
95 let SDH Dolní Marklovice 

a 45 let spolupráce hasičů Marklovic 
 

 Konečně s ročním zpožděním jsme mohli 25. září 2021 zasednout s kolegy strażakami 

z Marklowic Górnych k jednomu stolu a zavzpomínat na uplynulá léta. Potěšilo nás, že s námi 

zasedli i pozvaní hosté – kolegové hasiči ze Závady, starosta okrsku Karviná Ladislav Nemec, 

starosta OSH Karviná a místostarosta KSH Moravskoslezského kraje Tomáš Stefan, starosta 

obce Petrovice Ing doc Marian Lebiedzik Ph D a zástupce gminy Zebrzydowice Stanisław 

Pawlowski. Schůzi vedl z pověření výboru sboru Stanislav Rduch. 

 
 

S historií našeho 

sboru  nás krátce 

seznámil starosta 

sboru Ing Zdenek 

Svoboda. Potom si 

vzal slovo starosta 

obce a věnoval 

nám „překvapení“ 

od obecního 

úřadu. Bylo nám 

promítnuto 

nádherně 

zpracované video 

o 95 leté historii 

SDH Dolní Marklovice. 



Po promítnutí dalšího 

videa o spolupráci mezi našimi 

sbory jsme si předali pamětní 

listy, vyznamenání, medaile a 

pozornosti na památku. Prvními 

odměněnými byli naši žáci 

Barbora Klenková, Jan Janko, 

Pavel Pawlowski, Adam Skopal 

a Samuel Urbanski. Bratři 

Owczarzy a Nowoczkové 

bohužel nemohli přijít. 

 

Sbor a OÚ Petrovice u Karviné  udělil medaili Za aktivní činnost v jednotce obce 

3.stupně dlouholetým členům zásahové jednotky SDH Dolní Marklovice Tomáši Betákovi, 

Tomáši Klenkovi, Jiřímu Chrobokovi, Kazimíru Sikorovi a Mirosławovi Malyszovi. 

 

 

 

Medaile Za péči o 

hasičskou historii byla 

udělena Stanislavu 

Rduchovi. Pamětní listy u 

příležitosti 95 let SDH 

Dolní Marklovice byly 

předány OSH Karviná,   

OÚ Petrovice u Karviné, 

Gmině Zebrzydowice,  

OSP Marklowice Górne a 

SDH Závada. 

 



 
 

OSH Karviná udělilo stužku za výsluhu 30 let činnosti ve sboru Anně Byrtusové a 

Pavlovi Pawlowskému staršímu, dále Čestné uznání OSH Karviná Lucii Morawiecové, 

Zdenkovi Konzalovi, Tomáši Betákovi a Romanu Klenkovi.  

 

OSH Karviná udělilo medaili Za příkladnou práci Haně Pulkové a medaili Za zásluhy Markovi 

Radeckému.  

Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje udělilo Čestné uznání Marii Pawlowské a 

Anně Byrtusové. 

 



Náš sbor vyznamenal Záslužnou medailí Českého hasičstva za dlouholetou práci pro sbor 

 

Zdenka Svobodu, Karla Pawlowského (medaili převzal jeho syn), Rudolfa Kurze, Tomáše 

Klenka a Vladislava Kenckého, který se pro nemoc nemohl valné hromady zúčastnit. 

Za prosazování zájmů hasičů v zastupitelstvu obce i ve výkonném výboru OSH Karviná 

našemu čestnému členovi Milanu Mencnerovi.  

Za velkou podporu našeho sboru z pozice politické funkce našemu čestnému členovi 

Ing doc Marianu Lebiedzikovi Ph.d.   

Za progresivní vedení karvinského hasičstva starostovi OSH Karviná a místostarostovi 

KSH Moravskoslezského kraje Tomáši Stefanovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce Ing doc Marian Lebiedzik předal do rukou starosty SDH Dolní Marklovice 

Zdenka Svobody a zástupce OSH Marklowice Górne Włodzimierza Czagana pamětní list u 

příležitosti 45 let spolupráce mezi našimi sbory.  

 



 
Náš sbor odměnil členy OSP Marklowice Górne pány Włodzimierza Czagana, Marka Knopa, 

Krzysztofa Cupka, Andrzeja Poloczka, Wiolete Knop, Rafała Holeksa a Wojciecha Kucharczyka 

Čestným uznáním. Za Krzysztofa Cupka a Wojciecha Kucharczyka převzaly ocenění z důvodu 

jejich nepřítomnosti manželky. 

Medaili Za péči o hasičskou historii převzala za 

pomoc při překladu publikace „Hasiči 

rozdělených Marklovic paní Iwona Cupek. 

 Medaili Za příkladnou práci byli 

odměněni starší členové paní Wanda Rygiel a 

pánové Henryk Giza a Franciszek Pala. 

 Nejstarším strażakom pánům Albertowi 

Swaczynovi a Januszovi Kucharczykowi náš sbor 

věnoval Záslužnou medaili Českého hasičstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strażacy věnovali našemu sboru v upomínku na dnešní den plaketu a my jim na oplátku 

láhev vodky s vybroušenými znaky našich sborů a výročím. 

 
 

Potom jsme se přesunuli do přisálí, kde se 

stoly prohýbaly pod dobrotami teplé i studené 

kuchyně, které nám připravil náš kuchař Roman 

Klenk se svou manželkou Andreou a dcerou 

Renátou. V sále obsluhovali bar Kazimír Sikora a 

Mirosław Malysz, kterým podle potřeby vypomáhali 

Jiří Chrobok a Marek Radecki. 

 

Už během valné hromady ukončili svou práci 

Lucie Morawiecová a Zdenek Konzal, kteří příchozím 

předávali pozornost od našeho sboru – tašku s logy 

naší spolupráce a propiskou a tyčinkami Bertyčky 

s logem našeho sboru. 



Po malém občerstvení se utvořily skupiny, ve kterých starší vzpomínali, jak bylo těžko 

se v začátcích navštěvovat a mladí se zájmem naslouchali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Naše ženy Hana Pulková, Renáta 

Furmánková, Anna Byrtusová a Radka 

Pawlowská. 

 

 

 

 

Kromě zážitků si každý odnesl tašku s logem obou sborů, novou publikaci „Hasiči 

Petrovice u Karviné“ a flešku s videem o historii našeho sboru. 

 


