DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR LIETAVA
Výročná správa r. 2012
• V mesiaci apríl sa hasiči obce Lietava spolu s hasičmi z Podhoria zúčastnili
stráženia Božieho hrobu v miestnom kostole.
• Michal Melišík pracoval pri protipovodňových aktivitách a Michaela
Kadíková pomáhala pri stolnotenisovom turnaji
• Počas jarných mesiacov sa vykonali prehliadky a kontroly lesov v rámci
bezpečnosti ochrany pred požiarmi.
Družstvo PLAMEŇ Lietava sa zúčastnilo :
-

Súťaž o pohár riaditeľa CVČ Petrovice - Setechov...4.miesto
Súťaž o pohár starostu obce Lodno......................... 4. miesto
Súťaž o pohár starostu obce Lietavská Lúčka......... .1. miesto
Súťaž o pohár starostu obce Rudina............................2. miesto
Súťaž o pohár starostu obce Ochodnica.....................6. miesto
Súťaž o pohár starostu obce Snežnica........................2. miesto
Súťaž o pohár starostu obce Kamenná Poruba..........7. miesto

Družstvo Dorastencov DHZ Lietava sa zúčastnilo :
-

Obvodové kolo Zbyňov....................2. miesto

Družstvo mužov DHZ Lietava sa zúčastnilo:
-

Obvodové kolo Zbyňov....................4. miesto
Lopušné Pažite..................................8. miesto
Brodno (nočná).................................3. miesto
Fačkov..............................................3. miesto
Rudina..............................................5. miesto
H. Hričov..........................................4. miesto
L. Lúčka............................................2. miesto
Predmier(nočná).............................15. miesto
Snežnica............................................3. miesto
Ochodnica (nočná)............................3. miesto
Oškerda.............................................7. miesto
Nesluša.............................................4. miesto
Hlboké n Váhom(nočná)..................4. miesto

Družstvo žien :
- Obvodové kolo Zbyňov.................4. miesto
- Brodno (nočná)...............................2. miesto
- Brodno(denná)................................5. miesto
- Lopušné Pažitie...............................3. miesto
- Fačkov.............................................2. miesto
- Rudina.............................................1. miesto
- H. Hričov........................................2. miesto
- L. Lúčka..........................................3. miesto
- Predmier(nočná).............................6. miesto
- Snežnica..........................................1. miesto
- Oškerda...........................................3. miesto
- Lodno..............................................3. miesto
- D. Hričov........................................3. miesto
- Nesluša...........................................4. miesto
- Hlboké n Váhom(nočná)................3. miesto
• Traja členovia sa zúčastnili školení – 1 preventivár obce a 2. strojníci
• Pomohli pri príprave Lietavských letných slávností aj s predvedením
techniky a ukážkami pre deti
• DHZ Lietava sa zúčastnil pri držaní stráže pri pálení Jánskych ohňov
• Ako družstvo PLAMEŇ, tak aj družstvo dorastencov vykonalo v roku 2012
ukážky taktických cvičení.
• V minulom roku sa konala posledná rozlúčka s dlhodobými členmi DHZ
Lietava : p. Jozefom Petrákom
• V jesenných mesiacoch sa v obecnom rozhlase odvysielali dve relácie
o ochrane a prevencii proti požiarom a relácia o zimnom vykurovaní.
• V jeseni pomohli pri vyčistení priestorov hasičskej zbrojnice
• Na úseku propagácie a výchovy sa v Základnej škole Lietava uskutočnila
prednáška o bezpečnosti
• Členovia zboru sa zúčastnili na príprave a organizácii Silvestrovského behu
- MEMORIÁL ANTONA JÁNOŠKU.

Vypracoval: Ing. Stanislav Košša, predseda DHZ Lietava

