
Hasiči odštartovali nový rok aktívne 
 

Rok 2016 pre DHZO Paňovce končil výročnou členskou schôdzou. Keďže uplynulo päťročné volebné 

obdobie výboru, uskutočnili sa voľby nového výboru v zmysle Stanov DPO SR. 

Najbližších päť rokov povedie náš zbor, výbor v nasledujúcom zložení: 

Predseda:   Bc. Katarína Pergelyová 

Veliteľ:    Tomáš Kozlai 

Tajomník:   Monika Weiszerová-Lengyelová 

Preventivár:   Ing. Peter Cengel 

Strojník:   Martin Ivanko 

Mat.-tech. referent:  Marek Kula 

Referent mládeže:  Mária Kurejová 

 

Revízor:  Martina Dečová 

 

Beží druhý mesiac roku 2017 a naši dobrovoľní hasiči už majú na konte niekoľko aktivít. 

Hneď v januári sa uskutočnil nákup vytúženého hasičského vozidla Tatra 138 CAS 32 a oficiálne sme sa 

stali jej hrdými majiteľmi. Zároveň  bola podaná žiadosť o jej zaradenie do repasu, ktorým by mala 

prejsť v priebehu roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pani predsedníčka a pán veliteľ absolvovali 

oficiálnu návštevu DHZO Nováčany, kde 

boli pozvaní na výročnú členskú schôdzu 

ako hostia. Čakalo nás veľmi milé privítanie, 

občerstvenie a príjemné posedenie 

s kolegami zo susednej obce.  

 

 

 

 

Vážime si toto pozvanie, keďže 

udržiavanie dobrých a priateľských 

vzťahov považujeme za základ efektívnej 

spolupráce medzi dobrovoľnými 

hasičskými zbormi. 

 

 

 

 

O robotu sa nám postarala aj bohatá snehová nádielka a následné silné mrazy. V rámci preventívnej 

činnosti sme odstránili sneh zo strechy obecného úradu. Je lepšie predchádzať takým nepríjemným 

udalostiam, ako zrútenie strechy pod ťarchou snehu. 

V dôsledku silných mrazov došlo k zamrznutiu upchatého a vodou naplneného odkvapu, taktiež na 

budove obecného úradu, ktorý sa pod váhou ľadu odtrhol. Tiež sme zrealizovali osadenie 

a namontovanie nového odkvapu. 

Ani prvý zásah na seba nenechal dlho čakať. Starostkou obce sme boli vyzvaní k odčerpaniu vody 

z kontaminovanej studne. Majitelia spozorovali že im voda v studni začala peniť. Za pomoci ponorného 

elektrického čerpadla bola studňa odčerpaná v priebehu niekoľkých minút. 

Od pani starostky sme dostali poverenie na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol 

prevádzok v obci, ktoré sme realizovali v spolupráci s technikom požiarnej ochrany. 

Okrem týchto, skôr pracovných záležitostí nás však stretli aj milé povinnosti. Prišla k nám prosba zo 

strany ľudí ktorí využívali zamrznutý Paňovský rybník na športovanie, či by sme nemohli upraviť túto 

prírodnú ľadovú plochu nastriekaním vody, aby sa vyrovnali ryhy na ľade, za účelom zväčšiť zážitok 

z korčuľovania. Tejto požiadavke sme s radosťou vyhoveli a naši hasiči si tiež s nadšením obuli korčule 

a zahrali si hokej . 

Nový rok sme teda rozbehli aktívne, s iniciatívnym prístupom a veľkou snahou. Aj nasledujúce mesiace 

budeme pokračovať v aktívnej činnosti a sa snažiť plniť plán činnosti a ciele DHZO Paňovce. 

 Bc. Katarína Pergelyová 

predseda DHZO Paňovce 



 

 

 

 

 

 

 


