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Správa o činnosti dobrovo ľného hasi čského 
zboru v Krupine za rok 2012 

 
Vážené hasičky, hasiči, milí hostia! 
Prešiel zase jeden rok a my sme sa tu zišli, aby sme zhodnotili uplynulý 

rok. Tento rok bol veľmi ťažký. Ako viete zasiahla nás hospodárska kríza, 
ktorá sa prejavila nielen v národnom hospodárstve, ale to sa týka aj mesta. 
Zmenšil sa výber daní, a to malo vplyv nielen na rozpočet mesta, ale aj na 
rozpočet pre našu organizáciu. Nejako sme to prežili. Pomohli nám peniaze, 
a to dve percentá z daní, ktoré ste poukázali na náš účet. Preto patrí 
poďakovanie Vám, ako aj tým, ktorí nie sú našimi členmi a darovali nám tiež 
tieto dve percentá.   

                                                                             
 Teraz prejdem k našej organizácii. Náš zbor mal k 31.12.2012 136 

členov. Vekový priemer bol 42,00 rokov. Podľa priemeru sa vám môže zdať, 
že starneme. Tento nárast vznikol tým, že sa odhlásilo alebo odsťahovalo 
jedenásť mladých hasičov. Jeden člen bohužiaľ zomrel. Ešte stále polovica 
členov má do štyridsať rokov. V tomto roku sme prijali dvoch nových 
členov, z toho jednu dorastenku a jedného dorastenca. Zbor riadil 
sedemčlenný výbor. Výbor sa schádzal podľa potreby. Na zasadnutiach sa 
prejedávali aktuálne veci ktoré bolo treba riešiť. Riešila sa hlavne účasť na 
„Previerkach pripravenosti hasičských družstiev“. Tu sme obsadili tri 
kategórie a to muži, ženy a dorastenci. Na viac sme nemali. Potom to bolo 
treba vyhodnotiť. Potom bolo treba riešiť účasť na súťažiach Tekovsko-
hontianskej ligy a iných pohárových súťaží. Jednalo sa hlavne o dopravu 
ženského družstva. Nezabudli sme oceniť aj aktívnych členov. Išlo hlavne 
o ocenenie dlhoročných členov, nezabudli sme aj na povýšenie aktívnych 
členov. V tomto roku sme usporiadali aj pohárovú súťaž o „Pohár primátora 
mesta Krupiny“. Túto súťaž bolo treba zabezpečiť technicky, organizačne 
a tiež materiálne. Pohárovka sa konala prvý raz na ihrisku.  Myslím si že táto 
súťaž prebehla tak, aby mohol byť každý spokojný. 

 
 Teraz prejdem k činnosti, ktorá vedie k zručnosti ovládania 

hasičského náradia a to je športová aktivita. Zúčastnili sme sa Previerok 
pripravenosti požiarnych družstiev. Previerky boli v obci Hontianske 
Tesáre. Tu sme mali dve družstvá muži a ženy. Umiestnili sa nasledovne: 
družstvo mužov si vybojovalo tretie miesto s časmi 19,34 na požiarnom 
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útoku a 95,28 na štafete, družstvo žien  si vybojovalo prvé miesto s časmi 
23,37 na požiarnom útoku a 104,97 na štafete. Dorastenci boli v obci 
Horné Mladonice. Umiestnili sa na prvom mieste s časmi 17,27 na 
požiarnom útoku a 85,77 na štafete. Okrem previerok sme sa zúčastnili aj 
devätnástich pohárových súťaží. Dvadsiata bola v Krupine. Počet 
pohároviek sme museli obmedziť pre nedostatok financií. Tu je už 
silnejšia konkurencia. Časy začínajú už od 14,00. Prvá pohárovka  bola 
v obci Poľný Kesov. Tu mali muži čas 15,84 a 19 miesto, ženy mali čas 
36,63 s a 7 miesto, potom v obci Zemianský Vrbovok, časť Viničky, 
muži mali čas 16,08 a 10. miesto, ženy mali čas 41,63 a 10 miesto, 
v Branči mali muži čas 15,56 a 9. miesto, ženy mali čas 21,57 a 7  miesto, 
v Turčianskych Tepliciach muži mali čas 16,03 a 14 miesto, ženy neboli 
hodnotené a 11 miesto, v Moškovci muži mali čas 16,25 a 16 miesto. 
Ženy tam neboli. V Horných Mladoniciach muži mali čas 15,79 a 13 
miesto, ženy 31,56 a 8 miesto, v Trpíne muži mali čas 19,14 a 14 miesto, 
ženy 31,15 a 7 miesto, v Štefultove muži mali čas 15,64 a 13 miesto, ženy 
20,96 a 9 miesto, v Trnavej Hore  muži mali čas 17,06 a druhé miesto, 
ženy mali čas 21,64 a 3. miesto. Vo Vieske nad Žitavou muži mali čas 
15,73 a 8 miesto, ženy boli 8 s časom 21,72. Z Viesky sme sa zastavili na 
nočnú súťaž v Brehoch. Muži vybojovali 4. miesto s časom 16,17 a ženy 
neviem ako sa umiestnili. V Antole mala nová striekačka premiéru. Muži 
dosiahli prvé miesto s časom 14,44 a ženy 1 miesto časom 19,16. 
V Dolnej Štubni muži dosiahli čas 14,54 a 2 miesto. V lige to bolo 
prvé. Ženy mali čas 24,09 a 8 miesto. V Malom Lapáši muži mali čas 
14,72 a 6. miesto, ženy mali 6. miesto a čas 20,48, v Lackove muži mali 
čas 14,49 a 7. miesto, ženy boli na 3. mieste s časom 18,48. V Novej 
Dedine muži mali čas 15,97 a 8. miesto, ženy boli 7 s časom 20,94. 
V Drženiciach muži vybojovali 7. miesto s časom 15,72, ženy boli druhé 
s časom 19,05. Na pohárovky chceli ísť aj mladé požiarničky. Prvý raz 
boli na domácej pôde. S časom 27,89 skončili na 11. mieste. Druhý raz 
boli v Lackove. Tu mali čas 31,52 a skončili na 7. mieste. Ešte sme boli 
v Šišove a vo Vrběticiach v Českej republike. Tieto pohárové súťaže si 
chlapci hradili zo svojho. Umiestnili sa nasledovne: V Šišove boli na 
trinástom mieste s časom 16,20, vo Vrběticiach mali čas 50,10 a 13. 
miesto. Tu boli naozaj veľmi tvrdé podmienky. Súťažilo sa v asi 
dvanásťstupňovom mraze, kde náradie tuhne a voda mrzne. Teraz sa 
vrátim k súťaži v Krupine. Naši chlapci mali čas 16,58 a 13.miesto, ženy 
mali čas 20,23 a siedme miesto. Na výsledok sa podpísali asi dve veci, 
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a to, že ešte neboli zvyknutí na vyšší výkon a tiež aj to, že od rána 
pripravovali priestory pre pohárovku.  Ja som presvedčený, že Krupinu 
reprezentujeme na slušnej úrovni. 

 
 V tomto roku sme nadobudli silnejšiu striekačku a to vďaka Ing. 

Ladislavovi Jakubičkovi, ktorý do nej  zainvestoval nemalé peniaze. Prvý 
raz sme s ňou boli v Antole. Výsledky sa nedajú okamžite zlepšiť. Na to 
treba zlepšiť nielen kondíciu, ale aj techniku. Na zlepšenie kondície 
využívajú v zimnom období  telocvičňu. Okrem týchto aktivít sme boli aj 
na zásahoch pri požiaroch. V marci sme boli hasiť na Vĺčku požiar trávy, 
v apríli sme boli pri dvoch, a to približne v rovnakom čase. Na Havrane 
horela hora a pri Witture tráva. K Witturu nabehli naše ženy.  

 
 Teraz prejdem na tému práca s mládežou. Do celoštátnej hry 

„Plameň“ bolo zapojených celkom 20 žiakov. V jarnej časti sme mali 
zapojené dve družstvá. ktoré boli desaťčlenné. Kolo sa konalo v obci 
Cerovo dňa 25. mája. Tu sme mali dve družstvá, a to družstvo 
chlapcov a družstvo dievčat. Družstvá sa umiestnili na konci tabuľky. 
Po skončení školského roku niekoľko plameňákov skončilo. 
V jesennom kole, ktoré sa konalo v obci Hontianske Nemce, sme mali 
len tri päťčlenné družstvá. Doplniť výpadok sa nepodarilo. Umiestnili 
sa nasledovne: chlapci boli na 8 mieste a dievčatá na 4. a 5. mieste. 
Práca zo žiakmi je veľmi náročná, hlavne na čas.  Niekedy aj na 
nervy. Na výchove mladých hasičov sa podieľajú hlavne Lukáš 
Grófik, Janka Krčmáriková,  za čo im patrí pochvala, ako aj tým, ktorí 
im chodia pomáhať. Na začiatku školského roka sa prihlási aj dvadsať 
detí a nakoniec ich zostane akurát na jedno družstvo. Deti treba naučiť 
uzly, technické prostriedky a spájanie hadíc a tiež k tomu, že keď 
vypadne len jeden, tak už nie sú družstvo a treba začínať odznova. 
Teraz pribudla aj poradová výchova, lebo v škole sa to, neviem prečo, 
neučia. 

 
Teraz prejdem k téme preventívy. Práca preventivárov je veľmi 

náročná na čas a preto sa nikto do tejto roboty nehrnie. Po rokoch 
stagnácie sa už ukazuje, že prevenvtívne kontroly sa opäť obnovia. 
Mladí členovia, ktorí vstúpili do zboru prejavili záujem o prácu v tejto 
oblasti. V tomto roku  sme vytvorili päť skupín. Po zaškolení sa pustili 
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do roboty a urobili vyše tristo kontrol. Dúfam, že im táto chuť do 
roboty vydrží na veľa rokov. 

 
 Skôr ako ukončím túto správu, chcel by som Vás požiadať, aby 

ste nezabudli na našu DHZ. Jedná sa o 2% z dani z príjmu. Tieto 
peniaze Vám stiahli z vášho hrubého príjmu, a bolo by dobre keby ste 
2% poukázali na náš účet, lebo rok 2013 sa ukazuje ešte horší ako bol 
tento. Vlani nám dali tieto percentá aj takí, ktorí nie sú členmi našej 
DHZ. A tých bolo viac ako našich členov.  

Na záver Vám chcem popriať hodne zdravia a veľa osobných 
úspechov v osobnom živote ako aj v práci. 

 
 

 Ďakujem za pozornosť 
         Ján Knotka 
        Predseda DHZ Krupina 


