SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ KOVÁLOVEC ZA ROK 2014

Vážení hasiči, hasičky, milí hostia,
vítam Vás na dnešnej výročnej členskej schôdzi. Tak ako každý rok, i tento sa
stretávame, aby sme vyhodnotili našu činnosť za uplynulý rok.
Prijali sme dvoch nových členov, jedného sme odhlásili, takže máme k
dnešnému dňu 32 členov, z toho 4 ženy. Plnenie členských príspevkov bolo za rok
2014 vykonané a členské známky na okres boli uhradené.
Tento rok z hľadiska činnosti môžeme hodnotiť ako bohatý. Naše hasičské
družstvo dospelých sa zúčastnilo okresnej previerky v Kopčanoch, kde nás z nášho
okrsku predbehli len Popudinské Močidlany.
Druhým rokom sa súťaží zúčastňovalo naše družstvo mladých hasičov. Najprv
to bolo okresné kolo hry Plameň v Uníne, potom sme 21. júna doma poriadali 2.
ročník pohárovej súťaže o Pohár Obce Koválovec mladých hasičov. Zúčastnilo sa jej
13 družstiev, z toho 2 dievčenské. Naši skončili na 5. mieste. Ďalej boli na súťaži v
Chropove, kde obsadili historické pekné 2. miesto. Okrem toho sa zúčastňovali
seriálu miniligy okresu Skalica, kde dosiahli 4. miesto.
Obec nám zásluhou starostky obce zakúpila hasičské auto Avia 30 zo Senice,
ktoré sme naplno využili pre dopravu našich detí a mužov na súťaže a cvičenia. Boli
zakúpené 3 ks vychádzkovej uniformy, z dotácií od Ministerstva vnútra sme nakúpili
el. kalové čerpadlo, lopaty, krompáče, nepremokavé obleky, gumáky a hadice.
Zúčastňovali sme sa všetkých okrskových IMZ schôdzí, keď sme jednu aj
zabezpečovali. Boli sme tiež účastní okresného pléna, na ktoré sme zabezpečili i
dopravu celého okrsku. Na konci roka sme boli i na taktickom cvičení okrsku v
Popudinských Močidlanoch. V rámci okrsku sme boli i účastní na posledných
rozlúčkach s členmi miestnych zborov.
Naši členovia pomáhali pri rekonštrukcii strechy kostola, organizácii domácej
detskej hasičskej súťaže, príprave ihriska. Ďalej sme usporiadali hodovú zábavu,
hodový futbalový zápas, fašiangovú zabíjačku a stavanie mája. Pomáhali sme pri
zabezpečení Behu k radošovským vinohradom. Spoluorganizovali sme tiež deň detí a
dve letné obecné opekačky. Našim mladým členom sme dávali mikulášsky balíček.
Na stretnutiach výboru boli prerokúvané prišlé informácie a vykonávané
plnenia prijatých uznesení.
Na záver sa Vám chcem poďakovať za Vašu činnosť a pomoc pri všetkých tu
spomenutých podujatiach. Ďakujem Vám za pozornosť.

V Koválovci 8. januára 2015.

predseda DHZ Jozef Hrnek

