
Výročná členská schôdza DHZ Radzovce konaná 23.01.2016 

 

Na výročnej členskej schôdzi DHZ Radzovce, ktorá sa začala o 15,00 hodine 

predseda zboru privítal prítomných členov, ako aj hostí: riaditeľa ÚzV DPO 

v Lučenci Jána Kepeňu a starostu obce Radzovce Ing. Pétera Györgya. 

VČS sa riadila nasledovným programom: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Správa o činnosti DHZ  

4. Správa o stave techniky  

5. Správa o hospodárení  

6. Správa revíznej komisie 

7. Plán hlavných úloh na rok 2016 

8. Návrh na ocenenie členov DHZ 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

Po schválení programu, ako aj členov návrhovej komisie, predseda postupne 

oboznamoval členov s celkovou činnosťou členov DHZ Radzovce za rok 2015. 

Prítomní boli oboznámení: 

- s členskou základňou /55 členov/, 

- s postupom pri prestavbe motora na 2000 cm3, 

- s prípravou a odovzdávaním hasičského auta IVECO CAS 15 podpredsedom 

vlády a ministrom vnútra p. Róbertom Kaliňákom 04. júla 2015, 

- so školeniami, ktoré sú potrebné na prevzatie a prevádzkovanie dodanej 

techniky, 

- s technickým vybavením členov DHZ zakúpené zo zdrojov pridelené 

Ministerstvom vnútra, 

- s priebehom   a výsledkami Územného kola súťaže hasičských družstiev, 

ktoré sa konalo v obci Radzovce 30. mája 2015, 

- s výsledkami dosiahnutými v pohárovkách, ktorých sa družstvo DHZ 

Radzovce zúčastnilo v priebehu roka 2015. 

Dátum, miesto konania súťaži a o umiestnenie družstva DHZ Radzovce: 

1.súťaž     16.mája 2015     Mučín                           1.miesto do 1500 cm3    17,17s 

                                                                              5.miesto nad 1500 cm3  16,63s 

2.súťaž     30.mája 2015    územné kolo Radzovce  3.miesto dorast 

 6.miesto muži 

3.súťaž     6.júna 2015       Ružiná                          2.miesto 

4.súťaž     20.júna 2015     Utekáč                         2.miesto                       16,39s 

5.súťaž     27.júna 2015     Ožďany                        2.miesto do 1500 cm3   18,23s 
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  3.miesto nad 1500 cm3 15,70s 

6.súťaž    8.augusta 2015   Stará Halič                  2.miesto nad 1500 cm3 16,24 s 

7.súťaž    29.augusta 2015  Hronsek                     11.miesto nad 1500 cm3 27,84s 

8.súťaž   5.septembra 2015    Peťov                       1.miesto pretl.ventil     18,80s 

9.súťaž   19.septembra 2015  Č.Brezovo  6.miesto nad 1500 cm3  18,17s 

10.súťaž  26.septembra 205   Gemerská Ves          2.miesto do 1500 cm3   17,50s 

  4.miesto nad 1500 cm3  15,81s 

Teraz by som urobil malé zhrnutie súťaží za rok 2015. 

Celkovo sme sa zúčastnili 10.súťaží z ktorých sme doniesli 8.pohárov /jeden bol 

darovaný pre DHZ Č.Brezovo/a podľa umiestnenia: 

za 1.miesto    2 pohára 

za 2.miesto    5 pohárov 

za 3.miesto    1 pohár 

Súťažné družstvo bolo ocenené pohárom „Za dosiahnuté výsledky v súťažiach 

2015“. 

Záverom VČS sa predseda poďakoval všetkým členom za účasť, za vynaložené 

úsilie pri prestavbe zbrojnice, za aktivitu pri usporiadaní súťaže územného kola 

ako aj za dosiahnuté výsledky v roku 2015.Poďakovanie bolo vyslovené riaditeľovi 

ÚV DPO v Lučenci p.Jánovi Kepeňovi pri organizovaní územného kola súťaže HD 

a na koniec pánovi starostovi Ing.Péterovi Györgyovi za podanie pomocnej ruky 

pri prestavbe motora ako aj dobrú spoluprácu pri riešení problémov týkajúce sa 

nášho zboru.  

 


