Z činnosti DHZ Kvačany v roku 2013
Aktivity výboru DHZ Kvačany
Výbor DHZ Kvačany sa v roku 2013 stretol 4-krát. Riešili sa rôzne otázky, od materiálneho
vybavenia našich súťažných družstiev, cez starostlivosť o naše technické vybavenie, až po otázky
týkajúce sa priestorov, ktoré DHZ Kvačany pre svoju činnosť využíva. Dilema, či uvoľniť priestor
garáže Unitechne s.r.o a presťahovať našu základňu na Dlhú Lúku do budovy bývalých potravín
bola naozaj veľká a diskusie o tejto problematike nemali konca kraja. Bola dokonca zvolaná i
členská schôdza DHZ Kvačany, na ktorej sa nakoniec rozhodlo, že za určitých podmienok ku
kroku presťahovania sa na Dlhú Lúku pristúpime. Otázka však ešte nie je definitívne uzavretá,
nakoľko je potrebné v tejto veci vykonať ešte viacero úkonov a rozhodnutí. V riešení tejto
problematiky sa bude pokračovať i v roku 2014.

Brigády
V máji sa uskutočnila brigáda na autobusovej zastávke na Dlhej Lúke. Členovia DHZ, konkrétne
Milan Kojš, Karol Frič a Andrej Slotka, vyčistili a upravili odtokový kanál vedúci od autobusovej
zastávky popri ceste k potoku Kvačianka. Tiež vyčistili nástupnú plochu od naplavenín a bujného
trávnatého porastu.
V auguste naši členovia pomáhali OZ Oblazy pri projekte obnovy chodníka Prosieckou a
Kvačianskou dolinou. Menovite Milan Kojš, Jozef Forgáč, Andrej Slotka, Ján Chlebík, Martin
Drbjak pomáhali pri kompletizácii a náteroch informačných panelov. Následne v septembri Martin
Drbjak, Andrej Slotka a Ján Chlebík pomáhali pri montáži samotných tabúľ s informáciami.
V októbri zástupcovia DHZ Kvačany Milan Kojš, Karol Frič a Ján Chlebík realizovali opravu
podlahy mosta z Oblazov na Veľké Borové.

Činnosť mládeže
V roku 2013 sa na súťaže aktívne a v hojnom počte pripravovala i naša mladá generácia. Pod
vedením Martina Drbjaka a Andreja Slotku nás reprezentovali celkovo na štyroch súťažiach.
Menovite sa zapojili za chlapcov:
Peter Klepáč, David Urban, Nicolas Ogorek, Ján Granát (L. Matiašovce), Cyril Granát
(L. Matiašovce), Martin Mišík, Kristián Florek, Michal Kudzbel, Peter Majda, Filip Kojš,
Timotej Kojš, Tomáš Eduard Kojš.
Za dievčatá sa zapojili:
Erika Kunová, Miriam Matajová, Terézia Rypáková, Michaela Slotková, Viktória Ďuroňová,
Erika Pačesová, Tatiana Kunová, Simona Tylková, Lucia Cabanová, Daniela Grúňová,
Kristína Ondrejková, Emka Kudzbelová.
Dlhé hodiny tréningu priniesli svoje ovocie. Ako prvá súťaž bola „Halová súťaž mladých hasičov“,
ktorá sa konala 13. apríla 2013 v Základnej škole vo Važci. Štrnásť štvorčlenných kolektívov
dievčat a chlapcov tu súťažilo v štyroch disciplínach, každý vo svojej kategórii. Naše dievčatá
obsadili výsledné prvé miesto a zmiešaný kolektív chlapcov ôsme miesto.

O dva mesiace sa dvanásť kolektívov mladých hasičov zúčastnilo hry Plameň v Liptovskom
Hrádku, ktorá sa konala 8. júna 2013. Pre hru Plameň bol rok 2013 nepostupový, súťažilo sa preto
len v troch disciplínach, plus pretek jednotlivca.
Súťaže sa zúčastnili za Kvačany dva desaťčlenné kolektívy, jeden chlapčenský a jeden dievčenský.
Chlapci obsadili výsledné tretie miesto a dievčatá prvé miesto a v preteku jednotlivca vyhrala v
kategórii dievčat prvé miesto Daniela Grúňová.
Dňa 21. septembra 2013 sa v Bobrovci konal 13. ročník Jesenno branno - športovej súťaže
kolektívov mladých hasičov, kde dvanásť päťčlenných kolektívov plnilo postupne 9 disciplín na
jeden a pol kilometrovej trati. Tejto súťaže sa zúčastnili dva dievčenské a jeden chlapčenský
kolektív z Kvačian. V ťažkom teréne a za upršaného počasia dosiahli dievčatá celkové druhé a
štvrté miesto a chlapci šieste miesto.
V jeseni sme boli pozvaní na XXI. ročník neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenskej
republiky, kolektívov mladých hasičov, o „Putovný pohár prezidenta DPO SR“, ktorý sa konal 9.
novembra 2013 vo Svite.
Na tejto súťaži pretekalo 81 päťčlenných kolektívov z celého Slovenska, v troch disciplínach. Vo
veľmi silnej konkurencii vo svojej kategórii obsadil náš kolektív dievčat 24. miesto a zmiešaný
kolektív chlapcov 31. miesto.

Družstvo žien
Rok 2013 je prelomový v tom, že do DHZ vstúpilo a následne sa aktívne začalo zapájať i ženské
pokolenie:
Katka Kojšová, Katka Cabanová, Silvia Tylková, Mirka Kunová, Paťka Chovanová, Mirka
Kmeťová, Marika Galicová a Danka Grúňová.
Pod trpezlivým i netrpezlivým vedením Milana Galicu odviedli kus poctivej práce pri nacvičovaní
požiarneho útoku do takej miery, že dnes už môžu súperiť s mužmi. Toľko vody sa v Kvačanoch
dávno neminulo. Nebyť smoly na okrskovej súťaži v Liptovskej Sielnici, ich čas pri požiarnom
útoku by bol najlepší spomedzi všetkých mužských družstiev. Nakoľko medzi ženami boli jediným
družstvom, postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši a umiestnili sa na 7
pozícii. Ak im zostane také nasadenie ako v roku 2013, veríme, že zabezpečia nášmu DHZ ešte
nejeden pekný výsledok.
Naše ženy nezostali len pri cvičení a súťažení. Nebojácne sa chopili výzvy rekonštrukcie našej
historickej, drevenej striekačky, ktorú očistili a následne natreli, takže dnes táto stará striekačka robí
česť nášmu DHZ a môžeme sa ňou pochváliť pri rôznych príležitostiach. Patrí im za to veľká vďaka.

Záver
Z uvedeného je zrejmé, že rok 2013 naše DHZ prežilo aktívne. Pevne veríme, že sa aktivita
prenesie i do jubilejného roku 2014 a budeme opäť robiť česť ako svojmu menu, tak i obci Kvačany.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojou húževnatosťou a obetavosťou prispeli k reprezentatívnej
činnosti DHZ Kvačany.

