Valná hromada
Valnou hromadu jsme měli letos poprvé v přísálí KC a to v sobotu 18.01.2020.
Vedením valné hromady byl výborem pověřen Stanislav Rduch. Po přivítání členů a hostů
z Marklowic Górnych a starosty obce pana Lebiedzika byl schválen program a následně do
mandátové komis zvolen Kazimír Sikora a Mirosław Malysz a do návrhové komise Tomáš
Beták a Eva Ledvoňová.
Zprávu o činnosti sboru
přednesl starosta sboru Ing Zdenek
Svoboda, který svou zprávu vhodně
doplnil fotografiemi z jednotlivých
akcí. A loni jich bylo hodně – ples,
dětský den a den otevřených dveří,
smažení vaječiny, veteránskou soutěž
a zahradní slavnost, dvě pohárové
soutěže – O pohár SDH a Pohár
hasičských nadšenců, svatováclavskou
ochutnávku piva, promítání filmů
s hasičskou tématikou a už 5. ročník ochutnávky vína s vinařem panem Blažkem. Zmínil se též
o celodenní brigádě při úpravě podlahy v plechové garáži.
Na úseku prevence jsme se zaměřili na nejmenší. Kromě už zmíněného dětského dne
a dne otevřených dveří jsme měli zajímavou besedu s dětmi v marklovické družině. Tomáš
Klenk, Zdenek Svoboda i Standa Rduch byli v palbě zvídavých otázek i názorů dětí. Na oplátku
nám později děti namalovaly obrázky, jak ony vidí hasiče.
O činnosti zásahové
jednotky přednesl
zprávu velitel Tomáš
Klenk.
Zásahová
jednotka
byla
povolána
k 16
událostem. Většinou
k technické pomoci,
bohužel
4
x
k požárům a to 1 x
lesní porost, 1 x
strniště a 2 x do
firmy
Beakart.
Odstraňovali jsme
padlý strom, 7 x
likvidovali bodavý hmyz a 3 x asistovali u akcí. Jednou nám také vyhlásili planý poplach.

Teoretické znalosti si členové jednotky doplňovali na okrskových školeních a to na jaře
v Karviné Hranicích a na podzim v Kulturním centru v Petrovicích. Že umí pracovat
s hasičským nářadím dokazovali na soutěžích. Na okrskové soutěži byli druzí a na krajskou
soutěž posílil Karvinou Louky Jirka Chrobok. Karviná Louky byly 4. a Jirka Chrobok na 100 m
překážek byl 16. Pohárové soutěže 2 x vyhráli, 2 x byli druzí, 1 x třetí, 3x obsadili 4. místo, 3 x
5 místo a 3 x byli šestí. V seriálu soutěží O Těšínský pohár byli na 5. místě.
Ani naši mladí nezaháleli. Na jaře
v Petrovicích u Karviné na Poháru
okrsku Karviná skončili na 9. místě,
v Horní Suché v závodě požární
všestrannosti na 8. místě a na
halové soutěži v Bohumíně na 5.
místě.
Podzimní
Mikulášské
uzlování v Karviné Hranicích vyhráli.
Na TFA mladých hasičů v Horní
Suché ve svých kategoriích byli
Barunka
Klenková
a
Honza
Nowoczek na 5. místě a Adam
Skopal na 11. místě. Máme zvláštní
složení družstva mladých – v sedmičlenném družstvu je jich 5 dětí z Prstné a 2 z Karviné,
bohužel z Marklovic ani jeden. A to se v zimě scházejí ve čtvrtky ve školní tělocvičně
v Marklovicích. Snad k nám najdou cestu i děti z Marklovic.
S hospodařením sboru nás seznámila
Marta Chroboková. Loni bohužel výdaje byly
větší než příjmy a to z toho důvodu, že jsme
zakoupili pro sbor gril. Oznámila také navýšení
členských příspěvků OSH Karviná na 250.- Kč.
Předseda revizní komise Marek Radecki
potvrdil plnění loňského usnesení i správnost
vedení účtů našeho sboru.
Dva členové výboru – Hanka Pulková a
Vladislav Kencki se rozhodli ukončit svou práci
ve výboru. Hanka Pulková z důvodu pracovní vytíženosti, protože žije i pracuje v Praze.
Vladek Kencki ze zdravotních důvodů. Sbor jim na památku věnoval knihu s autorským
věnováním.
Za výsluhu 10 let ve sboru obdrželi medaili Renáta Furmánková, Marta Chroboková,
Hana Pulková a Tomáš Beták, za 20 let Mirosław Malysz. Za 30 let práce ve sboru obdrželi
stužky Tomáš Klenk a Zdenek Svoboda a za 40 let Alois Adamecki. Medaili Za zásluhy převzal
Michal Morcinek.

Za dlouholetou práci ve výboru, zvláště 22 let jako starosta sboru, byl Vladislavu
Kenckému udělen titul ČESTNÝ STAROSTA a předám diplom a symbolický hasicí přístroj.

Po konstatování mandátové komise, že jsme usnášení schopni, byl za starostu sboru
zvolen Ing Zdenek Svoboda a členové výboru Tomáš Beták, Renáta Furmánková, Chrobok Jiří,
Chroboková Marta, Tomáš Klenk, Zdenek Konzal, Mirosław Malysz, Lucie Morawiecová,
Marek Radecki, Stanislav Rduch, Kazimír Sikora. Revizoři sboru jsou Anna Byrtusová a Pavel

Pawlowski. Na okrskový aktiv dne 14.2.2020 byl vyslán za náš sbor Ing Zdenek Svoboda a na
jednání delegátů sborů OSH Karviná dne 21.3.2020 Tomáš Klenk.
Staronový starosta sboru Zdenek Svoboda přednesl plán práce na letošní rok a
hospodář Marta Chroboková plán hospodaření. V následné diskuzi starosta obce poděkoval
sboru za vstřícnost při plnění úkolů obce, zvláště za pomoc při obecních slavnostech a
dožínkách. Vójt OSP Marklowice Górne ocenil naši spolupráci hlavně s mládeží. Starosta
sboru poděkoval všem, kteří se zasloužili o splnění vytýčených akcí a vyjádřil přesvědčení, že i
letos se všichni zapojí do práce.
Připravený návrh na usnesení z této valné hromady, který přednesl Tomáš Beták, byl
všemi hlasy přijat.
Program valné hromady byl vyčerpán a nic už nebránilo v ochutnání výborného
guláše, který navařila Renáta Furmánková. Při guláši a sklenici oroseného piva jsme poseděli
do pozdních večerních hodin.

Tak a teď do práce!!!

