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 2012
16. MARCA 2013
Správa o činnosti a plnení úloh DHZ v roku 2012
Vážení hasiči a ctení hostia,
stretávame sa spoločne v úvode roka 2013 aby sme zhodnotili našu činnosť za uplynulý rok, ktorý bol
prvým rokom nového výboru nášho hasičského zboru v päťročnom volebnom období 2012 – 2017.
Začal by som vyhodnotením plnenia schváleného plánu hlavných úloh DHZ v Moravanoch nad Váhom
na rok 2012:
- splnené: odvysielanie informačnej relácie v obecnom rozhlase, vykonanie Územného
taktického cvičenia, starostlivosť o hasičskú techniku, zabezpečenie materiálno technických
prostriedkov, výmena tesniacich krúžkov všetkých súťažných hadíc za silikónové, účasť na hre
mladých hasičov PLAMEŇ, zapojenie DHZ do kultúrneho a spoločenského života obce, údržba
verejnej zelene zavlažovaním, aktualizovanie údajov o hasičskom zbore na internetovej stránke
obce
- čiastočne splnené: účasť sa pohárových súťažiach v hasičskom športe (len družstvo mužov a aj
to nie na všetkých)
- nesplnené: zasielanie polročných Hlásení o činnosti na ÚzV DPO SR v Piešťanoch, účasť na
školeniach a IMZ, účasť zvolených členov na činnosti orgánov DPO SR, získanie nových
členov, beseda so žiakmi Základnej školy s materskou školu, účasť na územnej súťaži DHZ,
zabezpečenie skladovania výcvikových prostriedkov a výcvikový polygón
Stav členskej základne nášho DHZ ku dňu 31. december 2012 je 42 členov, z toho 15 žien. Najstarším
členom nášho zboru bol dlhoročný bývalý člen výboru vo funkcii pokladníka Milan Hulman, narodený
v roku 1925 a členom nášho zboru je od roku 1943. Žiaľ, vo februári 2013 navždy naše rady opustil.
Dovoľte, aby sme si jeho pamiatku pripomenuli symbolickou minútou ticha. Povstaňte prosím. Ďakujem.
Najmladším členom nášho zboru je Romana Kačeriaková, narodená v roku 1991 – od roku 2007.
V roku 2012 medzi nás nevstúpili žiadny nový členovia.
Členovia DHZ v Moravanoch nad Váhom sa v roku 2012 zúčastnili na nasledovných súťažiach:
- 23. júna 2012 nočná súťaž „O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE BANKA“ - VIII. ročník
v Banke, kde muži skončili na VIII. mieste s časom 25,75 s v hasičskom útoku s vodou
- 14. júla 2012 „O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA VRBOVÉ“ – VII. ročník vo Vrbovom,
naši muži skončili na XII. mieste s časom 31,25 s v hasičskom útoku s vodou
- 25. augusta 2012 na nočnej súťaži „O POHÁR STAROSTU OBCE LÚKA“ – IV. ročník v Lúke
v hasičskom útoku s vodou muži skončili na XXIII. mieste v čase 27,00 s – súťažilo sa na jeden
súťažný pokus
- 15. septembra 2012 na súťaži „O PUTOVNÝ POHÁR OBCE GERLACHOV“ – VI. ročník
v Gerlachove (súťaž je súčasťou Podtatranskej hasičskej ligy) naši muži obsadili XIII. miesto
s časom 20,36 s – súťažilo sa na jeden súťažný pokus
Po súťažiach v roku 2012 môžeme teda konštatovať, že sa nám vôbec nedarilo a 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
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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 - so žiakmi Základnej školy s materskou školou v Moravanoch nad Váhom v roku
2012 pokračovala účasťou na Hre mladých hasičov PLAMEŇ 27. mája 2012 v Dvorníkoch, kde sme
v kategórii chlapci s výsledným bodovým hodnotením 109,03 b obsadili II. miesto. V preteku jednotlivca
kategórie chlapci Michal Kollárik z Moravian nad Váhom s časom 15,4 s obsadil II. miesto.
Súťažné družstvo chlapcov sa zúčastnilo aj 8. septembra 2012 Dňa ozbrojených síl na Letisku
v Piešťanoch, kde sa predstavili ukážkami hasičského útoku s vodou.
21. septembra 2012 sa v Piešťanoch uskutočnila súťaž pre žiakov základných škôl z okresov Piešťany
a Hlohovec, ktorí si prišli zmerať sily v brannom preteku štvorčlenných hliadok MLADÝ HASIČ
A ZÁCHRANÁR v kategóriách mladší a starší žiaci. Naši žiaci sa preteku zúčastnili dvoma hliadkami a
obsadili III. miesto s výsledným bodovým hodnotením 14,22 b a druhá hliadka obsadila VII. miesto so
17,52 b. Podujatie organizovali 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 spoločnosti Ján Forgáč –
STAVEBNINY, spol. s r.o. Moravany nad Váhom za bezplatný prevoz striekačky.
V rámci operačnej a taktickej prípravy sme uskutočnili miestne cvičenie v spolupráci s OR HaZZ SR
v Piešťanoch 25. júna 2012. Súčinnostné cvičenie oboch jednotiek prebehlo v lokalite Výtoky
(križovatka - smer Nová Lehota) a bolo zamerané na zásah rozvinutím dopravných a útočných prúdov
hasebnej vody v ťažko prístupnom lesnom teréne Považského Inovca na ploche cca 20 000 m2. Pri
cvičení bola použitá technika IVECO Trucker, CAS32 TATRA 148, CAS 32 RTHP ŠKODA 706 a
NISSAN Nav. Pod velením Tomáša Wagnera sa cvičenia zúčastnili členovia nášho zboru Martin Perný,
Marián Mathias, Adam Vido, Mário Sulák a Peter Adamec.
V roku 2012 náš zbor uskutočnil nasledovné represívne zásahy:
- 9. februára 2012 pri požiari trávnatých a krovinatých porastov ľavobrežnej hrádze a inudácie
rieky Váh v Moravanoch nad Váhom v čase 16.41 – 17.48 hod. za účasti členov Peter Adamec,
Miroslav Valko, a Martin Perný pod velením Tomáša Wagnera, zásah bol spoločný s OR HaZZ
SR v Piešťanoch
- 25. februára 2012 požiar podkrovných priestorov rodinného domu Jana Kaplanová, Piešťanská
515 v Moravanoch nad Váhom v čase 11.57 – 12.43 hod. za účasti členov Miroslav Valko,
Mário Sulák, Pavol Hulman, Adrián Nedorost a Peter Adamec pod velením Martina Perného,
zásah bol spoločný s OR HaZZ SR v Piešťanoch
- 22. marca 2012 požiar rastlinných porastov na neobrábanej poľnohospodárskej pôde v blízkosti
rodinných domov v lokalite PÁLENICA v Moravanoch nad Váhom v čase 14.56 – 16.20 hod. za
účasti členov Martin Perný a Adam Vido pod velením Tomáša Wagnera, zásah bol spoločný s
OR HaZZ SR v Piešťanoch
- 11. apríla 2012 požiar drevených častí konštrukcie stavby maštale vlastníka Lesy SR, š.p. OLZ
Smolenice na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom v čase 10.52 – 12.56 hod. za účasti
členov Martin Perný a Peter Adamec pod velením Tomáša Wagnera, zásah bol spoločný s OR
HaZZ SR v Piešťanoch
- 31. mája 2012 požiar trávnatých a krovinatých porastov vinohradu v lokalite Červená veža
v Banke v čase 16.35 – 17.38 hod. za účasti členov Milan Baláž, Peter Adamec, Mário Sulák,
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Vladimír Blahuta pod velením Tomáša Wagnera, zásah bol spoločný s OR HaZZ SR
v Piešťanoch a DHZ Banka
10. septembra 2012 požiar trávnatých a krovinatých porastov pri obtokovom ramene rieky Váh
v Moravanoch nad Váhom v čase 14.05 – 14.42 hod. za účasti členov Adam Vido, Peter
Adamec, Pavol Hulman, a Mário Sulák pod velením Ericha Moravanského, zásah bol spoločný
s OR HaZZ SR v Piešťanoch
2. novembra 2012 požiar rekreačnej chaty Marcela Hulmana na Nadbrežnej ulici v Moravanoch
nad Váhom v čase 23.56 – 02.36 hod. za účasti členov Tomáš Wagner, Mário Sulák Martin
Perný, Peter Adamec, Pavol Hulman a Adam Vido 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, čo sa prejavilo fatálnym
poškodením prevodovej sústavy zásahového vozidla ŠKODA 706 CAS 32 RTHP, ktoré je z tohto
dôvodu aj v súčasnosti nepojazdné bez perspektívy možnej opravy vzhľadom na neexistenciu
náhradných dielov.
Počas roka 2012 sa náš zástupca v územných orgánoch DPO SR Tomáš Wagner nezúčastnil ani
jedného zasadnutia. Podieľal sa na práci štábov súťaží nasledovne:
- ako rozhodca sa zúčastnil Územnej kola hry PLAMEŇ v Dvorníkoch
- ako rozhodca sa zúčastnil Územnej súťaže DHZ vo Vrbovom
- ako rozhodca sa zúčastnil súťaže MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR v Piešťanoch
V rámci kultúrneho a spoločenského života obce sa náš zbor opäť zapojil pod vedením nášho člena
Mariána Mathiasa do programu v rámci tzv. „pochovávania basy“, ktoré sa uskutočnilo 22. februára
2012 v Gazdovskom hostinci v Moravanoch nad Váhom.
Republikové Valné zhromaždenie DPO SR, v ktorom okresy Piešťany a Hlohovec zastupoval
novozvolený člen Snemu DPO SR Silvester Boškovič z DHZ Vrbové zvolil v apríli 2012 nové vedenie
našej organizácie. Prezidentom DPO SR sa stal Jozef Pethı, viceprezidentom a ústredným veliteľom
Vojtech Nagy (zástupca Trnavského kraja v týchto orgánoch z OV DPO SR Dunajská Streda),
viceprezidentom a predsedom republikovej komisie mládeže Anton Urdovič, viceprezidentom
a predsedom republikovej preventívno – výchovnej komisie Tibor Vánik a vo funkcii generálneho
sekretára bol potvrdený Vendelín Horváth.
Hasičský a záchranný zbor SR tiež zmenil svojho najvyššieho predstaviteľa – personálnym rozkazom
ministra vnútra bol do tejto funkcie opätovne menovaný Alexander Nejedlý.
Pre DPO SR bol rok 2012 postupový v kategórii detí. Územný výbor v Piešťanoch bol na Krajskom kole
hry PLAMEŇ, ktorá sa konala 16. júna 2012 v Uníne (okres Skalica) reprezentovaný víťaznými
kolektívmi chlapcov a dievčat z DHZ Dvorníky. Trnavský kraj bol na celoštátnom kole v Lipanoch 17
a 18 augusta 2012 reprezentovaný víťazom v kategórii chlapci DHZ Špačince a v kategórii dievčatá
DHZ Zeleneč. Celoštátnymi víťazmi sa stali v kategórii chlapci ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves
a dievčatá ZŠ Šuňava. Dievčatá zo Šuňavy a chlapci zo Spišskej Novej Vsi budú opäť reprezentovať
Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži CTIF mladých hasičov vo francúzskom Mulhouse, ktorá
sa bude konať v roku 2013.
BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC!
Tomáš Wagner, v.r.
predseda DHZ

Peter Uhrin, v.r.
tajomník DHZ
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