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 2010
12. FEBRUÁRA 2011
Správa o činnosti a plnení úloh DHZ v roku 2010
Vážení hasiči a ctení hostia,
stretávame sa spoločne v úvode roku 2011 aby sme zhodnotili našu činnosť za rok 2010.
Začal by som vyhodnotením plnenia schváleného plánu hlavných úloh DHZ v Moravanoch nad Váhom
na rok 2010:
- splnené: získanie nových členov, zaregistrovanie sa a využívanie systému SMS notifikácie
zvolávania členov hasičského zboru k zásahovej činnosti, zaregistrovanie zásahového vozidla
do mýtneho systému, odvysielanie informačnej relácie v obecnom rozhlase 2x ročne, účasť na
územnej súťaži DHZ v roku 2010 s hasičským družstvom mužov a žien, priebežná a trvalá
starostlivosť o hasičskú techniku, zabezpečenie materiálno - technických prostriedkov (pohonné
hmoty, mazivá, náhradné diely, výstroj a výzbroj) pre činnosť v roku 2010 podľa schváleného
rozpočtu obce, zabezpečenie dodávateľskej opravy zapeňovača a stieračov, výmena sedadla
vodiča a montáž polievacej lišty na zásahovom vozidle, zapájanie DHZ do kultúrneho
a spoločenského života obce, aktualizovanie údajov o hasičskom zbore na internetovej stránke
obce
- čiastočne splnené: zasielanie polročných Hlásení o činnosti na ÚzV DPO SR v Piešťanoch
v požadovaných termínoch, t.j. do 20.júla za I. polrok a do 20.januára za II. polrok (zaslané len
ako celok za kalendárny rok), účasť zvolených členov DHZ v Moravanoch nad Váhom na
činnosti orgánov ÚzV DPO SR v Piešťanoch (Tomáš Wagner sa nezúčastnil všetkých
zasadnutí), zapojenie sa do územného taktického cvičenia (len telefonickým spojením)
zúčastniť sa pohárových súťaží v hasičskom športe (nezúčastnili sme sa všetkých)
- nesplnené: účasť na školeniach a IMZ organizovaných ÚzV DPO SR v Piešťanoch (žiadne sa
nekonalo), účasť na školeniach v Odbornej škole DPO SR v Martine (žiadne sa nekonali),
vykonanie besedy so žiakmi Základnej školy s materskou školu v Moravanoch nad Váhom,
konanie miestneho taktického cvičenia a vyhlásenie cvičného poplachu, účasť na hre mladých
hasičov PLAMEŇ v roku 2010, zabezpečenie skladovania výcvikových prostriedkov a výcvikový
polygón v areáli Základnej školy v Moravanoch nad Váhom, zabezpečenie spájania pre potreby
výcviku mladých hasičov sacieho vedenia pomocou gumeného tesniaceho krúžku a požívanie
poistiek voči rozpojeniu hadíc, predloženie projektu na získanie grantu z prostriedkov
Trnavského samosprávneho kraja pre materiálne zabezpečenie výcviku mladých hasičov,
podieľanie sa na údržbe verejnej zelene zavlažovaním (nebolo treba - stále pršalo)
Stav členskej základne nášho DHZ ku dňu 31. december 2010 je 42 členov, z toho 14 žien. Najstarším
členom nášho zboru je dlhoročný bývalý člen výboru vo funkcii pokladníka Milan Hulman, narodený
v roku 1925 (má presne toľko isto rokov ako náš DHZ) a členom nášho zboru je od roku 1943.
Najmladším členom je Romana Kačeriaková, narodená v roku 1991 – od roku 2007.
V roku 2010 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 Peter Adamec a Pavol Hulman. Prosím pristúpte. Ďakujem.
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Členovia DHZ v Moravanoch nad Váhom sa v roku 2010 zúčastnili na nasledovných súťažiach:
- 5. júna 2010 „O PUTOVNÝ POHÁR GENERÁLNEHO RIADITEĽA SLOVENSKÝCH
LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV PIEŠŤANY“ - XXII. ročník v Piešťanoch, kde muži skončili na V.
mieste s časom 21,06 s v hasičskom útoku s vodou
- 19. júna 2010 sa v Bašovciach uskutočnila Územná súťaž DHZ, kde sa družstvo mužov DHZ
Moravany nad Váhom umiestnilo na VI. mieste s výsledným bodovým hodnotením 107,74 b
a družstvo žien na III. mieste s výsledným bodovým hodnotením 126,22 b, v preteku jednotlivca
kategórie MUŽI NAD 35 ROKOV konečne zvíťazil Martin Perný s časom 16,0 s a získal 1.
výkonnostnú triedu, medzi ženami s časom 18,1 s skončila na II. mieste Soňa Gašparová
a obhájila 2. výkonnostnú triedu
- 19. júna 2010 nočná súťaž „O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE BANKA“ - VI. ročník
v Banke, kde muži skončili na II. mieste s časom 19,54 s a ženy na I. mieste s časom 24,62
s v hasičskom útoku s vodou
- 14. augusta 2010 „O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA VRBOVÉ“ – V. ročník vo
Vrbovom – súťaž sa konala pri príležitosti 120 výročia založenia DHZ Vrbové, naši muži a ženy
žiaľ vo výslednom poradí karty nezamiešali
- 28. augusta 2010 na nočnej súťaži „O POHÁR STAROSTU OBCE LÚKA“ – II. ročník v Lúke
v hasičskom útoku s vodou naše ženy obsadili IV. miesto s časom 26,16 s, muži skončili na
poslednom 19 mieste keď ani jeden z pokusov nemali hodnotený
Po súťažiach v roku 2010 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, štafetu v kategórii mužov sme v roku 2010 vylepšili na 86,94 s na súťaži
v Bašovciach a v kategórii žien sme ju v roku 2010 tiež zlepšili na 95,81 s taktiež v Bašovciach.
Práca s mládežou, najmä zo žiakmi Základnej školy s materskou školou v Moravanoch nad Váhom bola
v roku 2010 poznačená mimoriadnou situáciou – početnými záplavami, pri ktorých náš hasičský zbor
zasahoval. Keďže po vykonaných zásahoch sme sa museli prioritne venovať oprave poškodenej
techniky, z časového dôvodu sa nácvik hry mladých hasičov PLAMEŇ neuskutočnil. Branno – športový
pretek pre žiakov základných škôl sa v roku 2010 neuskutočnil zo strany hlavných organizátorov - OR
HaZZ SR v Piešťanoch a Mestskej knižnice Mesta Piešťany. 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 riaditeľom školy a novým obecným zastupiteľstvom 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 2010, keďže náš DHZ sa zúčastnil v roku 2010 viacerých
zásahov. Dňa 22. septembra 2010 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. 21. októbra 2010 sa uskutočnilo cvičenie na
objekt Letiska v Piešťanoch za účasti jednotiek OR HaZZ SR v Piešťanoch a ZHZ Letisko Piešťany.
V rámci tohto cvičenia bolo preverené spojenie s veliteľom nášho zboru.
V roku 2010 náš zbor uskutočnil nasledovné represívne zásahy:
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27. marca 2010 pri požiari trávnatého a krovinatého porastu v okolí Nadbrežnej ulice
v Moravanoch nad Váhom v čase 19.18 – 19.49 hod. za účasti členov Tomáš Wagner, Dalibor
Markovič, Miroslav Valko, Peter Minárik a Jakub Valovič pod velením Ericha Moravanského,
zásah bol samostatný
- 26. mája 2010 technický zásah odstraňovaním naplavenín z telesa cestnej komunikácie II/507
v k.ú. Ducové v čase 18.22 – 21.10 hod. za účasti členov Miroslav Valko, Adam Vido a Mário
Sulák pod velením Ericha Moravanského, zásah bol samostatný
- 1. júna 2010 záplava pozemku a obytných častí rodinného domu Márie Briškovej na
Nadbrežnej 7 v Moravanoch nad Váhom v čase 17.12 – 19.08 hod. za účasti členov Tomáš
Wagner, Milan Baláž, Martin Perný, Miroslav Valko, Adam Vido, Mário Sulák a Adrián Nedorost
pod velením Ericha Moravanského, zásah bol vyžiadaný ako súčinnostný zo strany OR HaZZ
SR v Piešťanoch
- 3. júna 2010 záplava pivničných priestorov rodinného domu Daniela Suláka na Sladovej 152
v Moravanoch nad Váhom v čase 9.35 – 21.40 hod. za účasti členov Adama Vida, Miroslava
Valka, Mariána Mathiasa pod velením Ericha Moravanského s poskytnutím osobnej a vecnej
pomoci Petra Adamca a Pavla Hulmana, zásah bol samostatný
- 11. júna 2010 požiar hospodárskej budovy pri rodinnom dome v k.ú. Ducové v čase 15.57 –
17.08 hod. za účasti členov Tomáš Wagner, Martin Perný, Peter Minárik, Mário Sulák, Vladimír
Blahuta pod velením Ericha Moravanského s poskytnutím osobnej a vecnej pomoci Petra
Adamca a Pavla Hulmana, zásah bol vyžiadaný ako súčinnostný zo strany OR HaZZ SR
v Piešťanoch
- 13. júna 2010 záplava pivničných priestorov rodinného domu p. Štefanca na Sladovej 153
v Moravanoch nad Váhom v čase 14.26 – 15.40 hod. za účasti členov Tomáša Wagnera,
Adriána Nedorosta a Mária Suláka pod velením Ericha Moravanského, zásah bol samostatný
- 20. júna 2010 záplava retenčného priestoru dažďového kanála v k.ú. Ducové v čase 15.17 –
19.15 hod. za účasti členov Miroslav Valko, Pavol Hulman, Peter Adamec a Romana
Kačeriaková pod velením Ericha Moravanského, zásah bol samostatný
- 19. augusta 2010 požiar hypermarketu PT UNIVERZÁL v Piešťanoch v čase 00.13 – 02.58
hod. 20. augusta 2010 za účasti členov Martin Perný, Miroslav Valko, Adam Vido a Peter
Minárik pod velením Tomáša Wagnera, zásah bol vyžiadaný ako súčinnostný zo strany OR
HaZZ SR v Piešťanoch
- 28. augusta 2010 požiar rodinného domu Silvestra Gajdošecha v Lúke v čase 21.11 – 21.52
hod. za účasti členov Tomáša Wagnera, Pavla Hulmana, Miroslava Valka, Petra Adamca,
Adriána Nedorosta, Mária Suláka a Jozefa Veselého pod velením Ericha Moravanského, zásah
bol vyžiadaný ako súčinnostný zo strany DHZ Lúka
- 10. októbra 2010 požiar bunky umiestnenej v Jarnej ulici v Moravanoch nad Váhom v čase
02.29 – 03.35 hod. za účasti Martina Perného, zásah bol vyžiadaný ako súčinnostný zo strany
OR HaZZ SR v Piešťanoch
- 15. októbra 2010 požiar pneuservisu DEKAN v Ostrove pri Piešťanoch v čase 00.23 – 02.15
hod. 16. augusta 2010 za účasti členov Milan Baláž, Martin Perný, Miroslav Valko, Mário Sulák
pod velením Tomáša Wagnera s poskytnutím osobnej pomoci Jozefom Masarechom, zásah bol
vyžiadaný ako súčinnostný zo strany OR HaZZ SR v Piešťanoch
Zásahová činnosť DHZ Moravany nad Váhom v roku 2010 bola ocenená poďakovaním Predsedníctva
Územného výboru DPO SR v Piešťanoch a ĎAKOVNÝM LISTOM Prezídia DPO SR v Bratislave,
-
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odvaha a statočnosť našich členov bola ocenená zo strany riaditeľa OR HaZZ SR v Piešťanoch Petra
Galba za činnosť pri požiari hypermarketu PT UNIVERZÁL v Piešťanoch.
Naša technika používaná pri zásahoch dostala poriadne zabrať a tak sme mimo plánu pristúpili
k výmene štartéra, za čo vyslovujem na tomto mieste úprimné poďakovanie Miroslavovi Valkovi. Taktiež
bola v roku 2010 dodávateľsky zrealizovaná generálna oprava čerpadla na zásahovom vozidle ŠKODA
706 CAS 32 RTHP firmou Peter Adamec – FLEXIBLE z Moravian nad Váhom.
Počas roka 2010 sa náš zástupca v územných orgánoch DPO SR Tomáš Wagner podieľal na ich práci
nasledovne:
- zúčastnil sa 2 zasadnutí územného výcvikového štábu, 1 zasadnutia pléna územného výboru
- ako rozhodca sa zúčastnil Územnej súťaže DHZ v Bašovciach
V rámci kultúrneho a spoločenského života obce sa náš zbor zapojil do programu v rámci tzv.
„pochovávania basy“, ktoré sa uskutočnilo 16. februára 2010 v Gazdovskom hostinci v Moravanoch nad
Váhom, kde účasť našich členov koordinoval podpredseda zboru Marián Mathias aj napriek zlomenej
nohe.
Pre DPO SR bol rok 2010 postupový v kategórii detí. Územný výbor v Piešťanoch bol na Krajskom kole
hry PLAMEŇ v Špačinciach reprezentovaný víťazom územného kola – DHZ Dvorníky v kategórii
dievčatá a DHZ Vrbové v kategórii chlapci (víťaz územného kola DHZ Leopoldov sa účasti vzdal).
Celoštátne kolo hry PLAMEŇ sa uskutočnilo 9 a 10 júla 2010 v Turčianskych Tepliciach, v kategórii
dievčatá zvíťazila Šuňava a v kategórii chlapci ZŠ Hutnícka, Spišská Nová Ves. Tieto kolektívy detí
budú reprezentovať Slovenskú republiku na XVIII. Medzinárodnej súťaži mladých hasičov CTIF
v Kočevje (Slovinsko) v dňoch 17 až 24 júla 2011.
Záverom mi dovoľte aby som Vám všetkým poprial v roku 2011 veľa odhodlania a dostatok úsilia aby
sme úlohy na nás kladené mohli plniť aspoň na takej úrovni, ako tomu bolo v roku 2010.
BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC!

Peter Uhrin, v.r.
predseda DHZ

Marián Mathias, v.r.
podpredseda DHZ
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