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Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru Krupina za rok 
2013. 

 

Vážené hasičky, hasiči, milí hostia! 
 

Máme za sebou ďalší rok, ktorý nám priniesol mnoho pozitívnych vecí, žiaľ aj veci negatívne. Skôr ako 
začnem hodnotiť to čo sme dokázali, prípadne to čo sa nám dokázať nepodarilo dovoľte mi, aby som sa 
venoval momentu, ktorý zasiahol náš zbor najciteľnejšie. Isto už mnohý z Vás tušia na čo narážam. Áno je to 
strata nášho dlhoročného člena a predsedu Jána Knotku. Dovoľte mi, aby som sa s ním aj na tomto fóre 
a v tejto správe rozlúčil a zároveň mu poďakoval.  

Janči sa určite vryl do sŕdc mnohých z nás, bol to človek, ktorý sa dobrovoľníctvu spojenému s požiarnou 
ochranou venoval z celého srdca a všetkých síl. Aj napriek prekážkam, ktoré mu často pod nohy hádzali tí čo by 
si jeho prácu mali vážiť sa nevzdával svojich snov, vecí ktoré mu robili radosť. Tou najväčšou radosťou pre neho 
boli mladí ľudia zapálený pre rovnakú vec pre akú bol zapálený on sám. Janči venoval neskutočne veľa svojho 
voľného času nám všetkým a my si to skutočne začíname uvedomovať až teraz keď nám chýba. S jeho 
pomocou prechádzali dobrovoľným hasičským zborom mnohé generácie dobrovoľných hasičov a hasičiek. 
Vždy dokázal dať dokopy novú skupinu ľudí, ktorí potiahli náš hasičský zbor ďalej. Janči vedel byť prísny, ale 
zároveň často krát veľmi ľudský a tak deti v ňom nachádzali aj svojho dospelého kamaráta, ktorí im pomáhal. 
Ako človek sršal svojským humorom, ktorý ho neopúšťal ani v najhorších chvíľach života. Jeden z jeho vtipov, 
ktorý nám povedal pri návšteve u znel takto. Bol som u doktora a pýtal som sa ho ako to so mnou je. No 
a doktor mi odpovedal, že sa nemusím báť, že s mojou diagnózou sa dá žiť až do smrti. V tom momente sme si 
neuvedomovali, že to tak skutočne aj je. Vrátim sa k tomu čim som začal a to je poďakovanie Jačimu za všetko 
čo pre nás urobil, za chvíle, ktoré s nami strávil, za nie kúsok, ale veľký kusisko srdca, ktoré nám obetoval. 
Kúsok teba ostane v každom z nás a v našej ďalšej činnosti pri ktorej nám prosím pomáhaj. Viem, že Janči by si 
zaslúžil aj dlhší príspevok, ale rovnako viem, že nebol človekom, ktorý by uprednostňoval seba pre ostatnými, 
preto budem pokračovať v tom čomu sme sa v roku 2013 robili a Jančimu venujem posledné slovo ďakujeme.  

 
Zásahová a preventívna činnosť 
 
Nebolo by dobré, keby som v tejto činnosti opísal iba pozitívne veci. Začnem teda z opačnej strany. 

V roku 2012 sme po dlhých rokoch úspešne rozbehli preventívnu činnosť a rad našich mladých členov 
vykonával preventívne protipožiarne prehliadky. Žiaľ v minulom roku sa nám nepodarilo  na tento krok 
nadviazať a vrátili sme sa o krok späť. Nevypadá to dobre ani na tento rok, chalani a dievčatá, ktorí sa tejto 
činnosti venovali poväčšine ukončili školy našli si prácu a voľného času majú menej. Dúfam, že to nevzdáme 
a podarí sa nám nadviazať na prácu z roka 2012. Pokiaľ ide o zásahovú činnosť tu už je to o niečo lepšie. 
V minulom roku sme zasahovali dva krát. Na začiatku roka pri silných dažďoch naši členovia pomáhali čistiť 
vchod do kanálu, ktorý vedie popod majerský rad. Zabránili tým vyliatiu potoka možným škodám na majetku 
osôb bývajúcim v okolí daného miesta. Náš druhý zásah bol venovaný požiaru v blízkosti nemenovanej firmy. 
Kde sme dohášali požiar a čistili zhorenisko. Za oba tieto zásahy sa chcem poďakovať našim mladým členom, 
ktorý ich vykonávali.  

Po dlhých rokoch, zrejme aj desaťročiach pri tejto činnosti dobrovoľných hasičských zborov sa dostalo 
dobrovoľníkom pomoci od štátu. Bol prijatý nový zákon na podporu dobrovoľných hasičov. Rovnako bol 
položený základ pre podporu činnosti hasičských zborov. Dobrovoľné hasičské zbory boli rozčlenené do 
rôznych skupín a podľa zaradenia sú dotované so štátu finančnými prostriedkami. Náš hasičský zbor je 
zaradený do skupiny B. Zo zaradenia vyplýva akú techniku máme mať, koľko osôb musí mať hasičská jednotka 
do akého času musí byť nastúpená a  ďalšie veci. K prideleniu financií pre rok 2013 bolo potrebné urobiť rad 
krokov, ktoré sa nám podarili a tak sme na začiatku roka obdŕžali dotáciu 2000 eur. Túto dotáciu sme použili na 
zakúpenie zásahových hadíc, ochrannej obuvi, pracovných odevov a základného školenia dobrovoľných 
hasičov. Myslím, že na tento bod by sme nemali zabudnúť ani v diskusií, ktorá príde na rad v ďalších bodoch 
programu schôdze.  
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Činnosť dobrovoľného hasičského zboru v spojení s mestom Krupina 
 
 Na jednej strane nás mesto podporuje umožnilo nám trénovanie na futbalovom štadióne, pomáha nám 

finančne. Na druhej strane často krát sa na meste prijímajú rozhodnutia, ktoré  našu činnosť brzdia a možno aj 
postupne likvidujú. V poslednej dobe riešime s rôznymi predstaviteľmi mesta uvoľnenie miestnosti pri 
cukrárni, ktorú nám pred časom pridelili. Dom služieb má byť pre mesto miestom, ktoré prináša finančný zisk, 
naša činnosť je smerovaná inak a tak v ňom nemáme čo robiť. Je ťažké bojovať proti ľuďom, ktorí sa na vec 
pozerajú iba z hľadiska financií. Kladú Vám otázky tipu Koľko krát sa do roka stretávate? Koľko krát máte do 
roka zásah? Ako často pracujete s mládežou? Keď sa jej venujete na štadióne načo Vám je zbrojnica atď. Umelo 
si vytvárajú pôdu na to, aby Vám povedali, že na výboroch sa stretávať môžete aj v zasadačke kina, prípadne 
v dome venovanom dôchodcom. Mládeži sa môžete venovať v domčeku, alebo škole, prezliekať sa môžete 
v garáži, alebo ani nie v nej keďže nezasahujete často. Proste načo by Vám bol priestor, keď ho mesto vie 
speňažiť a vy nevyvíjate toľko činnosti, aby ste daný priestor z ich pohľadu plnohodnotne využili. Možno ste 
mnohí z Vás počuli o tom, že nás presťahujú do kina, krojárni, priestorov futbalového štadiónu. Je to pravda 
všetky tieto miesta pripadali do úvahy a možno ešte pripadajú. Snažíme sa presvedčiť predstaviteľov mesta 
o tom, že keď je pre nich dom služieb zaujímavý nech nám nájdu priestor do budúcna, ktorý by bol venovaný 
iba nám. Nech proste niekde vznikne dôstojná hasičská zbrojnica, ktorou disponuje nejeden dedinský hasičský 
zbor. Mesto má financií málo a projektov, ktoré si žiadajú občania veľa a tak je iba malá nádej, že raz sa 
k niečomu takému dopracujeme. 

 
Športová činnosť 
 
Našu športovú činnosť sme nezačali na jar pred previerkami pripravenosti ako tomu bývalo po iné roky. 

Zahájili sme ju tvrdou zimnou prípravou, keď sme sa stretávali dva krát do týždňa raz von a raz v telocvični. 
V príprave sme nabehali veľa kilometrov v snehu mraze. Okrem iného sme na priehrade behali schody 
a v telocvični sa venovali cvikom na zvýšenie sily, rýchlosti a zručnosti. Celá táto námaha sa prejavila 
v športových výsledkoch počas roka. Muži a plameňáčky zahájili súťažný rok na halových súťažiach v Dyčke 
a Slepčanoch. Po týchto súťažiach prišla na rad naša prvá súťaž netradične v apríli vo Vsetíne. Žiaľ neuspeli 
sme. Dopustili sme sa prešľapu na nástrekovej čiare a neboli sme hodnotení. Po tejto súťaži prišli na rad 
Zlatníky, kde sme opäť neboli úspešní. Na rozdeľovači nám vytrhlo hadicu a boli sme radi, že sme súťaž 
dokončili bez zranenia. Po týchto súťažiach prišli na rad previerky pripravenosti, ktorým sme sa venovali aj v 
príprave a chceli sme konečne dokázať, že vieme uspieť aj tu. Žiaľ šťastie nám neprialo niečo sme pokazili my 
a niečo sme nedokázali prekonať proti silnej domácej loby, ktorá nás z postupového miesta vyradila tretím 
pokusom v útoku (len pre info na previerkach sa ide na dva útoky). Skončili sme na štvrtom nepostupovom 
mieste. Po previerkach pripravenosti sme sa presunuli na súťaž v Pečenenoch, po dlhom blúdení sme prišli po 
súťaži. Organizátor nám však vyšiel v ústrety a umožnil nám štartovať. Na súťaži sme dosiahli čas 14,39s čo bol 
v tom čase náš rekord. Skončili sme na treťom mieste a zažili oslavnú cestu domov, ktorá sa miestami podobala 
na cestu športovcov vracajúcich sa z majstrovstiev sveta s medailou. Nebudem teraz opisovať všetky súťaže na 
ktorých sme v roku 2013 boli lebo by sme pri tom mohli aj zostarnúť. Zhrniem súťažný rok 2013 vo faktoch.  

 
- Do súťaží sme zapojili družstvá mužov žien a plameňa 
- Muži sa zúčastnili na 39 súťažiach 
- 28 bolo na Slovensku a 4 v Česku 
- Okrem THHL, štartovali aj na súťažiach SMHL a THL 

V THHL sme boli od druhého kola do posledného kola na prvom mieste. Dostali sme sa do pozície v ktorej 
sme nikdy neboli. Po prvých súťažiach keď sme mohli vyhrať, sme zrazu museli vyhrávať. Tento fakt nám 
pomaly zväzovali ruky, urobili sme rad menších, ale aj väčších chýb. Tie nás stáli konečné prvé miesto. Keď 
sme skončili v THHL na druhom mieste so stratou na prvé miesto 1 bod. O všetkom rozhodlo chýbajúcich 
5 stotín v kole poslednom. 

- Muži celkovo na súťažiach 12 krát získali 1-3 miesto 
- 8 krát sa im ušlo 4-5 miesto. Čiže na polovici súťaží skončili do piateho miesta. 
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- Muži urobili počas roka dva rekordy. 14,28s na športové hadice a 16,77s na hrubé hadice. 
- Najlepší a zároveň rekordný zostrek dosiahol Milan Kikinder a jeho čas je 13,74s v Malom Lapáši.  
- Pri uvedených súťažiach muži najazdili okolo 6400 km. 
- Na cestách strávili viac ako 87 hodín z čoho vypláva, že 3-4 dni z roka presedeli muži v aute/Avií pri ceste 

na súťaž, alebo zo súťaže. 
 

Ženy sa zúčastnili na 4 súťažiach najviac sa im darilo na súťaži v Trpíne, kde dievčatá vyhrali s časom 
20,42s. Žiaľ nedarilo sa im stretávať na tréningoch a tak ich výsledky nemali stúpajúci priebeh. Z nášho pohľadu 
to však nie je podstatné. Podstatné je to, že ich to baví a nájdu si voľný čas na reprezentovanie, ale aj prácu 
s mládežou. 

 
Plameňáci sa podobne zúčastnili na 4 súťažiach. Najlepšie sa darilo dievčatám na jesennom kole plameň 

v Hontianskych Nemciach kde skončili na druhom mieste. 
 

Iné akcie 
 

DHZ Krupina organizoval jednu hasičskú súťaž, ktorá bola zároveň ligovou súťažou THHL. Zástupcovia 
DHZ Krupina sa zúčastnili na Cechových hrách, kde prezentovali DHZ Krupina. 
 
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 z časti 
aj výsledkom práce výboru DHZ Krupina. 

 
Dostali sme sa na záver zhrnutia činnosti v roku 2013 a zároveň začiatku činnosti v roku 2014. Bude 

ťažké nadviazať na úspechy mužov, hlavne z toho dôvodu, že väčšina chalanov už pracuje a bude problém 
vôbec sa zísť na tréningu. Možno však bude menši tlak a tak prídu úspechy jednoduchšie. V oblasti 
preventívnych činností sa budeme musieť zlepšiť. V oblasti zásahových činností sa budeme snažiť zvýšiť 
kvalifikovanosť členov hasičských jednotiek. Budeme hľadať financie na zakúpenie techniky a ochranných 
prostriedkov potrebných pre takúto činnosť.  No a dúfajme, že v spolupráci s mestom sa nám podarí nájsť také 
riešenie, ktoré bude prospešné pre obe strany. 

 
 

 Ďakujem za pozornosť 
 
 
 
             Ladislav Jakubička 
        tajomník DHZ Krupina 


