Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove.

Výročná správa o činnosti DHZ za rok 2017.

Vážení členovia hasičského zboru a milí hostia !

Schádzame sa na dnešnej Výročnej členskej schôdze, aby sme zhodnotili našu zväzovú činnosť za
rok 2017. Preto zodpovedne hodnotíme plnenie úloh plynúcich z hlavného zamerania Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Slovenskej republike. Hlavné zamerania DHZ sme rozpracovali na vlastné
podmienky, ktoré sme v roku 2017 splnili nasledovne :

Úsek požiarnej prevencie :

Úlohou našej organizácie je preventívne vplývať na našich spoluobčanov, deti a mládež.
Každoročne, Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Piešťanoch zasiela zoznam objektov
v našom meste, kde pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru vykonáva štátny požiarny dozor.
Ostatné objekty v našom meste podliehajú kontrole Mestskému úradu, kde po dohode preventívne
protipožiarne prehliadky vykonáva Dobrovoľný hasičský zbor.
Preventivár mesta vykonal školenie členom prehliadkových skupín v počte 6 členov, zo zákona
č.314 / 2001 o požiarnej ochrane a o vykonávacej vyhláške o požiarnej prevencii číslo 121 / 2002 Zz.
V našom meste máme rozdelené objekty tak, aby sme v nich vykonali preventívne protipožiarne
prehliadky aspoň jeden krát za päť rokov. Preventívne protipožiarne skupiny sa zameriavajú
hlavne na dodržiavanie protipožiarnych predpisov v rodinných domoch, nájomných bytoch, v malých
prevádzkach, v školách a ostatných objektoch v našom meste. Väčšina podnikateľov v našom
meste má zabezpečenú požiarnu bezpečnosť prostredníctvom požiarného technika, ktorý sa podiela
na dodržiavaní požiarnej bezpečnosti, robí školenia zamestnancom a tým znižuje možnosť vzniku
požiaru.
V mestskom rozhlase sme zabezpečili odvysielanie rozhlasových relácii na tému „ Jarné upratovanie,
ochrana úrody, ochrana lesov a zimné vykurovacie obdobie ". Rozhlasové relácie majú za úlohu
informovať občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru a ako požiarom predchádzať.
Venujeme pozornosť hydrantom vodovodnej siete. Úlohou Dobrovoľného hasičského zboru je
požiarom predchádzať, v prípade požiaru tento uhasiť, alebo byť nápomocní pri jeho zdolávaní.
Sme nápomocní Mestskému úradu v prípade živelných udalostí.
Zo zápisníc o preventívnych protipožiarnych prehliadkach môžeme konštatovať, že občania dodržujú
požiarnu bezpečnosť, zodpovedne si chránia svoj majetok.

Úsek práca s mládežou :

Naším želaním je podchytiť deti a mládež, aby prejavili záujem o požiarnický šport. V jarných mesiacoch
sme robili nácviky s deťmi hry Plameň, pod vedením pani učiteľky Mgr. Moravčíkovej, za DHZ vypomáhali
naši členovia počas nácvikov.
Dňa 8. apríla, sme sa zúčastnili s deťmi halovej súťaže mladých hasičov v Základnej škole Dvorníky.
Jedno družstvo dievčat sa umiestnilo na 10. mieste, z 20 zúčastnených družstiev.
Dňa 11. mája bola súťaž mladý hasič a záchranár „CO" v Hlohovci. Pánska záhrada pri kúpalisku.
Zmiešané družstvo dvaja chlapci a dve dievčatá, dve družstvá sa umiestnili na 2. a 7. mieste.
Dňa 12. mája, bola súťaž 25. ročník v Hlohovci o pohár primátora mesta, bez rozdielu veku
a pohlavia. Zúčastnilo sa 22 súťažných družstiev po štyroch členov. Umiestnili sme sa na 8. a 15. mieste.
Naši členovia DHZ robili rozhodcov niektorých disciplín.
Dňa 27. mája, sme slávili MDD na miestnom štadióne TJ o 18. hodine autom Avia a autom Tatra 815.
Robili sme ukážku požiarneho zásahu z auta Tatrovky, deti robili požiarny útok od požiarnej striekačky PS
12. Robili sme penu zapožičaným prístrojom na výrobu peny z Maduníc.
Dňa 1. júna, robili sme ukážku deťom v Siladiciach s príležitosti MDD s autom Tatra 815.
Dňa 2.júna, sme previedli ukážkové cvičenie spojené s prednáškou, deťom v Materskej škôlke s autom
Avia aj s Tatrou 815. Po ukončenej akcii deti striekali džberovou striekačkou na plechovky, z auta TATRA
sme hadicami „D" cez rozdeľovač, deti striekali vodu na tri prúdy, beseda s deťmi a záverom sme deťom
rozdali sladkosti.
Dňa 2. Júla s autom Tatra v Drahovciach, ukážka deťom a robenie peny.
Územnej súťaže hry plameň sme sa nezúčastnili pre nezáujem detí.
Dňa 7. októbra bola požiarna súťaž Mladý hasič a záchranár, na ktorej sme sa nezúčastnili pre ochorenie
detí. Zúčastnili sa len naši rozhodcovia.
Deťom sa chceme venovať po celý rok. Je smutné konštatovanie, že deti nemajú záujem o požiarnu
ochranu, nielen v našom meste, ale aj v oboch okresoch Piešťany - Hlohovec.

Zväzová a zásahová činnosť:

V zimných mesiacoch sa venujeme údržbe požiarnej techniky, dvom hasičským automobilom , Avie ,
Tatry 815 CAS 32 a dvom motorovým hasičským striekačkám PS 12.
Auto Avia 31 - K, vyžaduje zvýšenú starostlivosť pre svoj vek 35 rokov od výroby. Auto slúži na prevoz
hasičskej posádky 10 členov. Je vybavená hadicovým materiálom, motorovou striekačkou PS 12,
motorovou pílou, elektrocentrálou, karbobrúskami, kalové čerpadlo HERON 80 a rôznym náradím.
Auto Tatra 815 CAS 32, sme doplnili novými hadicami, úpravou priestoru, sme namontovali novú
elektrocentrálu a plávajúce čerpadlo.
Dňa 4. februára, sme sa zúčastnili Územného valného zhromaždenia DHZ v Drahovciach, kde sa volil
nový Územný výbor pre ďalšie obdobie, účasť dvoch delegátov /Kleiman Milan a Horniak Peter/.
Dňa 25. februára, sme sa zúčastnili na pohrebe v obci Prašník, zosnulej pani Borovej vo veku 39 rokov.
Dňa 4. marca, bol požiar suchého porastu pri zbernom dvore, ktorý zachvátil aj obsah zberného dvora,
pre silný vietor sa požiar podarilo uhasiť až po dvoch hodinách, ktorý hasilo viacero požiarnych vozidiel.
Dňa 14. marca, sme boli s hasičskými autami na kontrole STK v Červeníku a kontrole emisnej, kde obe

autá prešli bez pripomienok.
Dňa 27. marca, sme podali správu DHZ, pred mestským zastupiteľstvom o činnosti za rok 2016.
Dňa 20. apríla, vyhlásený požiarny poplach k požiaru o 12,29 hod. z operačného strediska nás žiadali
k požiaru na vale Váhu, o 12,37 z operačného nás odvolali, lebo hasičom z Hlohovca sa požiar podarilo
uhasiť. K výjazdu sa zúčastnilo 5 našich členov.
Dňa 22. apríla, bolo námetové cvičenie DHZ Madunice, DHZ Hlohovec a DHZ Leopoldov, robili sme
dialkovu dopravu vody, ktorú sme nasávali z rieky Váh a tlačili do kopca. Oblasť v úrovni Bojničiek.
Námetového cvičenia sme sa zúčastnili dvoma autami s 10. členmi DHZ.
Dňa 24. apríla, sme previezli stožiar májky z kina na dvor Ms. úradu, kde sme stožiar očistili a urobili
sme dva ochranné nátery, previedli sme očistenie podstavca pre stožiar v parku.
Dňa 29. apríla, prenos stožiara do parku, stavanie mája ručne, za pomoci lana. Účasť 11 členov DHZ.
Dňa 1. mája, sme mali technický poplach o 7.46, výjazd o 7.57 hod. autom Avia 5 našich členov,čerpalo
vodu ktorá sa vybrežila z rieky Váh a zatopila záhradkársku oblasť Štrkovka, čerpali sme vodu čerpadlom
Heron 80 a elektrickým kalovým čerpadlom. Zásahu sa zúčastnili dve autá HaZZ Hlohovec, DHZ
z Hlohovca. Ukončili sme čerpanie vody o 15.20 hod. očistenie techniky doplnenie paliva.
Dňa 7. mája, sme sa zúčastnili svätej omše v Drahovciach z príležitosti sv. Floriána patróna hasičov.
Účasť 8 hasičov v slávnostných uniformách s historickou vlajkou DHZ, slávnostný obed v kultúrnom
dome.
Dňa 13. mája. Deň hasičov v Maduniciach, kladenie vencov k soche sv. Floriána, účasť oboma autami.
Dňa 14. mája, bolo školenie rozhodcov DHZ, účasť so skúškami, Kleiman Marián, Šenka Marek a pani
Mgr. Chalmovianska.
Dňa 19.mája, vyhlásený požiarny poplach o 17,07 hod. k požiaru pod železničným mostom v Hlohovci.
Výjazd o 17,18 autom Tatra 815 a autom Avia 31 K. Zasahovalo 7 našich členov na hasenie suchého
porastu.K haseniu požiaru sa zúčastnili HaZZ Hlohovec aj DHZ Hlohovec. Požiar bol uhasený o 18,00 hod.
Dňa 28. mája, kurz na obsluhu motorovej píly v Drahovciach, Kleiman Marián a Šenka Marek.
Dňa 28 júla, sme poriadali disko-zábavu so ziskom.
Dňa 9. augusta, bol požiar suchého porastu v Šulekove, vyhlásený o 15,01 hod. Štyria naši členovia
vypomáhali hasičom HaZZ z Hlohovca. Príchod do Leopoldova o 16,55 hod.
Dňa 18. augusta, bol požiar suchého porastu v Hlohovci pri rieke Váh o 13,57 hod. výjazd 14,07 hod.
Príchod do Leopoldova o 16,20 hod.
Dňa 26. augusta sme postavili vatru SNP v Spolkovej záhrade a vo večerných hodinách aj zapálili.
Previedli sme Námetové cvičenie, kurz prvej pomoci s DHZ Hlohovec v počte 10 členov DHZ.
Vybavili sme pre auto Tatra 815 bezplatnú prepravu po dialnici a cesty prvej triedy v Trnave.
Dňa 24. novembra, sme mali previerku pripravenosti krajským operačným strediskom, vyhlásený
poplach o 12,20 hod. Splnili sme limit do 10 minút pre zaradenie DHZ do kategórie „A".
Dňa 20. decembra bola prevedená inventarizácia materiálu a zariadenia DHZ inventarizačnou komisiou
Mestského úradu.
Dňa 31. decembra, sme zabezpečili mestský ohňostroj v Ms. parku.
Cez nový otvor medzi garážou jedna a dve pre prechod, v zimných mesiacoch, aby sme počas
kontroly nemuseli otvárať bránu na kontrolu auta Tatrovky. Ktorú máme pod stálim tlakom napojenú
na kompresor.
DHZ je zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov skupinou „A", s čoho nám plynie
povinnosť k výjazdu do 10 minút od vyhlásenia poplachu, preto prikurujeme pod auto TATRA 815
elektrickým ohrievačom proti zamrznutiu vody.
Spolupráca s Ms. úradom je na dobrej úrovni, kde nemalú zásluhu na dosahovaných výsledkoch DHZ,
má primátorka nášho mesta pani Mgr. Kavuliaková Terézia, za čo jej s tohoto miesta ďakujeme.

Členovia DHZ v roku odpracovali celkom 138 hodín na údržbe požiarnej techniky, dvoch hasičských aut
AVIE, TATROVKY a požiarnych striekačiek PS 12 a PS 8. Bez nároku na odmenu. Brigád sa zúčastňovali
členovia: Kleiman Marián, Vnučko Martin ,Blesák Andrej, Sahul Erik, MáIik Marek, Šenka Marek, Horniak
Peter, Kleiman Milan, Pacak Ondrej a Chovan František.
V roku 2017, sme previedli 5 krát námetové cvičenie pre zdokonalenie zručnosti s požiarnou technikou,
zasahovali sme 7 krát pri požiari a dva technické výjazdy.
Výbor DHZ zasadal 7 krát a bola 1 členská schôdza.
Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove, eviduje 48 členov, s toho je 9 žien.

Ďakujem za pozornosť.

