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Přesto, že mírně pršelo, začali se o půl druhé odpoledne na marklovickém návsí scházet
hasiči v dobových uniformách se svými historickými stříkačkami takzvanými koňkami. Ti, co
koňku nemají, přijeli v kočáře. Kočáry byly také připraveny pro vedení obce, pro našeho
nejstaršího člena i pro naši mládež. Ve 14.00 hodinpřestalo pršeta my se vydali průvodem
Dolními Marklovicemi.V čele jeli představitelé obce a za nimi naši mladí. Následoval kočár
s naším nejstarším členem a bývalým dlouholetýmstarostou panem Vladislavem Kenckim.

Potom už jely kočáry a auta se stříkačkami a veterány v dobových uniformách.

Mezi tím na návsí bylo všechno nachystáno k soutěži. Jelikož soutěžili veteráni, byly
propozice přizpůsobené věku soutěžících a navíc se od dosaženého času odečítal průměrný
věk družstva. Natáhnout dvě hadice, napumpovat vodu, sestříknout terč, uklidit nářadí a
přinést zraněného bylo pro všechny hračka. To vypít pivo na čas, když je člověk zadýchaný
byl větší problém. Po slavnostním nástupu a zahájení starostou obce ukázali veteráni, že se
starou technikou ještě nezapomněli pracovat.

Nádherným zpestřením byly mladé „veteránky“ z Jastrzebia, pro které byl největší problém
vypít dvě deci nealkoholického piva birell.

Po soutěži se všichni přesunuli na hasičskou zahradu, kde začal program Festivalu bez
hranic. Zahájily ho svým vystoupením děti ze základní školy v Marklowicach Górnych hrou na
zvonečky a netradiční nástroje.

Nejzábavnější pro děti byla kouzelnice Radana s klaunem. Roztančili nejen děti, ale i dospělé.

Zatím,co se děti bavily, soutěžící veteráni se
posilnili gulášem, který pro ně uvařili učni
Hotelové školy DAKOL v Petrovicích u Karviné. Děti si také mohly nechat malířkami
namalovat na tvář různá zvířátka nebo pohádkové bytosti. Takže za chvíli běhaly po zahradě
a skákaly ve skákacím hradu různá zvířátka a příšerky.

Při vyhlašování výsledků soutěže byli všichni překvapeni. Zvláštní cenu dostal nejmladší
veterán – slečna Julia Szymanska z Jastrzebia i nejstarší pan Karol Tyc z Marklovoc Górnych,
který v 83 letech běhal jako mladík. Broušený pohár si odvezli veteráni z Ostravy Plesné.
Všichni ostatní – z Pogwizdowa, Marklowic Górnych, Jstrzebia, naši i veteránky z Jastrzebia
byli vyhlášeni jako druzí a odnesli si na památku skleničku s emblémem a diplom za účast.

Pak už Češi i Poláci v družné zábavě sledovali další program festivalu. Velice náročné cvičení
s vlastním tělem předvedla nejlepší česká skupina WORKOUT Karviná s mistryní České
republiky Kate Weisserovou. Jejich výkon byl obdivuhodný.

Perfektní byla i ukázka Petrovických kynologů. Jejich pes předvedl zadržení jako z učebnice.

Děti si užívaly skákacího hradu a dospělí si vyzkoušeli jak mají pevnou ruku a přesné oko na
střelnici.

K tanci i poslechu vyhrávala skupina DVT (Dobře Vám Tak) z Ostravy. Děti mohly mlsat
domácí zákusky, cukrovou vatu i popcorn. K dispozici měli kofolu, limonádu i minerálky.
Grilovaná kuřecí stehna a ražniči dospělí zapíjeli oblíbeným pivem Radegast.

Večer po losování bohaté tomboly – 76 cen, do které nám věnovali ceny sponzoři i členové
sboru, byli snad spokojeni všichni, hosté i organizátoři.

Zorganizování takové akce to je spousta práce a času našich členů i kolegů z OSP
Marklowice Górne, za což všem patří velké poděkování.

Tak velkou akci nelze uskutečnit bez pomoci
našich sponzorů. Děkujeme všem, kteří ke
zdaru toho krásného dne přispěli penězi,
svými výrobky nebo zbožím.
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Naši veteráni

Stanislav Maroszczyk, Alois Adamecki, Miroslav Marcalik, Zdeněk Krejzar
Stanislav Rduch, Miroslav Morcinek, Zdenek Svoboda
Rudolf Kurz, František Drapa
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