Správa o činnosti DHZ Košolná za rok 2016

1) Odborná príprava, školenia, výcvik
a. Zaradenie DHZ Košolná do Plánu plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
V roku 2016 sme boli v rámci Plánu plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov zaradení v kategórii
B. Pre rok 2017 sme taktiež podali žiadosť o zaradenie do B kategórie. Ako organizácia zaradená do B
kategórie sme získali v tomto roku dotácie z MVSR vo výške 2000 euro. Štátne dotácie môžu byť
použité len na nákup profesionálnej - zásahovej výstroje a materiálu. V tomto roku sme zakúpili 3
jednovrstvové zásahové obleky, 3 prilby, 2 kusy zásahových topánok, 2 zateplené pršiplášte a zásahový
rozdeľovač.
- Prezentácia - Nakúpená výstroj z dotácií MVSR
- fotografie novej techniky a výstroje
b. Školenia členov DHZ Košolná
Odborné školenia členov DHZ zabezpečujú akcieschopnosť zásahového tímu. Školenia členov
prebiehajú v súlade s Plánom plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov pre danú kategóriu. Každá
kategória má stanovenú úroveň akcieschopnosti zásahového tímu, kde je popri požadovanej technike
a výstroji stanovený i počet odborne vyškolených hasičov, strojníkov, vodičov, veliteľov.
V tomto roku sa odborných školení zúčastnili dvaja naši členovia. Lea Loučková absolvovala
školenie veliteľov DHZ. V našom zásahovom tíme bude mať funkciu veliteľa družstva. Peter Ševčík ako
vodič hasičského auta absolvuje 17.12. školenie pre vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy.
V budúcom roku by sme chceli rozšíriť počet členov zásahového tímu a poslať 4-5 členov na
školenie Základná príprava, ktoré umožní členom DHZ zúčastňovať sa zásahov a obsluhovať hasičskú
techniku. V súčasnosti spĺňa podmienky účasti na zásahu 9 členov. V prípade dostupného školenia pre
strojníkov by sme chceli absolvovať taktiež toto školenie a poslať na školenie strojníkov 2 členov.
Vzhľadom na nečakaný odchod Štefana Nádašského je neplánovane potrebné riešiť aj funkciu
preventivára obce a z toho vyplývajúce školenie.
c. Taktické cvičenia a IMZ
V roku 2016 sme absolvovali jedno miestne TC, dve Okrskové TC, jedno Okresné metodické
zamestnanie a tri Inštruktážno metodické zamestnania. Miestne jarné TC bolo zamerané na prácu
s PPS. Obidve zásahové PPS 1200 i 1500 sú po generálnych opravách a účelom MTC bolo ich
preskúšanie a koordinácia práce strojníkov pri využití oboch PPS. Letné Okrskové TC sa konalo
v Horných Orešanoch a predmetom cvičenia bola diaľková doprava vody. Jesenné Okrskové TC sa
konalo v Košolnej. V rámci príprav OTC sme dali okrskovým funkcionárom návrh na zmenu organizácie
a prístupu k taktickým cvičeniam. Podstatou návrhu na zmenu taktického cvičenia bolo čo najviac
priblížiť sa realite počas požiaru – vychádzať z lokálnych podmienok, pripraviť sa na rôzne situácie,
koordináciu – velenie počas požiaru ponechať na miestny DHZ. Náš návrh bol akceptovaný a tak sme
vybrali tému cvičenia, spracovali sme ju pre podmienky v obci a celé cvičenie bolo pod našim velením.
Témou cvičenia bol požiar hospodárskej budovy. Na cvičení sa zúčastnilo 7 DHZ, pričom každý mal
vlastnú úlohu vzhľadom na techniku a počet členov s ktorými sa cvičenia zúčastnili. V rámci cvičenia

boli riešené úlohy ako koordinácia činností viacerých hasičských jednotiek – velenie na požiarovisku,
hasenie hospodárskej budovy, postup pri evakuácii zvierat a majetku, kyvadlová doprava vody
a regulovanie dopravy.
OR HaZZ Trnava pripravilo spoločné Okresné metodické zamestnanie pre DHZ z okresu Trnava
a HaZZ Trnava na tému protipovodňové opatrenia s využitím nových protipovodňových vozíkov.
V rámci metodického zamestnania bola prezentovaná protipovodňová technika HaZZ Trnava –
kontajnerové čerpadlo a balička vriec s pieskom, technika DHZ Pole – obojživelné pásové vozidlo
a technika – výstroj protipovodňových vozíkov. Počas praktických činností boli postavené
protipovodňové bariéry.
Popri taktických cvičeniach sme sa zúčastnili na dvoch Okrskových Inštruktážno metodických
zamestnaniach, ktoré sa konali Suchej nad Parnou a v Lošonci a jednom Miestnom Inštruktážno
metodickom zamestnaní. V rámci miestneho IMZ sme riešili rozdelenie členov zásahového tímu do
družstiev, postup a spôsob zvolávania členov zásahového tímu pri vyhlásení poplachu, prípadne
cvičného poplachu.
- fotografie z cvičení

2) Prevencia pred požiarmi, praktická činnosť pri likvidácii požiarov a živelných udalostí
a. Prevencia
V rámci prevencie sme v tomto roku zabezpečili odvysielanie rozhlasových relácií - oznamov
o zvýšenom požiarnom riziku a prezentovali sme materiály o protipožiarnej ochrane na informačnej
tabuli DHZ Košolná.
b. Výjazdy k požiarom a živelným udalostiam
V roku 2016 DHZ Košolná zasahoval pri dvoch udalostiach.
Prvou udalosťou bolo hasenie kanálu po vypaľovaní trávy na hranici katastru Košolná - Dolné
Orešany. Vypaľovanie bolo robené na strane kanálu smerom na Dolné Orešany, na druhej strane
kanálu smerom na Košolnú bolo pole so suchou slnečnicou patriace PD Košolná. Výjazd bol vykonaný
na základe podnetu veliteľa DHZ Košolná.
Druhou udalosťou bolo odstraňovanie následkov po povodni v Košolnej. Práce na odstraňovaní
následkov v obci prebiehali dva dni. Odstraňovali sme nánosy blata z ciest a chodníkov, prečisťovali
sme kanály, umývali cesty. So žiadosťou o pomoc pri umývaní ciest bol oslovený aj DHZ Horné Orešany,
ktorý nám bez nároku na odmenu vyšiel v ústrety. Na žiadosť občanov sme počas nasledujúcich dní
robili čerpanie studní zaplavených vodou, pomoc sme poskytli pri čerpaní vody zo siedmych studní,
niektoré z nich boli čerpané aj opakovane. Ďakujem všetkým členom DHZ Košolná ako aj
dobrovoľníkom z radov občanov, ktorí pomáhali pri odstraňovaní následkov povodní.
-

fotografie zo zásahov

3) Práca s mládežou, hasičský šport
a. hasičský šport
V roku 2016 reprezentovalo našu organizáciu v hasičskom športe jedno súťažné družstvo mužov.
DHZ Košolná nemá v súčasnosti štandardné súťažné družstvo. Úlohu súťažného družstva prevzali
členovia zásahového tímu, ktorí tvoria základ nášho súťažného družstva. Keďže v budúcom roku
plánujeme rozšíriť počet členov zásahového tímu bude úlohu súťažného družstva plniť zásahový tým
v plnom rozsahu.

V tomto roku sme sa zúčastnili jednej hasičskej súťaže – Obvodového kola previerky pripravenosti.
Uvedenú súťaž sme organizovali u nás v Košolnej v spolupráci s OV DPO Trnava a spojili sme ju s našou
pohárovou súťažou „O pohár zaslúžilých členov DHZ Košolná“. Takže okrem DHZ z nášho obvodu sa
súťaže zúčastnili i DHZ, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na našej pohárovej súťaži. Každá súťaž mala
vlastné vyhodnotenie. Do Obvodového kola previerky pripravenosti sa započítali výsledky z disciplín
požiarny útok aj štafeta 8 x 50 m. Do pohárovej súťaže sa započítali len výsledky z požiarnych útokov.
Neviem, či napriek tomu, alebo vďaka tomu, že základ súťažného družstva tvorí zásahový tím sme
dosiahli výborné umiestnenie na oboch klasifikovaných súťažiach. Takže spojenie skúseností a rozvahy
na jednej strane s mladíckou dravosťou na druhej strane funguje. V rámci Obvodového kola previerky
pripravenosti sme sa umiestnili na 1. mieste a v hodnotení pohárovej súťaže na 3. mieste.
V budúcom roku by sme chceli založiť mládežnícke súťažné družstvo chlapcov vo veku 12 – 15
rokov. Keďže dorastenecký vek je od 15 rokov, čo je zároveň minimálny vek pre členstvo v DHZ
hovorím o mládežníckom družstve, ktoré by existovalo pod hlavičkou DHZ Košolná. Výsledok
samozrejme do veľkej miery závisí od záujmu košolanskej mládeže o hasičov a hasičský šport.
- fotografie zo súťaže
b. práca s mládežou
V záujme priblížiť deťom prácu dobrovoľných hasičov a hasičský šport snažíme sa ich osloviť už
v mladom veku prostredníctvom akcií, ktoré sú venované deťom. Každý rok sa snažíme pripraviť pre
deti atraktívnejší program vďaka čomu stúpa záujem o tieto akcie.
„Hasiči v škôlke“ – v tomto roku to bol 2. ročník akcie so škôlkarmi. Na úvod sme urobili ukážku
požiarneho zásahu, následne si deti vyskúšali hasičskú techniku. Pokračovali sme ukážkou požiarneho
útoku a súťažnými disciplínami pre deti. Po ukončení disciplín boli vyhlásení víťazi v kategórii chlapcov
a dievčat. Všetci škôlkari dostali hasičskú šiltovku. Na záver akcie absolvovali škôlkari vyhliadkovú jazdu
na hasičskom aute po Košolnej.
„Hasiči deťom“ – tretí ročník akcie pre deti. Akcia sa koná na miestnom ihrisku a pre deti sú
pripravené súťaže a disciplíny s hasičskou tematikou, zaujímavosti ako skákací hrad, alebo jazda na
koňoch. Novinkou v tomto ročníku bola súťažná disciplína. Deti súťažili v šiestich kategóriách a víťaz
každej kategórie získal hasičské tričko a hasičskú šiltovku. Pre všetky deti boli pripravené nanuky a
opekačka.
- fotografie z uvedených akcií

4) Činnosť v obci, akcie a aktivity DHZ, verejnoprospešné práce
a. akcie a aktivity DHZ Košolná
DHZ Košolná organizoval v tomto roku pre občanov v obci štyri akcie – ples, hasičskú súťaž a už
spomínané akcie pre deti. V budúcom roku budeme pokračovať v týchto akciách a chceme pripraviť
pre účastníkov opäť o niečo zaujímavejší a atraktívnejší program. Najbližšou akciou bude ples, ktorý sa
uskutoční v piatok 27.1.2017.
V roku 2016 dovŕšil DHZ Košolná 90 rokov svojej existencie. Toto jubileum sme spolu s pozvanými
hosťami oslávili v apríli. V rámci osláv bola prezentácia techniky a priestorov, ktoré užíva DHZ Košolná,
pripomenuli sme si históriu DHZ Košolná, zaspomínali na „staré dobré časy“ a oslavy boli ukončené na
druhý deň svätou omšou.
- fotografie z osláv
V tomto roku sme nielen oslavovali a tešili sa z dobrých výsledkov a úspešných akcií, ale sme sa
museli vysporiadať aj so smutnými udalosťami. Počas roku 2016 sme sa rozlúčili so štyrmi členmi nášho
zboru, ktorým sme vzdali úctu a vďaku pri poslednej rozlúčke. Navždy nás opustili pán Žinčák, pán
Fridrich, pán Poláček a pán Nádašský.

b. verejnoprospešné práce
V oblasti verejnoprospešných prác sme v tomto roku na požiadanie občanov urobili dve akcie:
- čistenie studne v Košolnej
- čistenie studne pre OÚ Zvončín
Ponuka na pomoc občanom je počas celého roka zverejnená na informačnej tabuli DHZ Košolná aj
na internetovej stránke DHZ Košolná. Zo strany obce nebola daná žiadna požiadavka na brigádu či
výpomoc.

5) Starostlivosť o techniku a pridelené priestory
a. technika
V oblasti starostlivosti o techniku sme v tomto roku riešili generálnu opravu PPS 1500. Generálna
oprava bola robená externe u pána Pavelku v Kútoch. PPS 1500 je využívaná ako zásahová požiarna
striekačka, ale aj ako tréningová požiarna striekačka pre súťažné družstvo. V súlade s týmto účelom
použitia bola robená aj generálna oprava tejto požiarnej striekačky. V rámci opravy bol skontrolovaný
motor, nastavený karburátor, vymenené a upravené obežné koleso v čerpadle, vymenená výveva za
vývevu s rýchlym saním, vymenené rozvody chladenia, skontrolovaná elektroinštalácia, skontrolované
a zapojené ukazovatele na prístrojovej doske. Po ukončení servisu u pána Pavelku bola svojpomocne
urobená úprava zovňajšku striekačky – z bielej máme bielo červenú ako symbol generálnej opravy
a modernizácie striekačky. Keďže na jeseň minulého roku sme urobili svojpomocne aj generálnu
údržbu našej najstaršej PPS 1200 máme aktuálne kompletne zrekonštruované všetky tri požiarne
striekačky.
V roku 2015 sme zakúpili prívesný vozík. Vozík sa nám osvedčil a spolu s elektrickým kalovým
čerpadlom bol v tomto roku najviac využívaným technickým prostriedkom. Na jeseň sme upravili vizáž
vozíka podľa štandardu našich dopravných prostriedkov.
Spomínané elektrické kalové čerpadlo sa nám pri poslednom čerpaní studne v novembri pokazilo –
zlomil sa kábel a je potrebná jeho výmena.
Na rok 2016 sme mali v pláne úpravu úložných priestorov CAS 25. Úprava zatiaľ nebola urobená,
máme kúpený materiál a samotnú úpravu urobíme v budúcom roku.
- fotografie prívesného vozíka
- fotografie PPS 12 – 1500, 1200, 1960
b. pridelené priestory
V roku 2015 nám boli na našu žiadosť Obecným úradom pridelené nové priestory pri zbrojnici.
V minulom roku sme urobili stavebné práce a úpravu priestorov pre naše potreby. V tomto roku sme
zariadili interiér nových priestorov a uložili techniku a výstroj do jednotlivých miestností podľa účelu
použitia. V hasičskej zbrojnici je uložená technika a výstroj určená na zásah – hasičské auto s vozíkom,
v novej garáži je športová technika a výstroj vrátane prívesného vozíka za osobné auto a v tretej
miestnosti je šatňa – uloženie zásahových, pracovných a športových odevov. Vďaka novým priestorom
máme všetku techniku a výstroj uloženú na jednom mieste a v zodpovedajúcich priestoroch.
Garáž pri starej škole sme vrátili Obecnému úradu a na žiadosť Obecného úradu sme uvoľnili aj
miestnosť na ihrisku kde sme mali uložené veci potrebné na tréning a súťaže. Tieto veci máme teraz
uložené na ihrisku v pivnici pod kabínami.
- fotografie nových priestorov

6) Členská základňa
Počet členov:
Muži:
Ženy:
Prijatí:
Vyradení:

Povýšenia:
Medaily:
Jubilanti:

36
32
4
0
0 – ukončili členstvo na vlastnú žiadosť
0 – vyradení za viacročnú pasivitu
4 - zomreli
12
7
80 Šajdík Jozef

Záverečné zhodnotenie činnosti
Zo štrnástich hlavných úloh stanovených na rok 2016 sme splnili trinásť. Nesplnenou úlohou zostáva
úprava úložných priestorov v hasičskom aute. Materiál máme zakúpený a úloha prechádza do budúceho roku.
V rámci školenia členov sa naši členovia namiesto školenia Základná príprava zúčastnili na školení veliteľov
a školení vodičov hasičských áut. V školení členov v rámci základnej prípravy budeme pokračovať v budúcom
roku. Dlhodobý cieľ, ktorý sa v jednotlivých rokoch darí dosahovať viac či menej je vyššia zapojenosť členov do
aktivít nášho zboru. V rámci tohto cieľa chceme v budúcom roku zorganizovať akciu len pre členov DHZ za
účelom zvýšenia súdržnosti a motivácie členov do aktívnej činnosti. Taktiež by sme opäť radi založili
mládežnícke súťažné družstvo, ktoré by nám časom umožnilo rozšíriť rady našich členov.
-

slide hlavných aktivít 2016

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, či už členom nášho zboru ako aj dobrovoľníkom z radov
občanov našej obce, ktorí sa v tomto roku aktívne podieľali na našej činnosti. Poďakovanie patrí aj všetkým,
ktorí nás podporovali v našej činnosti a pomohli so zabezpečením akcií pre občanov a deti. Za všetkých
spomeniem manželov Kriškových. Za spoluprácu taktiež ďakujem organizáciám, ktoré s nami spolupracovali,
prípadne umožnili výkon našich aktivít menovite FC Sparta Košolná, Materskej škôlke Košolná a Obecnému
úradu Košolná.

.................................................
veliteľ DHZ Košolná

Ing. Ľubomír Tollarovič

