XVI./3181.
Interpelace
poslance Nejezchleba-Marchy a soudruhů
ministru národní obrany
o požáru vojenských baráků v Hranících na Moravě.
V pátek, dne 5. srpna t. r., za ohromného vedra a sucha vypukl ve 12 hod. 30 min. ve
vojenských barácích v Hranicích požár, jemuž padly za oběť nejen budovy, ale i 97 koní
zvláštního druhu a neobyčejné ceny. Byly mezi nimi exempláře oceněné na Kč 60.000 70.000. Vedle toho shořelo 175 koňských postrojů, vagon ovsa, vagon slámy, četné vozy atd.
Všechny záchranné prostředky ukázaly se marný, poněvadž za 15 minut požár vzplanul tak,
že se nikdo nemohl k místu přiblížiti. Škoda tímto požárem způsobená byla 31/2 milionu
korun.
Tento požár stal se předmětem ostré kritiky celé veřejnosti. Předmětem této kritiky jest velíte]
vojenské ekvitace v Hranících, francouzský major Falgier. Ten měl se stěhovati 23. srpna do
Hodonína. - Ačkoliv byl upozorněn četnými činiteli, že v dřevěné budově při ohromném
suchu, jež panovalo v těchto měsících, hrozí nebezpečí ohně, přece v 8 dřevěných barácích
dal umístiti 108 vojenských koní, cenný to státní materiál. Baráky měly jen jeden východ.
Vojenská komise, při níž byl také nadporučík Kolín, francouzský legionář, neuznala tuto
budovu za způsobilou pro umístění takového počtu koní a postrojů. Nadporučík Kolín se
přímo ohrazoval proti tomuto umístění a poukazoval na velké nebezpečí ohně. Za poznámku,
že takovým jednáním se očividně republika poškozuje, dostal od francouzského velitele
Chabora 8 dní domácího vězení a byl přeložen do Bratislavy. Přes to, že komise baráky za
způsobilé neuznala, francouzský velitel Falgier nařídil úpravu těchto baráků pro koně a koně
tam umístil.
Celá veřejnost ostře kritisovala takové jednání, poněvadž byla republice způsobena citelná
škoda. Případ je ještě dnes předmětem veřejné kritiky.
Podepsaní se táží:
1. Je pan ministr národní obranu ochoten zavésti přísné vyšetřování ve věci případu
hranického a je napříště ochoten zameziti možnost takového případu?
2. Je ochoten pan ministr národní obrany podati veřejnosti uklidňující zprávu?
V Praze dne 11 listopadu 1921.
Nejezchleb-Marcha,
Malypetr, Rychtera, Vraný, Vahala, Mašata, Dubický, Tůma, dr. Blaho, Chlebounová,
Jan Čelný, Křemen, Bradáč, Vacula, Štolba, J. Hálek, dr. Hnídek, Beran, dr. Kubíček,
dr. Černý, Mach, dr. Srdínko.
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