SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ MARTINČEK ZA ROK 2017
Milé hasičky a hasiči, milí hostia!
Dovoľte mi, aby som Vám predniesla správu o činnosti DHZ Martinček za rok 2017.
Uplynul ďalší rok činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Martinčeku.
K dnešnému dňu náš DHZ v Martinčeku tvorí 97 členov.
Činnosť výboru:
Činnosť zboru organizoval 13 členný výbor v zložení: p. Jarmila Ovadová, Mgr. Šimon
Maliňák, p. Rastislav Kohút, p. Daniela Lauková, PaedDr. Monika Brtková, Ing. Peter Banda,
p. Joef Brtko, p. Andrej Marton, p. Roman Ovad, p. Miloslav Kondra, p. Ladislav Pavlík,
Ing. Maroš Surový a Ing. Štefan Maliňák. Výbor sa stretol na 6 výborových schôdzach, kde
bola v priemere 80 % účasť. Na výborových schôdzach sa riešilo organizovanie plánovaných
úloh, vyhodnocovalo sa ich plnenie, zaoberali sme sa členskou základňou, schvaľovali prijatie
nových členov a upozornenie neaktívnych členov, povyšovaním členov, starostlivosťou
o techniku, organizovaním súťaží. Výbor bol informovaný o činnosti Predsedníctva a Pléna
OV DPO v Ružomberku, zabezpečovali a pripravovali sme súťaže, kultúrne, športové a
brigádnické akcie.
Z plánovaných činností na rok 2017 sme splnili všetky.

Preventívna činnosť:
Veľkú pozornosť venujeme preventívno-výchovnej činnosti. V rámci preventívnej
činnosti sme vykonali rozhlasové relácie v miestnom rozhlase k vypaľovaniu tráv, k ochrane
lesov pred požiarmi, k zimnému vykurovaciemu obdobiu.
Aby bol obecný hasičský zbor akcieschopný k prípadným výjazdom k haseniu požiaru, je
potrebné aj udržiavanie hasičskej techniky v neustálej pohotovosti. Vykonávali sme drobnú a
väčšiu údržbu a opravy techniky, výstroja a hasičského výzbroja.
Prebehlo zazimovanie mašiny PS-18 a vykonala sa jej generálna oprava. Hasičská mašina
PS 12 je stále v nefunkčnom, ba až havarijnom stave. V danom kalendárnom roku je
potrebné dokúpiť zimné reťaze na IVECO.
Tak ako minulý rok, aj v roku 2017 sme na základe žiadosti dostali dotáciu z ministerstva
vnútra na nákup výstroja a výzbroje v sume 3000 €, ktorú sme uskutočnili v predajni Florián
v Martine.
O požiarnu techniku sa staral p. Michal Žilinčan a Ing. Peter Banda.
Zásahová činnosť:
Náš zbor v roku 2017 zasahoval aj pri hasení požiaru v extraviláne obce Martinček, kopec
Lípa. Ostatné výjazdy boli len cvičné.

Brigádnická činnosť:
V rámci oblasti brigádnickej činnosti sme v spolupráci s Územným pozemkovým
spoločenstvom Urbariát obce Martinček zorganizovali brigády vykášania a ošetrenia stromov
v lokalite Chočských vrchov.
Daný kalendárny rok prebehla hĺbková inventarizácia majetku DHZ Martinček aj
s úpravou skladových priestorov potrebných na uskladnenie hmotného majetku DHZ.
V mesiaci december aktívni členovia zboru pripravili a osadili vianočný stromček
pred KD Martinček s Kostol sv. Martina.
Účasť na súťažiach:
Rok 2017 bol pre náš zbor veľmi úspešný.
Dobrovoľný hasičský zbor obce Martinček je vďaka svojim členom aktívnym združením
obce. Už dlhé roky jeho členovia úspešne reprezentujú našu počtom obyvateľov malú, ale
schopnosťou bojovať ,,veľkú“ obec Martinček. Letné mesiace boli naplnené úspechmi
a aktivitami našich hasičov na okresných i krajských súťažiach DPO.
- dňa 04.06. 2017 územná organizácia DPO SR Ružomberok v spolupráci s DHZ
Stankovany zorganizovala územnú súťaž DHZ a dorastu pre rok 2017. Súťaže za DHZ
Martinček sa zúčastnili tím A, tím B a novozaložený tím Ženy. Súťažilo sa v dvoch
disciplínach, t. j. požiarny útok s vodou, štafeta 8x50 m, pričom danej akcie sa
zúčastnilo až 29 tímov okresu. Tím A získal 1. miesto, tím Ženy 3. miesto a tím B 17.
miesto.
- dňa 17.06.2017 krajská súťaž v Liptovskom Hrádku, kde tím A dosiahol krásne
4.miesto.
- dňa 10.06. 2017 sa naše dva tímy, t. j. tím A a tím Ženy, opakovane a s úspechom
zúčastnili akcie DHZ Kalameny- 1.ročník súťaže o pohár starostu obce Kalameny,
pričom spomedzi 19 družstiev DHZ získal tím A 4. miesto a tím Ženy 2. miesto.
- dňa 16.07. 2017 sa v Liskovej uskutočnil 5. ročník netradičnej hasičskej súťaže
O pohár predsedu Dobrovoľného hasičského zboru obce Lisková. Pozvanie na súťaž
prijal aj štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Rudolf Urbanovič.
Dobrovoľní hasiči súťažili v tradičnom požiarnom útoku, no absolvovali i beh
cez pneumatiky, ktoré museli aj prevracať. Naši členovia opakovane obsadili krásne
umiestnenie, t. j. tím A 2. miesto a tím Ženy 1. miesto.
- dňa 29.07. 2017 sme v spolupráci s obcou Martinček i členmi MS SČK zorganizovali
spoločenské podujatie pre obyvateľov obce i širokú verejnosť pod názvom Hasičská
sobota v obci Martinček.
- dňa 12.08. 2017 sa členovia DHZ zúčastnili klasickej hasičskej pohárovej súťaže
v požiarnom útoku O pohár DHZ Turík, kde tím Ženy obsadili 2. miesto.
- dňa 26.08. 2017 sme sa zúčastnili netradičnej akcie v Liptovskej Lúžnej, ktorá mala
dve disciplíny v oblasti ,,Hurá systém“. Tím Muži obsadili dva krásne 2.miesta a tím
Ženy v netradičnej súťaži 3.miesto a v súťaži Hurá systém 2.miesto.
- dňa 02.09.2017 sa oba tímy, t .j Muži a Ženy aktívne zúčastnili akcie Výcvikové
cvičenie v Poligóne.
- dňa 02.09.2017 sa šiesti aktívni členovia, t. j. L. Pavlík, Š. Maliňák, A. Marton,
L. Marton, V. Šinálová a B. Martonová, zúčastnili akcie Železný hasič v Ludrovej.
- dňa 16.09.2017 sa konala v Liptovskom Michale súťaž DHZ okolitých obcí, kde tím
Muži obsadil 3. miesto a tím Ženy 1.miesto.
- dňa 07.10.2017 sa členovia nášho DHZ, t. j. Š. Maliňák, P. Banda, L. Surový
a J. Pavlík zúčastnili akcie Miestne taktické cvičenie v Ludrovej.

Vďaka patrí všetkým aktívnym členom za ich snahu i ochotu pomôcť pri akciách a súťažiach.
Poďakovanie patrí aj tým, čo sa starali o ich nácvik, techniku, či vodičom, ktorí dopravovali
družstvá na súťaže. Samozrejme vďaka patrí aj členom, ktorí prišli svojou účasťou podporiť
súťažiacich členov družstiev.
Kultúrno-spoločenská činnosť
-

Tak ako po iné roky v našej obci Martinček, aj tento rok deň 29. júl 2017 bol
venovaný akcii ,,Hasičská sobota.“ Členovia DHZ Martinček pod vedením nového
predsedu DHZ p. Jarky Ovadovej v spolupráci s obcou i MS SČK obce Martinček
pripravili bohatý športový a kultúrny program nielen pre našich občanov, ale i
pre širokú verejnosť. Akcia bola realizovaná na ihrisku Kežísad, ktoré sa v tejto dobe
pýši novými mantinelmi na betónovej ploche. Hasičskú sobotu o 13.00 hod.
odštartoval ,, Hasičský detský maratón“ pod vedením členov MS SČK obce Martinček
i mladých členov DHZ Martinček. Niekoľko minút po 15.30 hod. bol vyhlásený
cvičný hasičský poplach. Členovia DHZ obce Martinček predviedli ukážku hasičského
zásahu pri vzniknutom požiari v Materskej škole obce Martinček. Hasiči prezentovali
svoje zručnosti, nové hasičské vybavenie i techniku pri evakuácii detí a zamestnancov
materskej školy. Aby sme pri všetkých aktivitách nezabudli aj na občerstvenie,
členovia DHZ Martinček pripravili pre všetkých občanov i hostí perfektne uvarené
kotlíky gulášu. Varenia sa zhostili mladí členovia DHZ Martinček.

-

30.septembra 2017 sme pod vedením p. D. Pavlíka a ďalších členov zboru pomohli
s prípravami a organizáciou už 3. ročníka Furmanských pretekov ťažných koní. Daná
akcia dopadla po všetkých stránkach veľmi dobre, vďaka patrí všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na jej priebehu.

-

členovia DHZ Martinček každoročne stavajú vianočné stromčeky pred Kultúrnym
domom i pred Kostolom sv. Martina v Martinčeku. Tak tomu bolo aj tento kalendárny
rok.

-

Zastavili sme 2 svadobné sprievody, t. j. Peter Banda a Mária Martonová, Štefan
Apolenár a Tatiana Lauková, ktorým boli odovzdané aj svadobné dary.

-

Každoročne si pripomíname okrúhle životné jubileá. Tento rok vďaka a poďakovanie
patrí p. Miloslavovi Kondrovi.

-

Predsedníčka DHZ Martinček, p. Jarmila Ovadová vedie kroniku, v ktorej
zaznamenaná aktivita, zásahová i kultúrna činnosť jednotlivých členov a tímov DHZ
Martinček.

Pri našej činnosti spolupracujeme aj s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža obce
Martinček a s OV DPO v Ružomberku.
Dobre sme spolupracovali aj s Obecným úradom v Martinčeku, s pánom starostom p. Jurajom
Bobekom a obecným zastupiteľstvom, za čo im patrí poďakovanie.
Milí hasiči,
verím, že pri obetavosti a ochote zostaneme aj v roku 2018 aspoň také úspechy ako tento rok
a naďalej budeme rozvíjať povedomie dobrého a úspešného Dobrovoľného hasičského zboru
v obci Martinček.
Nech nám v tom pomáha aj náš patrón sv. Florián!
V Martinčeku dňa 09. 12. 2017

