Vážení prítomní členovia DHZ Turík, milí hostia!
Dovoľte, aby som vás oboznámil so Správou o činnosti DHZ v Turíku za rok 2011.
V tomto roku DHZ v Turíku eviduje 22 aktívnych členov, z čoho sú 2 ženy. Takmer všetci
si splnili povinnosť člena a zaplatili aj členskú známku v stanovenom termíne. Tých ostatných
uvedie v správe naša pokladníčka.
Výbor DHZ pracoval v zložení – Mgr. Stanislav Krakovský – predseda, Jozef Stašák – veliteľ,
Erik Macejka – preventivár, Monika Stašáková Forgáčová – pokladník, Michal Gajdoš kontrolór a Jozef Stašák – strojník, Marika Stašáková - tajomník. Výbor sa počas roka stretol
na rokovaniach 8 krát (v apríly 2x, máji 2x, v júni 1 x, v auguste 3 x)
22. februára sme zorganizovali Výročné valné zhromaždenie za účasti hostí z družobného
DHZ v Liskovej a okresného delegáta Ing. Miroslava Haličku, ktoré prebehlo podľa
požiadaviek.
Od začiatku roka odoberáme 1 ks výtlačku časopisu Požiarnik, ktorý používame aj na
zdokonalenie našej činnosti.
Ako prvá a najhlavnejšia činnosť je prevencia a zásahová činnosť. Veľký dôraz sme kládli
výchove mládeže a občanov k požiarnej ochrane a to formou relácie v jarnom a
vykurovacom období ako aj vyvesovaním letákov s uvedenou problematikou na obecnej
nástenke.
Vykonali sme protipožiarne preventívne prehliadky, ktoré boli zamerané na jarné
vypaľovanie, ochranu lesov,
úrody a prírody. Protopižiarne preventívne prehliadky
domácností sme v tomto roku nevykonali.
Zatiaľ sme nemuseli ani naostro zasahovať, keďže v katastri sme nezaznamenali žiadny
požiar a ani nás nikto nepožiadal o výpomoc pri požiari ani živelnej pohrome, ako tomu bolo
v minulom roku.
Cez víkend 9. – 10. apríla sme s pracovným náradím vyčistili od starej trávy a zarovnali
krtínce lúky na Dubárni, kde sme so súhlasom majiteľa chceli 20. augusta usporiadať súťaž
pre dobrovoľné hasičské zbory z okresu Ružomberok pod názvom O pohár DHZ v Turíku.
Vynikajúco pomohli pri tejto akcii aj Tomáš Samek a Jakub Samek, ktorý s traktorom
pobránili terén. Okrem nich sa prípravných prác zúčastnil Matej Vrábel, Erik Macejka, Lukáš
Stašák, Viktor Murín, Ladislav Krakovský, Martin Stašák, Michal Gajdoš. V nedeľu sa
uskutočnil prvý nácvik požiarneho útoku na tom istom mieste. Podľa stopiek chlapci natiahli
vodu z potoka a zhodili terč za 58 sekúnd. To bol samozrejme orientačný údaj.
Prvým tohoročným pretekom, kde sme preukázali svoje schopnosti bola súťaž o Pohár
starostu obce Liptovský Michal. Táto sa konala 28. mája. Bol to jediný daždivý deň v týždni,
zato pršalo poriadne. Stanovené podmienky najviac vyhovovali hasičom z Martinčeka, ktorí
obsadili prvé aj druhé miesto.
Turíčania si vylosovali posledné pätnáste štartovné miesto. Útok vyzeral veľmi nádejne až do
fázy nasávania vody, kedy sa ukázalo zlé spojenie hadice s mašinou. Po neúspešnom
pokuse trochu rezignovaní chlapci si útok ešte raz zopakovali a dosiahli čas nad 48 sekúnd,
čím im neoficiálne patrilo 10. miesto. Družstvu velil veliteľ DHZ Jozef Stašák, ktorý bol
súčasne aj strojníkom. Okrem neho Turík reprezentovali Ladislav Krakovský, Erik Macejka,
Martin Stašák, Jakub Samek, Šimon Volf a Matej Vrábel.
V nedeľu 12.júna 2011 sme sa zúčastnili ďalších pretekov v Liptovských Sliačoch - Vyšnom
pri kostole Dvoch sŕdc sa konal 3.ročník historických hasičských striekačiek PPS-8 pod
názvom "Hasičské dedičstvo". Túto ojedinelú súťaž zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor
Vyšný Sliač v spolupráci s Občianskym združením Dráčik a Obecným úradom Liptovské

Sliače. Na súťaži sa zúčastnilo 10 družstiev z okresu Ružomberok, jedno družstvo z okresu
Liptovský Mikuláš a jedno družstvo z východu republiky zo Svidníka. Víťazom pohárovej
súťaže sa stalo družstvo z DHZ Lúčky, druhú priečku obsadili Stankovany a na treťom
mieste skončilo my. Strieborné umiestnenie z minulého ročníka sme nezopakovali, aj tak
sme však obec reprezentovali veľmi dobre.
V júni sa naši hasiči po rokoch zúčastnili aj okresných pretekov pripravenosti hasičských
družstiev, ktoré sa konali v Liskovej. Nakoniec sme skončili na 18. mieste.
Tretí pretek, ktorý sme absolvovali boli naše vlastné preteky o Pohár starostu DHZ Turík,
stalo sa tak v sobotu 20. augusta. Podľa všetkých dostupných informácií sa súťaž v Turíku
usporiadala vôbec po prvý krát. Na štartovnej listine sa na Dubárni nakoniec objavilo 8
dobrovoľných hasičských zborov z Turíka, Lúčok, Bešeňovej, Liptovských Sliačov, Liskovej,
Liptovskej Štiavnice, Stankovian a oravskej Párnice. Svoje umenie prítomným fanúšikom
hasičského športu predviedli v dvoch kolách.
Hasiči si zatiaľ iba v Turíku mohli vyskúšať nasávanie vody z prírodného zdroja – z potoka
Turík. S nástrahami takto skomplikovaného útoku sa nakoniec najlepšie poradili chlapci
z Liskovej, pre ktorých to bolo prvé víťazstvo v pohárovej súťaži v tomto roku. Po prvom
neúspešnom útoku, keď vodu nenatiahli sa nakoniec po druhom kole až na striebornú
priečku vytiahli Bešeňovci, bronz si domov odniesli hasiči z Liptovských Sliačov. Veľkým
obohatením súťaže sa stali Párničania, ktorým ale prvý pokus tiež nevydaril a v druhom mali
problémy s časovým limitom pri ukladaní materiálu na základňu. Nakoniec si odniesli cenu
sympatie. Rozhodcami súťaže boli: Alena Milanová, Ján Ondruška, Ján Bartík a pani
Menderová. Vďaka za zorganizovanie patrí všetkým sponzorom a členom DHZ v Turíku,
ktorí súťaž pripravili počas niekoľkých desiatok brigádnických hodín. Sponzori súťaže: PD
Lisková Sliače, Obec Turík, Obec Ivachnová, Peter Ticháň, Otto Halás, Peter Betušiak,
Miroslav Zigo, Jozef Mrva, Ján Brezniak, Karol Bilický, Pavol Šurin, Pavol Kramár, Igor
Pudiš, Ivan Mikula. Po požiarnickej stránke súťaž nemala v podstate chybu. To, že sme
nezvládli nasledujúcu tanečnú zábavu už je iná kapitola, z ktorej sa musíme poučiť. Hlavne
v tom, aby si každý urobil to, čo má za úlohu dopredu dané.
Čo sa týka materiálnej stránky, inventarizácia majetku je naplánovaná na budúci týždeň. Čo
sa týka materiálu, do inventáru nám pribudli hlavne nové savice v hodnote 250 eur.
Turícki hasiči neboli pasívni ani čo sa týka kultúrno-spoločenských aktivít v obci. Pričinili sa
o zorganizovanie Silvestrovskej zábavy, Dňa Turíka aj dvoch diskoték v auguste
a septembri. Pomáhali aj pri vynášaní pozostatkov umretých občanov Turíka na cintorín.
Možno povedať, že aj keď nerobíme všetko na sto percent a v našej činnosti máme ešte
rezervy, za ostatné dva roky naša činnosť naberá na kvalite aj pestrosti a stali sme sa
rešpektovanou spoločenskou organizáciou v obci. Verím, že aj v najbližšom roku sa naša
činnosť bude uberať rovnakým smerom.

V Turíku, dňa 24. novembra 2011

Mgr. Stanislav Krakovský
Predseda DHZ Turík

Jozef Stašák
veliteľ DHZ Turík

