Správa o činnosti DHZ Turčiansky Ďur za rok 2018
Správa je vypracovaná podľa Plánu úloh na rok 2018 a uznesenia z minulej VČS.
Na úseku preventívno-výchovnej činnosti:
V jarnom období sme reagovali na výzvu OR HaZZ v Martine, OV DHZ na usmernenie pri
ochrane lesov pred požiarmi. Na túto tému bolo v miestnom rozhlase odvysielaných viacero
relácií.
V letnom období počas ochrany úrody pred požiarmi sme už zaujali aktívnejšie stanovisko.
Z členov zboru sme vytvorili hliadky, ktoré počas žatevných prác sledovali práce na poliach.
Do preventívnej činnosti bola zaradená aj príprava na zimné vykurovacie obdobie. Bolo
odvysielané upozornenie na obozretnosť pred možnosťou vzniku požiarov pri kúrení.
Na úseku práce s mládežou sa priamo nezúčastňujeme súťažných podujatí, ale počas prípravy
hasičských družstiev ich aktívne zapájame do činnosti. Počas prípravy „ Hasičskej guľášky “ sme
pre mládež pripravili aj ukážky hasiacej techniky, ktorú máme k dispozícii.
Na úseku operatívno – taktickej prípravy:
Dňa 2.6.2018 sme sa zúčastnili okresnej súťaže mužov a žien, kde sme sa zúčastnili ako
zmiešané družstvo a umiestnili sme sa na 21. mieste.
Ostatné súťaže:
Slovany : ženy 3. miesto

Rakovo : ženy 7. miesto

Vrícko : ženy 1. miesto

Potokovica Lazany : 1. miesto

Istebné : ženy 1. miesto
Už druhý rok sme sa zúčastnili súťaže vo varení kapustnice v dedine Istebné. Konalo sa
metodické cvičenie zamerané na protipovodňové vozíky, kde sme sa tiež zúčastnili a vyskúšali
si napľňať protipovodňové zábrany. Ďalej sme sa zúčastnili hasičských dní v areáli SIM
s hasičským autom Iveco Daily. Bola aj každoročná hasičská guľáška spojená s MDD a ukážka
techniky spojená so súťažami pre deti. Usporiadal sa aj fašiangový sprievod v našej obci. Mali
sme aj hasičský výjazd v našej obci, kde horel stromový porast. Požiar sa nám podarilo uhasiť
ešte pred príchodom profesionálnych hasičov, ktorí už len skontrolovali termo-kamerami
prípadne skryté ohniská.
Na záver Vám chcem ako veliteľ poďakovať za aktivitu a reprezentáciu obce a verím, že v našej
činnosti chceme pokračovať, hlavne v spolupráci s obcou, rozširovaním členskej základne
a v práci s mládežou.

V Turčianskom Ďure dňa 2.2.2019

