Příloha 2
„Jetynka“ aneb hasičské auto v obci Herink

Již v roce 1899 byla tehdejším zakladatelům Sboru dobrovolných hasičů v obci Herink pořízena první
koňská stříkačka, která dlouhá léta sloužila jako nezbytný pomocník při požárech. Později k ní přibyly
ještě dvě džberové stříkačky či PS 8 vč. vozíku a všechny se dodnes dochovaly téměř
v provozuschopném stavu. Potom uběhlo mnoho a mnoho let, kdy se do naší obce žádná nová
pojízdná technika nepořídila. V letech 2009 až 2013 se podařilo za pomoci několika nadšenců pro
historickou hasičskou techniku zrenovovat pláště těchto dnes už vzácných kousků a částečně obnovit
i jejich funkčnost. A protože by byla škoda „schovávat“ tyto krásky v hasičárně, podařilo se je na
několik let umístit na velmi důstojná a reprezentativní místa. Vozík na motorovou stříkačku PS 8 je
dnes k vidění v Muzeu historické techniky ve Zbirohu u Plzně a ostatní technika (koňská stříkačka, obě
džberové stříkačky a PS 8) pak na hradě Vildštějn ve městě Skalná u Františkových lázní, kde se také
nachází malé ale velmi malebné muzeum hasičské techniky.
Až v roce 2015, tedy téměř po 116 letech od pořízení první techniky v obci, se podařilo pro hasiče
získat moderní technický osobní vůz značky Škoda Yetti. Pravda, není to cisternový vůz, ale přesto
jsou hasiči zase mobilní a pro technické zásahy v obci a bezprostředním okolí naprosto vyhovující.
Náš vůz zatím nemá žádné výstižné jméno či přezdívku, a tak mu zatím pracovně říkáme „Jetynka“.
Zato jsme měli obrovské štěstí a naše „Jetynka“ dostala požehnání od samotného faráře. A to je víc,
protože samotné posvěcení našeho auta dodává vozidlu jakousi posvátnou úctu a pocit bezpečí. A jak
to bylo? Neplánované, rychlé a kouzelné.
V průběhu letních prázdnin v roce 2015 jsme od Obce Herink dostali nový hasičský vůz a hned
19.09.2015 jsme s ním poprvé odjeli 250 km daleko a to jednak na školení hasičů, které bylo
pořádáno HZS Karlovarského kraje, na které jsme byli pozváni, a také se jelo „ukázat“ a prezentovat
náš sbor do obce Skalná. Dne 19.09.2015 se v obci Skalná za Františkovými lázněmi konaly veliké
oslavy neboť město oslavovalo 110. let od povýšení na město a zároveň místní hasiči oslavovali 145.
let o založení sboru. Oslavy byly zahájeny mší v místním kostele sv. Jana Křtitele, kterou vedl místní
farář Piotr Libner z římskokatolické farnosti Skalná. Mezi tím se malá ale naše „Jetynka“ doslova
blýskala mezi svými obrovskými kolegyněmi na přehlídce a výstavě hasičské techniky, ale protože
dostala místo důstojné a okrajové, byla dobře vidět a vyfotila se s mnoha dětmi a zájemci. A pak
přišla ta neodmítnutelná nabídka od místních hasičů, kdy nám pomohli zorganizovat setkání místního
faráře s námi a především s naším vozem. Ten den byl počasí velmi střídavé, a když farář Piotr Libner
z Wroclawi přišel a začal našemu autu žehnat a skrápět ho svěcenou vodou, začalo pršet, za minutu
začalo svítit sluníčko a když po několika minutách svěcení končil, na obloze se objevila naprosto
zhmotnělá duha, která se vidí jen opravdu málokdy. Pro nás přítomné to byl naprosto kouzelný
okamžik, kdy našemu autu byly požehnané bezpečné kilometry a mnoho pomoci ostatním a do toho
se v kapkách deště odrážely všechny barvy duhy.

