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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ V MORAVANOCH NAD VÁHOM ZA ROK 2009
6. FEBRUÁRA 2010
Správa o činnosti a plnení úloh DHZ v roku 2009
Vážení hasiči, ctený pán starosta a hostia,
stretávame sa spoločne v úvode roku 2010, roku v ktorom si pripomíname okrúhle – 85 výročie
založenia hasičského zboru v Moravanoch nad Váhom. Bolo by zaujímavé poznať názory zakladajúcich
členov a prvého veliteľa nášho zboru – učiteľa miestnej školy Petra Kosmála na činnosť DHZ po 85
rokoch. Žiaľ, to nie je možné, preto dovoľte aspoň mne, aby som zhodnotil naše aktivity v roku 2009.
Začal by som vyhodnotením plnenia schváleného plánu hlavných úloh DHZ v Moravanoch nad Váhom
v roku 2009:
- splnené: účasť našich členov na zasadaní orgánov ÚzV DPO SR, získanie nových členov,
účasť na školeniach a IMZ, odvysielanie informačných relácií v obecnom rozhlase, starostlivosť
o vozidlo ŠKODA 706 CAS 32 RTHP, prevzatie z opravy a odskúšanie 1 ks prenosnej
motorovej striekačky PS-12 TAZ 1.9 ŠPORT pre súťažné účely, zabezpečenie materiálno –
technických prostriedkov pre činnosť, účasť v územnej súťaži DHZ družstva mužov a žien,
prerobenie výcvikovej nádrže na vodu podľa predpisov pre hasičský šport, účasť na pohárových
súťažiach v hasičskom športe, údržba verejnej zelene zavlažovaním, aktualizovanie údajov
o hasičskom zbore na internetovej stránke obce
- čiastočne splnené: miestne taktické cvičenie sa v roku 2009 nekonalo, nakoľko DHZ sa
zúčastnil zásahu
- nesplnené: zasielanie polročných hlásení o činnosti na ÚzV DPO SR v Piešťanoch, účasť na
školeniach v OŠ DPO SR v Martine, beseda zo žiakmi ZŠ a MŠ, účasť v územnom taktickom
cvičení (nekonalo sa), zfunkčnenie penidla na zásahovom vozidle, účasť na hre mladých
hasičov PLAMEŇ (nekonal sa), skladovanie výcvikových prostriedkov a výcvikový polygón
v areáli ZŠ a MŠ, spracovanie kroniky činnosti v digitálnej forme, zapájanie DHZ do kultúrneho
a spoločenského života obce
Stav členskej základne nášho DHZ ku dňu 31. december 2009 je 40 členov, z toho 14 žien. Naše rady
v roku 2009 opustil Dominik Jakubička. Pripomeňme si jeho pamiatku symbolickou minútou ticha.
Prosím povstaňte. Ďakujem. Dominik Jakubička sa narodil 26. mája 1937 a zomrel 10. júla 2009 vo
veku 72 rokov. Členom DPO SR bol od roku 1960. V roku 1970 absolvoval kurz hasičských veliteľov
v Smoleniciach, od roku 1977 bol držiteľom odznaku VZORNÝ POŽIARNIK III. stupňa. Taktiež bol
držiteľom medaily „ZA VERNOSŤ“ DPO SR 40 rokov.
V roku 2009 medzi nás vstúpili dvaja noví členovia. Poprosím, aby po prečítaní svojich mien pristúpili
k nášmu stolu, kde slávnostným podpisom svojich členských preukazov spečatia svoj vstup do DPO
SR. Sú to Natália Veverová a Adrián Nedorost. Prosím pristúpte. Ďakujem. Je viac ako symbolické, keď
sa nám v osobe našej dlhoročnej členky Boženy Minárikovej a jej vnuka Adriána Nedorosta prelínajú
generácie v našom DHZ.
18. apríla 2009 naši členovia Erich Moravanský, Marián Mathias, Tomáš Wagner, Miroslav Valko
a Jakub Valovič osobne prevzali a odskúšali vo firme Marcela Faturová – FIRE System v Korni súťažnú
prenosnú motorovú striekačku PS-12 TAZ 1.9 ŠPORT. Splnil sa tak dlhoročný sen členov nášho zboru
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a konečne aj my vlastníme súťažnú striekačku, ktorá sa svojimi parametrami zaraďuje medzi najlepšie
na západnom Slovensku. Vďaka za uskutočnenie tohto nášho sna patrí Obci Moravany nad Váhom
vrátane starostu obce Petra Hulmana za zabezpečenie finančných prostriedkov na takúto náročnú
investíciu.
Súťažnú striekačku členovia DHZ v Moravanoch nad Váhom v roku 2009 odskúšali na nasledovných
súťažiach v hasičskom športe:
- 30. mája 2009 „O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE DRAHOVCE“ - X. ročník
v Drahovciach, kde muži skončili na IX. mieste s časom 21,04 s a ženy na IV. mieste s časom
29,71 s v hasičskom útoku s vodou
- 13. júla 2009 sa v Ratkovciach uskutočnila Územná súťaž DHZ, kde sa družstvo mužov DHZ
Moravany nad Váhom umiestnilo na VII. mieste s výsledným bodovým hodnotením 110,72 b
a družstvo žien na III. mieste s výsledným bodovým hodnotením 123,17 b, v preteku jednotlivca
sa tento rok našim mužom nedarilo, naopak do svojej formy sa opäť dostáva Romana
Kačeriaková, ktorá s časom 16,8 s skončila na II. mieste a získala 1. výkonnostnú triedu, na III.
mieste bola naša Alexandra Chromiaková s časom 17,1 s (2 výkonnostná trieda)
- 27. júna 2009 „O PUTOVNÝ POHÁR GENERÁLNEHO RIADITEĽA SLOVENSKÝCH
LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV PIEŠŤANY“ - XXI. ročník v Piešťanoch, kde muži skončili na V.
mieste s časom 19,93 s a ženy na III. mieste s časom 23,48 s v hasičskom útoku s vodou
- 4. júla 2009 súťaž s historickou hasičskou technikou v Rakoviciach, kde OLD BOYS nášho
zboru spolu so zástupkyňami jeho krajšej časti vypumpovali opäť III. miesto s výsledným časom
27,15 s, čo je lepšie ako v minulom roku, kedy sme skončili na IV. mieste
- 18. júla 2009 „O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA VRBOVÉ“ – IV. ročník vo Vrbovom,
kde muži obsadili V. miesto s časom 19,31 s a ženy III. miesto s časom 24,05 s v hasičskom
útoku s vodou
- 8. augusta 2009 na nočnej pohárovej súťaži v hasičskom útoku s vodou v Dvorníkoch naše
ženy obsadili III. miesto s časom 23,08 s, muži sa zúčastnili bez umiestnenia
- 29. augusta 2009 na nočnej pohárovej súťaži v hasičskom útoku s vodou v Lúke siahali naši
muži po medaile, keď napokon obsadili IV. miesto s časom 17,35 s, ženy skončili na II. mieste
v čase 21,86 s
- 13.septembra 2009 „O PUTOVNÝ POHÁR OBCE GERLACHOV“ – III. ročník v Gerlachove,
kde sa zúčastnili len muži a skončili na X. mieste s časom 20,03 s, pri príležitosti našej účasti
bol veliteľom zboru Erichom Moravanským odovzdaný predsedovi DHZ Gerlachov Michalovi
Ryšovi spomienkový predmet – maketa hasičského auta, zhotovená Jánom Davidom
Po súťažiach v roku 2009 môžeme teda konštatovať, že aktuálne historické rekordy pre hasičský útok
s vodou v kategórii mužov majú hodnotu 17,35 s, v kategórii žien 21,86 s (oba časy boli dosiahnuté
v roku 2009 na súťaži v Lúke, pre štafetu v kategórii mužov zostáva v platnosti čas 87,8 s z roku 2008
dosiahnutý na súťaži v Hornom Trhovišti a v kategórii žien čas 96,59 s z roku 2009 dosiahnutý
v Ratkovciach.
Práca s mládežou, najmä zo žiakmi Základnej školy s materskou školou v Moravanoch nad Váhom bola
v roku 2009 poznačená nekonaním Územného kola hry mladých hasičov PLAMEŇ v okresoch Piešťany
a Hlohovec. Aj napriek tejto skutočnosti boli vykonané 2 nácviky so žiakmi a to s jedným družstvom
chlapcov a s jedným družstvom dievčat. Branno – športový pretek pre žiakov základných škôl sa konal
17. septembra 2009 v Piešťanoch, ktorého hlavným organizátorom bolo OR HaZZ SR v Piešťanoch
a Mestská knižnica Mesta Piešťany. Žiaľ, z organizačnej stránky bolo podujatie zabezpečené tak, že
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naša škola nebola pozvaná na túto súťaž a preto sa jej ani nezúčastnila. V rámci hry PLAMEŇ boli
Uznesením Prezídia DPO SR zo dňa 10. decembra 2009 novelizované Pravidlá pre celoštátnu hru,
preto v rámci prípravy žiakov v roku 2010 bude potrebné postupovať podľa týchto novelizovaných
pravidiel. Starostovi obce sa stále nepodarilo vyriešiť skladovanie materiálu pre hru PLAMEŇ vrátane
súťažných striekačiek. Je mrzuté, že investované prostriedky strácajú postupne z tohto dôvodu na
hodnote. Zostáva len vysloviť nádej, že starosta spolu s novým riaditeľom školy tento problém čím skôr
vyriešia.
V rámci taktickej prípravy sme neuskutočnili a ani sme sa nezúčastnili žiadneho cvičenia. Bolo to však
v súlade s Plánom hlavných úloh na rok 2009, keďže náš DHZ sa zúčastnil v roku 2009 zásahu. Dňa
17. septembra 2009 sa veliteľ zboru Erich Moravanský zúčastnil odborno – metodického zamestnania
veliteľov závodných hasičských zborov a obecných hasičských zborov v Hasičskej stanici Piešťany,
ktoré organizovalo OR HaZZ SR v Piešťanoch.
Represívny zásah sa uskutočnil 18. júla 2009 po návrate zo súťaže vo Vrbovom. Po prudkom
prívalovom daždi došlo k zaplaveniu pivničných priestorov rodinného domu Rudolfa Modrovského na
Piešťanskej ulici 395 v Moravanoch nad Váhom. Poškodený občan túto skutočnosť nahlásil tajomníkovi
DHZ Tomášovi Wagnerovi, ktorý v tom čase zastupoval neprítomného veliteľa DHZ Ericha
Moravanského. Tomáš Wagner vyhlásil telefonicky poplach a ujal sa velenia zásahu. Voda bola
odčerpávaná z pivničných priestorov striekačkou PPS 12R a jedným výtlačným prúdom „B“ odvádzaná
do kanalizačnej siete. K zaplaveniu priestorov došlo z dôvodu realizácie výkopových prác pozdĺž
Inoveckej ulice. Z tohto dôvodu bola odčerpávaná voda aj z realizovaného výkopu vozidlom Š 706 CAS
32 RTHP a jedným výtlačným prúdom „B“ odvádzaná do kanalizačnej siete. Vzhľadom na pokračujúci
dážď bolo veliteľom zásahu rozhodnuté povolať mechanizmy a vykonať zásyp realizovanej ryhy na
Inoveckej ulici aby nedochádzalo k ďalšiemu zaplavovaniu pivničných priestorov. Zásah bol sťažený
umiestnením zasahujúcej techniky na ceste II. triedy – Piešťanská ulica v Moravanoch nad Váhom kde
bolo potrebné vykonávať trvalú reguláciu dopravy počas celého zásahu. Činnosť jednotky bola
ukončená po 4,5 hodinách. Zásahu sa zúčastnili Tomáš Wagner, veliteľ zásahu, Martin Perný
a Miroslav Valko ako strojníci, Mário Sulák, Vladimír Blahuta a krst symbolickým ohňom zažil aj náš
nový člen Adrián Nedorost.
Počas roka 2009 sa naši zástupcovia v územných orgánoch DPO SR podieľali na ich práci nasledovne:
- Tomáš Wagner, vo funkcii územného veliteľa sa zúčastnil 2 zasadnutí územného výcvikového
štábu, 1 zasadnutia pléna územného výboru, ako rozhodca sa zúčastnil Územnej súťaže DHZ
v Ratkovciach, Krajskej súťaže DHZ vo Veľkých Kostoľanoch a Majstrovstiev Slovenskej
republiky DHZ v Kysuckom Novom Meste
- Marián Mathias, vo funkcii člena komisie mládeže sa nezúčastnil žiadneho podujatia v rámci
ÚzV DPO SR v Piešťanoch nakoľko sa písomne svojho členstva v komisii vzdal
V roku 2009 sa uskutočnilo stretnutie Zaslúžilých členov DPO SR z územia bývalého okresu Trnava,
čiže okresov Piešťany, Hlohovec a Trnava. Za náš DHZ sa zúčastnil Zaslúžilý člen DPO SR Peter
Uhrin. Stretnutie sa konalo dňa 4. decembra 2009 v Hasičskej stanici v Trnave za účasti prezidenta
DPO SR Jozefa Minárika.
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V rámci DPO SR bol rok 2009 postupový v kategórii dospelých. Územný výbor v Piešťanoch bol na
Krajskej súťaži DHZ vo Veľkých Kostoľanoch reprezentovaný víťazmi územnej súťaže – DHZ Prašník
v kategórii muži aj ženy. V krajskej súťaži skončili muži DHZ Prašník na IV. mieste a ženy na II. mieste.
Trnavský kraj bol na Majstrovstvách Slovenskej republiky reprezentovaný víťazmi z Veľkých Kostolian –
DHZ Kátlovce (okres Trnava) v kategórii muži a DHZ Senica (okres Senica). Obaja zástupcovia
Trnavského kraja boli na majstrovstvách úspešní, keď vo svojich kategóriách zvíťazili a stali sa
majstrami Slovenska pre roky 2009 – 2010. Vo svetovom meradle by som rád spomenul dve podujatia
z roku 2009 – a to Hasičskú olympiádu CTIF, ktorá sa konala v Ostrave (Česká republika)
a Majstrovstvá sveta v hasičskom športe, ktoré sa konali v Ufe (Ruská federácia). Na hasičskej
olympiáde v Ostrave sa víťazom v kategórii muži – dobrovoľní hasiči stala Česká republika, Slovensko
skončilo na III. mieste. Kategória mužov – hasičov z povolania má víťazov z Bieloruska. V Kategórii žien
zvíťazila Česká republika A, pričom zaujímavosťou je že na II. a III. mieste skončili teamy z ČR B a C.
Olympiáda bola po prvýkrát v histórii vysielaná v priamom televíznom prenose kanálom ČT4 Českej
televízie. Majstrami sveta v ruskej Ufe sa stali hasiči z Ruskej federácie, vicemajstrami sveta Česká
republika a na III. mieste skončila Ukrajina. Takže pozitívnych príkladov pre našu činnosť máme v okolí
viac ako dosť – či už sú to Kátlovce, Senica alebo Česká republika.
Záverom mi dovoľte aby som Vám všetkým poprial v roku 2010 veľa odhodlania a dostatok úsilia aby
sme úlohy na nás kladené mohli plniť aspoň na takej úrovni, ako tomu bolo v roku 2009.
BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC!

Peter Uhrin, v.r.
predseda DHZ

Marián Mathias
podpredseda DHZ
v.z. Erich Moravanský
podpredseda – veliteľ DHZ
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