Spolupráce mezi hasiči a strażakami rozdělených Marklovic
Tak se jmenuje publikace, kterou jsme ve spolupráci s OSP Marklovice Górne a OÚ
Petrovice u Karviné vydali.

Proč jsme ji vydali? V posledních letech se rozmáhá přeshraniční spolupráce a
s velkou pompou se slaví její 10, či 20-leté trvání. My spolupracujeme od roku 1975, jenže to
nemůžeme prokázat. Nám stačilo podání ruky a chlapské slovo, bez smlouvy na hlavičkovém
papíře. A tak jsme se rozhodli shromáždit zápisy z kronik obou sborů, doplnit fotografiemi a
jmény hasičů i strażakow kteří spolupráci a přátelství udržovali a dodnes udržují. Průvodní
slovo jsem napsal, do polského jazyka vše přeložila paní Iwona Cupek a za velkého přispění
pana doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D. jsme vydali tuto publikaci. Můžete si ji půjčit
v místní knihovně a přečíst si o našich společných akcích.
Proč jsme nepočkali ještě dva roky na půlkulaté výročí? Odpověď dává sám život.
Vzpomínky blednou a vytrácejí se a co je horší – vytrácejí se i pamětníci. Zalistujete-li
v publikaci, na prvních stránkách uvidíte fotografie našich členů i polských kolegů. Mnoho z
nich už bohužel není mezi námi. Tak jim alespoň tímto děkujeme za jejich práci.
V pátek 14. září 2018 se v Kulturním centru v Petrovicích u Karviné sešli pamětníci obou
sborů a tento dokument o přátelství a spolupráci „pokřtili“.

Po prostudování zápisů v kronikách obou sborů potvrdili na protokolu o spolupráci svým
podpisem starosta Petrovic u Karviné pan Marian Lebiedzik, wójt Gminy Zebrzydowice pan
Andrzej Kondziołka a zástupci nadřízených hasičských orgánů pan Milan Mencner a pan
Stanisław Pawłowski, že spolupráce mezi SDH Dolní Marklovice a OSP Marklowice Górne
započala 24.05.1975 a trvá do dnešních dnů.

Na závěr předal místostarosta OSH ČMS Karviná pan Milan Mencner na návrh našeho sboru
bronzovou medaili za mezinárodní spolupráci paní Iwone Cupek, hasičskou medaili ke 100
letům Československa iniciátorovi naší spolupráce panu Vladislavu Kenckému a za
dlouholetou podporu hasičů v obou obcích panu doc. Ing Marianu Lebedzikovi, Ph.D. a panu
Mgr Andrzeju Kondziokowi. Všem oceněným gratulujeme.
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