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Dobrovol'ný hasičský zbor v Leo
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Výročná členská schôdza.

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove doporučuje, aby sa Výročná členská
schôdza riadila týmto programom:

1. Zahájenie - privítanie členov a hostí.

2. Správa o činnosti DHZ za rok 2014.

3. Správa o hospodárení DHZ za rok 2014.

4.. Správa revíznej komisie.

5. Diskusia.

6. Návrh plánu hlavných úloh DHZ na rok 2015.

7. Návrh na uznesenie.

8. Záver rokovania.

V Leopoldove 28. februára 2015. Výročná členská schôdza.



Dobrovol'ný hasičský zbor v Leopoldove.

Výročná správa o činnosti DHZ za rok 2014.

Vážení členovia hasičského zboru a milí hostia!

Schádzame sa na dnešnej Výročnej členskej schôdze, aby sme zhodnotili našu zväzovú činnosť za
rok 2014. Preto zodpovedne hodnotíme plnenie úloh plynúcich z hlavného zamerania Dobrovol'nej

požiarnej ochrany v Slovenskej republike. Hlavné zamerania DHZ sme rozpracovali na vlastné
podmienky, ktoré sme v roku 2014 splnili nasledovne:

Úsek požiarnej prevencie:

Úlohou našej organizácie je preventívne vplývať na našich spoluobčanov, deti a mládež.
Každoročne, Riaditel'stvo 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 Dobrovol'ný hasičský zbor.

Preventivár mesta vykonal školenie členom prehliadkových skupín v počte 7 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 II Jarné upratovanie,
ochrana úrody, ochrana lesov a zimné vykurovacie obdobie lf. Rozhlasové relácie majú za úlohu
informovať občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru a ako požiarom predchádzať.

Venujeme pozornosť hydrantom vodovodnej siete. Úlohou Dobrovol'ného 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, cvičitel'mi Vnučkom
Martinom, Blesákom Andrejom a Kleimanom Mariánom na štadióne telovýchovnej jednoty. Dňa 2.
apríla sme poriadali deň otvorených dverí DHZ, určenie požiarnych družstiev hry plameň a dorasteniek.
Deťom sme urobili výlet do Hlohovca s návštevou HaZZ, kde videli profesionálnu techniku používanú
počas požiaru a počas nehodových udalostLNácvikov požiarnych družstiev sa zúčastňovalo 22 detí plameň
a desať dorasteniek.

16. mája bola hasičská súťaž, 22. ročník o pohár primátora mesta Hlohovec. Zúčastnili sme sa súťaže
dvomi družstvami a dvaja náhradníci pod vedením pani učitel'ky Mgr. Moravčíkovej. Celkove sa zúčastnilo
26 súťažných kolektívov, súťažilo sa bez rozdielu veku a pohlavia. Naše družstvá sa umiestnili na 15.a 24.
mieste. Naši členovia DHZ robili aj poriadatel'ov súťaže.

24. mája sa konala Okresná súťaž hry Plameň v Drahovciach. Zúčastnili sa družstvom dievčat. Umiestnili
sme sa na 3. mieste. Pri prvom pokuse pož.útoku aj štafety silne pršalo, druhý pokus sa počasie ukludnilo.
Cestou domov sme sa stavili v Maduniciach na zmrzlinu.

Dňa 28. mája sme previedli ukážkové cvičenie spojené s besedou deťom v Materskej škôlke z príležitosti
MDD, kde po skončení akcie sme rozdali deťom sladkosti.

Dňa 31. mája z príležitosti MDD, sme previedli ukážkové cvičenie deťom na štadióne TJ. Ukážku
Záchranárskej techniky previedli hasiči HaZZ z Hlohovca, pripravené osobné auto na zrušenie rozstrihali
technikou akože po nehode. Naše dve auta ukázali technické vybavenie. Zásahové družstvo ukázalo zásah
vodou z auta, robenie peny, hasenie hasiacim prístrojom a vedrovou striekačkou. Požiarny útok previedli
dorastenky aj zásahové požiarne družstvo z auta Karosa aj z nádrže za použitia motorovej striekačky PS 12

Dňa 15. júna, bola Územná požiarna súťaž v obci Bašovce, zmiešané družstvo dorastu sa umiestnilo na
prvom mieste bez konkurencie. Marcela Špacírová získala 3. výkonnostnú triedu v prebore jednotlivca.
Počas nácvikov dorastu sa angažovali mladí hasiči.

Dňa 26.septembra, bola Okresná súťaž.Mladý hasič a záchranár"jesenná časť hry Plameň v Piešťanoch,
ktorú poriada I Územný výbor DPO. Zúčastnili sme sa dvomi súťažnými družstvami pod vedením pani
učitel'ky Mgr. Moravčíkovej. Umiestnili sme sa na 7. a 13. mieste z 21 zúčastnených družstiev starších
žiakov bez rozdielu pohlavia. Rozhodcovia :okrem iných, Vnučko, Blesák, Málik, Kleiman, Sahul a Chovan.

Deťom sa venujeme po celý rok. Je smutné konštatovanie, že deti strácajú záujem o požiarnu ochranu,
nielen v našom meste, ale aj oboch okresoch Piešťany - Hlohovec.

Vnútro zväzová činnosť:

V zimných mesiacoch sa venujeme údržbe požiarnej techniky, dvom hasičským automobilom, Karosy,
Avie a dvom motorovým hasičským striekačkám PS 12. Dňa 19. marca sme autom Karosa boli na
STK v Červeníku, kde sme prešli bez pripomienok. Auto Karosa má 29 rokov, vyžaduje každoročne
väčšiu údržbu pre fyzický vek, auto sme dostali pred 5. rokmi, ktoré nemalo dobrý technický stav.
V tomto čase nám robí problém vodné čerpadlo a netesnosť upchávky. Musíme riešiť bočné žalúzie
jednotlivé lamely sú spájané prižovými spojkami, ktoré starnutím sú strávene.

Auto Avia má 33 rokov, vyžaduje väčšiu údržbu pre fyzický vek. Má zariadenie na prevoz hasičskej



posádky v počte 10 členov, je vybavené hadicovým materiálom, motorovou striekačkou,elektrocentrálou,
motorovou pílou a rôznym náradím.

Dňa 13. marca bola prevedená kontrola hasiacich prístrojov v našom meste.
Dňa 15. marca sme previedli námetové cvičenie v počte 8. členov zásahové ho požiarného družstva.
Dňa 10. apríla sme mali previerku pripravenosti z Riaditel'stva Hall Piešťany o 12 hodine a 43 minute,

splnili sme limit do 10 minút k výjazdu v počte 5. členov DHl autom Karosa. Preskúmanie pohotovosti
sme splnili, kontrolovali výstroj aj výzbroj požiarnej techniky a jej uskladnenie.

Dňa 30. apríla sme stavali máj v parku - účasť 10 členov DHl.
Dňa l. júna naši členovia zabezpečovali Cyklomaraton Sereď - Rišňovce.
Dňa 7. júna sme zabezpečovali športové podujatie "Beh mestom", osadenie dočasných dopravných

značiek a po skončení akcie sme uložili dopravné značky do skladu Ms. úradu.
Dňa 30. júna sme boli autom Avia na STKv Červeníku.
Dňa 12. júla účasť na slávnostnej schôdzi 140. výročia založenia DHl v Hlohovci.
Dňa 20. júla bolo prevedené námetové cvičenie v počte 6. členov, téma hasenie ropných produktov.
Dňa 23. júla o 16.49 hod. bol vyhlásený požiarny poplach k požiaru horiaceho strniska pri železničnej

trati. Zasahovali sme autom Karosa, výjazd o 17.00 hodine. Tri krát sme boli tankovať vodu, pre rozsiahli
požiar, zasahovalo osem hasičských aut.

Dňa 1. augusta sme poriadali disko - zábavu v Spolkovej záhrade so ziskom.
Dňa ll. augusta, o 22.50 hodine vyhlásený požiarny poplach k požiaru v obci Drahovce, horiacej skládke

odpadov. Autom Karosa a štyrmi hasičmi sa zúčastnili hasenia požiaru .Príchod do Leopoldova o 2.30
hodine.

Dňa 29. augusta sme stavali vatru SNPv spolkovej záhrade a o 19.00 hodine ju zapálil primátor mesta
JUDr. Gavorník.

Dňa 6. septembra sme previedli námetové cvičenie v počte 7. členov DHl.
V dňoch 13.-14.a 20.- 21. 9. sme sa zúčastnili školenia pre odbornú spôsobilosť hasiča v počte 6. členov.
Dňa 27. septembra sme sa zúčastnili požiarnej súťaže v obci Pobedim z historickými striekačkami.
Dňa ll. novembra sme sa zúčastnili družobnej návštevy v Maďarku.
Dňa 28. 11. bola prevedená inventarizácia prostriedkov požiarnej ochrany, komisiou Mestského úradu,

Vyradené hadice sa budú používať počas nácvikov požiarnych družstiev, ostatný vyradený materiál bol
odvezený do zberného dvora.

12. decembra, sme boli nápomocní pri realizácii Vianočných trhov v našom meste.
16. decembra, sme sa zúčastnili schôdze predsedníctva ÚzV DPO v Drahovciach. Rokovanie - Dotácia

Ministerstva vnútra SRpre DHl na rok 2015, návrh požiarnych súťaží, rozhlasové relácie a rôzne.
31. decembra, sme zabezpečovali Ms. ohňostroj v miestnom parku - po ukončení akcie, sme mali

posedenie na privítanie Nového roka 2015 v požiarnej zbrojnici v počte 11 členov DHl, kde nám prišla
popriať zdravie a vel'a úspechov v Novom roku primátorka mesta pani Mgr. Terézia Kavuliaková.

Dňa 2. januára 2015 sme boli prizvaní k požiaru rodinného domu v obci Červeník o 0.55 hodine, štyria
naši hasiči pomáhali hasiť požiar autom Karosa pri mraze mínus 6 stupňov. Príchod do zbrojnice o 5.00
hodine.

Spolupráca s Ms. úradom je na dobrej úrovni, kde nemalú zásluhu na dosahovaných výsledkoch DHZ,
malodstúpený primátor nášho mesta pán JUDr. Gavorník Milan, za čo mu s tohto miesta
ďakujeme. Zároveň ďakujeme Ms. zastupitel'stvu za navýšenie rozpočtu pre DHZ pri poruche požiarnej
techniky. Mesto nám zabezpečilo preplatenie faktúr za materiálne vybavenie požiarnej zbrojnice,
pohonné hmoty, STK požiarnych automobilov a požiarnych striekačiek. Dotácia pre DHZ z Ms. rozpočtu
za rok 2014 bola 2500 Eur, plus pridané 350 Eur.

Dotácia Ministerstva vnútra za rok 2013 bola 3000 Eur a za rok 2014 bola 2000 Eur. menovaná dotácia



bola určená na výzbroj DHZ profesionálnym zariadením a náradím.
Členovia DHZ v roku odpracovali celkom 197 hodín na údržbe požiarnej techniky oboch aut, požiarnych

striekačiek PS12 a PS8. Odpracovali sme aj 44 hodín na detskej preliezke pre deti na ulici Štúrova.
Bez nároku na odmenu. Brigád sa zúčastňovali členovia: Kleiman Marián, Vnučko Martin ,Blesák Andrej,
Grajciar Jozef ml, Sahul Erik, Málik Marek, Zachar Miloš, Šenka Marek, Horniak Peter a Chovan František.
Výbor DHZ zasadal 8 krát a bola 1 členská schôdza.
Dobrovol'ný hasičský zbor v Leopoldove eviduje 57 členov, s toho je 11 žien.

Ďakujem za pozornosť.


