Vážené členky a členovia DHZ, milá mládež.
Stretávame sa pri príležitosti konania výročnej členskej schôdze DHZ v Malom
Čepčíne a rekapitulujeme a prehodnocujeme našu prácu za rok 2010.
Začneme informáciami o členskej základni. K decembru 2010 máme registrovaných
147 členov, z toho 60 žien. V priebehu roka sa traja členovia odhlásili a prijali sme 8 nových
členov prevažne z radov dorastencov a sú to: Jesenská Júlia, Kuzmányová Eva a Michalela,
Brnová Veronika, Cígerová Diana, Štanclová Petra, Condíková Michaela a Kuzmány Roman.
Týmto by som ich v radoch hasičov chcel srdečne privítať a popriať im, aby ich zanietenie pre
hasičské zápolenie čo najdlhšie vydržalo. Členská základňa sa znížila o dlhoročného člena
Ing. Petra Rapavého, ktorého sme odprevadili na jeho poslednej ceste. Prosím prítomných
členov, aby si minútou ticha uctili jeho pamiatku.
Ďakujem.
Rada by som Vás oboznámila s činnosťou DHZ Malý Čepčín za rok 2010.
Výbor DHZ sa na svojich pravidelných stretnutiach zišiel 10- krát.
Pripravili sme výročnú členskú schôdzu dňa 19.2.2010 a členovia výboru sa zúčastnili 3 IMZ
okrsku, v mesiacoch apríl, september a december.
13. februára sme zorganizovali fašiangovú zábavu, spojenú so sprievodom masiek po dedine.
Uskutočnili sme 1 miestne taktické cvičenie v našej obci a zúčastnili sme sa na 1 okrskovom
taktickom cvičení v Rakši, dňa 24.4.2010.
12.júna sme v spolupráci s Obecným úradom Malý Čepčín pripravili Deň rodiny, vrámci
ktorého sa uskutočnila strelecká súťaž, pochutnali sme si na guláši a zaspievali pri
harmonikách.
Bola vykonaná beseda s hasičskou tématikou v ZŠ Malý Čepčín a brigáda pri úprave okolia
hasičskej zbrojnice.
Strojník a veliteľ DHZ vykonali letnú i zimnú prípravu techniky.
DHZ je odoberateľom 1 kusu časopisu Požiarnik a Hasičskej ročenky.
V mesiaci august sme v čase záplav uskutočnili 3 výjazdy v našej obci i v obci
Bodorová. Vykonávali sme čerpanie vody zo zatopených pivničných priestorov rodinných
domov, vrecovanie piesku a stavanie povodňových hrádzi. Poďakovanie patrí všetkým
členom ale aj nečlenom – občanom obce, ktorí prispeli k zvládnutiu tejto situácie
a samozrejme pani starostke, ktorá zásahovú činnosť koordinovala.
Súťaže hasičských družstiev 24.7.2010 v Blážovciach sa zúčastnilo družstvo mužov,
ktoré obsadilo 12 . miesto a družstvo žien, ktoré skončili na 3 .mieste.
Súťaže dorastu sa zúčastnilo družstvo dorasteniek, ktoré sa umiestnili na 2 . mieste
V mesiaci október sa družstvo žien zúčastnilo Turčianskeho pohára vo Vrícku, v ktorom si
zmerali sily víťazné kolektívy z okresných súťaží v okresoch Martin a Turčianske Teplice.
Družstvo žien obsadilo 3.miesto.
Na úseku práce s mládežou je naša činnosť zameraná na prípravu žiakov, ktorí nás
reprezentujú na súťaži mladých hasičov ”Plameň”. Konala sa 29.5.2010 v Háji a zapojili sme

do nej jedno družstvo v kategórií dievčatá, ktoré odsadili 1.miesto a jedno družstvo chlapcov,
ktoré obsadilo 12.miesto. Dievčatá po tomto výbornom výsledku postúpili na krajské kolo,
ktoré sa konalo dňa 19.6. v Kysuckom Lieskovci. Umiestnili sa na 5. mieste. Súbežne
prebiehala osobitná disciplína – požiarny útok s vodou, v ktorej im patrila tiež 5. priečka.
Počasie deťom na nácvikoch neprialo, neustále pršalo a nie sme vybavení všetkým náradím
na požiarny útok s vodou pre deti a to značne sťažovalo tréningy. I napriek tomu dievčatá
dosiahli taký pekný výsledok. Boli to: Linda Šefrániková, Jeanette Orsághová, Aneta
Hromadová, Pavlína Turčanová, Dominika Ďanovská, Diana Cígerová, Júlia Jesenská, Sabina
Mrenková, Simona Žarnovická, Petera Štanclová a Eva Kubešová.
Za vzornú reprezentáciu okresu T.Teplice dostal DHZ Malý Čepčín možnosť ukázať
sa aj na celoštátnom kole hry Plameň v Diviakoch, kde sa naši dorastenci a dorastenky
uplatnili ako vlajkonosiči.
Našim mladým hasičom sa darilo aj v Briešti dňa 11.septembra, kde o víťazstvo
v brannom preteku „O putovný pohár predsedu komisie mládeže“ bojovali 2 hliadky : chlapci
sa umiestnili na 5.mieste a hliadka dievčat vybojovala prvenstvo.
V súťaži „O putovný pohár prezidenta DPO SR“ Dráčik získali 4.miesto.
Pravidelne sa zúčastňujeme aj dvoch súťaží v okrese Martin. Prvá z nich je branný pretek
v Blatnici, kde dievčatá i chlapci obsadili 2.priečku.
Poslednou súťažou, na ktorej sa ukázala šikovnosť mladých hasičov z Čepčína bol Memoriál
Vladimíra Hrivnáka v Kláštore pod Znievom, kde dievčatá skončili na 2. mieste v brannom
preteku a chlapci na 6 .mieste.
Za dosiahnuté výsledky v hasičských súťažiach vďačíme nielen súťažiacim, ale aj
vedúcim kolektívov, ktorí s nimi strávili množstvo hodín pri tréningoch a ďalším členom
DHZ, ktorí sa každoročne starajú o technickú vybavenosť pri nácvikoch. Z ich výsledkov
máme všetci radosť.
Na úseku prevencie sme aktualizovali zoznam objektov na vykonávanie kontol,
previedli sme preškolenie kontrolných skupín a vykonali preventívne prehliadky v 119-tich
obytných budovách a 15 malých prevádzkach. Bolo zistených 13 závad, ktoré boli v krátkom
čase odstránené. V 16 objektoch neboli preventívne prehliadky vykonané z dôvodu
nedostupnosti ich majiteľov a budú vykonané v roku 2011. Do kontrolnej činnosti bolo
zapojených 12 členov.
Výbor DHZ vyslovuje poďakovanie všetkým členom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili k týmto dosiahnutým výsledkom a hlavne Obecnému úradu v Malom Čepčíne za
dobrú spoluprácu.
Ďakujem za pozornosť

V Malom Čepčíne, 28.1.2011

