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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ V MORAVANOCH NAD VÁHOM ZA ROK 2011
17. DECEMBRA 2011
Správa o činnosti a plnení úloh DHZ v roku 2011
Vážení hasiči a ctení hostia,
stretávame sa spoločne v závere roka 2011 aby sme zhodnotili našu činnosť nielen za uplynulý rok ale
formou volieb nového výboru, ktoré nás dnes ešte čakajú aj za celé uplynulé päťročné funkčné obdobie.
Začal by som vyhodnotením plnenia schváleného plánu hlavných úloh DHZ v Moravanoch nad Váhom
na rok 2011:
- splnené: účasť na školeniach a IMZ, účasť zvolených členov na činnosti orgánov ÚzV DPO SR
v Piešťanoch, odvysielanie informačných relácií v obecnom rozhlase, účasť sa územnej súťaži
DHZ v roku 2011 s hasičským družstvom mužov a žien, miestne taktické cvičenia, starostlivosť
o hasičskú techniku vrátane vykonania technickej kontroly vozidla, materiálno - technické
prostriedky pre činnosť v roku 2011 (boli zakúpené čižmy, rukavice a opasky pre zásahové
družstvo), terče pre nácvik hasičského útoku s vodou a vozík na ručný presun striekačky, účasť
na hre mladých hasičov PLAMEŇ, spájanie sacieho vedenia pomocou gumeného tesniaceho
krúžku a požívanie poistiek voči rozpojeniu hadíc pre mladých hasičov, účasť sa pohárových
súťažiach, zavlažovanie verejnej zelene, aktualizácia údajov o hasičskom zbore na internetovej
stránke obce
- čiastočne splnené: získanie nových členov (len jeden), skladovanie výcvikových prostriedkov
a výcvikový polygón v areáli Základnej školy v Moravanoch nad Váhom (stále v provizórnych
podmienkach), zapájanie DHZ do kultúrneho a spoločenského života obce (len jedna akcia),
zasielanie polročných Hlásení o činnosti (len raz ročne)
- nesplnené: beseda so žiakmi Základnej školy s materskou školu v Moravanoch nad Váhom,
zapojenie sa do Územného taktického cvičenia (nekonalo sa)
Stav členskej základne nášho DHZ ku dňu 30. november 2011 je 42 členov, z toho 15 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 2011 medzi nás vstúpil jeden nový člen – Erika Adamcová. Poprosím ju, aby pristúpila k nášmu
stolu, kde slávnostným podpisom svojho členského preukazu potvrdí svoj vstup do DPO SR. Prosím
pristúp. Ďakujem.
Členovia DHZ v Moravanoch nad Váhom sa v roku 2011 zúčastnili na nasledovných súťažiach:
- 7. mája 2011 celoslovenskej súťaže s historickými hasičskými striekačkami pri príležitosti
výstavy FIRECO 2011 - III. ročník v Trenčíne, kde muži skončili na V. mieste s časom 54,08
s v hasičskom útoku s vodou
- 28. mája 2011 sa v Dvorníkoch uskutočnila Územná súťaž DHZ, kde sa družstvo mužov
Moravany nad Váhom umiestnilo na VII. mieste s výsledným bodovým hodnotením 116,23 b
a družstvo žien na II. mieste s výsledným bodovým hodnotením 131,89 b, v preteku jednotlivca
kategórie MUŽI NAD 35 ROKOV zvíťazil náš Peter Adamec s časom 18,2 s a získal 3.
výkonnostnú triedu, Pavol Hulman z Moravian nad Váhom v tejto kategórii skončil na druhom
mieste taktiež s 3. výkonnostnou triedou, medzi ženami s časom 17,4 s zvíťazila naša
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Alexandra Chromiaková a obhájila 2. výkonnostnú triedu, na II. mieste bola opäť naša Soňa
Gašparová, ktorá v čase 18,7 s obhájila 2. výkonnostnú triedu
- 4. júna 2011 „O PUTOVNÝ POHÁR GENERÁLNEHO RIADITEĽA SLOVENSKÝCH
LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV PIEŠŤANY“ - XXIII. ročník v Piešťanoch, kde ženy skončili na IV.
mieste s časom 34,67 s v hasičskom útoku s vodou
- 18. júna 2011 nočná súťaž „O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE BANKA“ - VII. ročník
v Banke, kde muži skončili na VIII. mieste s časom 22,65 s v hasičskom útoku s vodou a ženy
na III. mieste určenom losom na koľko ani jeden pokus nemali platný
- 23. júla 2011 „O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA VRBOVÉ“ – VI. ročník vo Vrbovom,
naši muži skončili na VII. mieste s časom 20,81 s v hasičskom útoku s vodou
- 6. augusta 2011 „O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE PRAŠNÍK“ - VII. ročník v Prašníku,
kde žiaľ naši muži nemali ani jeden platný pokus
- 20. augusta 2011 na súťaži „O POHÁR STAROSTU OBCE BAŠOVCE“ – I. ročník
v Bašovciach, netradične v hasičskom útoku s vodou cez pretlakový ventil muži obsadili
výsledné III. miesto s časom 21,14 s a naše ženy zvíťazili s časom 29,47 s
- 28. augusta 2011 na nočnej súťaži „O POHÁR STAROSTU OBCE LÚKA“ – III. ročník v Lúke
v hasičskom útoku s vodou naše ženy obsadili VI. miesto s časom 22,41 s, muži skončili na XV.
mieste v čase 21,07 s – súťaž sa išla na jeden súťažný pokus
- 18. septembra 2011 na súťaži „O PUTOVNÝ POHÁR OBCE GERLACHOV“ – V. ročník
v Gerlachove (súťaž je súčasťou Podtatranskej hasičskej ligy) naši muži obsadili XI. miesto
s časom 18,04 s
Po súťažiach v roku 2011 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 platí čas z roku 2010 zo súťaže
v Bašovciach 86,94 s a v kategórii žien 95,81 s taktiež zo súťaže v roku 2010 v Bašovciach.
Práca s mládežou, najmä zo žiakmi Základnej školy s materskou školou v Moravanoch nad Váhom sa
v roku 2011 po ročnej prestávke obnovila účasťou na Hre mladých hasičov PLAMEŇ 28. mája 2011
v Dvorníkoch, kde sme zvíťazili v kategórii chlapci s výsledným bodovým hodnotením 101,99 b.
V preteku jednotlivca kategórie chlapci zvíťazil Martin Valo z Moravian nad Váhom s časom 17,0 s.
Súťažné družstvo chlapcov sa zúčastnilo aj 4. júna 2011 súťaže „O PUTOVNÝ POHÁR
GENERÁLNEHO RIADITEĽA SLOVENSKÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV PIEŠŤANY“ - XXIII. ročník
v Piešťanoch, kde vo svojej kategórii v hasičskom útoku s vodou zvíťazili s časom 26,72 s.
14. septembra 2011 náš hasičský zbor pripravil pre deti z materskej školy „hasičské dopoludnie“, kde sa
mohli zoznámiť zo zásahovým vozidlom a jeho výbavou. Pre všetkých našich hasičov vďační škôlkari
na záver zaspievali pesničku „hasič k ohňu uteká...“.
Branno – športový pretek pre žiakov základných škôl sa v roku 2011 uskutočnil 21. septembra 2011
a organizovali ho OR HaZZ SR v Piešťanoch, Mestská knižnica Mesta Piešťany a ÚzV DPO SR
v Piešťanoch. Záštitu nad podujatím prevzal Trnavský samosprávny kraj a náš DHZ bol partnerom
podujatia spolu s DHZ Rakovice a DHZ Drahovce. Na podujatí sme vystavovali našu historickú hasičskú
ručnú striekačku. Vďaka za pomoc na tomto podujatí patrí Martinovi Pernému, Adamovi Vidovi
a Alexandre Chromiakovej, taktiež spoločnosti Ján Forgáč – STAVEBNINY, spol. s r.o. Moravany nad
Váhom za bezplatný prevoz striekačky. Je ale smutné, že súťaže sa žiaci našej školy nezúčastnili,
nakoľko ich pedagógovia boli vyťažení inými aktivitami. Skladovanie materiálu pre hru PLAMEŇ vrátane
súťažných striekačiek sa nám stále nepodarilo vyriešiť a stále sú uložené v provizórnych podmienkach
školskej garáže.
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V rámci operačnej a taktickej prípravy sme v roku 2011 uskutočnili 3 miestne cvičenia:
- 5. marca 2011 námetové cvičenie v lokalite Nadbrežie zamerané na lokalizáciu a hasebné
činnosti pri prírodných požiaroch pod velením Ericha Moravanského a za účasti Petra Adamca,
Pavla Hulmana, Miroslava Valka a Mária Suláka
- 14. mája 2011 námetové cvičenie v lokalite Prúdy zamerané na použitie lokálnych hasiacich
prostriedkov v bytových domoch v rámci jednotlivých podlaží z dvoma skupinami pod velením
Ericha Moravanského a Mariána Mathiasa za účasti Tomáša Wagnera, Adama Vida, Pavla
Hulmana, Miroslava Valka, Martina Perného a Petra Adamca
- 18. novembra 2011 námetové cvičenie v lokalite Diviakova skrýš zamerané na kyvadlovú
dopravu vody pri lesných požiaroch s obmedzenými silami pod velením Ericha Moravanského
a za účasti Martina Perného, Pavla Hulmana, Tomáša Wagnera a Moniky Moravanskej
Dňa 30. septembra 2011 sa Martin Perný zúčastnil odborno – metodického zamestnania veliteľov
závodných hasičských zborov a obecných hasičských zborov v Hasičskej stanici Hlohovec, ktoré
organizovalo OR HaZZ SR v Piešťanoch.
V roku 2011 náš zbor uskutočnil nasledovné represívne zásahy:
- 16. apríla 2011 pri požiari trávnatého a krovinatého porastu v lokalite Zákostolie v Moravanoch
nad Váhom v čase 21.24 – 22.58 hod. za účasti členov Peter Adamec, Pavol Hulman, Miroslav
Valko, Adam Vido a Martin Perný (zlomil 3 lopaty!) pod velením Ericha Moravanského, zásah
bol samostatný
- 3. mája 2011 technický zásah odstraňovaním naplavenín z telesa cestnej komunikácie
Hliníkova v Moravanoch nad Váhom v čase 16.21 – 21.08 hod. za účasti členov Tomáš
Wagner, Martin Perný, Miroslav Valko, Mário Sulák, Milan Baláž a Peter Adamec pod velením
Ericha Moravanského, zásah bol samostatný
- 4. mája 2011 technický zásah odstraňovaním naplavenín z telesa cestnej komunikácie Výtocká
vrátane mostného objektu v Moravanoch nad Váhom v čase 16.26 – 20.45 hod. za účasti
členov Martin Perný, Miroslav Valko, Mário Sulák, Peter Adamec a Marián Mathias pod velením
Ericha Moravanského, zásah bol samostatný
- 21. mája 2011 technický zásah odstraňovaním naplavenín z telesa cestnej komunikácie
Výtocká a v lokalite Pod lopatou v Moravanoch nad Váhom v čase 16.25 – 20.28 hod. za účasti
členov Martin Perný a Miroslav Valko pod velením Ericha Moravanského s poskytnutím osobnej
pomoci Milanom Melicherom, ml., zásah bol samostatný
- 3. júna 2011 záplava pivničných priestorov a priľahlých pozemkov RD Zuzicová a RD
Moravanská na Výtockej v Moravanoch nad Váhom v čase 15.48 – 23.38 hod. za účasti členov
Milan Baláž, Miroslav Valko, Adrián Nedorost, Adam Vido, Peter Adamec, Pavol Hulman,
Alexandra Valková a Romana Kačeriaková pod velením Tomáša Wagnera s poskytnutím
osobnej a vecnej pomoci rodín Zuzicových, Glevaňákových, Moravanských a Melicherových,
zásah bol spoločný s OR HaZZ SR v Piešťanoch a DHZ Vrbové
- 4. júna 2011 záplava pivničných priestorov a priľahlého pozemku RD Moravanská na Výtockej
v Moravanoch nad Váhom v čase 09.02 – 22.10 hod. za účasti členov Miroslav Valko, Adam
Vido, Peter Adamec, Pavol Hulman, Dalibor Markovič, Alexandra Valková a Romana
Kačeriaková pod velením Milana Baláža s poskytnutím osobnej a vecnej pomoci rodín
Moravanských a Melicherových, zásah bol samostatný
- 5. júla 2011 požiar osobného automobilu Michala Čavojského na Nadbrežnej v Moravanoch
nad Váhom v čase 23.14 – 23.52 hod. za účasti členov Miroslav Valko, Mário Sulák a Adam
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Vido pod velením Martina Perného, zásah bol vyžiadaný ako súčinnostný zo strany OR HaZZ
SR v Piešťanoch
- 4. augusta 2011 požiar trávnatého a krovinatého porastu v záhrade RD Jána Hulmana,
Nadbrežná 4 v Moravanoch nad Váhom v čase 22.06 – 23.48 hod. za účasti členov Martin
Perný, Miroslav Valko, Adam Vido, Peter Minárik a Mário Sulák pod velením Ericha
Moravanského, zásah bol vyžiadaný ako súčinnostný zo strany OR HaZZ SR v Piešťanoch
Naša technika používaná pri zásahoch dostala opäť poriadne zabrať a tak sme mimo plánu pristúpili
k výmene štartéra a zotrvačníka vozidla Š 706 CAS 32 dodávateľským spôsobom. Za to vyslovujem na
tomto mieste úprimné poďakovanie Miroslavovi Valkovi, ktorý tieto opravy zabezpečoval. Poďakovanie
patrí aj Martinovi Pernému za prípravu vozidla na STK, ktorú s ním aj úspešne 16. novembra 2011
absolvoval.
Počas roka 2011 sa náš zástupca v územných orgánoch DPO SR Tomáš Wagner podieľal na ich práci
nasledovne:
- zúčastnil sa 3 zasadnutí územného výcvikového štábu, 2 zasadnutí pléna územného výboru
- ako rozhodca sa zúčastnil Územnej súťaže DHZ v Dvorníkoch
V rámci kultúrneho a spoločenského života obce sa náš zbor opäť zapojil pod vedením podpredsedu
zboru Mariána Mathiasa do programu v rámci tzv. „pochovávania basy“, ktoré sa uskutočnilo 8. marca
2011 v Gazdovskom hostinci v Moravanoch nad Váhom.
Najvýznamnejšou udalosťou v živote nášho zboru bol bezpochyby 12. mája 2011, kedy naša členka
Božena Mináriková prevzala z rúk prezidenta DPO SR Jozefa Minárika najvyššie vyznamenanie –
zaslúžilý člen DPO SR. Tento slávnostný akt sa uskutočnil na celoslovenskom zhromaždení v Dome
odborov v Žiline. Ďakujeme Prezídiu DPO SR za ocenenie našej členky a Obci Moravany nad Váhom
za zabezpečenie jej účasti na odovzdaní ocenenia, ktorého sa zúčastnila spolu s manželom Jozefom,
synom Mariánom a predsedom nášho DHZ Petrom Uhrinom. Dovoľte, aby som jej ešte raz za jej
dlhoročnú prácu v protipožiarnej ochrane poďakoval ešte raz!
Pre DPO SR bol rok 2011 postupový v kategórii dospelých a dorastu. Územný výbor v Piešťanoch bol
na Krajskej súťaži DHZ v Zlatých Klasoch (okres Dunajská Streda) reprezentovaný víťazmi územnej
súťaže – DHZ Prašník v kategórii muži a ženy. Na Majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré sa
uskutočnili 10. júla 2011 v Dubnici nad Váhom bol náš Trnavský kraj reprezentovaný víťazmi krajskej
súťaže – DHZ Senica v kategórii ženy, DHZ Kátlovce v kategórii muži, DHZ Senica v kategórii
dorastenky a DHZ Moravský Svätý Ján v kategórii dorastenci. Majsterkami Slovenska v kategórii ženy
sa stali Ladce, v kategórii muži zvíťazil Gerlachov, medzi dorastenkami Spišské Bystré a majstrom
Slovenska medzi dorastencami sa stali Čerenčany. V dňoch 17 až 24 júla 2011 kolektívy detí zo ZŠ
Šuňava (dievčatá) a ZŠ Hutnícka v Spišskej Novej Vsi (chlapci) reprezentovali Slovenskú republiku na
XVIII. Medzinárodnej súťaži mladých hasičov CTIF v Kočevje (Slovinsko), kde oba kolektívy obsadili
zhodne V. miesto.
Záverom mi dovoľte aby som Vám všetkým poprial pokojné prežitie Vianočných sviatkov v roku 2011,
veľa odhodlania a úsilia pre Vás všetkých a najmä pre nový výbor nášho DHZ v roku 2012 a aj v ďalších
tak, aby sme úlohy na nás kladené mohli plniť aspoň na takej úrovni, ako tomu bolo doteraz.
BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC!
Peter Uhrin, v.r.
predseda DHZ

Marián Mathias, v.r.
podpredseda DHZ
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