Správa o činnosti DHZ Medveďovo za rok 2009.
Vážení členovia nášho zboru, pán starosta, páni delegáti okresného výboru
dobrovoľnej požiarnej ochrany, milí hostia a sympatizanti dobrovoľných hasičov,
dovoľte aby som Vás srdečne privítal
na „Výročnej členskej schôdzi DHZ
Medveďovo“.
V skratke Vás chcem oboznámiť s činnosťou nášho zboru v roku 2009, a taktiež
o našich plánoch na rok 2010.
Chcel by som zhodnotiť výsledky, ktoré dosiahli naše družstvá v minulom roku,
taktiež spomenúť zásahovú činnosť nášho zboru, spoluprácu s občanmi, obecným
úradom a ďalšími zložkami nášho okresu. V neposlednom rade by som chcel načrtnúť aj
víziu fungovania nášho zboru do budúcnosti, preto verím, že aj vy členovia tohto zboru
a nie len členovia, v záverečnej diskusii pomôžete alebo poradíte svojím nápadom,
radou alebo skúsenosťou, veď v našich radoch sú aj hasiči, ktorí sú v evidencii už viac
ako 30 rokov.
DHZ Medveďovo ku koncu roku 2009 eviduje 78 stálych členov. Z toho 22 žien,
činných členov je 35, jeden čestný člen a ostatní členovia sú prispievajúci. V roku 2009
bolo do evidencie prijatých 14 členov, čo je zatiaľ najväčší prírastok v novodobej
histórii nášho zboru. Zostáva nám veriť, že aj v tomto roku sa naše rady rozšíria, a že
stále budeme schopní vedieť osloviť širokú verejnosť, ktorá by mala záujem vstúpiť do
našej organizácie. Aj keď si uvedomujeme, že dnešná doba je taká aká je, a taký záujem,
aký bol o členstvo v roku 2009 už asi neprekonáme. Vo výbore DHZ pracovalo 11
stálych členov, ktorí sa stretávali podľa možností jeden krát za mesiac. Prerokovávali sa
problémy, ktoré nás trápia a taktiež veci, ktoré sú potrebné pre plnohodnotné fungovanie
našej organizácie.
Je potešiteľné, že členovia výboru v minulom roku pracovali
svedomitejšie ako po iné roky, za čo im patrí úprimná vďaka a ostáva dúfať, že im toto
nadšenie vydrží aj v tomto roku.
V priebehu roka 2009 boli zvolané dve valné zhromaždenia.
Dňa 24.05.2009 sa konalo prvé valné zhromaždenie, na ktorom boli
zúčastneným členom predložené organizačné veci týkajúce sa fungovania nášho zboru
a taktiež velitelia jednotlivých družstiev dostali inštrukcie na prípravu svojich družstiev
na blížiace sa okresné previerky pripravenosti.
Dňa 21.11.2009 bolo zvolané druhé valné zhromaždenie, na ktorom boli členovia
oboznámení zo závermi rokovania Valného zhromaždenia okresného výboru DPO.
Teraz, ak mi dovolíte by som sa chcel zmieniť o technickom vybavení našej
stanice. Technická časť našej základne sa skladá z mobilnej techniky, a tou je
cisternové vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP, ďalej je to cisternové vozidlo CAS 32
TATRA 138 a taktiež máme vo výbave špeciálne skriňové vozidlo AVIA 31.
Prevádzková pevná technika sa skladá z dvoch motorových striekačiek typu PPS 12
a jednej PPS 15 s príslušenstvom. Máme aj motorové plávajúce čerpadlo AQUAFAST
a elektrické kalové čerpadlo.
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V ďalšej časti správy by som sa chcel pristaviť pri brigádnickej činnosti našich
členov. Aj keď každý z nás máme v dnešnej ťažkej dobe kopec starostí vo svojich
domácnostiach, vo svojich zamestnaniach, je potešiteľné, že aj tak si naši členovia našli
čas a priložili ruku k dielu, či už sa to týkalo údržby našej budovy, opráv a údržby
techniky a tiež v udržiavaní nášho hasičského areálu.
V roku 2009 bolo odpracovaných 300 brigádnických hodín. Z toho 120 hodín na
hasičskej technike. Tu by som sa chcel trošku pristaviť a poďakovať našim strojníkom
Jakubovi Štulrajterovi a Miroslavovi Medveďovi, ktorí sa obetovaním svojho voľného
času nemalou mierou pričinili o viac menej bezchybné fungovanie našej staručkej
techniky. Tiež chcem pripomenúť, že ku sklonku roka sa k týmto dvom hasičom čoraz
častejšie pridával aj náš tretí strojník Miroslav Koštiaľ. Tým, že naša technika má už
svoje roky, si každým rokom vyžaduje viacej obetavého času. A preto dúfam, že naši
strojníci budú aj naďalej svedomito pristupovať k údržbe a opravám nášho technického
parku, aj keď to neraz stojí veľa fyzických a psychických síl. Na budove a okolí
požiarnej zbrojnice bolo odpracovaných podľa našich súčastných možností 100 hodín.
Začala sa aj postupná etapa zatvárania skoro už schátranej budovy hasične, ktorú
zabezpečovali externé firmy. Bola inštalovaná rolovacia elektrická brána a ku koncu
roku boli kompletne vymenené žľaby a zvody dažďovej vody. Na hasičskom areáli bolo
na opravách odpracovaných 80 brigádnických hodín. Tu musím podotknúť, že veľkou
mierou prispeli k dielu naši najmladší hasiči, za čo im vyslovujem obrovskú vďaku.
Dúfam, že v nasledujúcich rokoch si z našej mládeže zoberú príklad aj niektorí
ostrieľaní členovia a tiež pomôžu k skultúrňovaniu a zveľaďovaniu tohto miesta, veď
musíme si priznať, že je tu stále čo zdokonaľovať. Je potešiteľné, že toto miesto
v poslednom roku začali využívať aj iné skupiny ako sú dobrovoľní hasiči. V zimných
mesiacoch tu býva vybudované provizórne ľadové klzisko a v lete ho tiež využívajú
obyvatelia ako futbalové ihrisko.
V tomto bode tejto výročnej správy by som chcel spomenúť výjazdy, či už to boli
výjazdy technické alebo výjazdy k požiarom, alebo živelným pohromám. Prvý polrok,
čo sa tohto bodu týka bol k nám žičlivý a naša technika nemusela vyrážať k žiadnym
zásahom a ani technickým veciam. Boli vykonávané len pravidelné kondičné jazdy,
ktoré slúžia hlavne k udržaniu prevádzkového stavu a k prípadnému odhaleniu
a odstráneniu porúch, ktoré by sa v konečnom dôsledku mohli prejaviť pri ostrom
výjazde. No druhý polrok už taký prajný nebol. Už 10.júla 2009 bola naša technika
povolaná, aby pomohla pri čistení komunikácie vo Vydrovskej doline v pred príprave
slávností Dňa stromu, ktorá sa každoročne koná v našej obci.
Dňa 5. septembra 2009 sme uskutočnili technický výjazd a pomohli sme nášmu
spoluobčanovi Ľubomírovi Potkánymu, prečistiť a prepláchnuť kanalizačné potrubia.
Po dobrej vykonanej práce sa nám od neho dostalo slov chvály a vďaky a taktiež malého
pohostenia. Chcem pripomenúť, že na to sme my hasiči vlastne tu, aby sa naši
spoluobčania na nás mohli kedykoľvek obrátiť so svojim problémom. Na vykonanie
týchto prác bolo použité špeciálne cisternové vozidlo CAS 32 TATRA 138.
Dňa 8. septembra 2009, ďalšieho nášho spoluobčana pána Radoslava Ťažkého
trápilo upchaté kanalizačné potrubie, ktoré sa nám žiaľ v tento deň sfunkčniť
nepodarilo. Preto sme k tomuto problému znova vyrážali o štyri dni, dňa 12.septembra
2009, kedy sme už boli úspešní a potrubie bolo znova plne funkčné. Tu tiež bola s našou
prácou vyslovená veľká spokojnosť. Použité bolo znova vozidlo CAS 32 TATRA 138.
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Dňa 22. novembra 2009 sme boli požiadaní ďalším našim spoluobčanom
Michalom Strelcom o pomoc, a to o doplnenie veľkokapacitných nádrží vodou, ktoré on
sám nemohol naplniť pre nefunkčnosť vodovodného potrubia. My sme to však zasa
zvládli a znovu bola s našou prácou vyslovená veľká spokojnosť. Použili sme pri tom
benzínové motorové čerpadlo PPS 12 a špeciálne skriňové vozidlo AVIA 31. Za
zmienku stojí, že pán Michal Strelec, ktorý je súkromný podnikateľ, nám v plnej
hodnote preplatil naše náklady. Teraz by som rád prešiel a zmienil sa o zásahovej
činnosti.
Dňa 15. augusta 2009 o 15-tej hodine sme boli vyrozumení dispečingom HAZZ
Brezno o rozsiahlom požiari lesného porastu v lokalite Medveďovo – Veľká dolina nad
letiskom, a zároveň požiadaní o výjazd nášho družstva a urgentnú dodávku vody,
nakoľko sa tento požiar rozšíril v ťažko dostupnom teréne. Naše družstvo bezodkladne
vyrazilo a sile 10 mužov k miestu požiaru a jedným prúdom „B“ a jedným prúdom „C“
sa aktívne podieľalo na likvidácií tejto udalosti. V prvom rade bola zabezpečená
dodávka vody do vozidiel HAZZ Brezno, a taktiež bol vedený jeden hasený „C“ prúd.
Požiar bol po dvoch hodinách úspešne lokalizovaný a zlikvidovaný. Po vykonaní zásahu
bolo z úst veliteľa zásahu vyslovené uznanlivé poďakovanie veliteľovi DHZ
Medveďovo, a taktiež všetkým zasahujúcim členom tohto dobrovoľného zboru. Musím
poďakovať strojníkovi Miroslavovi Medveďovi, ktorý bez najmenšieho znaku zaváhania
a zo znakmi absolútneho profesionála, bez problémov dopravil členov zasahujúceho
družstva a taktiež tak žiadanú vodu do extrémne ťažkého a strmého terénu. Tu sa zasa
raz ukázalo, že zložky profesionálnych a dobrovoľných hasičov sú už dopredu odsúdené
na vzájomnú spoluprácu a pomoc v takýchto ťažkých situáciách. Technika, ktorá tento
extrémny terén hravo zdolala s prispením nášho najskúsenejšieho strojníka, bola použitá
zase naša stará dobrá tatrovka.
Ďalší a zároveň posledný ostrý zásah nás zbor vykonal dňa 25. decembra 2009,
kedy jednotka DHZ Medveďovo bola privolaná k nášmu spoluobčanovi pánovi
Jaroslavovi Ťažkému, ktorému rozvodnený tok Čierneho Hrona ohrozoval jeho rodinný
dom aj jeho majetok. Chcem pripomenúť, že 8 členovia aj v čase Vianoc, kedy väčšina
civilného obyvateľstva slávi narodenie pána Ježiša, odviedli tvrdú a poctivú prácu, len
aby zachránili majetok, ale v niektorých prípadoch aj životy našich občanov. Vykonávali
sme hlavne čerpanie vody zo zaplavených odvodňovacích šácht, plnili sme vrecia
pieskom, z ktorých boli následne budované proti záplavové zátarasy. Zaplaveniu
pozemku sa nakoniec podarilo zabrániť aj vďaka zlepšeniu poveternostných podmienok
a taktiež vďaka poklesu hladiny Čierneho Hrona.
V mesiaci máj sme vykonali jedno taktické cvičenie , ktoré bolo zamerané na
likvidáciu trávnatého, alebo lesného požiaru, ktoré sa v našej obci, alebo v jej okolí
vyskytujú pravidelne každý rok. Toto taktické cvičenie pripravili predseda DHZ p.
František Ťažký a veliteľ DHZ p. Jozef Švantner. Podarilo sa ho pred ostatnými členmi
dobre utajiť. Aj napriek tomuto, bola jednotka v počte šesť mužov na určenom mieste do
20 minút. Mohli sme konštatovať skoro úplnú spokojnosť s vykonaným cvičením, aj
keď treba pripomenúť, že stále sa tu nájdu aj drobné chybičky, ktoré treba odstraňovať.
Ako každý rok býva dobrým zvykom, v mesiaci marec nielenže technika
prechádza na letnú prevádzku, ale začína sa s výcvikom družstiev, či už teoretickým
alebo praktickým. Keďže terén potrebný na vykonávanie praktickej prípravy v tomto
mesiaci ešte nebýva vhodný, pristúpili sme viac-menej k teoretickej príprave , ktorá
bola zameraná hlavne na zvládnutie teoretickej časti okresného kola previerok
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pripravenosti čo sa týka družstiev žien a mužov a teoretickej časti hry plameň, čo
sa týka družstiev dievčat a chlapcov. Koncom mesiaca sme už začali aj s praktickou
časťou výcviku a to nácviku požiarneho útoku s vodou všetkých našich družstiev. Tu to
mali trošku sťažené naši najmladší členovia, lebo už 16.mája 2009 ich čakala prvá
previerka, a to previerka hry Plameň, ktorú pre naše nádeje pripravili a zorganizoval
členovia DHZ Dobroč. Pod vedením vedúcej mládeže, pani Marianny Rosíkovej sa
pripravovalo jedno družstvo dievčat a jedno družstvo chlapcov. Obe družstvá sa na svoju
previerku pripravovali svedomito, za čo jej právom patrí obrovská vďaka. V ďalšom
bode programu tejto schôdze podrobne zhodnotí a oboznámi nás s pôsobením svojich
zverencov. No nezaháľali ani družstvá seniorov a taktiež sa poctivo pripravovali pod
dohľadom svojich veliteľov družstiev na svoje previerky. Tieto sa konali v mesiaci jún
a organizoval ich DHZ Polomka na svojom tradične dobre pripravenom hasičskom
areály. Naša organizácia na tieto previerky vyslala jedno družstvo žien a jedno
družstvo mužov. Tu sa prejavila naša poctivá príprava a obe naše družstvá bez väčších
problémov splnili Podmienky pripravenosti určených okresným výborom dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Brezne. Obe družstvá získali „Certifikát o spôsobilosti zdolávať
požiare a živelné pohromy a ich následky“.
A teraz by som rád prešiel k troška zábavnejšej stránke dobrovoľných hasičských
zborov, ak sa to vôbec tak dá povedať, a to sú pohárové Hasičské súťaže, ktoré
každoročne usporadúvajú jednotlivé hasičské zbory nášho okresu. Tieto akcie sú najviac
atraktívne medzi obyvateľstvom a tu máme zase my dobrovoľníci možnosť ukázať
širokej verejnosti čo sme sa za tie roky naučili, ale zase na druhej strane máme tiež
šancu zdokonaliť sa , alebo odkukať nové prvky vedenia požiarneho útoku s vodou.
Dňa 18.07.2009 sa družstvá žien a mužov DHZ Medveďovo zúčastnili pohárovej
súťaže v obci Polomka pod záštitou parlamentnej strany Smer – SD. Táto pohárová
súťaž, bola výnimočná tým, že jej začiatok bol stanovený na 22-tú hodinu, kedy už
bola úplná tma. Súťažiace družstvá to mali sťažené tým, že bolo síce teplé, ale upršané
počasie, terén areálu bol poriadne rozmočený. Čuduj sa svete, ale najlepšie sa
s nástrahami tejto nočnej „šou“ vysporiadalo družstvo žien a mužov DHZ Medveďovo.
Obe družstvá sa totiž umiestnili na prvých miestach vo svojich kategóriách, a teplá ale
pritom poriadne upršaná júlová noc zrazu patrila medveďovským hasičkám a hasičom,
aj keď umiestnenie našich družstiev určite náhoda nebola !
Dňa 25. júla 2009 sme sa zúčastnili doma v Čiernom Balogu súťaže „O pohár
starostu obce Čierny Balog“, ktorú organizovalo DHZ Dobroč. Naše družstvá sa zase
nestratili, a ženy z Medveďova obsadili už svoje tradičné prvé miesto a muži skončili
vo svoje kategórii druhý.
Dňa 27. júla 2009 naša organizácia usporiadala už “7. ročník Hasičskej súťaže
memoriálu Júliusa Makušu“. Pán Július Makuša bol priekopník hasičiny u Medveďov
a bol taktiež jej zakladajúci člen. Každý rok si aspoň takto pripomíname jeho pamiatku.
Už za tradičného letného počasia sa u nás zišli 3 ženské a 12 mužských družstiev. Po
slávnostnom nástupe sa hasičské družstvá, za peknej podpory divákov pustili do súboja
so sekundami. Pred domácim publikom sa chceli v čo najlepšom svetle predviesť aj
naše dve novozaložené družstvá chlapcov a dievčat, čo sa im aj podarilo. Veď naše
mladé hasičky sa umiestnili na 3 mieste a mladí hasiči obsadili vo veľmi ťažkej
konkurencii veľmi pekné 4.miesto, aj keď určite chceli dopadnúť lepšie. Ale oni svoje
víťazstvá majú ešte pred sebou a tie skôr, či neskôr prídu. Družstvo mužov Medveďova
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I. sa umiestnilo na krásnom treťom mieste. Pred nimi skončili už len muži z Braväcova
a putovný pohár brali muži z Gašparova, ktorí boli v ten deň bezkonkurenčne najlepší
a asi aj neporaziteľní. Cez prestávku medzi prvým a druhým kolom nám svoje umenie
predviedli naše žiacke družstvá chlapcov a dievčat. Zožali veľký úspech a uznanie od
veľmi početnej diváckej kulisy. Na slávnostnom odovzdávaní cien a vyhlasovaní
výsledkov sa prítomným súťažiacim a tiež fanúšikom hasičského športu, prihovoril aj
pán starosta Ing. František Budovec. Po ukončení súťaže sa už mohla začať pravá
nefalšovaná hasičská zábava. Do tanca nám hrala a spievala skupina ZBM.
Dňa 8.8.2009 sa naše dve hasičské družstvá zúčastnili Pohárovej súťaži
v Braväcove a to o „Pohár starostky obce Braväcovo“. Tu sa naši hasiči opäť nestratili
a vo vynikajúcej konkurencii obsadili naše ženy 2.miesto a muži vo svojej kategórii
taktiež 2.miesto.
Pohárový rok sme zakončili 19. septembra 2009 v obci Gašparovo, kde naše
družstvo žien a družstvo mužov nesiahli na pódiové umiestnenia, ale v silne obsadenej
súťaži sa ani nestratili.
Tento rok, čo sa pohárových súťaží týka, musím hodnotiť viac ako pozitívny.
Veď naše družstvá permanentne dosahovali vynikajúce výsledky. Ale ani tu nesmieme
zaspať na vavrínoch, stále je čo zdokonaľovať a vylepšovať. A to dosiahneme jedine
svedomitou a tvrdou prácou.
V ďalšom bode správy sa chcem zmieniť o kultúrnom živote nášho zboru. Dňa
21. februára 2009 sme v spolu s organizáciou DHZ Dobroč, spolu organizovali už
„7.ročník Hasičského plesu v kultúrnom centre - Veľké obloky“ v Čiernom Balogu.
O ples, ktorý si aj po predošlé roky drží vysoký kredit, bol znova záujem. Dúfam, že
tento ples si aj do budúcnosti udrží svoju vysokú úroveň. Za organizačnú prípravu
a samotný hladký priebeh plesu mi dovoľte poďakovať hlavne Martine Ťažkej,
Marianne Rosíkovej, Janke Ďatkovej a tiež Vám všetkým, ktorí ste sa na týchto
prípravách podieľali.
V našej obci sa v roku 2009 konali ešte dve veľké kultúrno-spoločenské podujatia,
na ktorých boli členovia našej organizácie prítomní, či už v úlohe spolu usporiadateľov,
alebo v úlohe poriadkových, alebo protipožiarnych hliadok.
Dňa 11. júla 2009 sa v obci Čierny Balog, konkrétne v Lesníckom skanzene ,
ktorý je situovaný vo Vydrovskej doline konal „ 5. ročník Dňa stromu“, ktorý je oslavou
lesa samotného, lesníkov, ale aj ľudí, ktorým je les srdcu blízky a ktorí sa doň radi
vracajú, ale Deň stromu je aj spomienkou a pamiatkou na tých, ktorým les zobral to
najcennejšie a to je ľudský život. Každý rok sa tu schádza obrovské množstvo ľudí,
ktorých v roku 2009 podľa hlavného organizátora bolo vo Vydrovskej doline
prítomných až 12 000. Členovia DHZ Medveďovo mali za úlohu chrániť ľudí, expozíciu
lesníckeho skanzenu a tiež samotný les pred požiarom. Zabezpečovali sme tu asistenčnú
protipožiarnu hliadku so 6 členmi. Do ostrého zásahu bolo pripravené aj špeciálne
cisternové vozidlo CAS 32 TATRA 138. Aj napriek obrovskej návštevnosti tohto mega
podujatia sa tu nevyskytla žiadna mimoriadna udalosť a zasahovať sme nemuseli.
Dňa 30.08.2009 sa v Lesníckom skanzene Vydrovskej doliny konalo ďalšie veľké
podujatie a to pri príležitosti osláv „65. výročia začiatku Slovenského národného
povstania“. Z dobre informovaných zdrojov máme, že sa týchto osláv zúčastnilo až
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15 000 návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov Európy. Na
oslavách sa zúčastnili a členovia historických bojov z Banskej Bystrice, Zvolena, ba aj
z Českej republiky, ktorí nám predviedli rekonštrukciu bojov, ktoré sa odohrávali
v Čiernom Balogu počas SNP v druhej svetovej vojne. Desať členov DHZ Medveďovo,
so špeciálnym cisternovým vozidlom CAS 32 TATRA 138 tu znova zabezpečovalo
asistenčnú protipožiarnu hliadku. Môžem konštatovať, že ani na tomto podujatí sa
nevyskytla žiadna nepredvídaná udalosť a naši členovia aj so svojou technikou sa mohli
po skončení podujatia kľudne presunúť na svoju domovskú základňu. Tu sa naše
pôsobenie na kultúrnych podujatiach v roku 2009 končí.
V mesiacoch október a november boli v celej obci Čierny Balog celoplošne
vykonávané protipožiarne preventívne prehliadky obytných priestorov a budov.
Preventívne prehliadky vykonávali členovia DHZ Dobroč a taktiež členovia DHZ
Medveďovo. Za DHZ Medveďovo sa do tejto akcie zapojilo 33 členov, ktorí boli
rozdelení do 11 kontrolných skupín. Každá skupina sa skladala z troch členov. Počas
dvoch už spomenutých mesiacov bolo zo strany členov DHZ Medveďovo
skontrolovaných celkom 643 objektov. Bolo odhalených 11 menších, ale aj väčších
nedostatkov, na ktoré bolo do dvoch týždňov znova dohliadnuté. Niektoré sa občanom
podarilo odstrániť, iné boli posunuté na riešenie vyšším kompetentným orgánom.
Vyskytli sa žiaľ aj také prípady, že majitelia neumožnili vstup do svojich priestorov, ale
to už nie je v našej kompetencii. Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým
zúčastneným členom, ktorí si našli čas a dôkladne si splnili svoje povinnosti, ktoré nám
každých päť rokov prináleží.
Nesmieme zabudnúť, že koncom roka sa traja členovia nášho zboru zúčastnili na
školení strojníkov DHZ, ktoré bolo rozdelené do dvoch dní.
Dňa 20.novembra 2009 sa zúčastnení tohto kurzu venovali teoretickej príprave
a dňa 21. novembra 2009 zasa preberali praktickú prípravu zvládnutia špeciálnej
techniky. Školenie končili záverečným testom, po ktorom jeho úspešní uchádzači získali
Osvedčenie odbornej spôsobilosti strojníkov DHZ. Školenie sa konalo na Hasičskej
stanici DHZ Valaská, ktorá pre uchádzačov o toto osvedčenie ponúkla naozaj dôstojné
priestory. Môžeme byť hrdí, že momentálne máme vyškolených až troch strojníkov,
ktorými sú už skúsený strojník Miroslav Medveď a jeho dvaja mladší následníci Jakub
Štulrajter a Miroslav Koštiaľ, ktorí úspešne absolvovali záverečnú skúšku. Dúfam, že
svoje nadobudnuté skúsenosti naplno zúročia pri našej súčastnej hasičskej technike,
ktorá to v niektorých prípadoch fakt veľmi potrebuje.
V poslednom bode tejto výročnej správy by som chcel z postu DHZ načrtnúť
víziu ďalšieho fungovania, možno aj prežitia organizácie. Vieme, že stále je čo
zlepšovať, ale tiež vieme, že aj ľudské možnosti sú už pri určitej hranici obmedzené.
V prvom rade by som sa chcel pristaviť pri budove našej hasičskej základne. Všetci asi
dobre vieme v akom stave sa tento objekt nachádza a musíme si priznať, že ten stav je
dezolátny. Aj keď sa v predošlom roku urobili už nejaké opravy, ale to je žalostne málo.
Sme si vedomí, že stav taký aký je tu dneska už pretrváva už niekoľko rokov a to sa za
rok ani dva určite nedá dobehnúť. Ale ak chceme našu budovu zachrániť, tak čím skôr si
musíme sadnúť za jeden stôl s ľuďmi a orgánmi kompetentnými a
tento stav
bezodkladne riešiť. Máme informácie a dokonca sme aj boli prítomní pri návrhu
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projektov opráv a úprav našej hasične a jej okolia, ale v určite fáze to zostalo niekde na
mŕtvom bode, čo pre nás nie je potešiteľné zistenie. Ostáva nám len dúfať, že vzniknutá
situácia sa v roku 2010 začne uberať správnym smerom, čo bude asi prospešné pre
všetkých obyvateľov našej obce.
Ďalším plačlivým problémom je naša špeciálna hasičská technika. Aj keď musím
priznať, že každoročnými drobnými investíciami sa túto techniku snažíme udržať aspoň
v takom stave v akom momentálne je, no tento stav určite nemôže vydržať do
nekonečna. Veď niektoré naše vybavenie má už viac ako 30 rokov a s kľudným
svedomím by sme ho mohli zaradiť do triedy veteránov. Spomeniem špeciálne
cisternové vozidlo CAS 32 TATRA 138, rok výroby 1972, ďalej vozidlo CAS 25
ŠKODA 706 RTHP, rok výroby 1958. O ich legálnosti čo sa týka prevádzky na
pozemných komunikáciách, radšej ani nebudem hovoriť. Ale tu si treba uvedomiť, že
hlavne tieto dve spomenuté vozidlá sa veľkou mierou podieľajú na záchrane majetku
obyvateľstva a veľakrát aj na záchrane životov tých ľudí, ktorí túto techniku obsluhujú
a nechcem ani špekulovať o tom aké ďalekosiahle následky by mohlo mať úplné
zlyhanie techniky v situácií, keď to najmenej čakáme. V takej situácii sa už niektorí
členovia tohto zboru pár krát ocitli, kde spomeniem aspoň veľký lesný požiar v Závadke
nad Hronom. No ale zatiaľ naša technika vždy vydržala, ale položme si otázku , do
kedy ??? Tiež si treba uvedomiť, že spomenuté vozidlá a ľudia, ktorý sa o ne starajú,
alebo sa starajú tiež ich obsluhujú, už zachránili miliónové hodnoty a tiež životy ľudí
alebo zvierat. Musíme si priznať, že tento stav je tiež viac ako kritický a čo v najkratšom
čase ho musíme s kompetentnými začať riešiť a nájsť cestičky, ako túto patovú situáciu
čo najskôr vyriešiť, lebo tu už naozaj nemáme čo odkladať. Ale aj so starostami, ktoré
nás v dnešnej neľahkej dobe trápia, by sme aj do budúcnosti chceli ľudom pomáhať
a chrániť ich pred všetkým zlým čo nám život donáša a na čo sme my dobrovoľní hasiči
vlastne tu. Dúfam, že ostrých zásahov bude v budúcom roku čo najmenej aj keď podľa
vlastnej skúsenosti určite nejaké budú.
Na záver mi dovoľte poďakovať Vám všetkým, ktorí ste na úkor svojich rodín
a priateľov obetovali svoj voľný čas pre potreby tohto zboru, pomohli iným ľuďom
v núdzi a odviedli fakt kus dobrej práce pre túto spoločnosť. Aj keď veľakrát to bolo vo
veľmi ťažkých podmienkach, taktiež vám chcem všetkým v nastavajúcom roku zapriať
veľa zdravia, úspechov vo svojom osobnom, profesijnom a v neposlednom rade aj
v živote dobrovoľného hasiča. Prajem Vám veľa psychických a fyzických síl, v plnení
úloh, ktoré ste si, alebo sme si vytýčili splniť v nasledujúcom roku.
Ďakujem za pozornosť
Správu spracovali:

V Medveďove, dňa 23.01.2010

predseda František Ťažký
veliteľ Jozef Švantner

