Soutěž veteránů a Festival bez hranic
V sobotu 8. června 2019 v poledne se na marklovické návsí začaly sjíždět hasičská
auta s přívěsy a na nich historické koňské stříkačky. Mezi nimi popojížděly koňské potahy
s kočáry a všechno se chystalo na „spanilou jízdu“ z Marklovic přes Marklowice do Marklovic.
O půl jedné průvod vyjel. V čele v kočáře jeli představitelé obcí Petrovice u Karviné a
Zebrzydowice, za nimi delegace ze Starego Miasta a naši mladí hasiči s mladými strażakami
z Marklowic Górnych. Za nimi ostatní hasičská auta se stříkačkami obsazenými hasiči
v dobových uniformách. Do kroku vyhrávala harmonika a mladí i starší zvesela zpívali.

Po nástupu veteránů a krátké instruktáži se začala družstva připravovat k plnění úkolů. Když
tu se najednou nečekaně ozvala siréna a do mladých hasičů vjel život. Dva nejstarší utíkali
natáhnout hadice a ti menší když viděli, že sami nejsou schopni pumpovat, se rozeběhli do
improvizované hospůdky, kde si právě jejich rodiče dali pivo. Požádali je o pomoc a ti
neodmítli. Napumpovali vodu, pomohli sklidit hadice a po práci šli dopít zasloužené pivo.
Mladí i jejich rodiče sklidili velký potlesk.

Totéž předvedli młodi strażacy z Marklowic
Górnych. Bohužel s nimi nepřijeli rodiče, tak
potřebovali dobrovolníky. Šli jim pomoc i
dva kolegové strażacy z delegace strażaków
ze Starego Miasta koło Konina. Tak jako naši
mladí byli i oni odměněni bouřlivým
potleskem. A potom už začali soutěžit
opravdoví veteráni. K vidění byly nádherné
stříkačky – naše, z Plesné, Jastrębia a Pogwizdowa. Staré uniformy i přilby slušely mladším i
starším.

Letos k nám přijelo o jeden sbor méně. Děvčata z Jastrzębia vystřídali jejich kamarádi, no
kolegové ze Závady zůstali doma. Nejlépe se se záludnostmi soutěže vyrovnali veteráni
z Ostravy – Plesné, veteráni z Pogwizdowa, Jastrzębia, Marklowic Górnych a naši byli ti druzí.
Diváci tleskali všem, protože ocenili starost o historické věci a také to, že i v pokročilém věku
se umíme bavit.

Po sportovním výkonu se šli soutěžící do sálu zbrojnice posilnit gulášem od hotelu Dakol.
Zatím na zahradě začal Festival bez hranic. Program začala polská umělkyně hrou na
cymbałki. Při hudbě pana Švidrnocha malovaly malérečky na dětské tvářičky různá zvířátka,
takže za chvíli na skákacím hradu řádila celá ZOO. Výborně děti zabavil i klaun Hopsalín.

Co by to byla za hasičská akce, kdyby na ni nepředvedli něco hasiči. Letos to bylo
vyprošťování osob z havarovaného auta.

O spokojenost diváků se starala i česko – polská kuchyně. Naši grilovali kuřecí stehna, ženy
napekly koláče a malé zákusky a samozřejmě se čepovala 12 Radegast a pro děti malinovka.
Kolegové z Marklowic Górnych měli zase ražniči, polské koláče a pro děti cukrovou vatu a
popkorn.

V 17 hodin proběhlo slavnostní vyhodnocení akce. Děti dostaly na pódiu porci dortu a džusík
a za potlesku odešli ke svým rodičům. Jejich vystoupení nemělo chybu. V kategorii dospělých
už podruhé pohár cestuje do Ostravy – Plesné. Ostatní byli „ti druzí“. Každé družstvo dostalo
diplom za účast, památeční skleničku a „veteránku“ na mazání kolen. U nás jsou vítězové
všichni, kdo přijeli, protože svým hasičským srdcem překonávají neduhy starších ročníků

Vrcholem večera bylo vystoupení Divokých koček. Hodinu jim publikum tleskalo při jejich
zpěvu písní z repertoáru známých zpěvaček a smálo se při vyprávění vtipů. O tom, že se
všichni celé odpoledne i večer dobře bavili, svědčí i těch několik obrázků.

Byli u nás také hosté ze Starego Miasta koło Konina kterým se se den u nás velmi líbil.
Dopoledne byli na návštěvě u profesionálů v Karviné, kde si prohlédli hasičskou techniku a
cvičiště. Naší soutěží a následným festivalem byli nadšeni, zvláště zapojením mládeže.

Podle ohlasu přítomných se hasičská sobota vydařila. Za to patří poděkování sponzorům,
jejichž banery nebo loga můžete vidět na fotografiích, kteří přispěli financemi, svými výrobky
nebo službami. Velký dík patří členům výboru,
kteří měsíce předem program zajišťovali,
v sobotu se celý den nezastavili a ještě několik
dní uklízeli a odváželi zapůjčený materiál.
Děkujeme též členům našeho sboru, kteří
přiložili ruku k dílu podle svých možností a
schopností. Děkujeme veteránům, kteří k nám
přijeli se svými nádhernými koňkami a hlavně
s dobrou náladou. Za rok na shledanou!

