
Valná hromada 
 

 V sobotu 12.ledna jsme zhodnotili naši práci v loňském roce a vytýčili úkoly na letošní 

rok. Po krátkém zahájení a uctění památky těch, kteří už odešli do hasičského nebe, vedoucí 

valné hromady Stanislav Rduch přivítal p. Václava Helise, vedoucího aktivu Zasloužilých 

hasičů KSH ČMS, p Ing doc. Mariana Lebiedzika Ph. D., starostu obce, zástupce družebního 

OSP Marklowice Górne, zástupce SDH Závada a Svazu žen Petrovice. 

 Zprávu o činnosti sboru přednesl starosta sboru Ing Zdenek Svoboda. Kromě prací na 

údržbě hasičské zbrojnice a naší zahrady jsme zorganizovali oslavy sv. Floriána, soutěž o 

Pohár hasičských veteránů, zahradní slavnost, 14.ročník o Pohár SDH a 44.ročník o Pohár 

hasičských nadšenců, výstavu v KC Petrovice Hasiči včera a dnes a ochutnávku vína vinaře 

pana Blažka. Ke kolegům z OSP Marklowic Górnych jsme zajeli na jejich výroční schůzi, 

hasičskou soutěž, Festival bez hranic, golonko a další akce. Vydáním publikace „Hasiči 

rozdělených Marklowic“ jsme doložili naši 43 letou spolupráci se strażakami z Marklowic 

Górnych. Spolupráci potvrdili na protokolu starostové Petrovic u Karviné a Zebrzydowic, 

zástupci okresních sdružení hasičů a starostové našich sborů na slavnosti v KC Petrovice. 

Přijali jsme pozvání strażaków ze Starého Miasta koło Konina na jejich slavnost a sami je 

pozvali na návštěvu na naše pohárové soutěže.  

 Přihlásili jsme naši veteránskou soutěž a následnou zahradní slavnost do Ankety 

Dobrovolní Hasiči Roku, kde v oblasti Severní Morava (kraj Moravskoslezský, Olomoucký a 

Zlínský) po hlasování veřejnosti jsme obsadili 5. místo. Obzvlášť nás potěšil celostránkový 

článek o našem sboru v týdeníku Deník Region.   

 Velitel výjezdové jednotky Tomáš Klenk konstatoval, že loňský rok byl výborný – 

v naší obci nehořelo. Vyjížděli jsme k 4 technickým pomocem – 2 x odstranění padlého 

stromu, pytlování písku před hrozící povodní a bohužel jednou k úhynu ryb na Petrůvce. 

Takže se mohli věnovat školení, výcviku a soutěžím. Muži startovali na 25 soutěžích, kde 7 x 

„stáli na bedně“ a 3 x soutěž vyhráli. Bodovali také v soutěžích TFA – železný hasič, kde se 

k nim úspěšně připojil i starší žák Maximilián Kunz. Žáci měřili své síly se svými vrstevníky 

v soutěžích ve výstupu na věž na Karvinské drabince, a v Ostravě, na Mikulášském uzlování 

v Karviné a podobně. 

 Za celoroční práci obdrželi naši 

žáci Maximiliám Kunz, Klára Prusová, 

Barbora Klenková, Jan Nowoczek, Adam 

Skopal, Jakub Woznica, Tobiáš Owczarzy 

a Ondřej Nowoczek medaili našeho 

sboru. Dorostenci Marek Kartuš, Matyáš 

Byrtus a Adam Beták převzali z rukou 

starosty sboru Zdenka Svobody Čestné 

uznání sboru. Totéž uznání bylo uděleno 

členům soutěžního a výjezdního 



družstva a některým ženám – Kateřině 

Morcinkové, Lucie Morawiecové, Markétě 

Sikorové, Jackovi Bogačovi, Tomáši Betákovi, 

Vojtěchu Byrtusovi, Vojtěchu Kartušovi, Pavlu 

Jaňurkovi, Jakubovi Březinovi, Kamilu 

Maroszczykovi, Janu Jelenovi a Zdenku 

Konzalovi. Za dobrou reprezentaci sboru a obce 

Petrovice u Karviné v soutěžích TFA železný 

hasič převzali od starosty obce knihu o 

Petrovicích u Karviné Maximiliám Kunz a 

Mirosław Malysz. Věcnou odměnu udělil výbor 

sboru Romanu Klenkovi, který je naším členem 

teprve rok, no pět let nám vaří nebo dělá 

výčepního na našich větších akcích. Za 

přehledné uspořádání garáží, dílny a kanceláře 

velitele udělil výbor malou pozornost Evě 

Skopalové. Vyznamenání OSH Karviná medaili 

Za příkladnou práci převzali z rukou p. Václava Helise, vedoucího aktivu zasloužilých hasičů 

při KSH Severomoravského kraje, Jiří Chrobok, Pavel Pawlowski a Radek Pawlowski. Pan Helis 

předal také Čestné uznání KSH Moravskoslezského kraje Marii Tomiczkové, Mirosławu 

Malyszovi a Kazimíru Sikorovi.  KSH MSK udělil Medaili svatého Floriána Vladislavu Kenckému 

a Karlu Pawlowskému. SH ČMS vyznamenal Čestným uznáním Tomáše Klenka a Ing Zdenka 

Svobodu. 
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svazové 

vyznamenání 

Řád svatého 

Floriána 

předal pan 

Václav Helis 

našemu 
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členovi panu 

Vladislavu 

Kenckému.  

 

 

 

 

 

 



Připomněli jsme si několika větami život pana Vladislava Kenckého. 

 

Bude mít letos 82 let a je našim 

nejstarším členem jak věkem, tak i délkou 

členství. Je hasičem od roku 1956 stejně 

jako pan Hubert Fojcik, který je však  o 3 

roky mladší. 

V roce 1960 byl zvolen do výboru, 

kde zastával funkci jednatele, později 

referenta prevence a nakonec 22 let 

předsedu či starostu sboru. Ještě teď je 

členem výboru a jeho přítomnost na schůzi 

výboru nám dodává pocit jistoty a zvláštním 

způsobem nás mladší uklidňuje. Všechny 

funkce vykonával tak, že se všem může 

podívat zpříma do očí. Nepamatuji si 

volební období, kdy by Vladek nepracoval 

v nějaké funkci. Je nejen funkcionář, ale i 

pracant, který vždy přiložil ruku ke 

společnému dílu. 

Byl v roce 1975 u zrodu spolupráce se strazakami z OSP Marklowice Górne. Podílel 

se skoro na všech společných akcích, ať u nás nebo v Polsku. 

Jeho život soukromý či hasičský je příkladem pro nás mladší, no bude velmi těžké se 

Vladkovi vyrovnat. 

Za svou práci byl svazovými orgány vyznamenán všemi vyznamenáními a medailemi 

které může svaz udělit. Je 18 let jediný náš nositel titulu Zasloužilý hasič. Byl několikrát 

vyznamenán i polskýni hasičskými orgány. 

 

Po slavnostní části valné 

hromady nastal čas vytýčit cíle na rok 

2019. Činnost sboru bude totožná 

s činností v roce 2018 s výjimkou 

zahradní slavnosti, která bude 5. 

ročníkem Festivalu bez hranic. Po 

schválení plánu práce a usnesení 

valné hromady zbývalo už jen jediné 

– podiskutovat jak nejlépe splnit 

vytýčené cíle. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napsali o Vladislavu Kenckém v Karvinským a havířovským Regionu 22.ledna 2019. 

 
 

 


