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Správa o činnosti O H Z Turany za roky 2008 a 2009
Vážený p. starosta, p. poslanci a poslankyne OZ Turany, predkladám Vám správu o činnosti OHZ Turany za roky 2008
a 2009 k 18.10.2009
Obecný hasičský zbor Turany bol zriadený obcou Turany uznesením obecného zastupiteľstva Turany zo dňa 18.06. 2004
v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ako jednotka obce na zdolávanie
požiarov a iných mimoriadnych udalostí. Jednotka pracuje pod vedením veliteľa p. Maťku Romana, má 26 členov. Je priamo
podriadená starostovi obce a OZ Turany. Svoju činnosť vedie v zmysle vyhlášky MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách,
iných rezortných predpisov a nariadení a v zmysle nariadení obce Turany.
OZ Turany menovalo na funkciu veliteľa OHZ osobu, ktorá má požadovanú odbornú spôsobilosť, so súhlasom OR HaZZ v
Martine . Väčšina členov, ktorý sú zaradený do OHZ má absolvovaný základný kurz príslušníkov hasičských jednotiek alebo
člena obecného hasičského zboru. Všetci členovia OHZ každoročne absolvujú školenie a výcvik používateľov dýchacej techniky,
ktorý sa vykonáva 1x ročne v protiplynovom výcvikovom stredisku, školenie pracovníkov zúčastňujúcich sa na prevádzke
a údržbe vozidiel, školenie poskytovania prvej predlekárskej pomoci, zdravotné prehliadky, odbornú spôsobilosť obsluhovať
rádiové zariadenia, 4 členovia kurz obsluhy motorových píl a 4 členovia psychologické vyšetrenie vodičov vozidiel z právom
prednosti v jazde.
OHZ Turany v zmysle vyhlášky MV SR č. 61/2006 a vlastných možností a vybavenia zabezpečuje strojnú službu, protiplynovú
službu, spojovaciu službu a od roku 2008 povodňovú záchrannú službu. Vedie predpísanú dokumentáciu a to knihu hlásených
prípadov, knihu jázd a prevádzky hasičských vozidiel, knihy prevádzky agregátov, dokumentáciu strojnej, spojovacej,
protiplynovej a povodňovej záchrannej služby.
Na príjem hlásení o mimoriadnych udalostiach má jednotka mobilný telefón nonstop na tel. čísle 0905 250 150, na spojenie počas
zásahu vlastnú rádiovú sieť zo základňovou, tromi vozidlovými a dvoma ručnými rádiostanicami , pracujúcich na frekvencii
169,175 a 169,225 MHz. Hlavným operátorom strojnej služby je p. Haľama Róbert, ktorý aj podpisuje žiadanky na prepravu ako
osoba zodpovedná za autoprevádzku, operátor spojovacej služby je. P. Maťko Roman , technikom protiplynovej služby je. P.
Mateáš Ľubomír a povodňovej služby je p. Murček Juraj
V materiálno – technickom vybavení OHZ nastal od roku 2000 výrazný posun k lepšiemu, pričom sa podarilo nadobudnúť tak
osobné ochranné pomôcky ako aj hasičskú techniku, ktoré ďalej spomeniem aj s jej stavom.
Osobné ochranné pomôcky:
- 25 ks pracovných odevov PS II UBO
- 11 ks zásahový kabát a zásahové nohavice Fireman III, Fireman V
- 10 ks zásahová obuv HAIX, Zeman
- 12 ks zásahové prilby MSA Galet, Kaliszt + kukly
- 10 ks zásahové rukavice Holík
- 9 ks Izolačný dýchací prístroj SATURN S 7, S 5, 4 ks SATURN S 2
- 4 ks oblekov proti sálavému teplu OL 2
Technika:
- CAS 32 Tatra 148 - vozidlo obec Turany zakúpila v roku 2002 od správcu konkurznej podstaty Drevina Trade s.r.o. za
sumu 70.000.- Sk, je plne funkčná, v roku 2004 vykonané čiastočné vyváranie karosérie, výmena pneumatík, GO kardanu
náhonu prevodovky, kardanu náhonu čerpadla, GO čerpadla a výtlačných guľových ventilov, oprava a nastavenie bŕzd,
brzdových kľúčov, oprava náboja zadného kolesa, výmena spojkového valca, výmena oleja v prevodovke, diferenciáloch,
vozidlo pravidelne absolvuje STK a EK, vozidlo je v pohotovosti vo výjazde, má 6000 l vody, výkon čerpadla 3200l/min,
posádka 1+2, vhodné na hasenie požiarov z veľkou potrebou vody, dodávku vody, má dobú dostupnosť v teréne, avšak je
už z časti opotrebované, plánujeme na ňom vykonať kompletnú GO
- CAS K 25 L 101 - vozidlo darované obci Turany bezodplatným prevodom od Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline
v roku 2006, vozidlo vo výbornom stave z hľadiska motorickej a podvozkovej časti, karoséria s časti zkorodovaná. Na
vozidle vykonané výmena pneumatík a autobatérií, v roku 2009 vykonaná kompletná GO karosérie firmou Florian s.r.o. ,
v súčasnosti vo výjazde ako prvovýjazdové vozidlo, má 2500 l vody, je v ňom uložené kompletné príslušenstvo na
vykonanie aj toho najnáročnejšieho zásahu, je vybavené kombinovaným čerpadlom na nízkotlak a vysokotlak, hasenie
vodnou hmlou, osádka vozidla 1+8, vo výbave vozidla je Plávajúce čerpadlo, kalové čerpadlo HERON, elektrocentrála
HERON.
- DVS 12 Avia 30
- vozidlo obec Turany zakúpila v roku 2002 od správcu konkurznej podstaty Drevina Trade s.r.o za
40.000.- Sk, je plne funkčná, po GO karosérie, v rokoch 1997 – 1999 vykonaná GO motora, GO bŕzd a riadenia, zakúpené
nové pneumatiky, v roku 2003, 2004 vykonaná oprava alternátora, hlavy motora, olejovej vane, tachometra, el. inštalácie,
výmena oleja a boli zakúpené nové akumulátory, vozidlo pravidelne absolvuje STK a EK. Vo vozidle je vo výbave
striekačka PS 12 a slúži na prepravu hasičského družstva a dodávku vody z vodných zdrojov pri väčších požiaroch
- CAS 25 Š 706 RTHP - vozidlo funkčné, klepe motor, zahrieva sa veľká vôľa v riadení, veľmi opotrebované, zastarané,
pre jednotku OHZ Turany nepotrebné, v súčasnosti dočasne odhlásené z evidencie .
- TATRA 815 ŤAHAČ – vozidlo nadobudnuté darovaním od KR HaZZ v Žiline v roku 2007 bezodplatným prevodom ,
v dobrom technickom stave, vozidlo využívame na pomocné činnosti, prepravu materiálov, zabezpečovanie akcií v obci ,
vykonávanie ukážok a prezentácií OHZ Turany , v zimnom období vyprosťovanie skrížených kamiónov v obci Turany

-

Mercedes Benz G - vozidlo darované obci Turany Krajským riaditeľstvom HaZZ v Žiline bezodplatným prevodom
v roku 2007, je po dopravnej nehode, plánujeme na ňom, vykonať opravu a zpojazdnenie vozidla, využívať ho na hasenie
lesných požiarov, v súčasnosti dočasne odhlásené z evidencie motorových vozidiel.
- Praga V3S valník – vozidlo darované obci Turany krajským riaditeľstvom HaZZ v Žiline bezodplatným prevodom v roku
2007, vozidlo pojazdné v dobrom technickom stave, v súčasnosti dočasne vyradené z evidencie motorových vozidiel
- VAZ 2105 ( lada ) – vozidlo darované obci Turany krajským riaditeľstvom HaZZ v Žiline bezodplatným prevodom,
pojazdné v súčasnosti dočasne odhlásené z evidencie
- DS 16 - nutná GO
- PS 12 2 ks – obidve striekačky po GO , plne funkčné
- Plávajúce čerpadlo AQUAFAST - plne funkčné
- Odsávač dymu POD 90 - plne funkčný
- Osvetľovací agregát BLA 4 po GO motora, funkčný, treba dokúpiť predlžovacie káble
- Hadicový príves – len príves bez príslušenstva, darovaný obci Turany Krajským riaditeľstvom HaZZ v Žiline v roku 2007
- Prívesný primiešavač – len príves, bez príslušenstva, plánovaná prestavba ako nosič motorového člna
- Motorový čln Tropic s motorom Thomos, + 4 záchranné vesty pre dospelých a 2 pre deti
- Motorová striekačka PS 8 – v súčasnosti mimo prevádzky, je nutné vykonať drobné opravy
Kompletnosť a stav nám zverenej techniky , vecných prostriedkov a drobného hmotného majetku je kontrolovaná vždy
v decembri pri inventarizácii majetku obce, v komisii na kontrolu OHZ bola v roku 2007 a 2008 p. Ing. Bačeová a p. Gabčová,
pri tejto sa nezistili žiadne rozdiely v skutkovom stave, postupne sa snažíme vyraďovať nepotrebné a zničené veci, prevažne
zdedené z minulosti.
Prevažnú časť všetkých opráv vykonali členovia OHZ svojpomocne, samozrejme za finančnej účasti obce na nákupe ND. V roku
2008 bola vykonaná kompletná GO PS 12, výmena vodného čerpadla na CAS 32 T 148, oprava DVS 12 A 30 – nastavenie bŕzd,
výmena prevádzkových kvapalín, pretesnenie ol. vane a kľuky. V súčasnosti je iba veľký problém s priestormi pre techniku
OHZ. Len CAS 32 T 148 a DVS 12 A 30 je garážovaná vo vlastných v priestoroch , všetka ostatná technika je uskladnená
a garážovaná v cudzích prenajatých priestoroch. V garáži kde je CAS 32 T 148 kúria členovia OHZ v zime v peci drevom
v klasickom šporáku pre zabezpečenie jej akcieschopnosti. Vozidlo CAS K 25 L 101 sa zazimováva, vypúšťa z vody čím značne
trpí a koroduje. V roku 2008 a 2009 nám nemalú časť finančných prostriedkov odčerpalo vybudovanie vlastnej rádiovej siete,
pozostávajúcej zo žiadostí, súhlasov, projektu rádiovej siete, nákupom základňovej troch vozidlových a dvoch ručných
rádiostaníc, montáži zariadenia. Týmto sa značne skvalitnila naša zásahová činnosť, spojenie počas zásahu
Obci Turany sa po sedemročnom úsilí podarilo odkúpiť budovu bývalého Závodného požiarneho útvaru a CO Drevina Turany
za sumu 500 000.- Sk, ako budúceho sídla OHZ Turany, s plánovanou prestavbou objektu v spodnej časti vybudovaním štyroch
garážových miest pre hasičskú techniku. V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia ing. Kleinom, vydané stavebné
povolenie. Hľadajú sa možnosti financovania rekonštrukcie cez europrojekty, žiaľ zatiaľ neúspešne. V súčasnosti prebieha už
druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP – 4.2 infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb, avšak oprávnené sú len tie obce, ktoré sú v materiály „Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičského
a záchranného zboru a obecných hasičských zborov“, do ktorého sa obec Turany nedostala.
Hlavným poslaním jednotky OHZ Turany je však zasahovať pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach, v roku 2008
zasahovali členovia OHZ Turany nasledovne:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

07.01. – skrížený kamión na nadjazde cez trať ŽSR
08.01. – skrížený a zapadnutý kamión v areáli závodu DA
19.01. – čerpanie vody zo zatopeného pozemku p,. Kručínskeho
27.01. – čerpanie vody zo zatopeného pozemku p. Kručínskeho
23.02. – požiar dvoj-bytovky na ul. Železničnej
31.03. – požiar lesnej hrabanky a suchej trávy na svahu nad traťou ŽSR v obci Ratkovo
13.04. – požiar bašty ihličnatého reziva u p. Konderlu na ul. Robotníckej
16.04. – požiar suchej trávy a krovísk na železničnom vale medzi rampami a žel. Mostom
25.04. – požiar suchej trávy a krovísk vo Vaňove
11.05. – požiar skladu papiera na nakl. Rampe Billa s.r.o. Martin
13.05. – požiar krovísk za ČS Shell
05.06. – požiar výrobnej haly spol. Chyžbet Turany
07.06. – požiar drevenej priečky vo výrobnej hale spol. Chyžbet Turany
13.07. – požiar trafooleja na bývalej teplárni závodu DA
29.07. – hlásený požiar na ul. 1. mája – jednalo sa o spaľovanie pneumatík a odpadu vo dvore RD
04.08. – odstraňovanie strhnutého plechu po veternej smršti na Kultúrnom dome Nolčovo
22.08. – výjazd k požiaru slamy v Políku
25.08. – likvidácia hniezda sršňov v budove kuchyne ZŠ Turany
25.08. – požiar skládky dreva v závode DA, pod oblúkom
29.08. – výjazd k požiaru slamy na Dubovej
29.08. – likvidácia hniezda sršňov v kuchyni ZŠ
07.09. – likvidácia hniezda sršňov v RD p. Čerňanovej
01.10. – požiar 6-bytovky na ul. Osloboditeľov
20.10. – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne v Turanoch

25. 23.10. – hlásený požiar chaty pod Chlebom – planý poplach
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

27.10. – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne v Turanoch
28.10. – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne
08.11. – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne
14.11. – vyťahovanie vraku auta z koryta rieky Váh pri AMK
17.11. – požiar osobného motorového vozidla na ul. Rybárskej
25.11. – vyprostenie skríženého nákl. Auta na ul. Robotníckej
15.12. – požiar veľkokapacitného kontajnera za budovou pošty v Turanoch
17.12. – hlásený požiar na Dubovej – planý poplach.

V roku 2009 zasahovali členovia OHZ Turany nasledovne:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.

22.01. – čerpanie vody zo zatopenej ul. 1.mája
20.02. – vyprostenie skríženého a zapadnutého kamióna na žel priecestí – dolné rampy
20.02. – vyprostenie zapadnutého auta na Trusalovej
23.02. – vyprostenie skríženého kamióna pred spol. Rettenmeier
23.02. – zapadnutý kamión na ul. Železničnej, opretý o stĺp el. vedenia
23.02. – skrížený kamión na železničnom priecestí – dolné rampy
26.02. – skrížený a zapadnutý kamión na ul. Železničnej
24.03. – vyslobodenie zapadnutého kamióna na Mohylkách
02.04. – požiar suchej trávy a krovísk na Zábrehoch
08.04. – požiar suchej trávy a železničných podvalov na nakladacej rampe pri Byture
08.04. – požiar suchej trávy v koľajisku na železničnej Stanici Turany
16.04. – požiar krovísk pri lavici do obce Nolčovo z Krpelian
26.04. – hlásený požiar sena na ul. Osloboditeľov v obci Turany
26.04. – požiar krovísk a odpadu v areáli Chyžbet Turany
29.04. – výjazd k hlásenému požiaru suchej trávy a krovísk pri Team Industries
02.05. – lesný požiar na Trusalovej – lokalita Stráne
02.05. – požiar hospodárskych budov RD p. Mikušiaka v obci Krpeľany
29.04. – požiar osobného motorového vozidla na ul. Partizánskej
28.05. – požiar veľkokapacitného kontajnera na citnroríne v Turanoch
13.06. – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne
02.07. – čerpanie vody zo zatopenej lekárne Castanea
02.07. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ Turany
02.07. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Komenského
02.07. – čerponie vody zo zatopených hromadných garáží
14.07. – požiar skládky sena na poľnohospodárskom Družstve Turany
15.07. – zahorenie trámu strechy haly po požiari v AFG
18.07. – požiar osobného motorového Prívesu v Nolčovskej doline
18.07. – výjazd k čerpaniu vody zo zatopenej ul . Komenského
18.07. – čerpanie vody z priestorov hromadných garáží
23.07. – výjazd k hlásenému veľkému dymeniu na Dubovej – nepovolené spaľovanie odpadu
01.08. – odstraňovanie nebezpečných stavov – otvorený kanalizačný Poklop na ul. Vaňovskej
11.08. – výjazd k hlásenému požiaru na Hankov grúň – vypaľovanie el. káblov
17.08. – lesný požiar na Trusalovej - Kubisé siatina
22.08. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Komenského
22.08. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ Turany
24.08. – výjazd k vypaľovaniu trávy na ceste 1/18 pri futbalovom Ihrisku
31.08. – požiar skládky slamy na poli pri bôre v obci Krpeľany
01.09. – požiar balíka slamy na ceste ku ZO Ráztoka
16.09. – likvidácia osieho hniezda na dome smútku Turany
19.09. – výjazd k veľkému dymeniu a spaľovaniu odpadu v RD p. Klimčíkovej na ul. Robotníckej
21.09. – požiar slamy pri starom futbalovom ihrisku
26.09. – požiar suchej trávy a krovísk pri regulačnej stanici plynu na ul. Železničnej
26.09. – požiar skládky slamy a sena na Dlhej v Turanoch
28.09. – požiar drevených paliet v betónovej garáži P+M Turany
15.10. – odstraňovanie popadaných stromov z cesty od Autoalesu na RZ Trusalová
17.10. – požiar domu – drevenice v obci Nolčovo

Každá udalosť je zaevidovaná v knihe hlásených prípadov, z každej udalosti je spracovaná správa o zásahu .
Okrem výjazdov k požiarom a iným mimoriadnym udalostiam vykonali členovia OHZ Turany celkom v roku 2008 81 jázd
z hasičskou technikou a v roku 2009 doposiaľ 89 jázd k rôznym akciám ako sú zabezpečovanie chodu jednotky OHZ Turany,
absolvovanie STK, EK, polievanie ulíc v obci, čistenie ulíc, prepchávanie upchatých kanalizácií, zabezpečovanie stavania mája,

vianočného stromčeky, dňa obce a iných kultúrno-spoločenských podujatí v obci, zabezpečovanie účasti členov dobrovoľných
hasičských zborov na súťažiach v hasičskom športe, prezentácia jednotky OHZ na hasičskej nedeli, ukážky deťom obidvoch MŠ
a na detskom juniálese a podobne. Príkaz k výjazdu podpisuje spojár, ktorý prevzal správu, bežné jazdy podpisuje a schvaľuje
starosta obce. V prípade výjazdov je jednotka na takej vysokej úrovni, že je schopná vykonať výjazd do 5 minút od ohlásenia
udalosti v dennú či nočnú hodinu. V poslednom období , myslím posledný rok nastal posun a j vo vzťahoch k jednotke Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine, kde nás operačný dôstojník volá ku každému prípadu v našej obci, čo
doposiaľ nebolo . takisto je v riešení uzatváranie zmlúv z okolitými obcami o výkone činnosti hasičskej jednotky na ich území, aj
toto svedčí a výbornej vybavenosti a pripravenosti našej hasičskej jednotky.
V roku 2008 a 2009 nastal výrazný pokles vo výjazdoch k požiarom suchých tráv a vypaľovaniam trávnych porastov, nastal však
nárast v technických výjazdoch ovplyvnené vyčíňaním počasia , následkoch prívalových dažďov a takisto činnosť neznámeho
podpaľača v zapaľovaní kontajnerov na cintoríne. V roku 2008 bola pri požiari jedna osoba zranená, najnáročnejší zásah bol pri
požiari skládky dreva , ktorý trval 9 hodín a na jeho likvidáciu bolo potrebných bezmála 700 000 litrov vody. činnosť jednotky je
financovaná výlučne z rozpočtu obce Turany v kapitole Požiarna ochrana, kde bolo v roku 2008 vyčlenených na chod OHZ
Turany 340.929.- Sk, čerpanie bolo nasledovné:
– el. energia / budovy hasičských zbrojníc/
= 50.036.- Sk
ul. Budovateľská rok 2007 – 16.034.- Sk
rok 2008 –
8.871.- Sk
ul. Osloboditeľov rok 2008 – 25.131.- Sk
– telekomunikačné služby ( telefón, prevádzkovanie rádiostaníc)
= 8.267.- Sk
– projekt rádiovej siete, povolenia , rádiostanice
= 42. 863.- Sk
– nabíjačka autobatérií, fľaše na ADP
= 9.086.- Sk
– nafta, benzín, oleje
= 66.411.- Sk
– údržba hasičských vozidiel- opravy
= 129.656 .-Sk
– povinné zmluvné poistenie
= 11.775.- Sk
– údržba hasičskej zbrojnice
= 1290.- Sk
– školenia, revízie
= 21.545.-Sk
–––––––––––––––––––––––––––––
Spolu :
340.929.- Sk
V kapitole Požiarna ochrana bolo v roku 2008 čerpaných 20.000 .-Sk príspevky na činnosť Dobrovoľným hasičským zborom
a 40.000.- zmluva o dielo- výkon činnosti technika PO p- Maťko Roman, pre objekty a budovy obce Turany. V roku 2008 bola
zaplatená zálohová faktúra 50.000.- Sk za opravu vozidla CAS K 25 L 101 z položky údržba hasičských vozidiel.
V roku 2009 je na chod OHZ Turany z rozpočtu obce Turany vyčlenených 12.615 eur ( 380.039.- Sk)
Prevažná časť finančných prostriedkov je čerpaná na opravu a údržbu hasičských vozidiel, PHM a energie, v tomto roku bolo
zaplatených 4000.- eur za opravu vozidla CAS K 25 L 101 (120.504.- Sk), celková faktúra za opravu vozidla je 8.862,77 eur
(266.999,81 Sk), uhradených už bolo spomínaných 50.000 Sk zálohová faktúra a 120.504.- Sk, spolu 170.504.- Sk, zvyšných
96.495.- Sk bude uhradených v roku 2010,
Vždy pre nás bola prvoradá akcieschopnosť a 100 % stav hasičskej techniky, čomu venujeme nemalé úsilie a drvivú väčšinu
finančných prostriedkov, žiaľ po uhradení všetkých poplatkov, školení, PHM a údržbe techniky nám nezostávajú financie na
osobné ochranné pomôcky, zvlášť po vykonaní generálnej opravy vozidla.
Hospodárenie s finančnými prostriedkami OHZ Turany je kontrolované starostom obce, ktorý podpisuje každú úhradu, ďalej
bežne Hlavným kontrolórom obce pri jeho kontrolách v rámci hospodárenia OcÚ Turany, kontrole pokladne obce a ďalej bola
vykonaná HK obce v dňoch 10.-13.11 . 2008 následná finančná kontrola hospodárenia OHZ Turany za obdobie od 01.01.do
30.09. 2008 , v zmysle záznamu boli skontrolované príjmové a výdavkové doklady za sledované obdobie, knihy jázd a výjazdov
hasičských vozidiel, žiadanky na prepravu, kniha hlásených prípadov a inventár hasičskej techniky a prostriedkov zakúpenej
v sledovanom období. ďalšia kontrola bola vykonaná v dňoch 23. – 27. 02. 2009 za celý rok 2008 , predmetom kontroly boli
výdavky na OHZ za rok 2008, kontrola dokumentácie OHZ (knihy jázd a prevádzkové denníky použitia techniky). Pri obidvoch
kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky. Všetky prevádzkové denníky a knihy jázd, vrátane knihy hlásených prípadov sú
predkladané na podpis a kontrolu starostovi obce vždy po skončení kalendárneho roku, , tieto boli vykonané v januári 2008
a v januári 2009.
Členovia OHZ Turany vykonávajú v zimných mesiacoch odhŕňanie snehu v obci Turany na traktore ktorý prešiel z užívania
prevádzkarne do užívania OHZ Turany. Práce sa vykonávajú za priame náklady, teda za mzdu a PHM, PHM financuje obec
z kapitoly zimná údržba, mzdy pre členov, ktorí vykonávajú odhŕňanie sú na základe dohody o vykonaní práce, cena je 3,50
eur/hod v hrubom.( 105,441.- Sk) čo je zhruba 85 .- Sk v čistom.
Náklady na odhŕňanie snehu v sezóne 2008/2009 boli:
- počet najazdených hodín - 248 hodín x 3,50 eur = 868 eur
= 26.149.-Sk
- spotreba nafty : november 2008 – 225 lit. x 37.- Sk /lit.
= 8.325.-Sk
jan., febr., marec 2009 – 1269 lit. x 32,70.- Sk/lit
= 41.496.-Sk
- náhradné diely, autobatérie, oleje a zmesi,
= 22.338.-Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu :
101.439,50.-Sk
Náklady na odhŕňanie snehu členmi OHZ Turany v sezóne 2008/2009 boli 101.439,50 Sk. Každá jedna jazda traktorom sa
eviduje v knihe používania motorového vozidla , je súčasťou dokumentácie OHZ. V počte najazdených hodín nie sú zahrnuté
hodiny strávené pri údržbe a opravách traktora, je to len čistý čas odhŕňania.

Okrem odhŕňania snehu vykonávali a vykonávajú všetku prácu a činnosti členovia OHZ Turany bezplatne, zadarmo, z nadšením
a odhodlaním byť pripravený pomôcť obci a jej obyvateľom. Naše slová o čase, za ktorý sme ochotný vykonať výjazd nie sú
slová do vetra, sú to holé fakty a čísla a časy, ktoré nepustia, veď si len zoberte taký príklad, je večer, každý ste doma, v pyžame,
je 21.33 keď my zazvoní telefón a volajúci oznámi trebárs požiar domu. Hovor skončí 21.34. Ihneď volám cez rýchle voľby
dvom členom, ktorý viem že sú doma a majú pohotovosť, a 21.39 sa robí skúška spojenia z vozidla z operačným dôstojníkom OR
HaZZ v Martine, to znamená, že traja hasiči o21.39 sedia oblečený v kompletnom zásahovom obleku v aute a auto vyráža
z garáže. Skúste si to vy, sedíte doma a za 5 minút buďte na hasičiarni už oblečený sedieť v aute. A to všetko v duchu nezištnej
pomoci, ktorú mnohý z nás berú ako poslanie. Vybudovali sme v tejto obci hasičskú jednotku, ktorú nám mnohí závidia, pre veľa
hasičov z celého Slovenska sme vzorom, veľmi veľa obcí buduje po našom vzore hasičské jednotky, také, ktoré by boli
ozajstnými hasičskými jednotkami, partiou zanietených ľudí pomáhať obci a jej obyvateľom. Aj zo strany štátu je vyvíjaný nátlak
na obce zriaďovať Obecné hasičské zbory, zákonné zriadenie OHZ je jednou zo základných podmienok pridelenia dotácií zo
štrukturálnych fondov EÚ. Naša činnosť a technika sú prezentované aj na internetových stránkach, veľký záujem je hlavne
o Tatra 815 Ťahač a teraz aj o CAS K 25 L 101 po GO. V súčasnosti je aj čiastočne rozpracovaná vlastná internetová stránka
OHZ Turany. Značnou propagáciou bola aj naša účasť v hasičskom sprievode z Vrútok do skanzemu v Martine a následne
výstava na hasičskej nedeli, ktorú navštívilo bezmála 6000 ľudí.
A nič za to nechceme, žiadne peniaze, len adekvátne podmienky pre našu činnosť, a zvážte, páni poslanci a poslankyne, či je
suma 380.000 .- Sk dostatočná na to všetko, čo vykonávame e a obhospodarujeme. Nehovoriac o tom, že nová hasičská zbrojnica
tu mala podľa sľubov stáť tuž pred tridsiatimi rokmi, teraz ju máme, aj keď nie je nová, ale je dobrá, len na nej treba niečo
prerobiť a vybudovať 4 garáže, táto budova nestála veľa a ani jej prestavba by tiež moc nestála, ani zďaleka nie toľko koľko
výstavba novej
Turany, 18.10. 2009

Spracoval:

MAŤKO Roman,

veliteľ OHZ

