Vážení hosté, bratři a sestry
Dovolte mi v krátkosti navázat na zprávu bratra Chudoby a trochu pohovořit o požárním
sportu v Hošťalovicích. Svoji zprávu jsem rozdělil do různých období:
1.) Požární sport před rokem 1990
Počátky požárního sportu v Hošťalovicích se datují k roku 1970, kdy byl zřízen okrsek
Ronov nad Doubravou. Podle archívních záznamů se SDH Hošťalovice už v těchto letech
aktivně zapojil do požárního sportu a zúčastňoval se soutěží. Naši starší členové a bohužel
také dnes již nežijící členové soutěžili na pravidelných okrskových soutěžích a některých
dalších. Soutěžilo se v disciplíně požární útok, ale někteří rovněž v soutěži jednotlivců. V 70.
letech se jednalo obvykle o 2 - 3 soutěže za rok. Aktivních členů měl sbor v této době dost,
na soutěže byla stavěna i 2 družstva a už tenkrát bylo mnoho sportovních úspěchů. Nejprve
byla na soutěžích používána stříkačka PS 8 a až později nová PS 12.
V 80. letech se úspěšně pracovalo s mládeží, což bylo přínosem pro vstup nových členů
do sboru, ale i pro požární sport v Hošťalovicích. Mladí požárníci se účastnili svých soutěží a
postupně byli velmi dobře začleňováni do družstva dospělých, což přináší své výsledky
prakticky dodnes.
2.) Požární sport v letech 1990 - 1999
V 90. letech se celorepublikově začal požární sport více prosazovat. I u nás se začalo
jezdit na více soutěží a sbíraly se významné úspěchy, zejména ke konci 90. let. Sportovní
družstvo vedl nejprve bratr Danihelka a následně pak bratr Minařík. V těchto letech se
utvořilo silné jádro sportovního družstva, ze kterého mnoho členů soutěží doposud.
Výsledky z této doby nemáme přesně evidovány. Trofeje ze soutěží byly obvykle skleněné
vázy bez štítku, jelikož dnes běžné používané poháry se začali prosazovat až ke konci 90. let.
U těchto váz se postupně zapomínalo z jakých pocházejí soutěží a za jaké umístění. Proto se
nakonec při budování sportovního baru z větší části tyto vázy věnovali pro květiny do
místního kostela a nejsou tak již vystaveny ve sportovním baru.
3.) Požární sport v letech 2000 - 2010
Zásadní pro požární sport v Hošťalovicích byl rok 2000, kdy jsme vstoupili do Ligy okresu
Chrudim, která za dobu své existence měla několik názvů. Vstup do ligy znamenal především
účast na velkém počtu soutěží za rok (například hned v roce 2000 se jednalo o 17 soutěží) a
tedy i obětování spousty volného času členů družstva a to ať už na samotných soutěžích
nebo na přípravách a trénincích. V těchto letech bylo sportovní družstvo pod vedením bratra
Minaříka, který vede družstvo dodnes a je bezpochyby největším tahounem požárního
sportu v Hošťalovicích.

Liga okresu Chrudim vždy byla a je prestižní záležitostí těch nejlepších družstev na okresu
a tak motivace pro úspěch byla velká. V Lize okresu Chrudim jsme soutěžili od roku 2000 až
do roku 2010, kromě roku 2006 kdy se bohužel nepodařilo družstvo pro ligu sestavit. Pro
dobrý úspěch v soutěži bylo nutné být vybaven špičkovou sportovní technikou, kterou se
nám postupně podařilo získat a mohli jste ji také venku vidět.
Úspěchů za tuto dobu bylo mnoho, ze všech jmenujme například celkové 3. místo v Lize
okresu Chrudim v ročníku 2002 nebo z mnoha dílčích úspěchů na jednotlivých soutěžích
ročník 2003, kdy jsme za jeden víkend vybojovali vítězství na prestižní noční ligové soutěži na
Seči a druhé místo na ligové soutěži v Lukavici, ale také jsme tento rok vyhráli naši oblíbenou
ligovou soutěž v Morašicích. Podrobné výsledky z jednotlivých ročníků ligy jsou archivovány a
téměř všechny naleznete na našich webových stránkách. Vizitkou této doby je také sbírka
pohárů a trofejí, kterou jste mohli vidět ve sportovním baru.
U požárních soutěží je třeba zmínit soutěž „O pohár starosty obce Hošťalovice“, kterou
od roku 2001 každoročně pořádáme. Tato soutěž získala za dobu své existence velmi dobré
jméno a máme na ní spoustu kladných ohlasů. Zde musíme velmi poděkovat našim
sponzorům, bez kterých by se takto kvalitní soutěž pořádat nedala. I v této soutěži jsme
slavili úspěchy, jelikož jsme jí několikrát vyhráli a vždy jsme doma patřili k těm nejlepším.
Problematická byla v této době práce s dětmi a mládeží. Jednak je dětí se zájmem o
požární sport v obci málo a také se nenašel nikdo, kdo by se mohl trvale a koncepčně práci s
mládeží věnovat. Členům sportovního družstva již na toto nezbýval volný čas a nikdo jiný se
na další dobu bohužel nenašel. Přesto se občas dětské družstvo pod vedením různých lidí
sestavilo a na některých soutěžích mladých hasičů se představilo, dokonce někdy i s výsledky
na stupních vítězů.
4.) Současná doba
V současné době je sportovní družstvo v Hošťalovicích stále aktivní, a zúčastňuje se
soutěží. Do družstva se podařilo začlenit některé mladší hasiče, kteří začínají nabírat
zkušenosti a podávat velmi dobré výkony. Pro nedostatek času a úzký kádr se už nehlásíme
do Ligy okresu Chrudim, ale zúčastňujeme se pouze vybraných soutěží.
I když bohužel momentálně není mezi našimi mladými příliš velký zájem o hasičský sport
v naší obci, věříme, že se toto postupem času změní a že se družstva postupně více mladých
začlení tak, abychom stále mohli soutěžit s těmi nejlepšími a reprezentovat tak naši obec.
Za nás starší členy sportovního družstva myslím mohu zodpovědně říci, že jsme si za naši
dosavadní kariéru užili spoustu úspěchů ale i neúspěchů, ale celkově pro nás zanechává
požární sport vzpomínky na velmi krásné chvíle v našich životech.

Děkuji za pozornost, Miloslav Jirásek ml.

