Správa o činnosti DHZ Braväcovo za rok 2018
Dňa 17.marca 2018 sa konala posledná VČS.
Zhodnotenie činnosti za rok 2018:
Súťažná činnosť muži/ženy:
DHZ Braväcovo reprezentovalo aj tento rok družstvo žien aj mužov. Prvou súťažou
bola Územná súťaž hasičských družstiev a dorastu konaná dňa 9.6. v obci Michalová. Muži
skončili vo veľkej konkurencii na peknom 4. mieste a družstvo žien na 3. mieste. Ďakujem
všetkým za vzornú reprezentáciu našej obce na najhlavnejšej súťaži v roku.
Ďalšou zastávkou bol dňa 7.7.2018 Memoriál Michala Oceľa v Polomke. Nočná súťaž
sa nám vôbec nevydarila ako aj minulý rok, a obe družstvá skončili s neplatnými pokusmi.
Po dlhšej pauze sme sa dňa 29.7.2018 zúčastnili 15. ročníka súťaže o putovný pohár
Memoriálu Júliusa Makušu na Medveďove. Súťaž sa niesla vo výbornej priateľskej
atmosfére, a tak si naše družstvo mužov odnieslo pohár za pekné 2. miesto. Ženy ukázali čo je
v nich a vybojovali výborne 1. miesto. Touto cestou chceme poďakovať na diaľku DHZ
Čierny Balog – Medveďovo za zorganizovanie pre nás jedinečnej súťaže, na ktorú sa každý
rok tešíme najviac.
Dňa 11.8.2018 sme boli na rade my a zorganizovali sme XI. ročník súťaže hasičských
družstiev Memoriálu Jána Gašperana spojenú s II. ročníkom súťaže O pohár starostu obce
Braväcovo. Napriek rannému lejaku sme to nevzdali s prípravami, po krátkej porade
vedúcich družstiev sme jednohlasne odsúhlasili súťaženie aj za sťažených podmienok. Veď
,,hasiť,, sa musí za každého počasia. V "klasike" súťažili 4 tímy a v "hurá" 7 tímov mužov. V
ženskej kategórii sa proti našim ženám nepostavila žiadna konkurencia. Naši muži skočili v
obidvoch súťažiach na 1. mieste. Súťaž na domácej pôde nám vychádza už tradične najlepšie.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zdarnom priebehu súťaže chcem veľmi
pekne poďakovať.
Našou poslednou súťažnou zastávkou bol 21. ročník súťaže o Pohár Starostu obce
Čierny Balog, ktorá sa konala 18.8.2018 v Dobroči. Súťaž je každoročne organizovaná ako
súčasť športového dňa. Obe naše družstvá si odniesli poháre za prvé miesta, a tak s dobrým
pocitom ukončili tohtoročnú súťažnú sezónu.
Súťažná činnosť deti:
V roku 2018 absolvovali naši najmladší druhú súťažnú sezónu po niekoľkoročnej
pauze. Systematická svedomitá príprava a nadštandardný prístup k deťom priniesli už
v prvom súťažnom roku pekné umiestnenia, no tento rok sme dali o sebe vedieť aj za
hranicami okresu. Dňa 20.5.2018 sa na Braväcove konalo okresné kolo hry plameň. Naše
mladé hasičky vyhrali a postúpili na krajské kolo. Organizovanie tejto súťaže bolo na
náročné, keďže predseda a veliteľ DHZ boli v danom termíne mimo republiky, no naši
členovia ukázali nesmiernu silu a zastupiteľnosť. Súťaž bola hodnotená kladne a teda chcem
poďakovať najmä Janke Šmigurovej, Romanovi Bubelínymu, Štefanovi Pôbišovi,Henrichovi
Gašperanovi, Marekovi Lopušnému, Patrikovi Ľuptákovi, Monike Divokovej a ostatným,
ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu tohto podujatia.
Krajské kolo Plameň sa konalo 9.6.2018 v obci Poniky. Pre všetkých to bola nová
skúsenosť, no naše dievčatá sa nezľakli a ukázali čo je v nich v 2 disciplínach ( požiarny útok
CTIF a štafetový beh na 400m s prekážkami). Medzi elitou z celého banskobystrického kraja
sa nestratili a skončili na krásnom 3. mieste – takýto výsledok sa dievčenskému kolektívu
z okresu Brezno už dávno nepodaril.
Touto súťažou sa ich sezóna ešte neskončila. Dňa 7.7.2018 sa konala súťaž na
Polomke, kde naše mladé hasičky v skrátenom útoku s vodou získali 1. miesto. V súťaži Mini
železný hasič sa im tiež darilo, v kategórii starších zvíťazila Jasmína Gašperanová a na
druhom mieste skončila Erika Pôbišová.

Poslednou súťažou roku 2018 bolo jesenné kolo hry Plameň ktoré sa konalo 6.10 v
obci Predajná. Pri cezpoľnom behu s prekážkami obsadili naše dievčatá vo svojej kategórii
1.miesto.
Veľká vďaka patrí družstvu mladých hasičiek v zložení Barbora Pauliaková, Lenka
Bubelínyová, Lenka Bacúšanová, Karolína Baliaková, Zuzana Vojvodová, Erika Pôbišová,
Adela Javorčíková, Alexandra Fašková, Jasmína Gašperanová a náhradníčka Sofia
Ľuptovčiaková. Ako aj trénerom Janke Šmigurovej a Romanovi Bubelínymu a všetkým ktorí
nás podporovali a pomáhali.
Kultúrno-spoločenská a brigádnická činnosť:
V roku 2018 sa členovia DHZ Braväcovo opäť aktívne zapojili do rôznych akcií
a podujatí, zorganizovali súťaže a brigády.
5.5.2019, deň po sviatku sv.Floriána, patróna hasičov sa naši členovia Patrik Ľupták
ml, Patrik Ľupták st., Janka Šmigurová, Roman Bubelíny, Marek Šmigura a nečlenka Petra
Bubelínyová zapojili do akcie Za čistejší Hron pod Kráľovou hoľou. Táto akcia sa už
pomaličky dostáva medzi podujatia, ktorých sa zúčastňujeme pravidelne každoročne. Jedná sa
o zbieranie odpadkov z meandrov Hrona.
Spomeniem brigády
8.4.2018 – údržba a príprava techniky, odvoz techniky a náradia pre deti na ihrisko
TJ.
14.4.2018 – upratovanie okolia hasične, údržba súťažnej techniky, pomoc pri pílení
a odpratávaní stromu, ktorý ohrozoval elektrické vedenie pri požiarnej zbrojnici.
19.-20.5.2018 – príprava detskej súťaže, vyznačovanie a meranie dráh, vydávanie
stravy, organizovanie chodu súťaže.
13.-14.7.2018 – pomoc pri organizovaní dopravy a vstupu na folklórnom festivale na
Bielych Handľoch
10-11.8.2018 – organizovanie súťaže
26.8.2018 – upratovanie hasične, čistenie Iveca, brúsenie a natieranie lavíc a stolov
9.12.2018 – organizovanie dopravy na akcii Mikuláš pre deti
December 2018 – január 2019 - vypratávanie hasične, podkrovia hasične
Dňa 13.10.2018 sme organizovali súťaž vo varení Jagerku. Opäť tu vládla
neopakovateľná atmosféra, pohoda, smiech a zábava. Občania, ktorí sa prišli pozrieť na
chvíľku ostali do konca podujatia, pretože sa cítili dobre. Atmosféra vyvrcholila do
spontánnej zábavy kedy p. Dezider Bacúšan priniesol harmoniku a p. Jozef Gašperan husle.
Do brigádnickej činnosti sa zapojili najmä Janka Šmigurová, Štefan Pôbiš, Patrik
Ľupták st, Roman Bubelíny, Patrik Ľupták ml, Henrich Gašperan, Marek Lopušný, Paľo
Predajňa, Monika Divoková, Patrícia Kubicová, Ema Pôbišová so súťažným družstvom, Filip
Martinec, Juraj Srnka, družstvo mladých hasičov a Marek Šmigura a ďalší členovia
a nečlenovia DHZ.
V rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek SR sme aj
v roku 2018 dostali dotáciu 3000 €. Za tieto finančné prostriedky sme rozšírili naše zásahové
vybavenie, spomeniem najmä: ľahké zásahové obleky, pracovné rovnošaty, vychádzkové
rovnošaty a podobne.
Na podnet výboru DHZ a najmä zásluhou p. Janky Šmigurovej sme na rok 2018
konečne vybavili všetky potrebné podklady na získanie 2% z dani. Vyzbierali sme peknú
sumu 493,26 €, ktorú sme využili najmä na výstroj detí, tričká, prilby, občerstvenie pre deti
a iné vybavenie. Presnú evidenciu vedie Janka Šmigurová a je kedykoľvek k nahliadnutiu.
Aj tento rok Vás chcem poprosiť o poskytnutie 2% z daní, ktoré budeme v roku 2019
smerovať na vybavenie kuchynky v hasičskej zbrojnici – dvojplatnička, rýchlovarná kanvica,
možno mikrovlnka a samozrejme na vybavenie pre deti.

Vo vyšších orgánoch DPO SR pracujú Janka Šmigurová a Roman Bubelíny
v rozšírenej komisii mládeže a Ing. Marek Šmigura, PhD. Ako predseda Územnej organizácie
DPO SR Brezno, člen Výboru Krajskej organizácie DPO SR, člen Republikového snemu
DPO SR, člen Republikového výcvikového štábu.
Čo dodať na koniec. Chcel by som hlavne vyzdvihnúť športové výkony dosiahnuté
v roku 2018, najmä športový úspech našich najmladších hasičiek, pokračovanie ženského
a detského družstva, všetku brigádnickú prácu a v neposlednom rade zvyšovanie
akcieschopnosti zboru zakúpením nových OOPP a vecných prostriedkov. Za celý rok by som
Vám chcel všetkým poďakovať, zaželať veľa zdravia a verím, že DHZ Braväcovo bude
nasledovať v nastolenom trende aj v budúcich rokoch. Na záver vám chcem priblížiť veľký
úspech snahy OcÚ Braväcovo získať dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Túto
dotáciu sme získali vo výške 30 000 €. Peniaze budú účelovo využité na zlepšenie kvality
využívania Hasičskej stanice – vybudujú sa nové sociálne zariadenia, vymenia sa okná na
celej budove, brány na garážach. Ďalší postup bude limitovaný finančnými možnosťami.
Takže nesmierna vďaka patrí aj Obci Braväcovo a p. starostovi Ing. Petrovi Baliakovi za
podporu.
Ďakujem
predseda DHZ : Ing. Marek Šmigura, PhD.

