
Zo života DHZ Malý Cetín  

Výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov v Malom Cetíne 

Dňa 19. 01. 2018 sa konala výročná členská schôdza  v DHZ Malý Cetín. Predseda organizácie, ktorý je zároveň aj starostom obce pán Charizopulos privítal hosťa  

a to veliteľa DHZ Ivanka pri Nitre, pána Chňapeka. Potom čestný predseda DHZ pán Matúška, ktorý schôdzu viedol, oboznámil prítomných o navrhovanom programe, 

ktorý prítomní členovia schválili. 

Obec Malý Cetín má v súčasnosti 420 obyvateľov a k VČS mala spolu 15 členov. Nakoľko táto DHZ existuje ešte len tri roky, činnosť v roku 2017 bola zameraná v prvom rade na 

stabilizáciu členskej základne, materiálne zabezpečenie a opravu stávajúcej hasičskej zbrojnice. V priebehu roka získali do svojho majetku  vozidlo Avia 31, ktoré si opravili a farebne skrášlili. Taktiež si 

sami opravili hasičskú striekačku PPS 12 a pracujú aj na oprave hasičskej striekačky PS 8. Veľa brigádnických hodín odpracovali na úprave a skrášľovaní hasičskej zbrojnice.  

Už tradične dobrovoľní hasiči  stavajú v obci 1. máj, ktorého stavanie sa končí vždy priateľským posedením a grilovačkou. Pre deti usporiadali na MDD kultúrny program, kde si deti hravou formou 

vyskúšali hasičské náradie a  boli obdarované sladkosťami. 

V priebehu roku 2017 sa zúčastnil jednej hasičskej súťaže (v obci Lužianky ), ktorej predchádzalo 5 tréningov. DHZ sa môže pochváliť aj prvým technickým výjazdom, ktorý uskutočnili na požiadanie 

obecného úradu. Išlo o spílenie  poškodeného stromu, ktorý svojou veľkosťou vážne ohrozoval bezpečnosť na chodníku v obci a pri jeho páde mohlo dôjsť k poraneniu osôb, ktoré by boli v jeho blízkosti. 

Na schôdzi boli do radov DPO SR prijatí 4 noví členovia, nakoľko v roku 2017 z rôznych dôvodov odišlo z DHZ 7 členov. V ďalšom bode veliteľ DHZ pán Aleš Tehlár povýšil do hodnosti „starší hasič“  

8 členov DHZ. Predseda DHZ pán Charizopulos odovzdal ďakovné listy za obetavú prácu v roku 2017 pánom Jozefovi Kmeťovi, Karolovi Ziegerovi a Alešovi Tehlárovi. 

Pre rok 2018 si členovia DHZ dali do plánu práce účasť na min. troch súťažiach, taktiež účasť na previerke pripravenosti, opätovné zavedenie kroniky, vykonanie jedného taktického cvičenia alebo účasť 

na cvičení, ktoré tradične robí DHZ Ivanka pri Nitre, spolupráca s preventivárom obce pri protipožiarnych kontrolách pre obec, propagácia požiarnej ochrany na miestnej informačnej tabuli obecného úradu 

a pod. Ako vyplynulo z diskusie, DHZ by veľmi pomohla nová hasičská zbrojnica, nakoľko stávajúca je len materiál a ani Aviu  tam nie je možné garážovať. Taktiež by veľmi privítali protipovodňový 

vozík, nakoľko sa obec nachádza v záplavovom pásme rieky Nitra 

Na záver predseda poďakoval prítomným za aktívnu účasť a všetkých pozval na jelení guláš, ktorý ako správny poľovník aj sám uvaril.     Ivan Matúška –preventivár obce 

 


