Hasičské století v knižní novince z Vadkova
„Bez chlouby, bez dechu každému člověku na pomoc v nouzi jdem,
kdo bližním k oběti život svůj posvětí - mezi nás, sem !“

Publikaci sice otevírá poetické motto z času našich pradědů, ale mikrohistorie v ní obsažená má k současnosti
opět blíž, než bychom předpokládali. Čtení z malebné obce blízko Lhenic přišlo na svět 8. května 2010 při
oslavách jubilea tamních hasičů, k vernisáži výstavy „Jak se žilo ve Vadkově“.
Nahlédnutí do století činnosti vadkovských hasičů při ochraně životů a majetku obyvatel kraje má 10 kapitol.
Neomezuje se jen na historickou bilanci této dobrovolné práce, ale připomíná i jejich tradiční zapojení do kulturních a společenských událostí v obci a okolí (ochotnické divadlo, Svatojánské slavnosti, vadkovský pošumavský Betlém aj.). Text dílka je citlivě vyvážen pestrou fotodokumentací v obdivuhodné grafické úpravě.
První část vyprávění se opírá o zápisky vadkovského rodáka, řídícího učitele J. A. Jouna - zakladatele a redaktora někdejšího oblíbeného sborníčku Zlatá stezka („Co předcházelo založení SDH ve Vadkově aneb vzpomínky Jana Aloise Jouna z let 1876-1910“). Dalších kapitoly přiblíží dění ve sboru v letech 1910-2010, připojeny
jsou údaje o účasti vadkovského sboru při požárech s popisy zásahů. Nechybí stoleté záznamy z vadkovské
matriky SDH ani 39 jmen vadkovských vojínů Velké války 1914-18. Knihu také zdobí pečlivě sestavené přehledy všech členů Sboru, čestných i vyznamenaných včetně starostů a velitelů. Závěrečné pojednání je věnováno památce šesti „otců zakladatelů“ vadkovského Sboru dobrovolných hasičů (životopisy a malé genealogie).
Dějin Vadkova se vlastivědná publicistika posledních padesáti let téměř nedotkla. A tak nadčasový odkaz méně
známých nebo zcela zapomenutých vadkovských poutníků dvacátým stoletím nyní rádi nacházíme v knižní
podobě, jako kvalitní završení zájmu autorky Marie Fiedlerové a jejích přátel. Využití bohatství matrik, okresních archivních pramenů, privátních dobových dokladů věnovaných pro publikaci z místních rodin - vše svědčí
o dalším přírůstku do fondu rodinného stříbra historicko-vlastivědných monografií Prachaticka.
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