
Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Krupina za rok 2015 

 

Vážené hasičky, hasiči, hostia 

 

Máme sa sebou z môjho pohľadu ďalší úspešný rok. Trochu sa pozastavím skôr ako sa 

dostanem k opisu jednotlivých činností, ktorým sme sa venovali. V posledných rokoch si často 

hovorím, že už je toho veľa. Myslím činností, ktorým sa venujeme. Raz sa to už musí nejako zastaviť, 

nastať doba keď poľavíme a bude toho menej ako rok pred. Dnes máme veľa povinností, záujmov, 

vecí, ktoré nás oberajú o čas. Nedá sa stále pridávať. Na moje počudovanie sa ale každý rok nájde 

skupina hlavne mladých ľudí čo je ochotná venovať svoj voľný čas v prospech DHZ Krupina. Posunúť 

tak latku ďalej a vyššie. Tento okamih by sa mal odzrkadliť aj v tejto správe. Nechám na Vás 

posúdenie či je to tak, či sme sa posunuli dopredu a urobili toho viac ako pred rokom. 

Zásahová činnosť 

Je jednou z hlavných činností a preto sa jej budem venovať ako prvej. 

V roku 2015 sme zasahovali pri dvoch príležitostiach. Prvá bola prietrž mračien, ktorá sa 

prehnala Krupinou 9.6.2015. Vody bolo toľko veľa, že v meste zaplavila cesty. Za mestským úradom 

nečistoty zapchali kanalizáciu. Voda čo stekala z kopca končila v uličke za úradom a nebezpečne sa 

približovala k miestnym prevádzkam. Po telefonáte z mesta bolo asi najzložitejšie dostať sa na miesto 

kde bolo treba pomôcť. Hlavná cesta bola prakticky nepriechodná. Na ulici Malinovského chodili autá 

cez chodníky nakoľko všade bolo veľa vody. Našou úlohou bolo odčerpanie vody z priestoru za 

mestským úradom. Pri odčerpávaní sa nám podarilo čiastočne spriechodniť zapchatú kanalizáciu. Po 

ukončení uvedených činností sme ešte spoločne prešli mesto skontrolovať prípadné miesta kde by 

mohlo prísť k upchatiu kanálov. 

Druhý náš zásah bol spojený s požiarom v časti Krupiny Papuľka. Dňa 31.7.2015 tu horela 

lúka, pole, stohy slamy a časť porastu medzi stromami. Keď sme prišli na miesto mali profesionálny 

hasiči už situáciu pod kontrolou. Vypomohli sme im dohasením malých ohnísk, ktoré kde tu tleli tak, 

aby nedošlo k ich vzplanutiu. Zároveň naši členovia uskutočnili kontrolne hliadky, ktoré boli zamerané 

na to či niekde nedochádza k opätovnému horeniu. 

Nepriamo k zásahovej činnosti patria aj školenia. Členovia, ktorí sa do takejto činnosti 

zapájajú musia mať v zmysle zákonov aj potrebné vzdelanie. Preto sa naši členovia na jar zúčastnili na 

základnom školení členov hasičských jednotiek. Ďalej sa dvaja naši členovia zúčastnili na školení 

veliteľov družstiev a na jeseň sa zase ďalší členovia zúčastnili na protipovodňovom školení 

zameranom na záchranu topiacich a prácu s protipovodňovým technikou. 

Pomoc občanom, kultúrno-spoločenské akcie 

Okrem zásahovej činnosti sme pomáhali občanom aj iným spôsobom. Prvou akciou bol Beh 

oslobodenia mesta Krupina, ktorý sa konal 7.3.2015. Naši členovia usmerňovali súťažiacich na trati 

a podávali im občerstvenie. 



Po tejto akcii sme dňa 23.4.2015 robili ukážku pre deti z materských škôlok. Na futbalovom 

ihrisku sme im ukázali našu techniku, urobili ukážku prvej pomoci a hasenia požiaru. Rovnako sme 

deťom ukázali časť z našich športových aktivít. 

Máj patril Plameňu. Po dlhšej dobe sa jarné kolo hry plameň konalo 4.5.2015 priamo 

v Krupine. Okrem účasti našich detí na súťaži sme pripravovali aj prostredie v ktorom súťažili. 

Každoročne v lete organizujeme hasičskú súťaž. V roku 2015 pripadla súťaž na 20 jún. Súťaž 

pod názvom memoriál Jána Knotku sa tento rok nešla iba ako súťaž zaradená do Tekovsko-

hontianskej hasičskej ligy, ale i Extraligy SR v požiarnom útoku. Extraliga sa v roku 2015 bežala po 

prvý krát. Do budúcna by to mal byť celoslovenský seriál súťaží. V minulom roku boli do nej zaradené 

súťaže v trenčianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji. Naša súťaž však nebola výnimočná iba 

zaradením do Extraligy. Okrem súťaží v požiarnom útoku bola súťaž doplnená o II. ročník krupinskej 

nalievačky. Súťaže sacích strán hasičských družstiev. A to ešte nebolo všetko. Po prvý krát sme urobili 

aj súťaž v hasičskej stovke. V jeden deň tak mohli ľudia v Krupine vidieť tri rôzne disciplíny hasičského 

športu. 

Neoficiálne naši členovia vypomohli aj pri organizovaní medzinárodnej súťaže, ktorá sa 

konala v Martine 3.7.2015. Išlo o súťaž s názvom Vyšehradský pohár na ktorej sa zišli širšie 

reprezentačné výbery mladých hasičov z Českej Republiky, Poľska a Slovenskej republiky. 

V septembri naši členovia vypomáhali pri koncerte Lucie Bílej, ktorý sa konal v našom meste. 

Okrem uvedenej akcie vypomáhali aj organizátorom behu FUN RUN. Podobne ako pri behu 

oslobodenia aj tu vypomáhali usmerňovať súťažiacich na bežeckej trati. 

Dňa 10.11.2015 sme na základe prosby so spoločnosti Wittur robili v ich priestoroch ukážku 

hasenia. Účelom tejto akcie bolo oboznámenie zamestnancov s praktickým odskúšaním hasenia 

práškovými hasiacimi prístrojmi. 

Poslednou akciou na ktorej sme v minulom roku pomáhali boli cyklistické preteky, ktoré sa 

v Krupine konali dňa 28.11.2015. Našou úlohou bola pomoc pri čistení cyklistickej techniky medzi 

jednotlivými súťažnými kolami. 

Okrem uvedených akcií sme pomáhali ešte s časomierou na previerkach pripravenosti 

organizovaných Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a hasičských súťažiach v rámci Tekovsko-

hontianskej hasičskej ligy. 

Práca s deťmi 

Práca s deťmi patrí v našom zbore medzi jednu zo základných činností. Už som spomenul 

ukážku pre deti z materských škôlok. Okrem tejto ukážky sme sa na jar snažili zabezpečiť veci 

potrebné k trénovaniu plameňa. Nie je to však iba o výrobe prekážok a zakúpení vecí na tréning. 

Oveľa dôležitejšie je nájsť si čas na samotnú prácu s deťmi. Všetky tie pomôcky sú Vám na nič keď sa 

deťom nevenujete. Tu by som chcel pochváliť všetkých ľudí čo sa u nás venujú tejto práci pod 

vedením Janky Krčmárikovej. Najviac asi pomáhajú Veronika Šulajová a Paula Gajdošiková. Janka 

a Veronka sa tento rok zúčastnili aj na školení vedúcich mládeže. 



Našich najmenších sme v minulom roku zapojili do dvoch súťaží Plameň a dvoch súťaži 

v požiarnom útoku. V prvej súťaži jarné kolo Plameň sme mali zmiešané družstvo dievčat a chlapcov. 

Toto družstvo skončilo medzi chlapcami na krásnom treťom mieste. V jesennom kole plameň sme 

mali zastúpenie dvoma družstvami. Chalani skončili na 5. mieste a dievčatá na mieste treťom. 

Ako som už písal deti sme zapojili aj do súťaží v požiarnom útoku. V Krupine dosiahli čas 

23,58s a na Trpíne 22,56s. Neviem či pri čítaní správy budú aj pamätníci, ktorí súťažili so mnou 

v mojich začiatkoch, ale v roku 2004 sme v Litave vyhrali náš prvý pohár za tretie miesto s časom 

26,35s. Boli sme tak o celé tri sekundy horší ako naše deti minulý rok. 

Športová činnosť 

Výsledky našich najmladších ste už počuli. Teraz sa budem venovať tím trochu starším 

mládeži, mužom a ženám. Po minulé roky sa cela naša športová činnosť krútila okolo jednej disciplíny 

požiarnemu útoku. Vďaka túžbe niektorých našich členov sme v minulom roku rozšírili naše 

pôsobenie o hasičskú stovku. Raz sa nám v hale podarilo odbehnúť hasičskú štafetu 4x100m a Baji 

Cesnakovej sa podarilo vyskúšať si hasičskú vežu. 

Najprv sa budem venovať hasičskej stovke. Na začiatku stáli za stovkou Baja Cesnaková, Paula 

Gajdošiková a Jozef Gregáň. K tejto trojici sa následne pridala Veronika Šulajová. Počas roka si ju na 

tréningoch vyskúšali viacerí naši členovia, niektorí sa zapojili aj do súťaží. Celkovo sme sa zúčastnili na 

7 súťažiach. Najväčšia a pre mňa najlepšia bola súťaž v Jablonci. Okrem nej a súťaže, ktorú sme 

organizovali sme sa zúčastnili na niektorých kolách Slovenskej ligy v hasičskej stovke, dvoch kolách 

medzinárodnej súťaže Vyšehradský pohár a majstrovstvách SR dobrovoľných hasičských zborov 

v stovke. Naše najlepšie výsledky a umiestnenia: 

1. 21,33 Baja Cesnaková - stredné dorastenky 

1. 19,36 Paula Gajdošíková - staršie dorastenky 

2. 19,40 Paula Gajdošíková - staršie dorastenky 

3. 20,69 Veronika Šulajová - staršie dorastenky 

1. 20,86 Jozef Gregáň - muži 

2. 21,32 Milan Kikinder - muži 

3. 23,60 Rudo Vician – muži 

Baja Cesnaková skončila na majstrovstvách SR DHZ v has. stovke na 2.mieste v kategórií stredné 

dorastenky. 

Paula Gajdošiková skončila na majstrovstvách SR DHZ v has. stovke na 3.mieste v kategórií staršie 

dorastenky  

Posledná vec, ktorú pri hasičskej 100-ke spomeniem je tá, že tieto výsledky mohli byť aj 

o niečo lepšie. Ja som síce s nimi spokojný, ale viem, že pár krát nám to ušlo na maličkostiach. 

Veľkom opasku keď súťažiacemu vypadla prúdnica, nedokončeným úpravám na náradí neskorej 

výrobe prekážok. Sú to maličkosti, ktoré sa dajú dať dokopy možno za jeden týždeň no iba v tom 

prípade, že ten týždeň máte voľný čas a k tomu sme sa počas roka nedostali. 

Druhá disciplína štafeta 4x100m. Túto disciplínu sme netrénovali. Dostali sme sa k nej 

náhodou keď sme už boli v Jablonci na hasičských stovkách neodolali sme možnosti odbehnúť si 



štafetu. Naše družstvo doplnilo dievča z Púchova. Výsledný čas štafety mal hodnotu 79,03s 

a znamenal 15 miesto z 31 družstiev.  

Tretia disciplína hasičská veža. K veži sme sa rovnako dostali náhodou združenie Slovakia 

Firefighters Team malo vo svojich radoch málo dievčat vo veku stredný dorast a tak oslovili Baju či by 

za nich neštartovala na Vyšehradskom pohári v Ostrave. Baja sa tu dostala prvý krát na vežu. Pred 

súťažou sa jej venoval Peťo Bujna z Turčianskych Teplíc, ktorý sa jej snažil vysvetliť všetky veci 

spojená s touto disciplínou. Pri troch pokusoch bol každý o niečo lepší. Začala na 14,26s a skončila na 

čase 11,73s.  

Už som prečítal niečo vyše strany venovanej športovej činnosti a ešte stále som sa nedostal 

k požiarnemu útoku. Takže poďme na požiarny útok. Aj túto disciplínu by sa patrilo rozdeliť do 

viacerých skupín.   

Prvá pre nás zvláštna, ale pre svet bežná je požiarny útok v zmysle medzinárodných pravidiel. 

Takýto útok si vyskúšali niektoré naše dievčatá na tréningu v Púchove a súťaži v Martine. Išlo 

o Vyšehradský pohár a svoje sily si zmerali s dievčatami z Poľska. Útok sa išiel na nástrekové terče, 2B 

hadice a dve C hadice. Savice, hadice a košík mali DIN-kové koncovky 

 Druhá hasičský útok na športové hadice v zmysle pravidiel rôznych líg a súťaží. Už pred 

sezónou sme sa snažili vybaviť zaradenie našej súťaže do Extraligy SR v požiarnom útoku. Toto sa nám 

podarilo a následne sme sa spoločne dohodli, že odbeháme okrem THHL a Extraligu SR v Pú. Na 

začiatku to bolo ľahké rozhodnutie s pribúdajúcimi súťažami sa však stavalo zložitejším. Pri 26 

súťažiach je toho už na človeka veľa, potrebuje čas na oddych, dovolenku a to začalo chýbať. K tomu 

sa pridali zranenia a museli sme sa prispôsobovať novým situáciám, zloženiam družstva. Pokiaľ ide 

o výsledky počas celého roka mali dievčatá výrazne navrch. Preto začnem chalanmi a to lepšie si 

nechám na koniec.  

Výkony chalanov na jar veľmi ovplyvnilo to, že náhradu za Lukáša Grófika na rozdeľovači sme 

riešili neskoro. Jozef Gregáň sa na prvých súťažiach učil. Neklapalo to spolu s družstvom, ktoré chcelo 

dávať rýchle časy. Keď prišiel okamih, že už by to mohlo fungovať odišiel Radko Suja pracovať do 

zahraničia. Ostali sme bez strojníka a riešili novú situáciu. Do A družstva sme z Plameňa vytiahli veľmi 

šikovného Jakuba Pálku. Erika Dang Vana sme presunuli na stroj. Zase sme ale začínalo od začiatku. 

Veci s ktorými sa Radko stretal bežne a riešil ich podvedome boli pre Erika nové a učil sa ich zvládať 

za pochodu. Podobne to bolo aj s Jakubom. Nebol to však koniec. Pri tréningu hasičskej stovky sa 

zranil Jozef a my sme boli zase bez rozdeľovača. Tu nám veľmi pomohol Vlado z Turčianskych Teplíc, 

resp. v tom čase už z Poľného Kesova. Vlado bol istota, ktorá nám v tom období významne pomohla. 

Zranenie Jozefa bolo dlhé a naspäť sa dostal neskoro, chýbali mu tréningy a zohratosť s družstvom. 

Hovorím to, aby som vysvetlil prečo boli naše výsledky také kolísavé, prečo sme robili dobré časy, 

ktoré striedali priemerné a podpriemerné. 

Pokiaľ ide o dosiahnuté výsledky chalani na súťažiach obsadili jedno prvé, dve druhé a dve 

tretie miesta. Nadviazali na svoj zatiaľ najväčší úspech a skončili na druhom mieste v rámci Tekovsko-

hontianskej hasičskej ligy. Veľké ambície sme mali aj v Extralige SR v PÚ. Po rozpačitých výsledkoch to 

stačilo iba na celkové 10.miesto. Pekné umiestnenie sme dosiahli aj na konci roka v rámci 

Slovenského Superpohára. Skončili sme na 12 mieste v konkurencií najlepších športových družstiev 



SR. I tu sme však mali veľký problém zložiť družstvo. Rudo bol na svadbe a Jakub ochorel deň pred 

súťažou. Tri naše naj časy a zostreky: 

 

1. 13,85 THHL - Malý Lapáš  

2. 14,26 THHL - Trpín  

3. 14,41 SSP - Bijacovce  

 

1. 13,67 Milan Kikinder – Branč (THHL) 

2. 13,78 Milan Kikinder – Drženice (THHL) 

3. 13,81 Milan Kikinder – Trpín (THHL) 

 

Situácia u dievčat bola trochu iná i podobná zároveň. Podobne ako pri mužoch i tu bol jeden 

nový prvok Veronika Šulajová na prúde. Išlo jej to však lepšie ako Jozefovi. Teda do okamihu prvej 

väčšej súťaže v Žiline tu jej vytrhlo prúdnicu z rúk a začala sa zbytočne báť. Trochu trvalo pokiaľ sme 

to dali dokopy a od tohto momentu som to vnímal tak, že sa družstvo neustále zlepšuje. Netvrdím, že 

všetky výsledky išli smerom dolu, ale na družstve bolo vidno, že má čim ďalej na lepšie časy. Veľkú 

smolu mali dievčatá na domácej súťaži. Pred súťažou v tréningu urobili čas 16,90s. Ich prvý 16-tkový 

čas. Na súťaži im to však nevyšlo a bolo z toho iba 31,38s. Dievčatá však na sebe pracovali a na 

Extraligovom kole v Rakši sa im po prvý krát podarilo dať 16,83s. Potom došlo k zraneniu Pauly 

Gajdošikovej a stratili sme veľmi dôležitý prvok družstva. V THHL bolo iba veľmi málo dievčat, ktoré 

dokážu dať čas po 17s. Nebolo si moc koho požičať. Zo začiatku sme to riešili požičaním rozdeľovaču 

a presunutím Baji na prúd. Bolo to však podobné ako pri chalanoch na začiatku roka. Družstvo chcelo 

ísť na časy, ktoré Baja v tom momente na novom poste nedokázala dosiahnuť. Našťastie nám na 

konci vypomohla Alenka Čičová z Poľného Kesova. Zranenie Pauly netrvalo tak dlho ako zranenie 

Jozefa. I keď Paula mala po vyliečení podobný problém zapadnúť do rozbehnutého družstva. 

Pokiaľ ide o dosiahnuté  výsledky dievčatá na súťažiach dosiahli 11 prvých miest, 4 druhé 

miesta a 1 tretie miesto. Obsadili celkové prvé miesto v Tekovsko-hontianskej hasičskej lige 

a rovnako tak aj prvé miesto v Extralige SR v PÚ. Ide o historický úspech našich dievčat. Veľkú smolu 

mali na Slovenskom Superpohári, kde v prvom pokuse dosiahli 6 najlepší ženský čas. Bolo im však 

udelené D za nespojené savice. V Druhom pokuse išli hop, lebo trop na celkový úspech. Veronike sa 

však nešťastne zamotala hadica pri rozhadzovaní. Paulin čas 16,71s bol lepší ako ten, ktorý dosiahli 

víťazky z Moškovca. Žiaľ na strane Veroniky to bolo 21,82. Tri naj časy a zostreky: 

 

1. 16,64 THHL - Hodruša Hámre  

2. 16,83 Extraliga - Rakša  

3. 17,05 THHL-Turčanske Teplice  

 

1. 15,56 Veronika Šulajová - Trpín 

2. 15,85 Alenka Čičová - Hodruša Hámre 

3. 16,44 Paula Gajdošíková – Rakša 

 

Dostávam sa na koniec rekapitulácie športových výsledkov. Predposledná časť bude 

venovaná previerkam pripravenosti. I tu ako pri požiarnych útokoch boli dievčatá lepšie ako chalani. 

Dievčatá to dopracovali až na krajské kolo, kde obsadili celkové štvrté miesto. Ich najlepší štafetový 



čas mal hodnotu 91,31s a najlepší previerkový útok 21,30s. Chalani už pre spomenuté prekážky 

v začiatkoch nepostúpili na okresné kolo. Ich štafetový čas mal hodnotu 80,90s a útok 29,62s 

Dievčatá aj chalani dosiahli najlepšie štafetové časy za posledných minimálne jedenásť rokov. Pri 

dievčatách je myslím najlepší aj čas požiarneho útoku. 

Posledná disciplína do ktorej sa súťažne naši členovia zapojili je disciplína Železný hasič. 

V Žiline si to vo vzájomnom súboji rozdali Jozef s Bajou. Baja sa držala statočne no predsa len 

podľahla presile svalovej hmoty Jozefa a súboj prehrala ☺.  

Ak som to dobre zrátal tak na cestách po súťažiach sme prešli niečo cez 7250km čo pri 

priemernej rýchlosti 70km/hod znamená, že sme celé 4 dni presedeli v aute. Tento údaj som tu dal 

zámerne, aby ste vedeli, že to nie je iba o zábave, ale aj o obeti vlastného času. K tomu času treba 

ešte prirátať čas na tréningoch a súťažiach a dostaneme sa k tomu, že to nie sú iba hodiny, dni, ale 

celé týždne. Niektoré mená som uviedol už v texte, ale aby som na niekoho nezabudol chcem sa 

menovite poďakovať dievčatám Lenke Krčmárikovej, Betke Dadove, Kataríne Laurincovej, Janke 

Krčmárikovej, Barbore Cesnakovej, Paule Gajdošikovej a Veronike Šulajovej. Chalanom Peťovi 

Vicianovi, Michalovi Šurinovi, Radkovi Sujovi, Erikovi Dang Vanovi, Jakubovi Pálkovi, Jozefovi 

Gregáňovi, Milanovi Kikinderovi a Rudovi Vicianovi za všetok ten čas ktorý venovali príprave 

a reprezentácií DHZ Krupina. Ďalej nemenovite ďakujem všetkým tým, ktorí nám počas roka 

vypomohli, poradili, podporili nás. 

 

Iné 

 Mohlo by sa zdať, že všetko už bolo povedané, pár vecí však  za spomenutie ešte predsa len 

stojí . 

Tréningová činnosť neodmysliteľne patrí k športovej činnosti. Úspechy, ktoré sme dosiahli by 

neboli skutočnosťou, keby sme sa nevenovali tréningom. Nie je to však iba o súťažných úspechoch je 

to aj o návykoch práce s technikou. O tom, že viete ako čo použiť, kde čo v prípade potreby hľadať. 

Naša príprava začína už na jeseň v telocvični. Zimná časť je zameraná na zvyšovanie kondície a sily 

potom prichádza jar kde trénujeme techniku a beh v lete sa venujeme požiarnym útokom a stovkám. 

V minulom roku sme i tu urobili jednu zmenu. Po iné roky sme trénovali väčšinou iba v sobotu. Od 

minuloročnej jesene trénujeme každý utorok, štvrtok a sobotu. Naše tréningy sa snažíme obohať 

o nové veci tak, aby sme nadviazali na úspechy z minulosti. Jedným z takýto obohatení bol aj tréning 

zameraný na výdrž a stmelenie kolektívu. V rámci neho sa naši členovia vybrali 29.12.2015 pešo 

z Krupiny na hrad Čabrad. Turistická trasa je dlhá okolo 25km a my sme ju prešli za cca 6 hodín. Tento 

tréning mal aj malé obete Baji prechladla oblička a skončila v nemocnici a Peťo si natiahol šľachu na 

nohe. Našťastie všetky rany sú už zahojené my pokračujeme v príprave na sezónu 2016. 

Po minulé roky sme Vás informovali o tom, že náš hasičský zbor je zaradený do skupiny B 

a v rámci toho dostávame dotácie. Rovnako sme Vás informovali o tom, že sme poslali žiadosť na 

pridelenie hasičského auta IVECO Daily. Vedeli sme, že naša žiadosť bude kladne vybavená a že 

dostaneme aj určitú techniku. Preto sme sa snažili dotácie využiť na zakúpenie vecí, ktoré sme 

predpokladali, že v aute nebudú. Niečo nám vyšlo lepšie, iné nie. Z podpory sme v minulom roku 

zakúpili sadu náradia, plášte, zásahovú obuv, stojany na svetlá, hadice D, kombinované prúdnice D 

a zaplatili sme základné školenie členov hasičských jednotiek. 



Po mnohých rokoch, keď sa z môjho pohľadu akoby zabudlo na hasičské zbory sa postupne 

začína táto situácia meniť. Okrem dotácií, ktoré som spomenul nám dňa 18.10.2015 bolo slávnostne 

odovzdané už spomenuté IVECO DAILY s protipovodňovým vozíkom. Ide 6 miestne hasičské auto 

s nádržou, ktoré je vybavené ďalšou technikou. Toto auto je doplnené vozíkom, ktorý obsahuje 

elektrocentrálu, plávajúce čerpadlo, elektrické a motorové čerpadlo, protipovodňové bariéry,  

reflektor, ručné náradie a ďalšiu techniku. Po pridelení auta sme niektoré základné veci odskúšali. 

Zvyšné odskúšame v rámci plánovaného jarného cvičenia, kde nám naši členovia odovzdajú 

informácie z protipovodňového školenia. 

Jedna z posledných vecí, ktoré by som chcel v správe uviesť je činnosť spojená s údržbou 

techniky, ktorú máme pridelenú, priestorov v ktorých sme i takýmto činnostiam sa naši členovia 

venujú počas roka. Takou väčšou akciou bolo čistenie jamy v garáži do ktorej nám pri veľkých 

dažďoch vteká voda. Za pomoci čerpadla sme vodu z jamy odsali. Zamedzili sme vzniku vlhkého 

prostredia, ktoré by skrátilo životnosť techniky. 

Schválne som miesto na konci nechal pre časť venovanú 2% z daní. Tak, aby ste si ju čo 

najdlhšie pamätali. Aj v minulom roku sme sa spoločne venovali tejto činnosti, snažili sme sa nájsť 

ochotných ľudí, ktorí by nám pomohli. Ako ste mali možnosť počuť toho čomu sa venujeme je 

nesmierne veľa. Bez financií by sme to robiť nemohli.  Nechceme, aby to bolo iba o tom, že nám 

mesto pridelí peniaze a mi ich minieme. Snažíme sa na svoju činnosť získať peniaze aj samostatne. 2% 

sú pre nás dobrou príležitosťou pomoc si. Z takto získaných financií hradíme hlavne športovú činnosť 

a zakupujeme techniku a pomôcky pre prácu s mládežou. Chcel by som Vás aj tu poprosiť, aby ste nás 

podporili, darovali nám 2% z daní. 

Práca výboru DHZ  

Výbor dobrovoľného hasičského zboru Krupina sa pravidelne schádzal v približne mesačných 

intervaloch a riešil všetky veci, ktoré postupne rok prinášal. Jednotlivé body činnosti, ktoré boli 

opísané v správe sú aj výsledkom práce výboru DHZ Krupina. 

Záver 

Dostal som sa na záver správy o činnosti DHZ Krupina. Ešte raz by som sa chcel poďakovať 

všetkým, ktorí počas roka akýmkoľvek spôsobom pomohli k tomu, že sme mohli urobiť všetko to čo 

som tu spomenul. Ďakujem sponzorom, predstaviteľom mesta, ľuďom, ktorí nám poukázali 2% 

svojich daní, predstaviteľom MFK Strojár Krupina, dobrovoľnej požiarnej ochrany i HaZZ SR. Ďakujem 

našim členom, ktorí sa aktívne zapojili do činnosti DHZ. Pevne verím, že sa nám podarí úspešne 

nadviazať na predchádzajúci rok a pohneme sa pri riešení vecí spojených s priestormi v ktorých sme. 

Aby sme sa dostali k niečomu čo bude zmysluplnejšie ako stav v ktorom sa nachádzame dnes.  

 

 

Za DHZ Krupina 15.3.2016        Ladislav Jakubička  

                    predseda DHZ Krupina 

 


