
Valná hromada 

 

 V sobotu 7. ledna jsme se sešli se starostou obce Marianem Lebiedzikem, 

místostarostou OSH Karviná Milanem Mencnerem a delegacemi hasičů ze Závady a 

Marklowic Górnych na valné hromadě. Zprávu o činnosti přednesli Zdenek Svoboda a Tomáš 

Klenk, o hospodaření Marta Chroboková a o revizi Anna Byrtusová.  

 Naši činnost můžeme rozdělit do čtyř oblastí – represe, prevence, mladí hasiči a akce pro 

veřejnost. 

Represe:  

Zásahová jednotka pod velením Tomáše Klenka vyjížděla k 5 požárům, 8x likvidovala bodavý 

hmyz, 2x technická výpomoc (zatopený sklep a spadlý okap), 1x monitorovala rozbouřenou 

Petrůvku a bohužel i 2x je svolal planý poplach.  

V rámci výcviku se zúčastnili společného cvičení v rámci projektu „Společně proti povodním“ 

v Polsku v Jastrzębiu. Dále se zúčastnili 9 soutěží, na kterých 5x zvítězili jak v kategorii muži, 

tak i starších pánů nad 35 let. 

Prevence: 

V této oblasti jsme se zaměřili na mládež, protože dospělí mají zažité určité zvyky a 

stereotypy, takže je ovlivnit je skoro nemožné.  

V rámci oslav sv. Floriána v květnu jsme uspořádali dětský den s otevřenou zbrojnicí, kde si 

děti i dospělí mohli osahat techniku, výstroj i výzbroj naší zásahové jednotky. Při zahradní 

slavnosti v červnu jsme předvedli ukázku hašení hořícího oleje vodou, což přihlížející 

okomentovali jako návod k pořízení si nové kuchyně, možná i nové kuchařky. V letních 

měsících jsme 3x předváděli naši techniku na příměstských táborech (1x obecní tábor, 2x 

tábor hotelu Dakol). V říjnu jsme promítali dětem ze ZŠ Petrovice v kulturním centru a dětem 

z marklovické školy v tělocvičně cyklus videí o požárech. Tatáž videa jsme o týden později 

promítali v kinokavárně kulturního centra pro dospělé. 

Mladí hasiči: 

Naši mladí mají problém se sestavením družstva starších žáků a tak za ně soutěží i jejich 

mladší kolegové, což je poměrně velkým oslabením. Zúčastnili se 5 soutěží, na kterých vždy 

skončili uprostřed startovního pole. Navíc Tobiáš Owczarzy startoval na dvou soutěžích TFA, 

což je volně přeloženo jako nejtvrdší hasič přežije a umístil se na pěkném 12. a 13. místě. 

Akce pro veřejnost: 

V květnu jsme oslavili svátek sv Floriána dětským dnem a smažením vaječiny. Byli jsme 

překvapeni účastí nejen sousedů, ale i rodinami s dětmi z Marklowic Górnych. V červnu 

proběhl 5. ročník o Pohár veteránů s koňskými stříkačkami a zahradní slavnost. Přesto, že 

jsme připravili zajímavý program pro děti i dospělé a počasí nám celkem přálo, byla divácká 

účast dosti slabá. Poslední červencovou sobotu se na návsí utkali hasiči o Putovní pohár SDH 

a o Pohár požárních nadšenců. V říjnu jsme promítali v kulturním centru videa o požárech a 

hasičích, bohužel s minimální účastí. Zato listopadová degustace vína a posezení u vína bylo 

dopředu vyprodáno. Potěšilo nás pozvání veteránů s koňkou do Hradiště na oslavy 100 let 

sboru a do Jastrzębia na dny strażaka. 



Vyznamenání: 

Za věrnost 10 let –  Beták Adam, Byrtus Vojtěch, Kartuš Marek 

Za věrnost 20 let –  Twardzik Roman 

Za věrnost 50 let –  Kencká Gertruda, Kurz Rudolf 

Za příkladnou práci – Fojcik Hubert 

Medaili sv Floriána –  Malysz Mirisław, Sikora Kazimír 

 

Medaili Za aktivní činnost v zásahové jednotce III.stupně – Beták Adam, Maroszczyk Kamil, 

Morcinek       Michal,  Radecki Marek, Twardzik Roman 

Medaili Zlatá vařečka –  Klenk Roman, Klenková Andrea 

Volby zástupců: 

Okrsková valná hromada – Marek Radecki 

Okresní shromáždění delegátů – Mirosław Malysz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


