DOBROVOĽNÝ / OBECNÝ
HASIČSKÝ ZBOR
922 21 Moravany nad Váhom
nositeľ medaily „Za príkladnú prácu“ DPO SR
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ V MORAVANOCH NAD VÁHOM ZA ROK 2007
9. FEBRUÁRA 2008
Správa o činnosti a plnení úloh DHZ v roku 2007
Vážený pán starosta, vážení členovia a ctení hostia,
v roku 2007 uplynulo 85 rokov od založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. ZHJ vznikla
6.augusta 1922 na zjazde v Trenčíne a jej sídlom sa stal Turčiansky Svätý Martin (dnes Martin). Názov
sa zmenil v roku 1946 na Slovenskú zemskú hasičskú jednotu. Dňa 16.septembra 1951 na Valnom
zhromaždení v Bratislave bola jej činnosť zastavená a riadiacim orgánom hasičstva sa stal Slovenský
ústredný výbor Zväzu československého hasičstva so sídlom v Bratislave. Tento názov sa po
celoštátnom zjazde v roku 1953 zmenil na Československý zväz požiarnej ochrany. Po páde
komunistickej diktatúry a zániku československého štátu v roku 1993 sa zmenil názov našej organizácie
na Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky.
Rok 2007 bol v podmienkach našej organizácie rokom volieb. Okresné valné zhromaždenie delegátov
dobrovoľných hasičských zborov okresov Piešťany a Hlohovec za účasti 52 delegátov sa konalo
v Drahovciach. Staronovým predsedom okresnej organizácie sa stala Marta Bartošová z DHZ Ostrov.
Podpredsedom – okresným veliteľom sa stal Tomáš Wagner z DHZ Moravany nad Váhom. Za
podpredsedu – riaditeľa bol zvolený Jozef Varačka z DHZ Drahovce, podpredsedom pre prevenciu bol
zvolený Jozef Peťovský z DHZ Dolné Otrokovce, podpredsedom pre prácu s mládežou sa stal Marián
Kleiman z DHZ Leopoldov a predsedom kontrolnej a revíznej komisie Marián Šiška z DHZ Veľké
Orvište. Za člena komisie mládeže bol zvolený náš člen – Marián Mathias. Delegátom za DHZ
Moravany nad Váhom bol Peter Uhrin.
Dňa 2.marca 2007 otriasol Slovenskom výbuch munície v priestoroch Vojenského opravárenského
podniku v Novákoch. Výsledkom boli zničené budovy v okruhu pol kilometra a 5 mŕtvych, 3 nezvestní
a 30 ranených. Na následnom represívnom zásahu sa významnou mierou podieľali aj jednotky DPO
SR, ktoré sa nachádzali v územnej dostupnosti. Odvahu a odbornosť členov DPO SR ocenil minister
vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák nielen slovne, ale aj odovzdaním ocenení vybraným členom
DPO SR, ktorí sa podieľali na represívnom zásahu.
Republikové Valné zhromaždenie delegátov okresov DPO SR sa konalo 20 až 21 apríla 2007
v Ružomberku. Za prezidenta DPO SR bol opätovne zvolený Jozef Minárik a za generálneho sekretára
opäť Vendelín Horváth. Náš okres zastupoval delegát Viktor Šimo z DHZ Piešťany ktorý sa tak stal
členom Snemu DPO SR a Krajského výboru DPO SR v Trnavskom kraji.
Švédske kráľovstvo bolo v dňoch 15 až 21 júla 2007 dejiskom XVI. Medzinárodnej súťaže CTIF
mladých hasičov . Zišlo sa tu 43 kolektívov z 22 štátov Európy a Austrálie. Slovenská republika
zaznamenala významný úspech – mladé hasičky z DHZ Široké (Prešovský kraj) zvíťazili vo svojej
kategórii.
Rok 2007 bol v živote našej organizácie najmä rokom aplikácie nových Stanov a nového Súťažného
poriadku dospelých, podľa ktorého sa uskutočnili aj I. Majstrovstvá Slovenska dobrovoľných hasičských
zborov v Pruskom (Trenčiansky kraj) 4.augusta 2007.
Členovia DHZ Moravany nad Váhom sa v roku 2007 zúčastnili na nasledovných súťažiach v hasičskom
športe:
- 5.mája 2007 „O pohár starostu obce Drahovce“ v Drahovciach, kde muži skončili VII. mieste
s časom 27,03 s a ženy na III. mieste s časom 31,58 s v požiarnom útoku s vodou
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26.mája 2007 v Trenčíne celoštátna súťaž s historickou hasičskou technikou pri príležitosti
výstavy FIRECO, kde sa muži umiestnili na IV. mieste s časom 60,2 s (je to historicky najvyššie
umiestnenie členov nášho zboru v celoštátnej súťaži!)
- 23.júna 2007 vo Vrbovom okresná súťaž DHZ, kde muži obsadili konečné VII. miesto
s hodnotením 117,43 b a ženy III. miesto s hodnotením 132,38 b, úspech sme zaznamenali
v preteku jednotlivca, kde na II. mieste skončil veliteľ nášho zboru Erich Moravanský (získal I.
výkonnostnú triedu) s časom 13,98 s, na III. mieste náš člen Martin Perný s časom 14,68 s
(získal II. výkonnostnú triedu a stratil fľašu šampanského), už dva roky po sebe je najrýchlejšou
hasičkou v okresoch Piešťany a Hlohovec naša Romana Kačeriaková, ktorá s časom 16,91
s zvíťazila opäť medzi ženami a obhájila II. výkonnostnú triedu
- 30.júna 2007 v Rakoviciach sa družstvo DHZ Moravany nad Váhom umiestnilo na III. mieste
s časom 26,91 s v súťaži s historickou hasičskou technikou
- 7.júla 2007 v Banke nočná súťaž „O pohár starostu obce Banka“, kde muži obsadili IX. miesto
s časom 27,59 s a ženy IV. miesto s časom 36,80 s a žiaľ neobhájili minuloročné prvenstvo
- 14.júla 2007 vo Vrbovom „O pohár primátora mesta Vrbové“, súťaž zaradená do
Západoslovenskej hasičskej ligy, muži na IX. mieste s časom 25,78 s a ženy na VI. mieste
s časom 34,62 s
- 25.augusta 2007 vo Dvorníkoch nočná súťaž „O pohár starostu obce Dvorníky“ kde sa
zúčastnili len ženy skončili na II. mieste s časom 35,03 s, čo bolo aj ich najlepšie umiestnenie
na súťažiach v roku 2007
- 16.septembra 2007 v Tatranskej Kotline „O pohár primátora mesta Vysoké Tatry“, kde sa
zúčastnili len muži a skončili na VII. mieste s časom 25,94 s a získali pohár pre
najvzdialenejšieho účastníka súťaže
V rámci práce s mládežou, najmä žiakmi Základnej školy v Moravanoch nad Váhom sme sa
zúčastnili nasledovných súťaží:
- 9.júna 2007 okresného kola hry mladých hasičov v Leopoldove, kde kolektív chlapcov skončil
na II. mieste s výsledným bodovým ohodnotením 104,02 b s a dievčatá na I. mieste
s výsledným bodovým ohodnotením 122,16 b, v preteku jednotlivcov sa na stupňoch víťazov
umiestnili len žiaci z Moravian nad Váhom a to v kategórii chlapci Filip Šima na I. mieste (16,69
s), na II. mieste Lukáš Belan (16,74 s) a na III. mieste Boris Trnovec (16,89 s), v kategórii
dievčat zvíťazila kto iný ako Romana Kačeriaková (16,00 s), na II. mieste Mária Stankovičová
(16,07 s) a na III. mieste Dominika Hulmanová (18,39 s)
- 5.októbra 2007 v Hlohovci V. ročník súťaže Mladý hasič a záchranár, kde v kategórii mladší
žiaci sme skončili na III. mieste s výsledným hodnotením 19 b a v kategórii starší žiaci taktiež
na III. mieste s výsledným hodnotením 15 b.
-

V rámci taktickej prípravy sme sa zúčastnili 4.mája 2007 previerkového a námetového cvičenia na
Bytový dom v Drahovciach spolu s jednotkou OR HaZZ SR v Piešťanoch, DHZ Drahovce, DHZ Veľké
Kostoľany a záchrannou zdravotnou službou FALCK záchranná, a.s. Košice, prevádzka Hlohovec.
Žiaľ, v roku 2007 sme sa nevenovali len športu, súťažiam a príprave ale naši členovia zasahovali aj pri
dvoch represívnych zásahoch a to:
- 20.júna 2007, kedy po veternej smršti naši členovia zabezpečovali prejazdnosť miestnych
komunikácií v obci pod velením Ericha Moravanského , pričom je potrebné poďakovať Martinovi
Pernému za zapožičanie jeho vlastnej motorovej píly za týmto účelom
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22.augusta 2007 bola operačným strediskom OR HaZZ SR v Piešťanoch vyžiadaná súčinnosť
pri hasení lesného požiaru v k.ú. Hubina, kde sa na ši členovia zúčastnili pod velením Mariána
Mathiasa
28.augusta 2007 obyvateľ obce Moravany nad Váhom spozoroval plamene pri rieke Váh
a veliteľom OcHZ bol telefonicky vyhlásený poplach, po výjazde a vykonanom prieskume bolo
zistené, že požiar sa nachádza v k.ú. Horná Streda (okres Nové Mesto nad Váhom,
Trenčiansky kraj) a po telefonickom overení na operačnom stredisku OR HaZZ SR
v Piešťanoch jednotka výjazd ukončila bez vykonania zásahu

Opäť sa ukázalo, že našich hasičov sa môže starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva
spoľahnúť a že moraviansky hasiči sú operačne a takticky pripravený zvládnuť úlohy súvisiace
s ochranou života osôb a majetku.
V dňoch 4 až 5 júla 2007 naši členovia spolu s technikou ŠKODA 706 CAS 32 RTHP zabezpečovali
požiarnu asistenčnú hliadku na festivale populárnej hudby HODOKVAS na letisku v Piešťanoch pre
organizátora, rakúsku hudobnú agentúru NOVA MUSIC ENTERTAINMENT.
Naša obec sa v roku 2007 zúčastnila celoštátnej súťaže DEDINA ROKA a na hodnotiacej prezentácii
ktorej súčasťou bola aj činnosť nášho hasičského zboru, ktorá sa uskutočnila 9.augusta 2007
v Moravanoch nad Váhom nás reprezentovali súrodenci Valkovci (Alexandra a Miroslav.)
V roku 2007 sa výrazne posilnila aj naša členská základňa, kedy medzi nás vstúpilo 8 nových členiek,
ktoré tvoria historicky prvé družstvo žien v podmienkach nášho zboru. Privítajme teda medzi nami naše
nové členky, sú to Alexandra Valková, Alexandra Chromiaková, Alexandra Nemšáková, Soňa
Gašparová, Romana Kačeriaková, Monika Galbičková, Veronika Danielová a Veronika Paulovičová.
Poprosím, aby menované vstali a prišli sem ku predsedníckemu stolu podpísať svoje členské preukazy
DPO SR aby sa tak slávnostne spečatil ich vstup do dobrovoľnej požiarnej ochrany.
V tejto súvislosti chcem poďakovať najmä Erichovi Moravanskému a Tomášovi Wagnerovi za to, že sa
družstvo žien v Moravanoch nad Váhom podarilo vybudovať a že dosahuje pekné výsledky. No vďaka
nepatrí len im, ale Vám všetkým ktorí ste v roku 2007 či už reprezentovali obec na športových súťažiach
alebo chránili životy a majetok obyvateľov našej obce. Naša obec a aj vy sami na seba môžete byť
právom hrdí. Nech nám Pán Boh v tom pomáha aj v roku 2008.
BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC!

Peter Uhrin, v.r.
predseda DHZ

Marián Mathias, v.r.
podpredseda DHZ
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