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Valná hromada SDH Dolní Marklovice 

 
 V sobotu 15. ledna 2022 odpoledne se v přísálí KC sešli hasiči z Dolních Marklovic se svými 

hosty z OSP Marklowice Górne a SDH Závada na hodnotící valné hromadě. Poctil je svou návštěvou 

náměstek starosty OSH Karviná a vedoucí aktivu zasloužilých hasičů pan Milan Mencner a také 

předseda Ústřední revizní rady SH ČMS pan Ing Jan Bochniak. Obecní úřad zastupoval starosta obce 

pan doc Ing Marian Lebiedzik Ph.D. a ze sponzorů přišel pan Ing Kazimír Faja.  

 

 
 

 S činností našeho sboru v roce 2021 

seznámil přítomné starosta sboru Ing Zdenek 

Svoboda. Přesto, že kvůli covidu byla sezona 

poloviční jsme uspořádali dvě akce pro 

veřejnost a to hasičskou sobotu se dvěma 

soutěžemi – 4.ročník Poháru veteránů a 

46.ročník Poháru požárních nadšenců a 

v listopadu ochutnávku vína v kulturním centru. 

Zúčastnili jsme se též dalších dvou akcí – 

dožínek a ukázky koňské stříkačky na slavnosti 

v Jastrzębiu. Na závěr roku jsme se sešli s kolegy 

z Marklowic Górnych u nás na vyhodnocení 



roku a následném posezení u piva. Na oplátku nás kolegové pozvali na „golonko“. Těší nás, že 

spolupráce s kolegy z OSP Marklowice Górne se nadále rozvíjí. Se zpožděním zapříčiněném nařízením 

ministerstva zdravotnictví, jsme zorganizovali společné setkání k oslavě 95 let SDH a také 45 let 

spolupráce. Naše styky na poli společenském i kulturním jsou na vysoké úrovni. 

 Na úseku prevence jsme provedli 6 ukázek pro letní tábor Hotelu Dakol. Do ukázek se zapojili 

i naši mladí. Zúčastnili jsme se 2 společných cvičení v rámci projektu „Společně proti povodním“ 

s kolegy ze Závady a Polska. 

 Velitel zásahové jednotky uvedl, že ačkoli 

jsme jednotka s působností pouze na území 

obce, tak jsme vyjížděli k jednomu požáru a 16 

technickým výpomocem. Polovina z těch výjezdů 

byla likvidace bodavého hmyzu. Svou fyzickou 

zdatnost a zručnost při práci s nářadím hasiči 

vždy prověřovali na soutěžích. Letos soutěží moc 

nebylo, přesto zajeli ke kolegům do Závady, 

Karviné Hranic, Doubravy a Dolní Bečvy. 

Samozřejmě nechyběli ani na našich soutěžích – 

veteránech a nadšencích. 

 Naši žáci soutěžili na 6 soutěžích v okrese. Přesto, že družstvo je složeno z mladších i starších 

žáků a tudíž jsou zařazeni do kategorie starších, na žádné soutěži nebyli poslední. Vzorně 

reprezentovali náš sbor. Dorostenci se v listopadu zúčastnili své první soutěže v Bohumíně. Za svou 

píli, snahu a dobrou reprezentaci sboru všichni mladí převzali z rukou starosty sboru a starosty 

Obecního úřadu „Čestné uznání SDH Dolní Marklovice“. 

 

 
 



 Stužky za obětavou práci ve sboru za 20 let převzali Marek Radecki a Michal Wilczek, za 30 let 

Radek Pawlowski a za 50 let práce pro sbor Stanislav Rduch. 

 Na návrh našeho sboru udělilo SH ČMS Medaili za mimořádné zásluhy Ing Zdenku Svobodovi 

a Tomáši Klenkovi. Medaile jim předal předseda Ústřední revizní rady SH ČMS pan Ing Jan Bochniak a 

náměstek starosty OSH Karviná pan Milan Mencner. Titíž pánové předali Řád svatého Floriána za 

dlouholetou obětavou práci ve sboru panu Rudolfu Kurzovi.  

 

 Posledním bodem programu bylo 

naplánování větších akcí pro tento rok. Tak jako 

každý rok chceme uspořádat 4.6.2022 soutěž 

veteránů se zahradní slavností, potom 31.7.2022 

16.ročník o Pohár SDH a 47. ročník o Pohár 

požárních nadšenců a 5.11.2022 ochutnávku a 

posezení u vína. Svátek svatého Floriána chceme 

oslavit netradičně dětským dnem a smažením 

vaječiny. Doufáme, že nám nic nenaruší plány. 

 Na závěr jsme se posilnili gulášem, který 

uvařila Renáta Furmánková a vydaly Marie 

Pawlowská a Eugenia Malysz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


