Návštěva strażakow ze Starego Miasta koło Konina.
Letos v květnu jsme byli pozvání do Starego Miasta koło Konina na Dzien strazaka, tak
teď jsme jim oplatili pozvání a pozvali je shlédnout naše soutěže v sobotu 4. srpna. V Polsku
soutěží podle regulí, které u nás platily před 40 lety. Také jejich hasičské stříkačky nemají
takový výkon jako naše – dávají 800 litrů vody za minutu, kdežto naše 1 200 litrů za minutu.
V pátek v podvečer si po příjezdu a ubytování prohlédli Petrovický zámeček a wellness. Také
ochutnali pivo Petrovický kníže a prošli se po zámeckém parku. Potom v Kulturním centru
zhlédli krátký film o Petrovicích a životě v nich. To už byla pro ně nachystaná v naši hasičské
zbrojnici uvítací večeře.
Sobotu jsme začali prohlídkou
dřevěného kostela Nanebevzetí Páně.

našeho

Náš kostelík se jim
velice líbil. Kostelník
pan Antonín Michnik
pohovořil o historii
kostela i jeho cenném
interiéru.
Hosté
vystoupili až do věže ke
zvonům a okýnky věže
se podívali po okolí.

Potom už sledovali soutěž o Pohár SDH Dolní Marklovice podle pravidel CTIF. Byli
překvapeni stylem soutěže – co nejrychleji jakýmkoli způsobem sestříknout terč. Ocenili
organizaci soutěže a hlavně disciplínu soutěžících i diváků. Velmi na ně zapůsobil výkon
našich stříkaček a také rychlost a preciznost soutěžících při útoku.

Po obědě a následném odpočinku u sklenice piva jsme s nimi zajeli do Karviné
k profesionálním hasičům. Průvodce jim předvedl výbavu všech hasičských vozů – cisteren,
plynového vozu, vozu s dýchací technikou, autožebře, autojeřábu a dalších. Na závěr jim
předvedl, jak rychle umí s jednohákovým žebříkem vylézt na cvičnou věž.

Mezi tím se sjeli hasiči k soutěži o Pohár hasičských nadšenců. Kolegové z Polska
s údivem sledovali, jak rychle z dvoumetrové hloubky dokážou naše stříkačky nasát vodu a
jakým tlakem ji dál ženou hadicemi.

Den jsme zakončili posezením na zahradě hasičské zbrojnice v družném rozhovoru, do
kterého se zapojili kolegové ze Závady i Marklowic Górnych.

Na závěr návštěvy jsme v neděli objednali prohlídku světové rarity – kostela sv Petra
z Alkantary v Karviné Dolech. Na panelech u kostela viděli honosné budovy, zámeček v Solci a
nemohli uvěřit, že se celá stará Karviná propadla několik desítek metrů a na jejím místě roste
tráva a stromy.

Ještě společné foto u hotelu Dakol, kde byli ubytováni, a kolegové odjeli domů.

