Správa o činnosti DHZ a DHZo Gbely za rok 2016
Technické zabezpečenie MHZ :
IVECO Daily,
Tatra 148 CAS – Po celkovom repase
AVIA CAS 8 vozidlo plne funkčné len bude potrebovať odborné pretesnenie nízkotlakého čerpadla
a pretesnenie náhonu hlavného čerpadla.
AVIA 31 dopravný automobil, pojazdný ale v najbližšej dobe bude potrebovať strednú opravu
celého vozidla ( karoséria – vyvarenie,oprava nadstavby prelakovanie, motor – pretesnenie,
podvozok – výmena čapov riadenia, ramien nápravy, pretesnenie prevodovky,diferenciálu,) nakoľko
sa jedná o automobil ktorým sa prepravujeme na súťaž my a aj deti a vzhľadom na súčasný
technický stav vozidla navrhujem vozidlo vyradiť s prevádzky, malo by sa zvážiť nákup 9
miestneho dodávkového vozidla. !!!!!!!!
Protipovodňový vozík
Naša organizácie má k dnešnému dňu 66 členov z toho je 25 žien. V hasičskom krúžku máme
prihlásených 12. žiakov.
V tomto roku naša organizácia pracovala naposledy pod vedením výboru v zložení: predseda Ing. Mikuš Boris, veliteľ- Papánek Vojtech, tajomník- Libuša Csernáková, strojník - Vanek
Miroslav, ref.mládeže- Majorová Iveta, pokladník-Lukáč Michal, preventivár Tibor Hrubša a čl.
Výboru- Fadlik Dušan, Štvrtecká Silvia, Polláková Zuzana, Chňupka Miroslav.
Ako každý rok tak aj teraz bude nasledovať stručný popis zásahov našej jednotky.
Prvý požiar bol nahlásený 7.5. jednalo sa o požiar obytného prívesu a dvoch osobných aut v v
rekreačnej oblasti Gbely časť Adamov. Kuriózne na tomto zásahu bolo že sme v čase vyhlásenia
poplachu boli na súťaži v Kútoch tak sme sa k zásahu schádzali s dvoch strán, naše zásahové
vozidlo išlo z Gbelov a my sme sa ponáhľali s Kútov, našťastie pri takom rozsiahlom požiari nebol
nikto zranený lebo za ohnisko požiaru bol označený obytný príves v ktorom v čase vzniku požiaru
sa nikto nenachádzal
Ďalší požiar bol 29.6. v nočných hodinách, horel osobný automobil pred kinom v Gbeloch. Ani pri
tomto požiari nebol nikto zranený. Príčina požiaru nebola presne zistená.
Dňa 3. až 4. 7. sme zasahovali pri požiari senika v Poudinských Močidlanoch. Tento požiar bol
náročný hlavne z časového hľadiska nakoľko sa jednalo o murovanú stavbu seno uložené v
lisovaných balíkoch tak sa muselo seno s objektu vyvážať na volné priestranstvo a tam dohášať, a
túto úlohu sme plnili my spolu s ďalšími jednotkami DHZo a to s Kopčian, Holíča, Unína.
Pravdepodobná príčina vzniku požiaru bola, samovznietenie.
A posledný požiar v minulom roku bol opäť v Adamove a to 16.7. v nočných hodinách a opäť sa
jednalo o požiar osobného automobilu. Požiar vznikol s nerozvážnosti vodiča a posádky, nakoľko si
splietli parkovisko zo závodnou dráhou a osobné vozidlo zo športiakom. Automobil prehriali a tak
prišlo k vznieteniu vozidla.
Dňa 31.7. naša jednotka vykonala technický zásah a to čerpanie vody na ulici Slnečná kde pri
dlhotrvajúcom daždi a výpadku elektriny prišlo k zatopeniu pivničných priestorov v niektorých
bytoch, nakoľko nefungovala prečerpávacia stanica pre túto časť Gbelov. Tu sme po prvý raz
nasadili techniku s protipovodňového vozíku a to benzínové kalové čerpadlo a osvetľovacie
zariadenie spolu s centrálou nakoľko sa zásah pretiahol až do neskorých večerných hodín.
5.9. sme mali technický zásah pri odstraňovaní padlého stromu na vozovku s Gbelov do Adamova
Ďalej naša jednotka v tomto roku a to 26.5. absolvovala jedno taktické cvičenie ktoré organizoval
HAZz okr Skalica jednalo sa o nácvik likvidácie lesného požiaru, vytvorenie kyvadlovej dopravy
vody a vytvorenie čerpacieho stanovišťa na rieke Morave

Dňa 16.4. sme organizovali a tiež sme za zúčastnili IMZ na prácu s protipovodňovými vozíkmi.
IMZ sme vykonali v rámci okrsku Gbely v priestore rieky Morava pod hrádzou na prívodnom
kanáli.
Toľko v stručnosti o činnosti našej jednotky, a aby sme zabezpečili svojich nasledovníkov musíme
sa starať aj o našu mládež či lepšie povedané o našich plameňákov. Ako som už na úvod povedal v
krúžku nám pracuje 12.detí, pod vedením p Libuše Csernákovej s výdatnou pomocou Drahoslavy
Gálovej. Na okresnom kole hry plameň, ktoré sa konalo 23.5. v Unine, sa naše družstvo umiestnilo
na vynikajúcom 1 mieste, a nakoľko bol postupový rok tak ako víťazi sme postúpili na Krajské kolo
ktoré sa konalo 23.6. vo Veľkých Kostoľanoch a ani tu sa naši Plameňáci nestratili obsadili pekné 3
miesto. Aj v tomto roku bola pre Mladých hasičov organizovaná tzv mini liga, jedná sa o súťaž do
ktorej boli zapojené tie organizácie v našom okrese ktoré majú kolektívy mladých požiarnikov
nakoľko pre túto kategóriu je veľmi málo súťaži tak komisia mládeže pri Okresnom výbor Skalica
opäť zorganizovala už 4 ročník spomínanej súťaže, zapojený do nej boli Gbely, Skalica, Kopčany,
Radošovce, Unín súťažilo sa disciplíne požiarny útok a štafeta. Výsledky jednotlivých súťaži sa
sčítavali a po poslednej súťaži bolo vyhodnotenie, naše družstvo po suverénom výkone sa
umiestnilo na peknom 1 mieste. Posledný pretek tejto mini ligy sa konal 12.6. pri rieke Morava v
Adamove kde prebehlo taktiež vyhodnotenie celej ligy spojené s opekačkou a možnosťou sa
previezť na lodičkách po rieke Morave.
Dňa 1.9. sa konal braný pretek ako jesenná časť okresného kola hry plameň, súťažilo sa v dvoch
kategóriach „mladší a starší“do preteku sme postavili po jednej hliadke do každej kategórie starší
plameňáci obsadili 1 miesto a mladší 2 miesto.
Ďalšou dôležitou úlohou bola účasť na okresnom kole previerky pripravenosti, ktorá sa konala
18.6. v Radošovciach naša organizácie obsadila 2 kategórie a to muži a ženy, dorastenecké družstvo
sa nám aj napriek úspechom plameňákov, nedarí poskladať. Naše ženy nám urobili veľkú radosť a
umiestnili sa na prvom mieste a naši muži na 8 mieste. Dúfam že obidva naše kolektívy v tomto
roku zabojujú, nakoľko je postupový rok a Krajské kolo sa bude robiť v okrese Skalica.
Dňa 3.9. sme poriadali už tradičnú súťaž o Pohár primátora mesta, zároveň táto súťaž bola
zaradená do ZHL. V minuloročnej správe som hovoril že som čakal od účasti v ZHL väčšiu účasť
družstiev na našej súťaži, v uplynulej sezóne sme sa dočkali našej súťaže sa zúčastnilo 22 družstiev
čo v porovnaní z rokom 2015 kde sa zúčastnilo 16 družstiev, je určite úspech. Tak dúfam že do 3
ročníka ZHL, ak sa bude konať sa nám podarí prihlásiť aspoň jedno družstvo, i keď ja by som bol
veľmi rád keby tam boli obidve. Ďalšie sútaže ktorých sme sa zúčastnili v rámci ZHL boli Kúty,
Moravský sv. Ján, Jablonica, Štefanov,Sološnica, Popudinské Močidľany, Sekule. Mimo ZHL teda
klasické pohárové súťaže to bolo Brodské, Holič, Kopčany, Petrova Ves, INA Skalica, Unín,
Radimov,
Takže ako vidieť počet akcii je úctyhodný a to ešte nie je všetko, ďalej sa naša organizácia podieľa,
či už ako spoluorganizátor alebo protipožiarnou hliadkou na rôznych športových, kultúrnych alebo
cirkevných podujatiach podujatiach ako napr. motokros, Medlenov beh, jarmok, otváranie plavebnej
sezóny, božie telo.
Ako všetci vieme toto všetko, a nie je toho málo, robíme v rámci svojho voľna, tak sme si na záver
roka dopriali trocha oddych pri bowlingu v Skalici. Bolo to také malé poďakovanie za aktívny
prístup k práci a povinnostiam počas celého roka.
Bohužiaľ v živote nie sú len radostné udalosti ale aj tie smutné, dňa 14.12. sme sa navždy rozlúčili s
našim dlhoročným členom p. Ladislavom Junkom.
Na záver by som požiadal predstaviteľov mesta o vyriešenie dopravnej situácie okolo hasičskej
zbrojnice, parkovanie hlavne počas futbalových zápasov a kulturných podujatí
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