
Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravica 

   Správa o činnosti v roku 2013 
V januári 2013 sme začali s prípravou garáže v novej hasičskej zbrojnici, kde bolo potrebné nachystať 
priestor pre montáž novej vysúvacej bány. Za účasti niektorých členov DHZ sa odmontovali staré 
drevené dvere a pripravili sa špaletky na montáž brány. 
 
Vo februári, konkrétne 7.2.2013 prišla firma, ktorá namontovala novú vysúvaciu bránu. Naša činnosť 
ďalej spočívala v prerobení bývalej nocľahárne vodičov SAD na našu kanceláriu, ktorá sa celá 
vypratala, následne sa ostierkovala, omaľovala a založil sa kazetový strop. Po ukončení prác sa 
doniesol do kancelárie nábytok, ktorý darovala Zuzana Zátrochová st., Dúbravica 57.    
 
V mesiaci marec sme z dôvodu pretrvávajúcej zimy nevykonávali žiadne práce, ale začali sme 
pripravovať veci na nasledujúci mesiac. 
 
V apríli sme začali s odzimovaním hasičskej techniky. V miestnom rozhlase sme dali odvysielať 
rozhlasovú reláciu týkajúcu sa ochrany pred vypaľovaním suchej trávy a lesných porastov, ktorú sme 
zverejnili aj na webovej stránke našej obce v skupine „Hasiči“. Dňa 19.4.2013 sme zorganizovali 
diskotéku, za účelom získania nejakých finančných prostriedkov. V priebehu mesiaca bola na 
hasičskej Avii A31 vykonaná STK. 
 
V máji sme pripravovali družstvo na okresnú hasičskú súťaž.  
 
Okresná hasičská súťaž sa konala dňa 01.06.2013 na futbalovom ihrisku v Selciach, kde sme sa 
spomedzi 17 súťažných družstiev v kategórii „muži“ umiestnili na peknom 6. mieste s časom 
požiarneho útoku 24,45 sekundy a štafetou 87,40 sekundy. Súťaže sa zúčastnili: veliteľ: Michal 
Záchenský, kôš: Michal Poliak, sacie: Ján Zátroch, strojník: Róbert Holík, béčky: Ľubomír Šesták, 
rozdeľovač: Miroslav Makan, útok: Šimon Šesták a Ján Maľa. Preteku jednotlivca sa zúčastnil len 
Róbert Holík, ktorý získal druhú výkonnostnú triedu. 
Ďalej sme v júni vykonali prípravu pred zabetónovaním podlahy v garáži v novej hasičskej zbrojnice, 
kde bolo potrebné odstrániť starý pieskový násyp, zrovnať podlahu, urobiť vágris a rozložiť 
karirohože.  

Dňa 24.6.2013 okolo 18.15 hod. sa v miestnom potoku Zolná, po predchádzajúcom miernom 
daždi začala prudko dvíhať vodná hladina, ktorá sa zastavila cca 15 cm od vrcholu regulácie 
a k vyliatiu vodného toku nedošlo. Voda sa vyliala len na miestach tzv. Horných lúkach kde potok 
nemá reguláciu a voda zaplavila časť záhrad, pričom nespôsobila žiadne škody. Z uvedeného dôvodu 
bol na našom potoku vyhlásený II. povodňový stupeň, ktorý bol na druhý deň po klesnutí vodnej 
hladiny odvolaný. Z pohľadu DHZ nebol potrebný žiadny výjazd, iba sa zmobilizovali členovia DHZ, 
urobili sa hliadky, ktoré monitorovali tok potoka na rôznych miestach aj za pomoci ostatných občanov 
obce.   

Dňa 27.6.2013 sa konalo betónovanie podlahy v garáži v novej hasičskej zbrojnici, kde sa 
doviezol betón a dvoch domiešavacích autách a tento sa za pomoci cca 20 členov DHZ podarilo 
rozhrnúť a vyrovnať do potrebnej roviny. 
 
V júli boli dovolenky a oddychovali aj členovia DHZ. 
 
V auguste sme začali organizovať a pripravovať historicky prvú okrskovú hasičskú súťaž. Dňa 
07.09.2013 sa v našej obci konal III. ročník Dňa obce, pri ktorom pomáhali s organizáciu aj členovia 
DHZ.  

Dňa 21.9.2013 sa na miestnom futbalovom ihrisku konala Okrsková hasičská súťaž. Za menej 
priaznivého počasia, sa súťaže zúčastnilo 6 súťažných družstiev z troch obcí (Dúbravica, Čerín, 
Poniky), aj keď pozvanie dostali všetky obce v okrsku. Išlo o družstvá Dúbravica muži A, Dúbravica 
muži B (tzv. starí páni), Čerín muži, Poniky ženy, Poniky muži A, Poniky muži B (tiež starší páni).  



Súťažilo sa v požiarnom útoku v zmysle súťažného poriadku DPO SR, ale len v jednej spoločnej 
kategórii. Po nástupe a predstavení troch rozhodcov, ktorí boli zastúpení každý z inej obce a to hlavný 
rozhodca Ján Kmeť (Dúbravica), pomocní rozhodcovia: Mgr. Samuel Bračo (Poniky), Jaroslav Drako 
(Čerín), sa súťažiaci oboznámili s podmienkami súťaže. Po ukončení súťaže, nasledoval nástup 
a vyhodnotenie výsledkov súťaže. Na všetkých zúčastnených či už súťažiacich alebo divákov čakalo 
občerstvenie v podobe gulášu a pivka, prípadne iného nápoja. Keďže sa družstvá z Poník zapojili do 
súťaže s hasičskou mašinou PS12 s objemom motora 1500cm3 (Dúbravica a Čerín disponovali len 
s mašinou o objeme motora 1200 cm3) sa dohodli, že po ukončení súťaže a občerstvení si nesúťažne 
niektoré kolektívy vyskúšajú požiarny útok z vymeneným náradím, či už samotnej mašiny alebo častí 
ako bol napr. sací kôš. Tým si slabšie družstvá ukázali v čom sa dá ešte zlepšovať a napredovať. 
Okrsková súťaž splnila myšlienku organizátorov a to hlavne lepšie sa spoznať medzi sebou a vyskúšať 
si prácu aj z inou silnejšou technikou ako zo svojou a tak isto odkukať aj nejakú lepšie techniku, aby 
náš okrsok napredoval.      

Poradie a výsledné časy DHZ: 
 
 
 
 

    
V októbri sa pripravovala garáž na presťahovanie hasičskej zbrojnice do nových priestorov. Maľovala 
sa celá garáž, opravovalo sa osvetlenie v garáži a pod.  
 
Dňa 03.11.2013 za účasti cca 15 členov DHZ došlo k samotnému presťahovaniu celej hasičskej 
zbrojnici do nových priestorov. Na jeseň pred začatím vykurovacej sezóny bola v obecnom rozhlase 
vyhlásená relácia „Zimné vykurovacie obdobie“, ktorá bola tak isto zverejnená na webovej stránke 
obce v skupine „hasiči“. Ďalej sme opätovne vybavili dve percentá z dane, na získanie finančných 
prostriedkov. 
 
V decembri sme zazimovali hasičskú techniku a ku koncu roka sme začali s rekonštrukciou druhej 
spoločenskej miestnosti v budove hasičskej zbrojnice, kde sa oškrabala omietka a steny sa natiahli do 
lepidla so sieťkou. 
 
Celé dianie okolo našej DHZ je zverejnené aj na webovej stránke našej obce v podskupine „Hasiči“. 
 
Týmto by som chcel povedať, že náš plán činnosti a úlohy na rok 2013 boli splnené. 
      
              Róbert Holík 
                                   DHZ Dúbravica 

DHZ Čas 1. útoku Čas 2. útoku poradie 
Poniky muži „A“ 20:13s 20:03s 1. 
Dúbravica muži „A“ D 26:84s 4. 
Poniky ženy D 23:50s 3. 
Poniky muži „B“ 22:84s 29:84s 2. 
Čerín muži 31:32s 32:34s 6. 
Dúbravica muži „B“ 39:22s 27:25s 5. 


