První zahraniční vítěz soutěže koňských stříkaček
V pondělí 5.července 2010 se na prostranství za kostelem sv.Josefa v Radslavicích uskutečnilo již
jubilejní – desáté hasičské odpoledne, jehož nosným programem je soutěž ručních koňských
stříkaček. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích ročníků a prezentaci akce v Opolském
vojvodství se již v pozvánce pyšnila přídomkem „s mezinárodní účastí“
Po úvodním nástupu, přiněmž soutěžící pozdravil i přítomný senátor a primátor Statutárního města
Přerov Ing. Jiří Lajtoch, provedl hlavní rozhodčí intruktáž velitelů.
Na jednoduchou trať závodu, imitující skutečný dobový hasičský výjezd, vyrazil v desetileté historii
soutěže rekordní počet jedenácti týmů. Sedm – domácí, Prosenice, Rokytnice, Veselíčko, Lhota,
Rakov a Tovačov - přijelo z obcí okresu Přerov, čtyři – Chrzelice, Nowa Wies, Szemrowice a
Dobrodzien – pak dorazili z Polska.
Jako první se na start postavil domácí tým. Po startu otevřel imitovaná vrata hasičské zbojnice,
vytlačil z ní stříkačku ven, vrata opět zavřel a slalomovou jizdou zamířil k vodnímu zdroji. Zde svůj
stroj ustavil, sundal oj, nasadil ráhna, našruboval savici, roztáhl hadici s proudnicí a usilovným
pumpováním se snažil co nejrychleji naplnit desetilitrový soutěžní nástřikový terč. Podařilo se mu
to za 107,75 s. Za ním pak následovali všichni ostatní s obdobnou činností. Někteří sání stroje
doplnili kýblovým zavodněním nádrže, tovačovští hasiči s na soutěži nejstarším strojem z roku
1876 pak provedli i sundání čerpadla z podvozku. Pro mnohé týmy se osudnou stala prášící
proudnice, ostatně naplnit nástřikový terč pulzující vodou nebylo pro většinu týmů vůbec snadné.
Početné divácké pole si v tomto ohledu přišlo jistě na své, pro pumpující pak bylo rozsvícené
signální světlo terče mnohdy skutečným vysvobozením a to nejen proto, že některé z týmů jsou
sestaveny z hasičů přece jen dříve narozených. Jen stěží si dnes jde představit namáhavost zásahů
našich předků z koňkou, když zásahy trvaly i několik hodin.
V průběhu soutěže i celého odpoledne měli diváci možnost porovnat dobové i současné české a
polské hasičské stejnokroje a různé koňské stříkačky české a německé výroby včetně soutěžního
speciálu strážáků gminy Dobrodzien, který tomuto týmu zajistil nejlepší soutěžní čas. Druhé místo
vybojovali při své druhé účasti na soutěži strážáci ze Szemrovic, třetí příčku obsadila Rokytnice,
vítěz předchozích dvou ročníků soutěže.
Druhou část odpoledne vyplnila soutěž čtyřčlenných družstev v netradičním hasičském víceboji,
která je otevřena pro všechny zájemce. V letošním ročníku však prapor nehasičů drželi jen jezdkyně
místního jezdeckého klubu. Spolu s týmy domácích, Pavlovic, Henčlova, Lhoty, Chrzelic, Nowe
Wiesi, Zieliny a Dobrodziene absolvovali čtyři disciplíny - člunkovou štafetu, srážení kuželek,
džberovku a dálkovou dopravu vody. S nejnižším součtem pořadí ze všech disciplín zvítězili
domácí před borci z Henčlova a strážáky z Chrzelic. Soutěž se konala za finanční podpory
Olomouckého kraje, což umožnilo ocenit nejúspěšnější týmy pamětními poháry. Věřím, že i
v dalších letech se majitelé svých historických skvostů nechají přesvědčit k jejich předvedení na
této soutěži, která pro ně bude i impulzem k opravám a renovacím dalších strojů. Stejně jako letos
jim odměnou bude obdiv kolegů hasičů i diváků a bouřlivý potlesk za předvedený výkon i celoroční
péči o technickou památku a zachovávání národních tradic.
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