Hodnotiaca správa o činnosti DHZ Čierne Vyšný koniec za rok 2015
Členskú základňu ku dnešnému dňu tvorí 45 členov, za ktorých
odvádzame členské príspevky na okresný výbor. Pri osobnom výbere členských
príspevkov sa rozprávame s členmi a ich vzťahu k našej organizácii tak, aby naša
hasičská organizácia bola kvalitná, nielen do počtu členov, ale hlavne v práci pri
plnení úloh.
Schôdzková činnosť. Výbor sa schádzal podľa plánu práce a potreby celom
10 krát. Na stretnutiach boli riešené úlohy vyplývajúce z plánu práce, prevencie,
výcviku, súťaží a brigád.
Preventívne protipožiarne prehliadky, ktoré je potrebné robiť minimálne
raz za 5 rokov vykonávame postupne. V roku 2015 bolo kontrolovaných 10 domov,
čo je minimum Hlásenie o preventívnej kontrolnej činnosti bolo odoslané na
OVDPO. Zistený stav sa zapisuje do záznamníkov.
Kultúrno- spoločenská oblasť. Pri príležitosti sviatku nášho patróna sv.
Floriána sme sa zúčastnili sv. omše individuálne. Tajomníčka Mgr. Dana Oravcová
v Oščadnici, František Malík, A. Laš, Ľ. Hruštinec, M. Malík vo Svrčinovci.
Významným podujatím na ktorom sa zúčastnilo 32 členov bola oslava 1. mája na
Trojmedzí a slávnostné vysvätenie kameňa s orientačnou tabuľou. Ďalším
významným podujatím bolo augustové slávenie eucharistie, kde sa zúčastnili všetci
členovia.
Zorganizovali sme tanečnú zábavu Na Polesí, ktorá sa stala tradíciou pre miestnych
obyvateľov a široké okolie pod vedením Ing. Michala Jendrišáka, družstva mužov a
žien a druhý ročník tradičnej zabíjačky pod vedením veliteľa Milana Moravca
v hasičskej zbrojnici, ktorá si tiež vyslúžila vysoké uznanie. Pochovanie basy pre
členov a verejnosť.
Výcviková oblasť: Na úrovni výcviku žiakov pokračujeme s výbornou
spoluprácou s vedením ZŠ s MŠ, ktoré nám bezplatne prenajíma telocvičňu
a finančne zabezpečuje prácu vedúceho mládeže, ako i zakúpenie pohárov
a upomienkových darčekov prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Pod vedením
vedúceho mládeže pána Miroslava Malíka sme získali cenné trofeje:
Zákopčie
- 3. miesto
Oščadnica
- 2. miesto
Oščadnica o. kolo
- 3. miesto a 1. miesto
Dolní Lomná
- 2. miesto
Mosty u Jablunkova
- 7. miesto
Milikov
- 4. miesto
Makov
- 3. miesto
Staškov
- 4. miesto
Klubina
- 1. miesto

Z dôvodu rekonštrukcie výcvikového ihriska sme v roku 2015
neorganizovali súťaž O pohár riaditeľa školy.
Výcvik mužov: Na súťaže sa mužstvo pripravovalo už v zimných mesiacoch
v školskej telocvični. V roku 2015 sa družstvo zapojilo do Goralského pohára
v ČR. Výsledky súťaží pod vedením Ing. Michala Jendrišáka
Gorolský pohár :

Celkové umiestnenie v lige je 13. miesto s počtom bodov: 81. Získali sme
titul najkrajšia mašina GP a v ďalšej kategórii sme boli zvolený družstvami GP za
Čierneho koňa GP pre sezónu 2016.
Ďalšie pohárové súťaže:
Čadca
Skalité
Oldřichovice
Oščadnica
Klokočov
Korňa

- 4. miesto
- 2. miesto
- 1. miesto
-N
-N
-N

Čierne
- . miesto
Raková Švédska trojka- najrýchlejší zadok: 1. miesto
Dolní Lišná
Dolní Lomná
Hrádek
Chotěbuz
Nýdek
Písečná
Milikov
Horní Domaslovice
Raková
Hrádek nočná
Český Ťešín- Mosty
Starší páni na 40 rokov: Stará Bystrica - 1.miesto

12. ročník celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže

Pripravovala :Mgr. Dana Oravcová
Okresné kolo výber zo 103 prác:
I.
Kategória - 1. miesto - Ema Matysová 4B
II.
Kategória - 3. miesto - Anna Grochalová 6.A / Belko/
III. Kategória - 1. miesto - Branko Cech 7.B
2. miesto - Alexandra Gončšáková 7.B
3. miesto - Ján Časnocha 7.B
S výbornými výsledkami sme postúpili do celoslovenského kola, kde sme sa
neumiestnili na prvých troch miestach, ale bolo nám vyjadrené poďakovanie za
dôstojnú reprezentáciu.
Oblasť starostlivosti o techniku:
1. Zaslali sme žiadosť o pridelenie hasičského auta Iveko- zatiaľ neúspešne.
2. Oprava hasičskej Avie – z pridelených prostriedkov obce vo výške 800€
3. Prevzatie protipovodňového vozíka – 13.11.2015 v Žiline od ministra vnútra
R. Kaliňáka. Vozík prevzal starosta obce Ing. Gomola, tajomníčka DHZ
Mgr. Dana Oravcová, Ing. Michal Jendrišák a Peter Putyra.

Brigádnická verejno- prospešná činnosť:
Brigáda v hasičskej zbrojnici: 40 hodín
Brigáda na rekonštrukcii výcvikového ihriska 400 hod.
Spracovanie písomnej agendy: 30 hod.

Zvyšovanie odbornosti:
Odznak odbornosti Hasič III. stupňa v roku 2015 získali: Simona Kuljovská,
Adriána Franeková, Simona Juricová, Tamara Šmatlavová, Tatiana Jašurková,
Monika Paštrnáková, Michal Haratyk, Daniel Moravec, Ján Malík, Fr. Malík ml.,
Rastislav Grochal, Michal Škorvaga, Maroš Krenželák, (13)
Odznak odbornosti Hasič II. stupňa získali: Monika Moravcová, Bc. Simona
Hruštincová, Miroslav Jendrišák, Ing. Michal Jendrišák, Alojz Laš.(5)
Odznak rozhodcov získali 15.5.2015 v Oščadnici : Mgr. Dana Oravcová, Bc.
Dominika Oravcová, Ing. Michal Jendrišák, Milan Moravec, František Malík ml.
(5)

Povýšenie do hodnosti:
Vrchný technik: Miroslav Malík
Starší technik: Mgr. Dana Oravcová
Milan Moravec
Technik: Ing. Michal Jendrišák

Prevzatie knihy o hasičstve 22.1.2016

Členovia výboru- Mgr. Dana
Oravcová, Alojz Laš sa zúčastnili slávnostného prevzatia pamätnej knihy o
hasičstve v S. Bystrici za účasti poslancov NR SR JUDr. PhDr. Jána Podmanického
PhD. a Ing. Juraja Blanára.
Tematiku o hasičstve v Čiernom spracovala Mgr. Dana Oravcová.

V roku 2015 sme dosiahli výborné výsledky. Postupne sa dovybavovalo
pracovné oblečenie hasičov, pracovné náradie, zrenovovalo sa hasičské vozidlo,
ktoré je pre našu činnosť veľkým prínosom.
Na záver sa vám všetkým chcem poďakovať za príkladnú prácu v našej
dobrovoľnej hasičskej organizácii , starostovi a obecnému zastupiteľstvu za
podporu , ako i riaditeľovi školy za prenájom telocvične a do nového roku 2016
popriať pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov.

Spracovala : Tajomníčka DHZ Čierne Vyšný koniec Mgr. Dana Oravcová
Schválil : Výbor DHZ , prerokované na VČS 23.1.2016

