Soutěž koňských stříkaček v Horním Slezsku
5.června 2010 vyrazilo 8 hasičských veteránů vozidlem Peugeot Boxer s přívěsem
a koňskou stříkačkou na 220 km dlouhou cestu z moravských Radslavic do
polských Szemrowic. V cíli cesty je čekala reprezentace Radslavského sboru s
rekonstruovanou stříkačkou na VII.ročníku soutěže koňských stříkaček.
Po příjemném přivítání starostou obce a presesem hasičstva ve sportovním
areálu byly v 15:00 hod zahájeny závody mládeže do 16 let s přenosnou
stříkačkou. Po skončení závodů a vyhlášení výsledků byly všem soutěžním
družstvům předány Slávkem Caletkou a Mirkem Vybíralem upomínkové předměty.
Následovalo uložení stříkačky i s přívěsem do soukromé firmy výrobce kotlů a
prohlídka obce, jak místního kostela, kde jsme byli mile přijati zdejším
duchovním s poutavým výkladem z života zdejší farnosti, následné zastavení u
pamětního místa na světovou válku s panoramatem na obec a následně jsme
pobesedovali s místními hasiči v jejich kulturním zařízení hasičské zbrojnice
s bohatým občerstvením s nezbytným vodkovým koloritem. Následně jsme odjeli se
starostou obce, který je zástupcem ředitele Gymnázia v Dobrodzině na předání
ubytování internátu patřícího tomuto gymnáziu. Večer následovala velká
diskotéka s bohatým občerstvení, kterého se snad zúčastnili všichni obyvatelé
obce všech věkových skupin.
Jelikož byl celodenní program s cestou náročný,odjeli jsme večer na ubytování.
Po raním budíčku někteří radslavští veteráni navštívili místní bohoslužby, po
té jsme si prohlédli město Dobrodzin .
Po obědě jsme ve 12:00 hod.připravili koňskou stříkačku na slavnostní průvod
obcí, kdy nám bylo přiděleno koňské spřežení a za doprovodu místní dechovky
jsme jako druzí v pořadí za místními projeli obcí, kdy byly v převážné míře
koňské stříkačky taženy překrásnými páry koní, které si dovezla jednotlivá
soutěžní družstva. Celý průvod byl umocňující a za skandování občanů jsme
dojeli na místní sportovní areál, kde jsme byli očekáváni stovkami diváků ze
širokého okolí. Po slavnostním defilé ve sportovním areálu byla zahájena
soutěž mužských i ženských družstev s koňskými i přenosnými stříkačkami za
účasti 23 družstev chlapců a dívek, kde jsme svým věkem naplnili věkovou
kategorii minimálně třech soutěžních týmů.
V celkovém hodnocení, které proběhlo na závěr s velkým množstvím hodnotných
cen jsme opět předali upomínkové předměty nejen soutěžním družstvům, ale i
představiteli obce, hasičstva dobrovolného i profesionálního a paní
burgmistrové. Naše vystoupení bylo podpořeno skandováním a potleskem diváků,
umístění bylo reprezentační a s pýchou jsme si dovezli diplom a věcnou cenu za
účast.
Po skončení soutěže opět následoval program s vystoupením dětí, hudby a
následovala volná zábava s bohatým občerstvením.
Jelikož nás čekala dlouhá cesta domů v 19:00 jsme se rozloučili s místními
představiteli obce, hosty soutěže a s pocitem dobré reprezentace nejen
hasičstva,ale i obce Radslavské odjeli domů.
Obec Szemrowice se nachází na území Horního Slezska a jsou součástí gminy
Dobrodziň.
Před a během druhé světové války tvořily národnostní většinu Němci. V dnešní
době je oproti své historii velmi nízký počet Němců s dialektem slezské
Němčiny.
Nyní čítá 500obyvatel z toho 200 obyvatel je trvale mimo domov za prací v
Anglii, Německu a jiných státech.Část obyvatel je odstěhována v Německu a do
Szemrovic jezdí udržovat své příbytky.
Obec je v převážné části orientována na zemědělskou výrobu, v obci je výroba
kotlů na smíšená paliva a dvě dílny zaměřené na výrobky ze dřeva.
Občané Szemrowic jsou silně nábožensky založeni, v 70 letech si za peníze
občanů a farníků z okolních obcí svépomocí postavili moderní a pěkný kostel

zasvěcený sv. Václavovi.Dle slov duchovního který nás provázel svatostánkem
se konají každou neděli tři mše svaté za účasti jak mísních věřících tak
farníků z oklních obcí v počtu 600 věřících.
Po roce 1945 byla místními obyvateli postavena nad návsí na návrší z kterého
je hezký panoramatický pohled na obec monstrozní zasvěcená kaplička na paměť,
že nebyla obec sužována válečnými útrapami, nebyly zničeny příbytky a nikdo v
obci nezahynul v období války.
Hasičský stánek je přízemní se sušící věží na hadice a stáním pro dvě koňské
stříkačky a dvě hasičská vozidla, rovněž součástí budovy je pěkně a vkusně
zařízená společenská místnost s technickým zázemím a vybavením.
Složení výboru hasičstva
Preses - Hyla Rudolf
V-Preses - Wiendlocha Rudolf
Naczelnik - Maziol Klaudiusz
V roce 1999 získala ochotnicka straž požarna zanedbanou koňskou stříkačku z
Dobrodzina a další koňskou stříkačku získali na přímluvu burgmistra u ředitele
rolnické školy v Goslawicích s tím ,že jí bude lépe v Szemrowicích. Po velkém
usilí stražáků a místních řemeslníků obce Szemrovwice byly obě koňské
stříkačky zrestaurovány a v součastnosti jsou garážovány v hasičárně.
V roce 2003 se konaly první závody koňských stříkaček.
Název závody sikawek konnych na Gornym Šlasku Wojewodzstvo Opolskoje navazuje
na historii před první světovou válkou.
Toto vše se děje za podpory Programu obnovy vesnice.
Od roku 2005 jsou součastně organizovány soutěže mládeže do 16 let s přenosnou
ruční stříkačkou.
Tyto soutěže si získaly velkou popularitu a podnítily iniciativu k
rekonstrukci koňských stříkaček v širokém okolí o čemž svědčí účast v roce
2009 50 družstev z toho 13 mládežnických a 37 mužských a ženských družstev.
Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice, Ochotnicza
Straż Pożarna w Szemrowicach, Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na
Śląsku Opolskim - koło Szemrowice.
Celkový pocit z těchto dvou dnů místních slavností, kde se projevuje skromnost
a soudržnost všech občanů s bohatým a otevřeným srdcem ke své rodné vísce ve
mně zanechala pocit, že se máme ještě co učit a v sobě budovat patriotismus k
místu ve kterém jsme se narodili a žijeme.
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