi a získala je
jako členy. Že nejsou tyto snahy naplňovány, vyplývá ze zápisu
z členské schůze konané 15. prosince 1962 „Z mladých se nikdo za
člena PO nepřihlásil, neb nikdo zájem neměl přes všechno
přesvědčování našich starých členů.“.
Členská schůze konaná 24. října 1964 odsouhlasila navržení
p. Bedřicha Ševčíka na vyznamenání za statečnost při zásahu v Zálesí
a Amerikách.
V roce 1965 byla dokončena oprava požární zbrojnice (fasáda,
podlaha, vrata) a opravena vodní nádrž na Chalupách.
Na členské schůzi konané dne 8. června 1967 byla provedena
kontrola legitimací členů místní jednoty, kterými byli v době jejího
konání
František Rod
Zdeněk Churaň
Bedřich Ševčík
Alois Mauric
Antonín Mráz
Karel Vlček
Václav Kaskoun
Jan Sova
Josef Vadlejch st.
Josef Sova
Hynek Vadlejch
Josef Vadlejch ml.
Karel Churaň
Emil Kovarna
František Ševčík
Karel Kočí
Josef Mařík
Václav Ševčík
Jan Hadrava
Jan Kaskoun
Jan Novotný
Josef Cuhra
Otta Bečvář
Josef Bečvář
Dne 2. února 1968 se uskutečnilo školení členů požární ochrany
místní jednoty Zálesí a přizvané jednoty Kváskovice v pohostinství
v Zálesí. Byly promítány instruktážní filmy a hovořeno o technice
a taktice zásahu.
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Na výroční schůzi 18. ledna 1969 se členové usnesli, že zřídí
o jarních měsících sušárnu hadic, která by měla být železná,
svařovaná z trubek. Závazek k postavení sušárny byl také přijat na
výroční schůzi konané 5. prosince 1971. V lednu 1973 již byla
sušárna svařená a připravená k postavení. Místní národní výbor
v Drážově byl požádán o přidělení pozemku. K jejímu postavení došlo
až v roce 1974.
Dne 21. prosince 1970 byly v pohostinství v Zálesí dvanácti
členům předány slavnostně vycházkové stejnokroje s vázankou
a čepicí.
Při prověrce stavu protipožárního zařízení p. Tomanem
25. února 1971 bylo nabídnuto provedení obměny stříkačky PS 8 za
novou PS 12. Po projednání na členské schůzi 6. března 1971 byla
tato nabídka přijata a dne 10. července 1971 byla stříkačka PS 12
slavnostně předána za účasti 24 členů místní jednotky.
Na výroční schůzi 5. prosince 1971 byli zvoleni funkcionáři
předseda
František Rod
místopředseda Bedřich Šefčík
velitel
Alois Mauric
jednatel
Antonín Mráz
strojník
Josef Sova
a bylo odhlasováno postavit sušárnu na hadice.
Na výroční schůzi 14. ledna 1973 byl místní národní výbor
požádán o přidělení pozemku na sušárnu hadic. Na schůzi byla
kladně hodnocena práce s mladými požárníky, na čemž měl největší
podíl velitel Alois Mauric. Sbor se též usnesl, že odpracuje brigádnické
hodiny na výstavbě požární nádrže. O výstavbě vodní nádrže se
hovořilo i na výroční schůzi 9. prosince 1973 a následně i na výroční
schůzi dne 11. ledna 1975, na které byl potvrzen termín výstavby
vodní v roce 1975. Ta byla také v roce 1975 vystavena za nemalé
pomoci členů sboru dobrovolných hasičů. Poděkování jim vyslovil
velitel Alois Mauric na výroční schůzi 23. listopadu 1975. Na této
schůzi bylo také poděkováno za obětavou pomoc při výstavbě
i občanům Františku Maříkovi a Stanislavu Koubovi, kterým bylo
sborem odsouhlaseno přijetí za čestného člena.
Na výroční schůzi 11. ledna 1975 byla zástupcem ČSPO ze
Strakonic kladně hodnocena činnost hasičského sboru v Zálesí
a jejího velitele Aloise Maurice.
Na výroční schůzi 17. prosince 1978 byly kladně hodnoceny
výsledky výcviku a prvenství v soutěži konané v Dřešíně (červen).
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Dne 25. května 1985 proběhly za slunečného počasí v Zálesí na
Škalkách oslavy 75. výročí založení sboru dobrovolných hasičů.
Soutěž družstev vyhrál sbor z Dřešína před Zálesím, v soutěži
jednotlivců zvítězil Mauric ml.
V zápisech z výročních schůzí v následujících letech byla kladně
hodnocena činnost sboru a umisťování na čelných místech
v soutěžích (1988 - 2. místo, 1989 - 1. místo). Dále byly vzpomenuty
některé činnosti konané členy sboru ve prospěch obce (provádění
úklidu na návsi, 1992 - stavba nové zídky kolem kapličky, 1993 nový plot kolem kapličky).
Podrobněji popisují činnost sboru až zápisy prováděné nově
zvoleným jednatelem Janem Sovou ml., který v zápisu z výroční
schůze konané dne 20. ledna 1996 uvádí. Hasiči se tradičně
zúčastnili a organizovali např. masopustní průvod obcí, stavění máje,
či v závěru roku zdobení vánočního stromu na návsi. Hasičské
družstvo zvítězilo na soutěži konané v Česticích u příležitosti
110. výročí založení tamního sboru. Na schůzi byla živá diskuze, ta se
však odklonila od tématu hasičského spíše k obecnímu a starosta
obce p. Petr musel odpovídat na dotazy týkající se telefonizace obce
a likvidace odpadů.
Na výroční schůzi 25. ledna 1997 byla kladně hodnocena účast
sboru na masopustním průvodu, stavění máje, pálení ohně k výročí
upálení J. Husa a zdobení vánočního stromu. Dále provedení výlovu
rybníka „U Fišerů“ a čištění a údržba hasičské nádrže. V okrskové
soutěži v Krušlově se družstvo sboru umístilo na 4. místě.
Na výroční schůzi 10. ledna 1998 byla hodnocena účast na
tradičních akcích s tím, že „finance do kasy“ přineslo pořádání
masopustu. Družstvo sboru dobrovolných hasičů v Zálesí se umístilo
na 5. místě v rámci okrskové soutěže hasičských sborů v Česticích
konané v květnu 1997.
Na 5. místě se družstvo sboru dobrovolných hasičů v Zálesí
umístilo i v soutěži konané v květnu 1998 v Dřešíně. V tomto roce se
prováděly údržbářské práce rybníka „U Fišerů“. Na výroční schůzi
16. ledna 1998, kde byly tyto události zmíněny, se současně
diskutovalo o přípravách oslav 90. výročí založení sboru dobrovolných
hasičů v Zálesí v roce 2000.
Na výroční schůzi 22. ledna 2000 byla zmíněna účast na akcích,
zejména stavění májky a výlov rybníka „U Fišerů“. Byly dojednány
podrobnosti oslav 90. výročí založení sboru.
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Na výroční schůzi 18. ledna 2001 byly zejména zhodnoceny
oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů, kdy družstvo sboru
ze Zálesí se umístilo na 5. místě a družstvo seniorů sboru
dobrovolných hasičů v Zálesí se umístilo na 6. místě.
Výroční schůze 11. ledna 2003 zhodnotila účast na maškarním
průvodu, jehož byly členové sboru dobrovolných hasičů v Zálesí
organizátoři. Byla zhodnocena účast na okrskovém cvičení v Dobrši,
kdy byla zapůjčena družstvu z Dobrše hasičská stříkačka, došlo
k jejímu poškození a musela být dána do opravy. V roce 2002 se také
uskutečnilo cvičení „dálková doprava vody“, kterého se zúčastnili i
členové sboru dobrovolných hasičů ze Zálesí. V roce 2002 rovněž
uspořádal sbor ve spolupráci s mysliveckým sdružením Stráně dětský
den u rybníka „U Fišerů“. Akce se zúčastnilo 48 dětí. Při dětském dnu
předvedli hasiči své umění. Na schůzi bylo projednáno organizování
akcí v roce 2003 (např. masopustní průvod, stavění májky, pálení
„Husa“) a též možnost zajišťovat trať rallye „Šumava“ členy sboru
dobrovolných hasičů. Hovořilo se též o špatné účasti hasičů na
pořádaných akcích, což bylo někdy zapříčiněno špatnou
informovaností.
V roce 2003 bylo do sboru dobrovolných hasičů přijato
10 nových členek a tím se začala psát novodobá historie družstva
hasiček. První velitelkou se stala Kateřina Kaskounová a tuto funkci
vykonává doposud.
Na jednotlivých výročních schůzích konaných v letech 2004 až
2009 a na zatím poslední schůzi, která proběhla 12. ledna 2010, bylo
hodnoceno minulé období, a hovořeno o akcích organizovaných
sborem dobrovolných hasičů i o akcích, kterých se členové sboru
aktivně zúčastnili.
Vždy na začátku roku byl organizován maškarní průvod a krátce
poté zajišťována pořadatelská služba při motoristické soutěži RALLYE
ŠUMAVA v rámci průjezdu závodníků obcí. Prvního května byla
stavěna májka. Na začátku července byla pálena hromada při
připomínce upálení mistra Jana Husa. Na konci prázdnin byl
organizován dětský den u rybníka „U Fišerů“.
Ve zmíněných letech se družstva mužů a žen dobrovolných
hasičů v Zálesí (v roce 2007 i veteráni) zúčastňovala okrskových
soutěží. Nejlepší umístění, a to 2. místo, dosáhlo družstvo mužů
21. května 2005 v Nahořenech.
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V roce 2005 a 2009 proběhl výlov rybníka „U Fišerů“, přičemž
v roce 2005 byla ulovena mimo jiné i želva. V roce 2009 bylo vyloveno
115 kaprů, 2 amuři a pár candátů.
Členové sboru v předvánočním období zorganizovali a prováděli
rozsvěcení vánočního stromu na návsi v Zálesí. V hostinci v Zálesí
připravili pro děti zábavné odpoledne s Mikulášem a dárky.
V roce 2005 opravili členové sboru Dobrovolných hasičů čap
rybníku „U Fišerů“, zpevnili hráz a opravili přívodní potrubí.
Při organizovaných brigádách obecním úřadem Drážov i sborem
dobrovolných hasičů členové sboru například pomáhali v lese a v roce
2009 při bourání čekárny u školy, která sloužila od roku 1983.
Jak je uvedeno v úvodu, publikace má za cíl zmapovat stoletou
činnost sboru dobrovolných hasičů v Zálesí a zároveň ukázat, že
současní členové sboru navazují na vytrvalost, svědomitost
a obětavost minulých generací hasičů připravených a ochotných
pomoci spoluobčanům a odhodlaných pokračovat v záslužném díle
svých předchůdců.
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Výbava
Ruční hasičská stříkačka byla zakoupena obcí Zálesí již v roce
1909. Tato byla po ustanovení spolku slavnostně vysvěcena
13. listopadu 1910. Ze slavnostního vysvěcení bylo při sečtení příjmů
a výdajů pokladníkovi spolku dáno k uložení do pokladny 30,84 K.
Další stříkačka zvaná berlovka byla zakoupena spolkem v roce 1924.
Motorovou stříkačku PS 8 dostal sbor dobrovolných hasičů do užívání
26. září 1959. Ta byla nahrazena 10. července 1971 novou motorovou
stříkačkou PS 12, která slouží dodnes. V roce 1974 byla postavena
sušárna na hadice a v roce 1975 byla vybudována požární nádrž
u hospody.
Zásahy u požárů
1910
1911
1913
1914
1917
1920
1921
1932
1934
1934
1935
1935
1935
1936
1936
1937
1941
1943
1949
1952
1955
1962
1975
1981
1983
1984
1984
1991
1994

- jeden požár mimo obec
- dva požáry mimo obec
- jeden požár mimo obec
- požár v Zálesí
- požár mimo obec
- požár ve Vrbici
- požár v Kváskovicích
- požár v Přečíně
- 27.4. požár v Přečíně (v chalupách)
- 25.8. požár v „Americe“ u Havlíků č. 34
- 21.4. požár u Dvořáků v Dobrši č. 13
- 26.6. požár v Drážově č. 35
- 14.10. požár u Petrů v Kváskovicích č. 1,
- 7.1. požár u Nováků v Drážově č. 6
- počátek února požár domku V. Vávry, Zálesí č. 45
- 13.2. požár u Rezků v Drážově č. 21
- 7. 3. požár u bývalého generála Gajdy v Přečíně
- 24. 4. požár domu p. Uhlíře v Kváskovicích
- 5. 7. požár domu pí Matouškové od blesku, Zálesí č. 44. Pro
nedostatek vody stavení shořelo
- 25. 7. požár v Drážově
- polní požár na Dobršském katastru od blesku (panáky obilí)
- požár u Vadlejchů v Zálesí č. 62
- požár u Behenských, Víska, od blesku
- požár u Hanzalů, Vavroňů v Dobrši, zahoření briket
- požár u Vondrů-Madleňáků v Zálesí, požár založen dětmi
- 6. 2. požár v Zálesí č. 56
- 15. 10. požár u Hynků v Dobrši, příčina požáru od komína
- požár u kravína v Zálesí, samovznícení sena
- požár seníku v Zálesí
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Přehled oslav výročí založení sboru
1920
1935
1985
1990
2000
2010

10
25
75
80
90
100

let
let
let
let
let
let

na návsi, veřejné cvičení a pochod do hostince
na drahách u Buďáků, sekyrkové cvičení
Škalky, okrsková soutěž v požárním sportu
Škalky, okrsková soutěž v požárním sportu
Hadamojc pole, okrsková soutěž v požárním sportu
Zálesí, okrsková soutěž v požárním sportu
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Počty členů sboru dobrovolných hasičů
(podle doložených údajů. V letech, kdy počet není doložen, není ani uváděn)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

2010

2006

2002

1998

1994

1990

1986

1982

1978

1974

1970

1966

1962

1958

1954

1950

1946

1942

1938

1934

1930

1926

1922

1918

1914

1910

0

Volení funkcionáři
Starosta (předseda)

Velitel

1910
1913
1922
1925
1953
1963
1986
2005

Matěj Bedlivý
Vojtěch Bedlivý
Matěj Bedlivý
Josef Sova
Karel Kočí
František Rod
Pavel Menčík
Milan Fišer ml.

1910
1953
1963
1964
1980
2005

-

1953
1963
1964
1980
2005
dosud

Matěj Janout
Josef Mařík
Josef Česánek
Alois Mauric
Miroslav Churáň
Martin Kaskoun

František Kočár
Josef Hlinka
Jan Vlček
Jan Novotný
Vojtěch Vadlejch
František Voják
Karel Bouda
Josef Vítovec
Ladislav Lešák

1951
1957
1960
1964
1965
1967
1974
1988
1995

-

1957
1960
1964
1965
1967
1974
1988
1995
dosud

Alois Mauric
Jan Novotný
Josef Vadlejch
Alois Mauric
Josef Cuhra
Antonín Mráz
Otta Bečvář
Jan Sova st.
Jan Sova ml.

-

1913
1922
1925
1953
1963
1986
2005
dosud

Jednatel
1910
1912
1913
1922
1924
1928
1934
1939
1943

-

1912
1913
1922
1924
1928
1934
1939
1943
1951
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Členové sboru dobrovolných hasičů v Zálesí - 2010
Muži
Cuhra
Cuhra
Cuhra
Fišer
Fišer
Hadrava
Hubač
Churáň
Churáň
Churáň
Kantor
Kaskoun
Kaskoun
Kaskoun
Kaskoun
Kaskoun
Kaskoun
Kolář

Josef
Josef ml.
Jiří
Milan
Milan ml.
Zdeněk
Jaroslav
Miroslav
Milan
Miroslav ml.
Karel
Jan
Jan ml.
Miroslav
Václav
Václav ml.
Martin
Milan

Lukáš
Matouš
Mauric
Mauric
Menčík
Mráz
Němec
Němec
Schmidt
Sova
Sváta
Štrobl
Troch
Vojáček
Zámečník
Zámečník
Zámečník

Vlastimil
Pavel
Miroslav
Vladimír
Pavel
Antonín
Miroslav
Miroslav ml.
Václav
Jan
Milan ml.
Miroslav
Jiří
Petr
Pavel
Petr
Jiří

Ženy
Doležalová
Doležalová
Hradecká
Kaskounová
Kaskounová
Mauricová

Rakovická
Sovová
Šormová
Vavroňová
Vojáčková
Vojáčková

Adéla
Jana
Lenka
Ivana
Kateřina
Jana
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Natálie
Hana
Barbora
Hana
Michala
Hana

Fotografie
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1. místo v soutěži - Nahořany 1980

1. místo v soutěži - Dřešín 1983
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Zálesí (hasičská zbrojnice)
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Zálesí (hostinec)

Zálesí (hostinec)
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75. výročí založení sboru – Zálesí (Škalky) 1985

80. výročí založení sboru – Zálesí (Škalky) 1990
vítězné družstvo
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80. výročí založení sboru – Zálesí (Škalky) 1990

80. výročí založení sboru – Zálesí (Škalky) 1990
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Dětský den – Zálesí 2003

Okrsková soutěž v požárním sportu - Dřešín 2007
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Okrsková soutěž v požárním sportu - Dřešín 2007

Okrsková soutěž v požárním sportu - Vacovice 2009
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