Technika
Zrekonstruovaná stříkačka firmy Hrček a Naugebauer
Podle návrhu sboru Dobrovolných hasičů z 12.12.1934 zakoupila obec motorovou stříkačku
od firmy Hrček a Naugebauer - Brno Královo pole, včetně 200m hadic č. 8 s mosazným
šroubením Knaustoos za obnos 24.500 Kčs. Na tento účet složil sbor 6.000 Kčs ihned, 4.000 Kčs
obnášela podpora z věcného fondu. Ještě toho roku zbytek hradila obec výpůjčkou a sbor
z různých podniků, plus 3.000 Kč v následujících letech z věcného fondu. Stroj s motorem Tatra
je čtyřtaktní, 30 Hp čerpadlo třístupňové 1200 L. za min., vývěva plynová. Dnes můžeme říci,
že jsme dobře koupili. Zejména vzduchové chlazení je nám velmi vhod. Ještě téhož roku
prodala firma Hrček stroj 18 Hp na Chábory a 30 Hp do Mělčan. Dalších strojů této firmy zde
v okolí není. (z kroniky bratra F. Cvejna)
O sedmdesát let později - na přelomu roku 2003-2004, po vzájemném vyhecování, byla
stříkačka firmy Hrček a Naugebauer přesunuta ze zbrojnice do garáže bratra V. Cvejna. Tam
byla, mimo motorové části, kompletně bratry P. Mervartem, V. Cvejnem a L. Pohlem st.
demontována. Úspěšně se odstranila matice ze sání, kam spadla při čištění stroje k stému
výročí sboru 1985. Dále došlo k přestříkání kapotáže v autoservise Lipovka, k očištění a nátěru
podvozkové části, k čištění a leštění veškerých mosazných součástí včetně nádrže
a k ozdobnému malování karoserie p. Novotným z Opočna. Drobné problémy nastaly
s magnetem (zapalování), které nebylo dlouho v provozu. Musela se kompletně vyměnit
elektroinstalace, nahradit kožené úchyty hadic, ochranné pásky karoserie a vyčistit olejový
filtr, jenž nás překvapil svým řešením. V těchto pracích jsme pokračovali do jara, kdy došlo
ke zkompletování a možná po třiceti letech k nastartování stroje. Tato událost se samozřejmě
neobešla bez drobné oslavy. Na podzim 5. 9. 2004 jsme odzkoušeli stříkačku u rybníka, kde
bez problémů nasála vodu. Další práce pokračovali v zimě 2005, šlo o opravy savic a hadic,
a drobné závady které se zjistily při sání. Radoval by se i bratr A. Forejtek, který strojničil
zřejmě nejdéle a o stříkačku se vzorně staral - jak v létě tak i v zimě, kdy k ní chodil topit, aby
byla schopna provozu i v těch největších mrazech (k požáru vyjela celkem
třiadvacetkrát). Jejími strojníky byli střídavě od roku 1934 do roku 1970 J. Javůrek a A. Forejtek.
Roku 1970 přebíral stříkačku bratr J. Stodůlka a v roce 1971 novou stříkačku PPS 12.
Poděkování patří jak bratrům, kteří se podíleli na přímé renovaci (výše jmenovaní), tak bratru
J. Cvejnovi, M. Jarkovskému, M. Doležalovi, tak všem, kteří se aktivně podílejí na práci ve sboru,
čímž vznikly finanční prostředky na tuto akci. Náklady na opravu činí bezmála 20.000 Kč.
Dnes vlastníme stroj řemeslné i historické hodnoty, symbolizující zručnost našich předků
a odvěký boj člověka s ohněm.
Díky všem. (Luboš Pohl, dne 5.2.2005)

