SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ MARTINČEK ZA ROK 2008

Milé hasičky a hasiči, milí hostia!
Opäť je za nami ďalší rok činnosti nášho zboru. Rok 2008 bol rokom významným,
kedy sme si pripomenuli 80. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci.
Je to organizácia, ktorá pretrvala niekoľko generácií, a ktorej činnosť nikdy nezanikla. Byť
členom nebolo a nie je povinnosťou ale cťou. Tak by mali vnímať členstvo aj súčasní
členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ktorých je k dnešnému dňu 97, z toho 26 žien.
Členskú základňu neustále dopĺňame o nových, mladších členov. Tak tomu bolo aj v tomto
roku, kedy sme prijali 17 členov.
Dnes sme sa tu zišli, aby sme zhodnotili výsledky našej práce v roku 2008 a vytýčili
si plány na ďalšie obdobie. Naša celoročná činnosť sa orientovala na rôzne oblasti:
preventívnu, brigádnickú, kultúrno-spoločenskú, schôdzovú činnosť, účasť na súťažiach.

Preventívna činnosť:
Teší nás, že viac práce a výjazdov nerobíme za účelom hasenia požiarov, ale za
účelom výcviku a zdokonalenia po fyzickej a odbornej stránke hasičského zboru. Naša
činnosť nespočíva len v nácvikoch a súťažiach. Veľkú pozornosť venujeme aj preventívnovýchovnej činnosti.
Náš preventivár p. Rastislav Kohút sa zúčastnil odborného školenia preventivárov
a následne sa v roku 2008 uskutočnili školenia preventívnych kontrolných skupín.
Preventívne kontroly obytných domov sa uskutočnili v tomto mesiaci – v novembri za účasti
8 členov nášho zboru, kde neboli zistené vážne nedostatky.
Za preventívnu činnosť považujeme aj rozhlasové relácie v miestnom rozhlase
k vypaľovaniu tráv, k žatevným prácam, k zimnému vykurovaciemu obdobiu.
Taktiež sme vyhlásili 17. novembra 2008 cvičný poplach, kde sme preverili
akcieschopnosť hasičského družstva k zásahu v prípade potreby. Zišlo sa 26 členov
hasičského zboru. Náplňou cvičenia bolo aj preskúšanie hydrantu v obci, pri dome č. 66 –
Brtková Anna.
Aby bol obecný hasičský zbor akcieschopný k prípadným výjazdom k haseniu
požiaru, je potrebné aj udržiavanie hasičskej techniky v neustálej pohotovosti. Je nutné
vykonávať drobnú a väčšiu údržbu a opravy techniky, výstroja a výzbroja. Aj v roku 2008
tomu nebolo inak. O požiarnu techniku sa staral p. Miloslav Kondra, Michal Žilinčan,
Rastislav Bachan a Ján Surový. Urobili sme aj niektoré úpravy v požiarnej zbrojnici,
pripravili sme požiarnicku Aviu na technickú kontrolu. Tohto roku sme sa zaoberali úpravou
a opravou požiarnej striekačky PS 12. V spolupráci s Obecným úradom sme doplnili niektorý
materiál.

Brigádnická činnosť:
Čo sa týka brigádnickej činnosti, zorganizovali sme zber železného šrótu v obci/17. mája
2008/. Na požiadanie Obecného úradu sme pomohli pri výkopových prácach pri rozšírení
pouličného osvetlenia pri MŠ v Martinčeku. Materiálno-technický referent, p. Ferdinand
Kohút zorganizoval 17. novembra brigádu pri upratovaní zbrojnice a následne vyradenie
nepotrebného a opotrebovaného materiálu.
Účasť na súťažiach:

Aby naše zásahy boli rýchle a účinné, k tomu slúži aj dobrá príprava a zapájanie sa do
súťaží v požiarnickom športe. Vo výcvikovom roku 2008 sme do previerky pripravenosti
zapojili dva mužské družstvá a jedno ženské. Náš zbor reprezentovali na previerke
pripravenosti aj rozhodcovia z nášho zboru: p. Kohút Rastislav, p. Bachan Rastislav, p.
Surový Pavol, p. Kohút Ferdinand .
Zúčastnili sme sa :
24.05.2008 - previerka pripravenosti dorastu v Lipt. Sliačoch – tu došlo k technickému
problému pri prevedení požiarneho útoku, kde bol zle upevnený kôš na socom vedení, ktorý
po útoku odpadol a družstvo preto nebolo klasifikované.
31.05.2008 – súťaž o pohár starostu v Lipt. Michale – tu sa zúčastnilo družstvo mužov
i žien, ale ženám sa nepodarilo útok ukončiť pre zlé nasanie, muži porušili podmienky súťaže
a boli diskvalifikovaní.
26.07.2008 – Miestne taktické cvičenie v Martinčeku vrámci osláv 80. výročia založenia
DHZ v obci. Tu sa predviedlo družstvo dorastu, mužov, starších mužov, žien a starších žien.
Tu muži obsadili 2. miesto, dorast 3. miesto a ženy 2. miesto
03.08.2008 - Memoriál Š. Rišu v Likavke – tu sa zúčastnilo družstvo mužov i dorastu
a obsadili .............
31.08.2008 – previerka pripravenosti družstva mužov v Lipt. Lúžnej - tu sa zúčastnili 2
družstvá mužov, ktoré obsadili 1. a 2. miesto.
11.10.2008 – nočný pretek v Lipt. Teplej – zúčastnilo sa 2 družstvá mužov a 1 družstvo
žien, kde ženy obsadili 1. miesto a muži 13. a 15. miesto.
Okrem súťaží sme sa zúčastnili hasenia malého požiaru v rodinnom dome p. Klačku
Jána /01.01.2008- 5 členov/, kde sa vznietil komín a hasenia lesného požiaru v lokalite
Mních/18.02.2008 – 27 členov/.
Aj keď sa možno budeme viacerí opakovať, chcem aj ja v tomto hodnotení poďakovať
všetkým členom požiarnych družstiev za ich aktivitu a reprezentáciu našej obce v súťažiach.
Poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa starajú o nácvik požiarnych družstiev – p. Bachan
Rastislav, p. Pavlík Ladislav, p. Michal Žilinčan..

Kultúrno-spoločenská činnosť
Aj organizovanie kultúrno-spoločenskej činnosti je náplňou práce hasičského zboru.
Naši členovia sa aktívne zúčastňujú spoločenského života v našej obci, a preto aj úzko
spolupracujeme s Obecným úradom v Martinčeku. Celá naša činnosť bola podporovaná aj
Obecným úradom, na čele s p. starostom p. Mariánom Laukom. Patrí mu veľká vďaka za
podporu, za vynikajúcu spoluprácu s ním, za pochopenie, ktoré má k našej činnosti, čoho
výsledkom je aj finančná podpora z rozpočtu obce a jeho podieľanie sa na činnostiach zboru.
Najväčšou akciou v roku 2008 boli oslavy 80. výročia založenia DHZ v Martinčeku.
Tieto oslavy sme starostlivo pripravovali vo výbore, ale zapojila sa aj väčšia časť členskej
základne. Súčasťou prípravy bolo aj vydanie brožúrky o 80-ročnej činnosti zboru, hľadanie
a oslovovanie sponzorov a iné organizačné záležitosti. Jedným z bodov programu osláv bolo
požehnanie novej hasičskej zástavy, ktorú sme starostlivo navrhovali a obecný úrad nám ju
finančne zabezpečil. Na požehnanie a slávnostnú sv. omšu bol pozvaný otec biskup Andrej
Imrich. Na oslavy boli pozvané aj hasičské družstvá z okrsku, predstavitelia OV DPO
v Ružomberku, starostovia okolitých obcí, zaslúžilí členovia zboru, členky požiarneho
družstva z roku 1975, ktoré dosahovali vynikajúce výsledky a na týchto oslavách predviedli
znova ukážku požiarneho útoku. Oslavy spestrilo aj vystúpenie folklórneho súboru Likavan
zo susednej dediny. Nechýbala ani tombola, guláš a dobrá zábava v prírode do samého rána.
Medzi kultúrno-spoločenské činnosti, ktoré náš zbor zorganizoval v roku 2008 patrí:
21. a 22.03.2008 sme sa podieľali na poriadaní sviatkov Veľkonočného trojdnia
19.05.2008 sme zorganizovali posedenie s predvádzacou a reklamnou akciou pre členov
a rodinných príslušníkov
26.07.2008 sme usporiadali oslavy 80. výročia založenia DHZ v Martinčeku
23.08.2008 sme usporiadali autobusový zájazd na Agrokomplex v Nitre
Medzi naše spoločenské činnosti patrí aj zastavenie svadobného sprievodu našich
členov, ktoré prispieva k udržiavaniu zvykov v našej obci. V roku 2008 to boli svadby členov
p. Maroša Lauku a Kláriky Bandovej, bc.Radovana Jurču a Mgr. Kataríny Mirajovej. Taktiež
si každoročne pripomíname okrúhle životné jubileá našich členov. V roku 2008 sa
významných životných jubileí dožili naši dlhoroční členovia Emil Kohút, Viliam Hrčka a Ján
Klačko.
Naše aktivity zverejňujeme aj na webovej stránke obce Martinček a vedieme kroniku
DHZ Martinček. Svojou činnosťou sa zapájame do súťaže o „Najlepší DHZ v okrese
Ružomberok“, ktorú vyhlásil OV DPO v Ružomberku na obdobie rokov 2008-2012. Naša
organizácia odoberá 2 výtlačky časopisu Požiarnik.
Naši členovia každoročne stavajú vianočné stromčeky pred Kultúrnym domom a pred
kostolom, ktoré nás v tomto roku ešte len čakajú.

Schôdzová činnosť:
Ak máme zhodnotiť celoročnú prácu nášho DHZ, nesmieme vynechať ani schôdzovú
činnosť. Uskutočnili sme 8 výborových schôdzí, 1 členskú schôdzu a 1 Výročné valné
zhromaždenie. Na výborových schôdzach sme riešili problémy celého zboru, členskú
základňu, povyšovanie členov, vnútroorganizačné problémy, zabezpečovali a pripravovali
sme kultúrne, športové a brigádnické akcie.
Pri našej činnosti spolupracujeme nielen s Obecným úradom v Martinčeku, ale aj
s Miestnym spolkom Červeného kríža a s OV DPO v Ružomberku. Náš p. predseda DHZ, p.
Dušan Pavlík, chodí pravidelne na zasadnutia Predsedníctva OV DPO v Ružomberku, o čom
nás potom na výborových schôdzach informuje.
V roku 2008 bol náš dlhoročný člen p. Ferdinand Kohút navrhnutý na najvyššie
vyznamenanie v požiarnej ochrane a bolo mu udelené vyznamenanie „Zaslúžilý člen DPO
SR“, ktoré si slávnostne prevzal z rúk tu prítomného p. prezidenta DPO SR. Takže v našom
zbore už bolo po druhý krát udelené najvyššie vyznamenanie.

Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti. Úprimná
vďaka patrí celému výboru našej organizácie na čele s predsedom p. Dušanom Pavlíkom. Bez
ich obetavej práce naša organizácia by upadala. Len oni vedia, koľko voľna obetovali pre
obec a spoločné aktivity. Vďaka patrí aj všetkým Vám za podporu hasičského zboru
a podieľanie sa na činnosti . Vďaka patrí aj Vašim rodinám za pochopenie pre koníčka,
ktorým je záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany. Nemôžeme zabudnúť
ani na našich vodičov, ktorí nás dopravujú na súťaže a iné akcie – p. Miloslav Kondra,
Ladislav Pavlík, Rastislav Bachan, Pavol Lauko, Michal Žilinčan.

Milí hasiči,
nezabúdajme nikdy na naše poslanie pomáhať blížnym v nešťastí. Nasledujme našich
predchodcov a zakladateľov našich dobrovoľných hasičských zborov. Pevne verím, že pri
obetavosti a ochote aj v roku 2009 spoločne veľa dokážeme. K tomu Vám chcem, milé členky
a členovia úprimne zaželať pevné zdravie, veľa spokojnosti, rodinného šťastia a pohody, aby
sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro
každého spoluobčana.

Nech nám v tom pomáha aj náš patrón sv. Florián!
.

V Martinčeku dňa 22.11.2008

