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 2015.
Začneme informáciami o členskej základni. K decembru 2015 sme mali registrovaných 145
členov, z toho 59 žien. V priebehu roka sa štyria členovia odhlásili a prijali sme štrnásť nových
členov a to menovite: p. Baláž František, Condík Tomáš, Diškanec Andrej, Diškanec Martin, Kafrik
Jozef, Kašková Sabína, Kresák Vladimír, Kresáková Jana, Ing. Lukáč Ladislav, Michalíková Jana,
Olbert Viktor, Olbertová Magdaléna, Zelenák Anton a Zelenáková Alena, ktorých týmto srdečne
vítam v našom DHZ.
Rada by som Vás oboznámila s činnosťou DHZ Malý Čepčín za rok 2015:
-

-

-

-

výbor DHZO sa na svojich pravidelných stretnutiach zišiel 10x,
dňa 14.02.2015 sme zorganizovali tradičný fašiangový pochod masiek po dedine, kde sa k
hasičom ligistom pridali aj masky v podaní dorastencov a ktorý sme večer zavŕšili zábavou
pre občanov spojenou s podávaním domácich klobás, ktoré vyrobili páni Thomka Slavomír
a Valko Anton,
dňa 27.02.2015 sme pripravili výročnú členskú schôdzu,
členovia výboru sa zúčastnili 3 IMZ okrsku v mesiacoch máj, september a december,
dňa 18.4.2015 sa piati členovia zúčastnili školenia veliteľov, predsedov a strojníkov v Turč.
Michale,
1.5.2015 sme vyčistili okolie hasičskej zbrojnice a vykonali spaľovanie haluziny,
dňa 10.5.2015 bola rímskokatolíckym kňazom slávnostne vysvätená socha sv. Floriána,
ktorú venoval veliteľ DHZO p. Hromada Miroslav st. sympatizantom hasičského zboru
a športu a ktorá je umiestnená na schodišti pred modlitebnou miestnosťou v časti hasičskej
zbrojnice,
dňa 19.5.2015 predsedníčka DHZ uskutočnila besedu s hasičskou tematikou pre žiakov ZŠ
v našej obci,
dňa 30.05.2015 sme v spolupráci s obecným úradom pripravili „Deň floriánskejrodiny“, na
ktorom sa uskutočnila súťaž O putovný pohár starostky obce a súťaž hasičských družstiev
s PS8 pod názvom „Maločepčianska osmička“, kde naši členovia uvarili chutný guľáš,
v máji získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti veliteľa DHZO p. Gaššo Dušan - v
súčasnosti máme dvoch veliteľov,
finančné prostriedky zo štátu vo výške 700 eur boli použité na nákup 13 kusov pracovnej
rovnošaty,
štyria členovia – Ing. Kubeš Róbert, Kafrik Jozef, Jesenský Ján a Valko Anton si v roku 2015
obnovili psychotesty na vedenie vozidla s právom prednosti v jazde,
finančné prostriedky zo štátu vo výške 700 eur boli použité na nákup 13 kusov pracovnej
rovnošaty,
25.7.2015 sme doma pripravili V. kolo THL a súťaž o pohár veliteľa DHZO, ktorú vyhrali naši
muži a zároveň bola oficiálne otvorená nová hasičská dráha,
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13.9.2015 sme sa v Rakši zúčastnili taktického cvičenia jednotky OR HaZZ v Martine
a okrsku Mošovce,
17.-18.10.2015 sa veliteľ Miroslav Hromada zúčastnil kurzu „Protipovodňová ochrana pre
DHZO“ v rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia v priestoroch Záchrannej
brigády HaZZ,
najdôležitejším dňom pre nás za posledné roky bol 27.jún 2015, kedy veliteľ DHZO z rúk
podpredsedu vlády prevzal kľúče od nového hasičského vozidla IVECO DAILY CAS 15
a následne sa 9 členov zúčastnilo školenia obsluhy tohto vozidla v Ludrovej dňa 15.8.2015,
v mesiaci október piati naši členovia (Hromadová Viera, Ing. Ďanovský Peter, Ďanovský
Pavol, Kafrik Jozef a Mizera Tomáš) absolvovali Základnú prípravu členov DHZO
v Mošovciach,
14.11.2015 sa v doobedňajších hodinách uskutočnila už druhá brigáda zameraná na
hrabanie lístia v „Buocikovej“ záhrade, v tento deň sa taktiež upratovala garáž, v ktorej
členovia DHZO namontovali vešiakovú stenu na zásahové obleky a zatepľovali vnútro dverí
garáže, poobede sa uskutočnilo posedenie pre mládež a dorastencov, ako poďakovanie za
ich dosiahnuté výsledky,
13.12.2015 členovia DHZO zasahovali pri požiari udiarne a s ňou spojenou hospodárskou
budovou v našej obci, paradoxom je, že zhruba 30 minút pred požiarom sa o vstup do
daného objektu pokúšali členovia kontrolných skupín obce poverení vykonaním
protipožiarnej kontroly avšak nebolo im to umožnené,
strojník a veliteľ DHZO vykonali letnú i zimnú prípravu techniky,
DHZ je odberateľom 1 kusu časopisu Požiarnik a Hasičskej ročenky.
Ing. Róbert Kubeš sa ako rozhodca zúčastnili Krajského kola v Hliníku nad Váhom, taktiež
mu bola udelená medaila Miloslava Schmidta „Za výcvik“.

Súťaže hasičských družstiev sa dňa 6.6.2015 v Mošovciach zúčastnilo jedno družstvo
mužov, ktorí sa umiestnili na 2.mieste a prelomili tak niekoľkoročný neúspech v OK PP a jedno
družstvo dorastencov, ktorí vyhrali vo svojej kategórii a postúpili na Krajskú súťaž hasičského
dorastu, ktorá sa konala dňa 20.6.2015 v Hliníku nad Váhom, kde sa umiestnili na peknom
2.mieste.
Družstvo mužov sa zúčastnilo 11 kôl Turčianskej hasičskej ligy a v konečnom poradí obsadili
8.priečku.
Na úseku práce s mládežou je naša činnosť zameraná na prípravu žiakov, ktorí nás
reprezentujú na súťaži mladých hasičov „PLAMEŇ“, ktorá sa konala dňa 23.5.2015 v Diviakoch a do
ktorej sme zapojili jedno družstvo dievčat, ktoré sa umiestnilo na 2.mieste a jedno družstvo
chlapcov, ktorí skončili na 3.mieste a v spoločnej disciplíne požiarny útok sa umiestnili na 3.mieste.
Päť kolektívov našich mladých hasičov sa zúčastnilo aj branného preteku dňa 26.9.2015 v Moškovci
a pokračovali v zberaní medailí. Dievčatá I. obsadili 1.miesto, dievčatá II. 4.miesto a dievčatá III. 9.
miesto v silnej konkurencii 18 kolektívov. Chlapci I. sa umiestnili na 2.mieste, chlapci II. na
6.mieste z 11 kolektívov. V spoločnej disciplíne požiarny útok mladí hasiči vyhrali a doniesli domov
putovný pohár.

Za dosiahnuté výsledky v hasičských súťažiach vďačíme nielen súťažiacim ale aj vedúcim
kolektívov – p. Ing. Kubešovej a p.Ing. Kubešovi, ktorí s nimi strávili množstvo hodín pri tréningoch
a taktiež ďalším členom DHZ, ktorí sa každoročne starajú o technickú vybavenosť pri nácvikoch.
Na úseku prevencie sme zaktualizovali zoznam objektov na vykonávanie preventívnych
kontrol, previedli sme školenie kontrolných skupín a vykonali sme preventívne prehliadky v 121
obytných budovách a 14 malých prevádzkach. Zistených bolo 15 závad (z toho 2 v obytných
budovách a 13 v malých prevádzkach). V 22 objektoch neboli preventívne prehliadky vykonané
z dôvodu nedostupnosti ich majiteľov a budú vykonané v roku 2016. Do kontrolnej činnosti bolo
zapojených 6 kontrolných skupín-celkovo 12 členov.
Výbor DHZ vyslovuje na záver poďakovanie všetkým členom a občanom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili k dosiahnutým výsledkom DHZ, taktiež vyslovuje poďakovanie
sponzorom:
-

Miroslavovi Hromadovi st. – KOVOOBRÁBANIE,
Obecnému úradu v Malom Čepčíne,
TJ Družba Malý Čepčín.

Ďakujem za pozornosť

V Malom Čepčíne dňa 12.02.2016

