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Správa za rok 2015

	 K	dnešnému	dňu	má	náš	zbor	52	členov	z	toho	17	žien.	V	hasičskom	krúžku	sme	v	roku	2015	
viedli	21	detí	z	toho	12	dievčat.

Kultúra v našom zbore

	 Rok	2015	sme	otvorili	slávnostným	ohňostrojom.	Následne	sme	podali	pomocnú	ruku	MŠ	
Sekule	pri	organizovaní	detského	plesu.	

	 Výročná	 členská	 schôdza	 sa	 konala	 10.1.2015.	 Delegátom	 bola	 pani	Marta	 Hurbanisová,	
predsekyňa	KV	DPO.	Navštívili	 nás	 aj	 naši	 priatelia	 z	 družobného	SDH	Týnec.	Na	 oplátku	 sme	
boli	 podporiť	 hasičov	 z	 Týnca,	 koncom	 januára	 na	 ich	 tradičnom	 hasičskom	 plese,	 ktorého	 sa 
zúčastňujeme	každý	rok.

	 30.	 apríla	 sme	v	našej	dedine	postavili	máj.	V	nedeľu	3.	mája	 sme	oslávili	 nášho	patróna	
svätou	omšou	v	Sekuliach	a	zároveň	sme	si	uctili	pamiatku	zosnulých	hasičov.	Následne	16.	mája	
hasičskou	púťou	v	Šaštíne.

	 Začiatkom	 júna	 sa	 v	 našej	 obci	 konal	 remeselícky	 jarmok,	 ktorého	 je	 náš	 zbor	 neoddel-
iteľnou	súčasťou.	September	sme	zahájili	hodovým	maratónom,	so	začiatkom	v	piatok	a	ukončením	
v	 pondelok.	 Zahájenie	 hodového	 maratónu	 bolo	 v	 znamení	 tradičnej	 hasičskej	 zábavy,	 následne	
naši	hasiči	pokračovali	s	prípravou	krojovej	zábavy	a	po	nedelňajšom	oddychu	sme	ukončili	hody 
“PO-hodovým”	 pondelkom.	 Mesiac	 sme	 ukončili	 ôsmym	 ročníkom	 sekulských	 remeselníckych 
dvorov.	 Návštevníci	 si	 mohli	 aj	 v	 našom	 “hasičskom	 dvore”	 pozrieť	 výstavu	 techniky, 
výstroja,	oblečenia,	trofejí	a	histórie	hasičov	v	našej	obci.	So	zábavou	sme	pokračovali	21.	novembra 
Katarínskou	hasičskou	veselicou,	ktorá	je	pod	záštitou	našej	mládeže.	Kultúru	v	obci	pre	rok	2015	
sme	ukončili	Vianočnými	trhmi.

	 Náš	zbor	stojí	pri	všetkých	akciách	v	obci	a	teší	nás	účať	občanov	a	ľudí	zo	širokého	okolia,	
ktorí	nás	podporujú	svojou	návštevou	a	pomáhajú	nám	v	rozvoji	nášho	zboru.

Činnosť v zbore

	 V	 uplynulom	 roku	 sme	 už	 tradične	 začiatkom	 leta	 usporiadali	 letný	 tábor	 pre	 mladých	
hasičov	nášho	zboru,	ktorý	sa	niesol	v	duchu	sústredenia.	Naši	plameňáci	počas	týždňa	intenzívne	
trénovali,	absolvovali	skúšky	odvahy	rôzneho	typu,	napríklad	poplach	uprostred	noci,	orientovanie 
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sa	 potme	 v	 lese	 podľa	 značiek,	 a	 mnohé	 ďaľšie.	 Vyskúšali	 sme	 si	 záchranu	 topiacej	 sa	 osoby 
a	ošetrovanie	rôznych	zranení	za	pomoci	kvalifikovaných	záchranárov,	ktorí	nám	na	ukážku	priviezli	
vozidlo	záchrannej	služby.

	 Počas	roka	sa	naši	členovia	aktívne	zúčastňovali	na	brigádach,	pri	ktorých	udržiavali	a	zároveň	
zveľaďovali	našu	hasičskú	zbrojnicu	a	jej	okolie.

	 V	 piatok	 19.6.2015	 nám	 minister	 vnútra	 a	 podpredseda	 vlády	 JUDr.	 Róbert	 Kaliňák 
slávnostne	odovzdal	repasované	zásahové	vozidlo	TATRA	T-148	CAS	32.

	 V	 roku	2015	sme	boli	zaradení	do	skupiny	B.	Z	dotácie	2000€	sme	zakúpili	pre	 jednotku	
DHZO	7ks	zásahových	prilieb,	8ks	svietidiel	na	prilby	a	8ks	ochranných	kukiel.	Z	vlastných	zdrojov	
boli	zakúpené	4	kusy	ručných	rádiostaníc	a	následne	nám	boli	pridelené	frekvencie	od	Úradu	pre	
reguláciu	elektronických	komunikácií	a	poštových	služieb.

	 Náš	 zbor	 sa	 zúčastnil	 IMZ	okrsku	na	 jarnej	 časti	 v	Kútoch	 a	 jesennej	 v	Závode.	V	marci 
v	 roku	 2015,	 Mgr.	 Ondrej	 Kudla,	 Ján	 Koch,	 Pavol	 Báňa,	 Augustín	 Pavlovič	 a	 Daniel	 Húšek 
absolvovali	základnú	prípravu	členov	hasičských	jednotiek	(ZHZ,	DHZO),	ktorá	sa	konala	v	rozsa-
hu	40	hodín	v	obci	Rybky.	Na	rozhodcovských	skúškach	pre	hru	PLAMEŇ,	ktoré	sa	konali	v	apríli 
v	Moravskom	Svätom	Jáne	sa	zúčastnili	Dávid	Maxian,	Simona	Chválová,	Ján	Koch,	Daniel	Húšek 
a	Ján	Húšek.		10.6.2015	si	vodiči	DHZO,	Pavol	Báňa	a	Augustín	Pavlovič	obnovili	psychologický	
test	vodiča	pre	skupiny	a	podskupiny	C1,	C,	VRZ.

	 V	júni	sme	vykonali	ukážku	požiarného	útoku	v	obci,	28.8.	sme	usporiadali	v	DSS	Moravský	
Svätý	Ján	hasičský	deň	a	v	septembri	sme	boli	potešiť	našich	najmenších	v	MŠ	Sekule.

	 V	 roku	 2015	 sme	 uskutočnili	 8	 technických	 výjazdov,	 pri	 ktorých	 sme	 pomáhali	 našim	
spoluobčanom,	 obecnému	úradu	 a	 ostatným	organizáciám	pri	 odstraňovaní	 rôznych	 závad.	Počas 
letného	obdobia	sme	uskutočnili	6	výjazdov	k	požiarom.	Každý	krát	v	katastrálnom	území	Sekúl, 
z	 toho	3	krát	na	mieste	 “Oširíd”	 a	3	krát	na	mieste	 “Mláky”.	 	Dôvodom	požiarov	bolo	prevažne 
počasie,	 no	 zároveň	 aj	 nedbanlivosť	 občanov	 napriek	 upozorneniam	 na	 zvýšené	 nebezpečenstvo	
vzniku	požiarov.	V	októbri	sme	sa	zúčastnili	na	školení	a	výcviku	leteckého	modulu	hasenia	(skupina	
západ).	Požiarne	hliadky	vykonávali	 taktiež	dozor	pri	podujatiach	obce	a	v	čase	zvýšeného	rizika	
vzniku	požiarov.

Preventívna činnosť v obci

	 V	uplynulom	roku	sme	vykonávali	preventívne	kontroly	v	domoch,	bytových	i	nebytových	
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priestoroch	 a	 drobných	 prevádzkach	 podľa	 súpisných	 čísel	 v	 počte	 18,	 ďalej	 v	 čase	 zvýšeného 
nebezpečenstva	vzniku	požiaru.

	 Pri	 kontrolách	 boli	 zistené	 drobné	 nedostatky,	 ktoré	 boli	 odstránené	 okamžite,	 menej	
závažné	sa	vyskytli	ojedinele,	závažné	boli	zistené	v	drobných	prevádzkach,	kde	chýbala	požiarna 
dokumentácia.	Majiteľom	domov	boli	poskytnuté	základné	informácie	a	poučenie.	V	čase	zvýšeného 
nebezpečenstva	vzniku	požiarov,	bolo	hlavným	nedostatkom	kladenie	ohnísk,	kde	boli	osoby	poučené 
a	vyzvané	na	zahasenie	ohniska.	Našlo	sa	aj	jedno	opustené,	ktoré	sme	uhasili	a	tak	zabránili	možnému	
vzniku	 požiaru	 neďalekého	 poľa.	Vykonávanie	 PPPK	 zabezpečujú	 kontrolné	 skupiny,	 ktoré	majú 
vyškolených	vedúcich.

Súťaže

	 Veľkú	 radosť	 nám	 robia	 najmä	 naši	 najmenší	 “plameňáci”.	 Sezónu	 sme	 zahájili	 v	 našom	
okresnom	meste	na	súťaži	zvanej	Chodbovica.		Súťaž	o	putovný	pohár	starostu	obce	Moravský	Svätý	
Ján,	ktorá	sa	konala	začiatkom	mája,	bola	pre	našich	plameňákov	najlepším	začiatkom	a	to	získaním	
prvého	miesta	v	kategórii	chlapci.	

	 Mesiac	 ukončili	 krásnym	 druhým	 miestom	 v	 kategórii	 starší	 žiaci	 na	 súťaži	 v	 Senici 
(Detská	 hasičská	 liga	 Trnavského	 a	 Juhomoravského	 kraja	 pod	 záštitou	 Ing.	 Tibora	 Mikuša	 - 
predsedu	TTSK).	

	 Dievčatá	 si	 priniesli	ďaľšie	 dve	 prvé	miesta	 zo	 súťaže	 pre	 nás	 najdôležitejšej	 v	 roku	 a	 to	
okresného	kola	hry	Plameň.	Mrzí	nás,	že	si	svoje	kvality	nemohli	pomerať	s	viacerými	družstvami,	
keďže	veríme,	že	na	to	majú.	Dôkazom	je	aj	naša	mladá	hasička	Karolína	Uhrová,	ktorá	spomedzi	
12-tich	dievčat	vybojovala	1.	miesto	v	kategórii	prebor	jednotlivca.	S	časom	14,98	sa	jej	podarilo	
prekonať	dokonca	aj	kategóriu	chlapcov.

	 V	roku	2015	boli	naši	plameňáci	reprezentovať	Senický	okres	aj	v	okrese	Malacky,	kde	v	obci	
Malé	Leváre	chlapci	aj	dievčatá	získali	1.	miesto	v	kráľovskej	disciplíne	hasičov	požiarny	útok.	

	 V	 auguste	 sme	 sa	 zúčastnili	 na	 súťaži	 v	Moravskom	Svätom	 Jáne.	 	 Sezónu	 sme	 ukončili 
na	okresnom	kole	hry	Plameň	-	jesenná	časť.	Naše	decká	si	doslovne	vymakali	2.	miesto	v	kategórii	
chlapci	a	aj	dievčatá.

	 Naši	dospeláci	mali	túto	sezónu	menšiu	oddychovku.	Začalo	sa	to	nešťastím	v	podobe	poruchy	
mašiny,	 ktorú	 sme	museli	 2	 dni	 pred	 okresným	 kolom	 servisovať	 u	 výrobcu,	 z	 dôvodu	 poruchy 
na	 čerpadle.	Mašina	 bola	 v	 servise	 necelý	mesiac.	To	nám	nepríjemne	narušilo	 účasť	 na	ďaľších 
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súťažiach.	Po	oprave	stroja	sa	náš	zbor	zúčastnil	na	súťažiach	v	Sološnici,	Jablonici,	Plaveckom	Štvrtku 
a	Uníne.	Na	súťaži	v	Brodskom	sa	našim	ženám	podarilo	malé	potešenie	získaním	3.miesta.

	 Sme	radi,	že	sa	naši	dvaja	členovia	Simona	Chválová	a	Dávid	Maxian	pričinili	pri	založení	
Záhoráckej	hasičskej	ligy,	a	tým	reprezentujú	náš	zbor.

Dúfame,	že	nasledovný	rok	bude	minimálne	tak	úspešný	ako	rok	2015.

Sekule	23.1.2016


