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Milé hasičky a hasiči, milí hostia!
Dovol'te mi, aby som Vám predniesla správu o ěinnosti DHZMartiněekzarok2020-27.
Uplynul d'alšírok činnosti Dobrovol'ného hasičskéhozboru v Martinčeku.
K dnešnémudňu nášDHZ v Martinčeku §lorí76 členov.

činnost'v,úboru:
Činnosťzboru organizova| 13 členný výbor v zložení:p. Jarmila Ovadová, p. Daniela Lauková,
PaedDr. Monika Brtková, lng. Peter Banda, p. Jozef Brtko, p. Andrej Marton, p. Roman Ovad,
p. Ladislav Pavlík, p. Michal Žiliněan, p. Lukáš Surový, p. Dominik Pšeno a p. Kristína
Šinálová. Výbor sa stretol na výborových schódzach v rámci povolenia nariadení protipandemickej komisie MZ SR, kde bola v priemere 75 oÁúéasť.Na výborových schódzach sa
riešilo organizovanie plánovaných úloh, zaobera|i sme sa členskou základňou, starostlivosťou
o techniku. Výbor bol informovaný o činnosti Predsedníctva aPléna OV DPO v Ružomberku,
zabezpeěovali sa brigádnické akcie apovolené aktivity vrámci dodržiavania nariadení
Mini sterstv a zdr av otníctva SR.

Preventívna činnost':
Vel'kú pozornosť venujeme preventívno-výchovnej činnosti, V rámci preventívnej činnosti sme
vykonali rozhlasové relácie v miestnom rozhlase k vypal'ovaniu tráv, k ochrane lesov pred
požiarmi, k zimnému vykurovaciemu obdobiu.

A'by bol obecný hasičský zbor akcieschopný k prípadnýrrr výjazdom k haseniu požiaru,
je potrebné aj udržiavanie hasičskej techniky v neustálej pohotovosti. Vykonávali sme drobnú
a váčšiu údržbua opravy techniky, výstroja a hasičsl<ého výzbroja.

Prebeh o zazimov anie j edn otl ivých h as i č ských rn aš ín .
O požiarnu techniku sa staral p. Michal Žilinčan, p. Lul<áš Surový a Ing. Peter Banda.
I

Zásahová činnost':
Náš zbor je pripravený zasahovať pri pomoci občanovi v núdzi v obce Martinček, kedy by bol
ohrozený majetok našich občanov. alebo aj ich života, V danom roku sme nezaznamena|i
žiaden požiar. Aktívni členovia zboru zasahovali pri rozsiahlom požiari vo Vojenskej
nemocnici v Ružomberku, pomáhali pri dezinfekcii covidových miestností, ale pomohli aj pri
dopravnej nehode v katastri obce Martirrčel<.

Brieádnická činnost':
V rámci oblasti brigádnickej činnosti sme v spolupráci s Územným pozemkovým
spoločenstvom Urbariát obce Martinček zorganizovali úpravu Chočských vrchov i okolitého

prírodného prostredia v rámci environmentálnych aktivít.

t

účast'na cvičeniach a dobrovol'níckvch aktivitách:

Roky 2020-21 boli do značnej miery poznačenévplyvom pandémie nového korona-vírusu
Covid 19 i aktuálnych pandemických opatrení v rámci obmedzenia pre realizovanie aktivít
a činnostíDHZ Martinček.
Aktivity v roku 2020-2022:

-

17,01.2020: Výročná členská schódza
počas roka2020 dobrovol'nícke aktivity a činnosti počas pandémie korona-vírusu Covid
l9 (testovanie v priestoroch Hasičskej zbrojnice DHZMartinček a OÚ)
07.08.2021: Taktické cvičenie Vlkolínec zamerané na nacvičovanie správnosti
napájaniahadíc zo zdroja na hasenie požiaru
07.08.2021: Taktické cvičenie Liptovské Revúce zametané na správnosť vytvorenia
rojnice a hl'adanie strateného občana v lesnom prostredí
28.08,202l: Taktické cvičenie Lisková zamerané na osvojenie si zručnosti dial'kovej
dopravy vody na hasenie vagónov s drevom
Október 202l: zásah pri hasení rozsiahleho požiaru v objekte Vojenskej nemocnice v

Ružomberku

i ochotu pomócť pri akciách
čo sa starali o techniku a potrebnú

Vďaka patrí všetkým aktívnym členom za ich snahu
a dobrovo|'níckych aktivitách. Pod'akovanie patrí aj tým,

hasičskúvýzbroj.

kultúrno-spoločenská činnosto

V daných kalendárnych rokoch 2020-202I sa uskutočnilo len niekol'ko spoločenských
podujatí, ktorých sa zúčastnilinaši členovia, resp. ktoré sa niesli pod otganizáciou DHZ obce
Martinček, t. j.

-

-

08.02.2020: spoločenská akcia Batóžková zábava
22.08.2020: posedenie pri guláši pre ělenov DHZ Martinček

0l .09.2020: Memoriál Braňa Madaja v spolupráci so športovou komisiou obce
Martinček a OÚ Martinček v rámci poukázania potreby podpory zdrayého životného
štýlu, športu detí a mladých l'udí, ale aj podpory rozvoja spolupatričnosti a sociálnej
pomoci l'ud'om, ktorí ju potrebujú.
28.08.2021: Memoriál Braňa Madaja vspolupráci so športovou komisiou obce
Martinček a oú Martinček
2020-2I: postavenie vianočných stromčekov v intraviláne obce Martinček
17.10.2021: dobrovol'nícke aktivity s environmentálnou tematikou v rámci činnosti
ěistenia altánku pod Chočom a prírodného prostredia okolia obce Martinček
Zastavili sme svadobné sprievody našich členov DHZ,t. j
05.09.2020: odovzdanie svadobného daru od DHZ obce Martiněek p. Ing. Št.
Maliňákovi a p. V.Kunertovej
18.08.202l; zastavanie svadobného sprievodu p. M. Trnku ap, M. Duchoňovej
i odovzdanie svadobného daru odDHz obce Martinček.
Odovzdanie svadobného daru od DHZMartinček p. L. Martonovi a M. Hýlovej
Každoročnesi pripomíname okrúhle životnéjubileá. Vďaka a poďakovanie patrí:
p. J. Ovadovejzadožitých 60 rokov života
p. J. Ovadovi za dožitých 60 rokov života
p. P. Surovémuzadožitých 70 rokov života

Každoročnesi pripomíname a oceňujeme aktívnych hasičov za ich záslužni prácu
v DHZ Martinček. Vďaka a pod'akovanie patrí:
MatúšBachan
Ján

Milan

Dušan Trnka

10 rokov ěinnosti v zbore
10 rokov činnosti v zbore

l0 rokov činnosti v zbore
rokov činnosti v zbore

Andrej Marton
Ladislav Difko ml.
Dominik pšeno
pavlína Martonová

10
l0
l0
10

Juraj Pavlík
Peter Surový

20 rokov činnosti y zbore
20 rokov činnosti v zbore
20 rokov činnosti v zbore

Marián Lauko ml.

viliam Hrčka
silvia kohútová
Branislav Lauko
pavol Marton
Ján Surový
Ján Klačko

Emil Kohút

30
30
30
30
30

rokov činnosti v zbore
rokov činnosti v zbore
rokov činnosti v zbore

rokov
rokov
rokov
rokov
rokov

činnosti v
činnosti v
činnosti v
činnosti v
činnosti v

zbore
zbore
zbore
zbore
zbore

40 rokov činnosti v zbore
40 rokov činnosti v zbore

Predsedníčka DHZ Martinček, p. Jarmila Ovadová vedie kroniku, v ktorej zaznamenaná
aktivita, zásahová i kultúrna činnosť jednotlivých ělenov a tímov DHZ Martinček. Pri našej
ěinnosti spolupracujeme nielen s Obecným úradom v Martinčeku v zastúpenístarostu
p. J. Bobeka a obecným zastupitel'stvom, ale aj s Miestnym spolkom Slovenského Červeného
krížaobce Martinček a Pozemkovým spoločenstvom Urbariát Martinček, tak ako aj s OV DPO
v Ružomberku,

Milí hasiči,
Verím, že pri obetavosti

a ochote zostaneme aj v roku 2022 a nad'alej budeme rozvíjať
povedomie dobrého a úspešnéhoDobrovol'ného hasičskéhozboru v obci Martinček.
Nech nám v tom pomáha aj náš patrón sv. Florián!

V Martinčeku dňa 19,03.2022

Vypracovala:

PaedDr. Monika Brtková

Správa o stave techníky DHZO Martinček za rok 2020 a 202L.

2020 -

vozidlo lveco Daily vykonalo 6 schválený ch jázd
-najazdené 1B5 km

Spotreba

-

nafta 31

L

-benzín 20 L

Zostatok PHM k 31,.12.2020

-

lveco Daily Loo% +zásoba 20 L nafty

-čerpadlo Tohatsu LOO%, odpracovalo 90min
-Ps 12 -15L
-Ps 18- 5L
-ostatné agregáty IO0%+ 20L benzínu

2O2L-

vozidlo lveco Daily vykonalo

t2 jázd

-najazdené 795 km - z toho 2 zásahy- požiar Úvru nr a TZ- auto v priekope
-3 cvičenia- Vlkolínec, Val, Dubová, L.Revúce
-7 schválených jázd

spotreba PHM- lveco Daily 96,79 L NM
-agregáty 102,02 L BA

zostatokk31"12'2ozl--;.il"^:::::;',::;::;,.."valo]8omin
-PS 12 -15 L

-Ps 18-5

L

- agregáty 1,0OYo +2O L zásoba benzínu

Stav k 1-3,2022 -technika funkčná, pripravená na použitie

-vozidlo lveco Daily-STK platná do augusta
-p rotipovodňový vozík- pripravený na použitie

spracoval : stroiník DHZo MartinČek - npor, ŽilinČan Michal

}

t
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Správa revíznej komisie za rok 2020 a 202L
Hospodárenie s finančnými prostriedkami

:

Evidenciu Čerpania finančných prostriedkov vedie pokladnička s.Daniela
Lauková. Pri kontrole pokladničnej knihy, neboIi zistené žiadne finančné

rozdiely a čerpanie je doloženédokladmi.

Naiazdené km. a čerpanie pohonnúch hmót DHZ. Martinček.
Za rok20}Ol
Vozidlo Iveco Dailv: vykonalo

6 schvátených jázd.

najazdené 185 km.
Spotreba: nafta 31

l

benzín 20

]

Zostatok PHM k 3t,t2.2o20 je: lveco Daily 100 %+zásoba nafty v bandaske 20l.
čerpadlo Tohatsu tOO%. odpracovalo 90 min.
Ps 12-15l
Ps 18- 5l
ostatné agregáty t}o%

Za rok202lz

+

20l benzínu

Vozidlo lveco Dailv: vykonalo 72 jázd
najazdené 795 km- z toho 2 zásahy - požiar tjvru

nr aTZ- auto v priekope.

3 cvičenia - Vlkolínec, Val.Dubová, L.Revúce
7 schválených jázd

Spotreba: lveco Daily 96,79 l NM
agregáty 102,02 l BA
Zostatok PHM k 3I.I2.2o21je: lveco Daily 100%+zásoba nafty v bandaske 20l.
čerpadlo Tohatsu tOO %o, odpracovalo 180 min.
Ps 12_15l
Ps 18- 5l
ostatné agregáty to}% + 20l benzínu
Stav k 1.3.2022 - technika funkčná, pripravená na použitie.

vozidlo lveco Daily - STK platná do augusta.
- protipovodňový vozík - pripravený na použitie.
-

V Martinčeku 18.03 .2022

Predseda revíznej komisie:

