Správa výboru DHZ Vikartovce za roky 2020 a 2021

Vážený pán starosta , hostia, hasiči !
Stretávame sa tu opäť dvoch rokoch , aby sme si zhodnotili uplynulé obdobia , keď pretrvala
karanténa na vírus CORONA 19 , prebrali úspechy aj neúspechy, snažili sa nájsť
kompromisy.
Vážení prítomní! Našou hlavnou úlohou je riadiť sa úlohami, ktoré nám vyplývajú zo
zákona 314/2002 a jeho ďalších novelizácií, vykonávajúcimi vyhláškami ,ako aj potrebami
obce. Zbor opustili naši dlhodobí členovia Jozef Chromý, ktorý pre zbor robil aj keď už bol
dôchodca a Ondrej Lavko, ktorý zomreli na covid 19. Zbor má k 31.8.2021 74 členov z toho
12 dievčat, ale aj tu očakávame úbytok dievčat z dôvodu vydaja, alebo odídenia z obce.
Pravdou je, že začiatok vzniku pandémie sa prejavil na získavaní nových mladých ľudí, ale
verím, že sa nám to v tomto roku podarí napraviť, napríklad účasťami na súťažiach alebo
iných akcií. DHZ v minulých rokoch nevykonávalo žiadne kultúrne a športové podujatia,
výnimkou bol minulý rok keď sme organizovali okresné postupové kolo mužov a žien, lebo
boli štátom zakázané. Chýbajú nám nový členovia, hlavne mladý, aby náš zbor bol kompletný
. Verím, že z dnešných detí, ktoré sú plameniaci, vznikne družstvo, ktoré nás bude
reprezentovať navonok. Je na škodu veci, že za uplynulé obdobie bolo iba málo možností na
ich trénovanie. Privítať medzi sebou môžeme Petra Kormoša, ktorý patrí medzi tých ktorým
záleží na našej obci a jej dobrého mena. Veľká časť našich členov sa venuje aj iným
organizáciám v obci a preto im neostáva čas na naše aktivity a väčšina aktivít zostáva na tých
istých členoch. Sú medzi nami aj taký členovia, ktorý časť svojho voľného času dávajú
v prospech zboru, vážime si ich prácu. Aktivity, ktoré robíme nie je iba pre dvadsiatich členov
ale pre dobro všetkých členov a dobré meno obce a zboru. Pomôže nám aj obec, sponzori,
pokiaľ mi budeme mať chuť niečo urobiť. Výbor DHZ sa riadil plánom hlavných úloh,
plánom práce, ako aj pokynmi obce. Úspechom zboru je, že sa u nás konala okresná súťaž
a privítali sme aj iné zbory. Ďakujem všetkým, ktorý sa podieľali na zdarnom priebehu
súťaže.
Vážení prítomný. Zo zákona 314/2002 a jeho novelizáciami vyplýva, mať v obci hasičský
zbor, alebo mať takúto službu od iných subjektoch na základe zmluvy. V našej obci sa tejto
úlohy zhostil Dobrovoľný hasičský zbor, ako záujmové združenie a v spolupráci s obcou bol
ustanovený Dobrovoľný hasičský zbor obce Vikartovce, ktorý je oprávnený hasičskej činnosti
v obci. K dnešnému dňu má DHZO vyškolených 30 členov, z toho 3 ženy, i keď v súčasnosti
v obci býva iba jedna, takže v skutočnosti môže hasičskú činnosť vykonávať 27 hasičov.
Jednotka má veliteľa, troch veliteľov družstva, oprávnených vodičov –strojníkov, hasičov pre
odbornú prácu (protipovodňový vozík) , preventivára a členov zásahových družstiev.
Jednotka DHZO je vybavená hlavne členmi a technickým materiálom pre prácu
v celoplošnom rozmiestnení v skupiny B, do ktorej o zaradenie obec požiadala, ale po
rozhodnutí riaditeľa HAZZ Poprad sme boli zaradený 10.12.2020 do skupiny C, čo degraduje
prácu ochotných našich hasičov.

Vážení prítomní! Pre prácu hasičov je potrebná technika a priestory. DHZ Vikartovce má
svoje priestory v Hasičskej zbrojnici, kde je umiestnená technika a administratívne priestory.
Napriek nepriaznivým podmienkam sa členovia DHZ vrhli do výroby lesného špeciálu PV3S
CAS 16, ktorý pod vedením predsedu DHZ Gabriela Bukovinu úspešne v čase od marca 2020
,( týždeň pred zavretím hranice s Českou republikou, kde bola zakúpená originálna nádrž ) do
októbra, keď bola montáž ukončená. Veľkú zásluhu okrem Gabka majú aj ďalší členovia
Štefan Krajč, Ján Šebest, Libor Kester, Tomáš Baran, Peter Bukovina, Ján Kičák, ale aj iný
členovia, ktorý akýmkoľvek spôsobom pomáhali týmto naším členom. Toto vozidlo je našou
pýchou a ohlasy sú kladné z celého Slovenska. Veľmi pekne ďakujem všetkým
zainteresovaným hasičom. DHZ začalo aj s umiestnením veľkého kontajnera na hasičskom
areáli, ktorý sme uložiť v roku 2021 a dali tam všetok materiál pre hasičský šport.
V súčasnosti sú garáže plne obsadené hasičskou technikou Tatra 148 CAS32 ,PV3S CAS16,
protipovodňový vozík, v júni 15.6. pridelené po piatich rokoch vozidlo Iveco Dailly a k tomu
ešte v novembri očakávaná štvorkolka a tiež náš Mercedes Sprinter, ktorý už nevošiel do
garáží. Motorové striekačky sa nachádzajú tiež v garážach a k tomu všetka armatúra
k požiarnemu zásahu. Funkčná je aj šatňa zásahovej jednotky a WC so sprchou s novým
zvolávacím systémom Fireport, ktorý uľahčuje vyhlasovanie zásahu. Garáže boli na novo
vymaľované a urobená nová elektroinštalácia, kde svoj čas pri maľovaní trávili Milan Šebest
a Gabo Bukovina. Za to im patrí naše veľké poďakovanie.
Vážený prítomný! Práca jednotky DHZO v roku 2020 a 2021sa točila hlavne okolo pandémie.
Členovia DHZO Gabo Bukovina, Štefan Krajč, Milan Šebest a iný od začiatku chodili podľa
potreby dezinfikovať miesta kde sa ľudia najviac zdržovali. Spolupracovali sme s krajským
krízovým štábom a profesionálnymi hasičmi pri repatriácií občanov, ktorý boli umiestnený
v zotavovňach po príchode na Slovensko. Naši chlapci boli priradený do Tatranskej Lomnice
zotavovne Kremenec a zúčastnili sa ho Gabo Bukovina, Rasťo Karabín, Dávid Lavko, Denis
Skokan, Peter Drevko Jozef Zgebura čo bolo po Veľkej noci a ešte v júni na Štrbskom plese
Gabo Bukovina a Rasťo Karabín. Okrem toho členovia DHZO sa organizačne podieľali pri
celoslovenskom testovaní v mesiaci November 2020, ale aj po tom, až do skončenia
testovania v mesiaci jún 2021, kde zároveň po vykonaní testovania vykonávali aj dezinfekciu
kultúrneho domu, resp. dolnej budovy školy.
Ostatná zásahová činnosť. Nezanedbávali sme ani túto. Naši členovia boli pomáhať naším
susedom v Liptovskej Tepličke pri hasení požiaru, ktorý bol medzi vstupom do obce
a Poľnohospodárskym družstvom, spolu s domácimi, hasičmi zo Šuňavy a oneskorencami
hasiči profesionáli z Popradu. Chlapci svojím zásahom zamedzili ohrozeniu rozšírenia požiaru
smerom na Poľnohospodárske družstvo. Veľmi pekná spolupráca medzi dobrovoľnými
hasičmi. Iné požiare neboli v roku 2020, čo je dobré ale boli technické zásahy, ako naša účasť
na vyhľadávaní nezvestnej osoby v Slovenskom raji, bol nájdený až neskôr v jarných
mesiacoch tohto roku, Odstraňovanie spadnutých konárov zo starej vŕby za Cyrilom
Šebestom smerom na Tepličku. Táto mala byť v réžií profesionálov, ale prišli až po odprataní
zbytkov našimi členmi. Niečo podobné bolo aj v jarných mesiacoch pred prameňom
Hornádu, ale tu sme si to riešili sami. Aj v roku 2021 mame už 7 zásahov 2x požiar, kde
včasným zásahom sme zabránili veľkým škodám, kde u Diabelku trval výjazd 4,5 minúty od
nahlásenia udalosti. Ak by sme čakali na profesionálov, bolo by tam všetko zhorelo pokiaľ by
prišli a 3 technické zásahy k popadaným stromom. Tiež sa pomohlo aj naším spoluobčanom

pri čistení odpadov a iné zásahy. Moje poďakovanie patrí všetkým, čo sa podieľali na
všetkých zásahoch, ktoré sme vykonali.
K najsmutnejšej udalosti pri ktorej sme zasahovali patrí zásah po dopravnej nehode, ktorá
bola na relatívne bezpečnom mieste pred bývalou farskou pivnicou, keď išli ľudia večer 4.11.
o18:45 na cintorín a mladý ešte chlapec si chcel dokázať na aute s riadením na pravej strane,
aký je dobrý vodič a zrazil dve ženy, ktoré išli akurát na cintorín. Chlapci boli okamžite
vyzvaný na zásah, kde pod vedením Martina Šefca asistovali pri oživovaní žien a organizačne
spolupracovali s inými zložkami po ich príchode na miesto zásahu. Výsledkom tohto výjazdu
bola tragédia, jedna žena bola usmrtená a druhá ťažko zranená. Veľká vďaka chlapcom, ktorý
sa toho smutného zásahu zúčastnili.
Lepšie to bolo týždeň pred tým, keď sme boli vyzvaný na zásah v katastri obce Spišské Bystré
na pomoc pri vyhľadávaní stratenej osoby, kde pod vedením skúseného profesionálneho
hasiča Ing. Mariana Lopucha sa podarilo nájsť ženu, ktorá si porezala žily na rukách. Nám sa
podarilo nájsť mobil a následne pomocou rojnice sa podarilo nájsť aj stratenú ženu ešte živú.
Chlapcom ďakujem za to, že boli ochotný sa zúčastniť tohto zásahu, lebo je veľmi ťažké a na
zúfanie, pokiaľ človek vie, že sa stratil jeho blízky, ktorý si siahol na svoj život aj keď mal iba
34 rokov a nemá mu kto pomôcť. Nakoniec ani medzi sviatočné dni nás nenechali chladnými
a boli sme požiadaný 29.12. o pomoc pri hľadaní nezvestnej mladej osoby v katastri mestskej
časti Stráže, v ktorom bol nájdený mobil tejto osoby. K tomu výjazdu nás vyrazilo 7 členov
DHZO!!! Po príchode boli riadiacimi policajti, ktorý nám určili priestor na prehľadanie. Túto
časť od mostíka smerom k diaľnici sme prehľadávali spolu s hasičmi dobrovoľníkmi so
Spišského Bystrého a Spišského Štiavnika k nám sa pridali aj traja horský záchranári psovodi.
Objavenie nezvestnej osoby padlo na nášho člena Petra Drevku no tejto osobe už nebolo
pomoci. V tomto prípade nefungovalo dobre spojenie s riadiacimi ľuďmi, keďže používame
pri zásahu frekvenciu hasičov profesionálov a to nešlo. Výjazdu, ktorý trval 2 hodiny sme sa
zúčastnili technikou IVECO DAILY a štvorkolkou. Výjazdy mimo obce sú vykonávané na
základe porady s veliteľom, ktorý súhlasí s takou pomocou. Veľká vďaka všetkým, ktorý
chodia aj na také smutné akcie.
Druhou úlohou je preventívna činnosť. V uplynulom roku sme neurobili žiadnu preventívnu
prehliadku, ale je nutné začať tieto prehliadky, aby nám nevznikol veľký objem kontrol, čo
môže byť zlé na kvalitu. V spolupráci s Urbárskym spoločenstvom sme sa zúčastňovali aj v
jarných a letných mesiacoch na protipožiarnych hliadkach v okolí obce, ktoré sú za posledné
roky nutné, lebo zrážok ubúda a aj prírodných zábran, ako lesy, zelená tráva, mokrade . Je to
výsledok globálneho otepľovania. Z dôvodu pretrvania pandémie sme nemohli pracovať ani
s deťmi a tak pôsobiť na ne preventívne. Čo sme mohli vykonávať bolo iba rozhlasové relácie
poprípade obecná nástenka, kde bolo možné nejako pôsobiť na obyvateľov obce. Verím, že
celá tá nepríjemná karanténa v roku 2022 skončí a budeme môcť opäť normálne pracovať.
Každý hasič, ktorý je, alebo chce byť zaradený do zásahovej jednotky si musí zvyšovať svoju
zručnosť a vzdelanie. Na to nám slúžia školenia, previerky, cvičenia a súťaže. Ani túto
potrebu pre zásahového hasiča sa nepodarilo splniť, kvôli pandémii a zhromažďovaniu sa
ľudí, čo bolo zakázané. Je treba sa pohnúť ďalej, lebo sami ste zistili, kde mame rezervy
a v čom sa zlepšiť, prax nám to ukázala. Za prípravu k zásahom môžeme považovať aj
športovú prípravu a účasť na súťažiach. Aj keď okresné kolo v hasičskom športe sa konal vo
Vikartovciach neboli sme schopný sa ôsmi pozbierať a ukázať čo je v nás. Postup si
z Vikartoviec odniesli muži zo Štrby a ženy nad 35 rokov, ako jediné družstvo žien, z
Batizoviec Športu sa venujú aj naši hasiči individuálne v ktorom sú dobrý či je to Marek

Šebest st. alebo Jan Šebest. Im patrí poďakovanie za reprezentáciu zboru a vám, ktorí ste sa
organizačne podieľali na zdarnom organizovaní okresného kola hasičského športu 2021 tiež
patrí poďakovanie, že všetko prebehlo tak ako bolo treba.
Pre našu organizáciu nie sú cudzie kultúrne akcie. Snažíme sa, aby sa zachovali niektoré
akcie, ktoré zabezpečujeme mi, ako Krížová cesta, Biela sobota pretek Horal a iné. Cirkevné
akcie sa robiť nedali, tak aspoň jedna pekná akcia na Klaštorisku v Slovenskom raji na Dni
Slovenských hôr 28.8.2021 na ktorú nás Letanovčania pozvali za čo im ďakujeme. Ďalšou
kultúrnou akciou bola účasť na oslavách 100 rokov obnovenia hasičského zboru vo Važci.
Viac takých to pekných akcií sa urobiť nám už nepodarilo.
Hasiči a hasičky. Vieme že tie uplynulé dva roky boli slabé čo sa týka športu a kultúry, ale
posilnilo sa vybavenie technikou pre zásah, zvolávací systém jednotky a všetko čo sa týka
vybavenosti jednotky DHZO. Boli by sme radi, ak by aj v ďalšom období sa technika
modernizovala, aby sme boli schopný rýchleho zásahu. Hasiči cestou obecného úradu
v minulom roku požiadali Prešovský samosprávny kraj o dotáciu na športovú aktivitu. Túto
sme dostali a výsledkom je, že bol zakúpený valec na tvorenie bežeckej lyžiarskej stopy, kde
v našom katastri sú veľké možnosti na jeho využitie. Zároveň s valcom bola zakúpená aj
štvorkolka na použitie hlavne pre hasičov v našich horských podmienkach. Bežeckú trať si
môže odskúšať každý, kto chce. Za spoluprácu ďakujeme prešovskému samosprávnemu
kraju, obecnému úradu, Urbárskemu spoločenstvu za traktor, Vikartovskej agrárnej
spoločnosti za umožnenie vytvoriť dráhy na jeho pozemkoch ale aj chlapcom hasičom, ktorý
sa o túto trať starajú ( Gabo Bukovina, Janko Šebest a iný).
Vážení hasiči, hasičky a čo nás čaká v roku 2022. Na rok 2022 sme nútený navýšiť čiastku
členského príspevku, aby sme si urobili aj rezervu, z 5 na 10€ z dôvodu odvodu 3€ DPO SR,
2€ UzO Poprad a 5€ by ostalo v našej kase. Je na každom z nás, ako sa k tomu postavíme, ale
nepotešilo by nás ak by naša členská základňa viacej klesla. Pri tejto výročnej schôdzi si
zvolíme nový výbor, pre ktorý bude hlavnou úlohou doviesť zbor do storočnice v roku 2024
a aj na to budú dobré tie peniaze ktoré budú z členských príspevkoch. Ďalšou úlohou je urobiť
preventívu už po celej obci, ale aj chatovú osadu, získať nových ľudí, ktorý sú ochotný
pracovať aj pre dobré meno obce a čeliť s hasičskou technikou prírodným katastrofám a iným
nechceným udalostiam. Nový výbor je nútený opäť zapojiť mladých ľudí do športovania ako
sú hasičské súťaže, preteky jednotlivcov a iných súťaži. Hasiči sú jedni s mála organizácií,
ktoré môžu pritiahnuť k športovaniu mladých ľudí, ale aj tých v strednom veku alebo aj
šikovných rodín.
Hasiči a hasičky! Všetkým vám za prácu , ktorú ste urobili počas mandátu odchádzajúceho
výboru veľká vďaka . To čo sa nám podarilo bolo výsledkom nielen výboru, ale aj vás .
Veríme, že nový výbor bude pokračovať v tejto práci a bude ju aj naďalej rozvíjať.
Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu vo Vikartovciach za dobrú spoluprácu a že mu záleží
na rozvíjaní hasičstva ako najstaršej organizácií v obci. Poďakovanie patrí aj ochotným
zamestnancom obce, ktorý nám boli nápomocný pri našej práci. Nemôžeme zabudnúť ani na
Urbárske spoločenstvo, ktoré nám pomáhalo jednak finančne a jednak technicky v čele jeho
predsedu Mariana Gajana – ďakujeme. Folklórnemu súboru Vikartovčan s ktorým mame
veľmi dobrú spoluprácu, Základnej škole a pani riaditeľke RnDr Darinke Koščakovej ďakujeme . Vďaka aj tým ,ktorých sme nespomenuli , ale ochotne nám pomohli pri našej
práci.

A čo na koniec. Výbor DHZ Vikartovce vám všetkým praje do nového roku mnoho osobných
aj pracovných úspechov, pevné zdravie, šťastné rodiny, pohodu po celý rok, úspešných
zásahov aby sme sa mohli už normálne o rok opäť stretnúť pri hodnotení našej práce.
Ďakujem Vám

