Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravica
Správa o činnosti v roku 2012
V roku 2012 sme prvých zimných mesiacoch, kedy nebol zaznamenaný žiadny potrebný
výjazd, začali až s odzimovaním pridelenej techniky a začali sme prípravy na okresné kolo
súťaže DHZ, ktoré sa konalo 10.6.2012 v našej obci na futbalovom ihrisku.
V mesiaci marec 2012 sme uskutočnili jeden výjazd s našou Aviou, kde sa povyše bývalej
autobusovej nocľahárni začala vylievať voda z kanalizácie, ktorá nestíhala odvádzať vodu
z topiaceho sa snehu a táto následne tiekla po ceste. Pri výjazde bola použitá motorová
striekačka PS12, ktorá s malými prestávkami išla skoro dva dni a vodu z kanalizácie sme
odčerpávali až do miestneho potoka Zolná.
Po roztopení snehu bola v miestnom rozhlase odvysielaná relácia týkajúca sa ochrany pred
vypaľovaním suchej trávy a lesných porastov.
Ďalej sme v prvých jarných mesiacoch roku 2012 zaznamenali dva menšie požiare, ktoré sme
uhasili bez pomoci HaZZ v Banskej Bystrici. Dňa 25.4.2012 v poobedňajších hodinách došlo
k požiaru trávnatého porastu v lokalite tzv. Laznícke smetisko pod Kavílom. Tento požiar bol
uhasený dobrovoľnými hasičmi a miestnymi obyvateľmi obce, pričom na uhasenie stačilo
použiť len lopaty. Vznik požiaru nebol zistený. Škoda na majetku nebola spôsobená. Dňa
1.5.2012 okolo 17.00 hod. vznikol druhý menší požiar trávnatého porastu nad rodinnými
domami Poliakovcov a Krahulcovcov, na tzv. dolnom konci obce. Tento požiar bol uhasený
dobrovoľnými hasičmi a miestnymi obyvateľmi obce, pričom na uhasenie stačilo použiť len
lopaty. Vznik požiaru nebol zistený a neboli spôsobené ani škody na majetku.
V mesiacoch apríl, máj a jún sme pripravovali naše družstvo na domácu hasičskú súťaž.
Nakoľko bolo družstvo omladené novými členmi bolo potrebné s nimi viacej pracovať čo sa
zase odzrkadlilo aj na výsledkovej listine po ukončení súťaže okresného kola DHZ.
V mesiaci jún 2012 sme boli asi najčinnejší. Dňa 2.6.2012 sme sa pripojili k oslavám
Medzinárodného dňa detí, ktoré sa konalo na futbalovom ihrisku v našej obci, kde sme deťom
sprístupnili našu techniku. Dňa 10.6.2012 sa na našom futbalovom ihrisku konala okresná
súťaž DHZ, ktorú organizovala naša DHZ. Prípravy na uvedenú súťaž začali už zimných
mesiacoch, kedy bolo potrebné tzv. „súťaž rozobrať na drobné“ a rozdeliť úlohy. Pred
súťažou sme oslovili niekoľkých sponzorov, ktorý nám ochotne pomohli či už pri samotnom
organizovaní súťaže alebo finančne. Pred súťažou naša DHZ zmodernizovala techniku a to:
zakúpením guľového trojcestného rozdeľovača s poistkami a vysoko ohybnej sacej hadice
s príslušenstvom. Pri prípravách a samotnej súťaži nám neprialo počasie keď celý týždeň bol
upršaný a súťaž sa tak konala na premočenom trávniku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 40
súťažných družstiev v 5 súťažných kategóriách. Naše družstvo súťažilo v kategórií Muži, kde

spomedzi 24 súťažných družstiev sa s lepším časom požiarneho útoku 24,08 sekundy a štafety
92,67 sekundy umiestnilo na peknom 9. mieste. Dňa 21.6. 2012 sa štyria členovia DHZ
Dúbravica zúčastnili (ako diváci a pozorovatelia) vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť,
taktického cvičenie vojenských letiskových požiarnych útvarov, pri simulovanom páde
dopravného lietadla na obývanú štvrť. Úlohou cvičenia bolo zosúladiť koordináciu
záchranných zložiek na mieste leteckého nešťastia a súhra medzi jednotlivými hasičskými
útvarmi, nakoľko sa cvičenia zúčastnili viaceré požiarne útvary (zo Sliača, Malaciek a Žiliny
a pod.). Cvičisko bolo nachystané na dvoch miestach v stavebných ruinách a sutinách.
V jednom z miest boli v sutinách urobené vertikálne šachty v rôznych hĺbkach v ktorých sa
ukrývali zranení pasažieri lietadla (figuranti – školáci s SPŠ Zvolen o počte 38 študentov) na
druhej strane boli urobené vertikálne tunely v ktorých sa taktiež ukrývali zranení pasažieri
lietadla avšak v horizontálnych tuneloch boli rôzne prekážky (voda, tma, sutiny, diskotékový
dym a pod.) a na povrchu pobehovali šokovaní pasažieri lietadla. Na rôznych a viacerých
miestach horeli požiare. Bolo veľmi zaujímavé vidieť ako to na miestach podobných
hromadných nešťastí vyzerá, čomu sa ako prvému venujú hasiči, komu sa venuje záchranná
služba, ako sa odovzdávajú informácie operačnému stredisku, čo vykonáva veliteľ zásahu
a ako celú činnosť riadi. Neďaleko miesta nešťastia sa zriadila poľná nemocnica odkiaľ
odvážali zranených do rôznych nemocníc podľa rozsahu ich zranenia. Na záver chcem uviesť,
že zasahujúce zložky na cvičení neboli vopred informované do čoho idú. Takže nevedeli čo sa
stalo (až po oznámení občanom na operačné stredisko), nevedeli rozsah škôd a požiaru,
nevedeli počet cestujúcich, proste nevedeli nič až kým ich operačné stredisko nevyslalo na
výjazd. Na mieste museli zistiť počet cestujúcich a záchranné práce neskončili až kým ich
všetkých nenašli.
V letných mesiacoch sa nám nepodarilo dať mužstvo do kopy tak aby sme sa mohli zúčastniť
aj ostatných súťaží konaných v okrese Banská Bystrica, aj keď treba podotknúť že chuť aj
vôľa bola, len pracovné vyťaženie niektorých členov to nedovoľovalo a tak sa sme sa len ako
diváci zúčastnili nočnej súťaže vo Vlkanovej a dennej súťaži v Šálkovej.
Na jeseň pred začatím vykurovacej sezóny bola v obecnom rozhlase vyhlásená relácia „Zimné
vykurovacie obdobie“. Počas celej jesene sa naša DHZ snažila vybaviť Dve percentá z dane,
čo sa aj podarilo. Týmto chceme získať financie na ďalšie fungovanie DHZ.
Pred príchodom prvých mrazov sme zazimovali techniku.
Na sklonku roku začala príprava sťahovania celej hasičskej zbrojnice z terajšieho miesta do
bývalej nocľahárni vodičov SAD a priľahlej garáži, ktorú chceme v roku 2013 opraviť
a presťahovať sa tam.
Týmto by som chcel povedať že náš plán činnosti a úlohy na rok 2012 boli splnené
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