
Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Ovčiarsku za rok 2011 
 
Dňa 15.04.2011 sa o 17:00hod.  v zasadačke Obecného úradu,  konala Výročná členská 
schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Ovčiarsku. 
Konaním VČS sa za prítomnosti p. starostu obce Mgr. Štefana Debnára a riaditeľa OV DPO 
p. Jozefa Trnku znovu obnovil Dobrovoľný hasičský zbor v Ovčiarsku. 
 
Zvolil sa nový výbor : 
Predseda:  Bc. Vladimír Decký 
Veliteľ: Radoslav Hoferica 
Tajomník: Stanislav Zavadzan 
Preventivár : Ing. Ľuboš Tóth 
Pokladník: Ing. Ľuboš Tóth 
Organizačný referent: Maroš Hoferica 
 
Ďalej sme prijali plán hlavných úloh DHZ na rok 2011, ktorý sa podarilo naplniť 
v nasledujúcom rozsahu: 
 

- Doplniť chýbajúce posty vo výbore DHZ a prijať nových členov 
Oboznámili sme obyvateľov obce so skutočnosťou, že Dobrovoľný hasičský zbor bol 
v Ovčiarsku obnovený. Na základe osobných stretnutí sa k členstvu v obnovenom 
Dobrovoľnom hasičskom zbore prihlásilo celkom 28 členov, ktorí zaplatili členský poplatok. 
Bohužiaľ, zatiaľ sa väčšina členov nezúčastňuje aktívne na činnosti zboru a to sa pokúsime 
zmeniť v priebehu nasledujúceho roka. Doposiaľ sa nepodarilo doplniť chýbajúce posty vo 
výbore DHZ, tento bod bude zaradený do programu výročnej členskej schôdze, ktorej konanie 
je naplánované na sobotu 14. januára 2012 o 18.00. 
 
 
 

- Skompletizovať hasičskú výzbroj a výstroj 
Obec vlastní 10 hasiacich prístrojov, ktoré sú pravidelne kontrolované, bol zistený nedostatok 
v prípade jedného hasiaceho prístroja, ktorý bol následne odstránený. 
Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok finančných prostriedkov sa nedarí zabezpečiť ďalšiu 
techniku. Medzi ciele pre nasledujúci rok bude označenie hydrantov a navrhnutý nákup hadíc 
a hlavíc pre použitie s existujúcimi hydrantmi v obci. 
 
 
  

- Vykonať revíziu hasičských hydrantov a odstrániť prípadné poruchy 
Revízia hasičských hydrantov bola vykonaná firmou PYROSTOP v októbri 2011. Poruchy 
zistené neboli. 
 
 
 

- Vypracovať informačný systém v prípade požiaru 
Informačný systém v prípade požiaru zahŕňa oznámenie požiaru obecným rozhlasom 
a telefonické kontaktovanie aktívnych členov DHZ s oznámením miesta požiaru a odhadom 
plnených úloh na mieste požiaru. 
 
 



 
- Zorganizovať brigádu na kosenie a upratanie obce a cintorína 

V priebehu roka bolo v obci zorganizovaných niekoľko brigád s cieľom skrášliť spoločné 
priestory. 
 
 
 

- Usporiadať tanečnú zábavu 
Zábava doposiaľ zorganizovaná nebola 
 
 
 

- Získať 30 čestných členov 
Tento cieľ sa nepodarilo splniť, k DHZ sa počas roka 2011 prihlásilo celkovo 28 členov. 
 
 
 

- Pripraviť VČS 
Termín konania výročnej členskej schôdze bol stanovený na 14. januára 2012. Cieľom je 
zabezpečiť účasť čo najväčšieho počtu členov a prizvanie nečlenov DHZ. Na návrhu 
programu sa ešte stále pracuje, návrh činností na nasledujúci rok by mal obsahovať aj 
nasledujúce body: 

- zvolenie nového výboru, doplnenie, náhrada neaktívnych členov, 
- zabezpečenie hadice a prúdnice k blízkosti každého hydrantu v obci, 
- zistenie možnosti vybudovania kumulačnej vodnej nádrže pre dopĺňanie vody pre 

hasičské autá na dolnom konci obce (možnosť vybudovania a prevádzkovania, odhad 
nákladov na vybudovanie, zistenie možností získania zdrojov financovania výstavby 
a prevádzkovania mimo rozpočtu obce, rozhodnutie o realizácii), 

- zabezpečenie školení pre aktívnych členov DHZ, 
- organizovanie ďalších brigád v rámci spoločných obecných priestorov, 
- zlepšenie práce s mládežou, 

 
 
 
 
 
Okrem tohto porovnania plánu aktivít pri obnovení DHZ v Ovčiarsku sa členovia DHZ 
podieľali na uhasení malého požiaru, ktorý vznikol pri jarných upratovacích prácach 
v priestore cintorína, kedy došlo k vznieteniu lipy. Zároveň bolo zaznamenané aj poučenie 
mládeže, ktorá po skončení zábavy v blízkosti lesa opustila horiace ohnisko. V priebehu roka 
sa členovia DHZ zúčastnili aj revízie povodňového stavu obce v spolupráci so zamestnancami 
povodia Váhu, kedy boli identifikované rizikové miesta pre vybreženie miestnych tokov 
a členovia DHZ boli upozornení na potrebu pravidelných prehliadok a priebežného čistenia 
týchto miest. 
 
 
   
 
 
                                                                                                                Predseda DHZ V.Decký 


