Hasičský česko-polský projekt Hasiči, včera i dnes spolu

Jubileum oldřišovských hasičů

V sobotu 4. května 2019 v den památky sv. Floriána, patrona hasičů, si členové
oldřišovského sboru dobrovolných hasičů připomenuli 120. výročí trvání spolku.
Oslavy výročí začaly slavnostním průvodem obcí za účasti partnerského hasičského sdružení
z polské Pilszcze a sborů z okolních vesnic. Ve tři hodiny odpoledne byla sloužena děkovná
bohoslužba v místním kostele, po ní hasiči vzpomněli u pomníku padlých na své zesnulé
kolegy, zvláště na zakládající členy sboru, ale též hasiče, kteří zemřeli na frontách první a druhé
světové války.
Od půl páté odpoledne proběhla slavností konference, na které vystoupili starosta oldřišovských
hasičů Jan Ciminga, jeho polský kolega Andrzej Taratuta, starosta okresního sdružení hasičů
Roman Krusberský i starosta obce Oldřišov Petr Toman.
Večer patřil taneční zábavě, která se konala v tělocvičně místní základní školy, k tanci i
poslechu hrála krnovská kapela BT NOVA. Starosta hasičů Jan Ciminga oslavy jubilea
zhodnotil slovy: „Celá akce byla důstojnou oslavou našeho jubilea a také příležitostí prohloubit
profesní i kulturní kontakty s okolními sbory a též našimi přáteli hasiči z polské Pilszcze, s nimi
totiž realizujme česko-polský projekt Hasiči, včera i dnes spolu. Právě oslavy 120 let trvání
našeho sboru byli první aktivitou tohoto projektu.

Hasičskou slavnost navštívil rekordní počet účastníků
Pro dobrovolné hasiče z Oldřišova je letošní rok spojen s oslavami 120 let jejich existence.
První část oslav se odehrála v květnu o svátku patrona hasičů sv. Floriána. První srpnový víkend
patřil hasičské slavnosti, která se uskutečnila v areálu oldřišovského zámeckého parku. Na své
si přišli jak milovníci požárního sportu, tak příznivci dobrého jídla a skvělé hudby.

V pátek 2. srpna se představila družstva starých pánů a žáků z České republiky, ale i Polska,
protože celé oslavy se odehrávají v rámci česko-polského projektu Hasiči, včera i dnes spolu.
Po soutěži malých hasičů byla připravena soutěž amatérů, jíž se zúčastnilo kolem patnácti
amatérských týmů z Oldřišova, blízkých vesnic i Opavy. Zlatá medaile i sud 50litrového piva,
o nějž se závodilo, zůstaly v Oldřišově. Zajímavým zpestřením programu pro děti byly
projížďky obcí v polském hasičském voze.
V sobotu se konala soutěž
v požárním sportu v rámci
Moravskoslezského poháru,
na stupních vítězů stály
v ženské kategorii hasičky ze
Svobody a v mužské hasiči
z Hrabůvky, ti letos zvládli
útok na místní 2B trati
s úctyhodným časem 14:03,
kterým vytvořili nový traťový
rekord. Také v sobotu se
představily polské hasičské
týmy, které soutěžily podle
polských pravidel, což bylo
pro diváky netradičním zpestřením soutěže. Také tento den byl připraven program pro děti:
projížďka obcí polským hasičským vozem, vědomostní kvíz s hasičskou tematikou a dětský
fotokoutek. Sobotní devátá hodina večerní patřila losování tomboly, v níž bylo na 50 cen.
Po oba večery byl připraven
hudební karneval, v pátek k tanci
a poslechu hrála polská skupina
Fenix z Pilszcze a v sobotu
rozproudila mnohé tanečníky
opavská skupina Recept.
Starosta oldřišovských hasičů Jan
Ciminga celou akci zhodnotil
slovy: „Jsem rád, že se hasičský
víkend, jimž jsme pokračovali
v oslavách našeho výročí, vydařil
jak po stránce sportovní, tak
kulturní, a že dorazilo rekordní
množství hostů. Mám radost z toho, že jsme mohli návštěvníkům představit česko-polskou
brožuru o historii našeho sboru a o historii spolupráce s hasiči z polské Pilszcze, a také že jsme
představili DVD s krátkým dokumentárním filmem o našem výročí a spolupráci s Poláky.“ A
o tom, že hasičskou slavnost navštívil rekordní počet účastníků, svědčí např. i to, že pouze
v pátek 2. srpna se prodalo tolik langošů, jako v minulém roce za oba dva dny…

Díky česko-polskému projektu Hasiči,
včera i dnes spolu v září vyjedou hasiči
z Oldřišova a Pilszcze do Centra
hasičského hnutí v Přibyslavi a na
podzim pak navštíví s preventivním
programem dětí ze školek v Pilszczi
i Oldřišově.

Hasiči v Přibyslavi
Další aktivitou projektu Hasiči, včera i dnes spolu byla návštěva (20. 9. 2019) Centra
hasičského hnutí v Přibyslavi a největšího hasičského muzea v České republice. Hasiči
z Oldřišova i Pilszcze se seznámili
s hasičskou historickou technikou,
vývojem systematizované požární
ochrany na našem území, zhlédli
výstavu o mezinárodní hasičské
spolupráci a hasičstvu ve světě. Měli
možnost prohlédnout si nejen techniku,
ale též dobové dokumenty a hasičské
zástavy.
V sobotu 21. 9. 2019 pak navštívili
hasičskou stanici v Telči, kde jim
místní profesionální hasiči ukázali
nejmodernější hasební techniku a
seznámili
se
specifiky
práce
v historických městech (speciální
úpravy hasičských vozidel), stranou
nezůstala ani problematika hašení
lesních požárů. Kromě techniky si
dobrovolní hasiči prohlédli i zázemí
hasičské stanice, nejvíce je oslovila
zátěžová místnost sloužící pro
simulaci
práce
ve
stižených
podmínkách.
Čeští i polští hasiči měli možnost
načerpat mnoho nových poznatků,
češti hasiči si od svých polských
kolegů mohli vyslechnout, jaké rozdíly v metodách práce a vybavení mají polská hasičská
družstva.

Hasiči v mateřských školách
Poslední aktivitou projektu byl preventivní workshop požární ochrany v MŠ v Oldřišově
i Pilszczi, po dohodě se zástupci Mikroregionu Silesia jsme vyhověli přání vedení oldřišovské
MŠ a přesunuli jsme workshop do prostor naší hasičské zbrojnice. Místo návštěvy plánovaného
počtu 15 dětí se akce zúčastnilo na 40 dětí ze všech tříd MŠ. Děti byly workshopem nadšené,
po besedě o požárech a práci hasičů si mohly prohlédnout techniku a vyzkoušet si hasit z ruční
stříkačky. Jako dárek od nás každé dítě dostalo materiály s hasičskou tematikou, např.
omalovánky nebo samolepky. I tato aktivita byla připravena společně českými a polskými
dobrovolnými hasiči z Oldřišova a Pilszcze.

Popsané aktivity se konaly v rámci česko-polského projektu Hasiči, včera
i dnes
spolu
(Strażacy,
wczoraj
i
dzisiaj
razem),
reč. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001983, který byl spolufinancován
v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 2014 – 2020, program
Interreg V-A ČR-PR 2014 – 2020.
Realizátorem projektu bylo SH ČMS – SDH Oldřišov a partnerem
OSP w Pilszczi.

