
Správa o činnosti DHZ Bacúch za rok 2017 

 

Rok 2017 bol v porovnaní s tým predchádzajúcim o trochu skromnejší, no členovia 

DHZ Bacúch dokázali v ostrom nasadení pri udalostiach, že dokážu plnohodnotne 

sekundovať svojim profesionálnym kolegom a ochrániť tak našu obec a okolie pred požiarmi. 

 V priebehu celého roku členovia trénovali hasičský útok a pripravovali sa na súťaže 

organizované v našom okrese. DHZ úspešne absolvoval Okresnú súťaž hasičských družstiev, 

ktorá sa uskutočnila na Filipove pod záštitou nášho okrsku. Ďalej sme sa zúčastnili nočnej 

hasičskej súťaži na Polomke. 

V tomto roku došlo aj na znovuobnovenie činnosti okrsku, ktoré sa nám podarilo 

naštartovať formou taktického cvičenia zameraného na protipovodňové opatrenia.  

1. 04. 2017 vypukol na obcou v lokalite „vŕšok“ v katastri obce Polomka požiar 

trávnatého porastu. Udalosť bola nahlásená občanom obce. Zasahovali príslušníci HaZZ 

Závadka nad Hronom  na CAS Tatra 815 a členovia DHZ Bacúch. Členovia DHZ asistovali 

pri výstavbe hadicového vedenia ku požiaru,  hasení vodou a s pomocou ručného náradia. 

Požiar sa podarilo behom polhodiny zlikvidovať a po niekoľkohodinovom monitorovaní 

mohla byť celá udalosť uzavretá. Hneď na druhý deň- 02.04.2017 bolo naše DHZ 

prostredníctvom dispečingu HaZZ požiadané o asistenciu pri rozsiahlom požiari trávnatého 

porastu v katastri obce Filipovo. Na mieste zasahovalo hneď niekoľko jednotiek na viac 

miestach od seba vzdialených. Naši členovia znovu ukázali svoju pripravenosť a s použitím 

hasiacich vakov a ručného náradia sa im podarilo po niekoľkých hodinách požiar uhasiť.  

Ako každý rok, aj v roku 2017 pomáhali členovia DHZ Bacúch organizovať mnohé 

podujatia na Bacúch. Najviac boli angažovaný pri MDD, kde predviedli techniku DHZ 

a pripravili pre deti súťaže. Okrem MDD sa podieľali na technickom zabezpečení 

Chodeckých pretekov, stavaní mája a svojou trochou prispeli aj pri sťahovaní sôch v kostole.  

V rámci zveľaďovania hasičskej zbrojnice nedošlo z žiadnym úpravám. Obec sa 

uchádza o dotáciu na jej zveľadenie. Koncom roku 2017 očakávame výsledky. 

V roku 2017 sa nám podarilo udržať progres nastolený predchádzajúcimi rokmi 

a znova sme ukázali, že DHZ Bacúch je významnou zložkou obce, či pri jej ochrane alebo 

reprezentácii na okresnej respektíve krajskej úrovni.  Na záver by som sa chcel poďakovať 

všetkým členom DHZ Bacúch ako aj ďalším ľudom, ktorý nám pomáhajú zveľaďovať túto 

dobrovoľnú organizáciu. 

 

 

 

 



Plán práce DHZ Bacúch na rok 2018 

Január, Február,  Marec: 

údržba techniky zameraná na Aviu 

Apríl: 

stavanie mája, príprava na rekonštrukciu hasične 

Máj: 

výcviková činnosť 

okrskové cvičenie 

 Jún, Júl, August: 

MDD, Jánska vatra 

účasť previerke pripravenosti/ súťažiach 

brigáda- oprava nádrže pri hasični 

 

September: 

pomoc pri organizovaní chodeckých pretekov 

Október: 

údržba techniky  

November: 

zazimovanie techniky 

December: 

VČS za rok 2018   

Celý rok: 

pomoc obci pri organizovaní podujatí, kondičné jazdy, otestovanie funkčných hydrantov
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                                                                                                        Predseda DHZ Bacúch 


