DHZ – Vyšný Kubín, LETO 2015
Začiatok tohtoročnej sezóny odštartovala ako zvyčajne domáca Trojičná súťaž vo
Vyšnom Kubíne, kde DHZ Vyšný Kubín napriek množstvu povinností okolo celej dvojdňovej
akcie a zábavy potvrdil, že je doma a muži aj ženy získali prvé miesta. Konala sa 30 mája
a bola úzko spojená s celovíkendovou akciou – Trojičné dni obce Vyšný Kubín, kde sme sa
okrem hasičského športu venovali aj profesionálnej technike, ktorú predviedol Hasičský
záchranný zbor z Dolného Kubína a nechýbalo veľa zábavy, dobrého jedla, zaujímavých
predstavení a hudby. V Nedeľu 31.07.2014 sa ukázal aj plameň DHZ Vyšný Kubín.
Veľmi významná súťaž sa konala 07.06.2015 - Okresná súťaž v Kraľovanoch.
Bežal sa útok a štafeta. Súťažilo 6 ženských a viac ako 20 mužských družstiev. Dievčatá sa
nedali zahanbiť, keď ich len o 7 stotín sekundy minulo prvé miesto. Tento rok nepostúpili na
Krajskú súťaž, ale stále je to veľký úspech pre celé DHZ a aj pohár z druhého miesta
Okresnej súťaže je cenný úlovok do našej „poličky slávy“ kde skladujeme výherné poháre
z rôznych súťaží. Muži mali predsa len väčšiu konkurenciu a stretlo sa tam viacej družstiev
ako býva zvykom na menších súťažiach, ktorých sa zúčastňujeme. Napriek veľkej účasti
a takmer tropickému počasiu bola táto akcia dobre organizovaná a nikto zbytočne nečakal,
všetko prebiehalo podľa plánu a aj menšie nedostatky sa hneď a s prehľadom vyriešili.

Rok 2015 je v DHZ Vyšný Kubín prelomový aj v tom, že si nás všimli v Bratislave na
ministerstve – aj keď len v hlavičke na žiadosti, ale predsa, a trpezlivosť aktívnych členov
bola odmenená novým hasičským vozidlom IVECO DAILY s výbavou, ktoré bolo
slávnostne odovzdané 24.06.2015 podpredsedom vlády a zároveň ministrom vnútra Róbertom
Kaliňákom priamo pred Obecným úradom vo Vyšnom Kubíne. Pán minister neobišiel bez
povšimnutia ani našu už vyššie spomínanú (aj zobrazenú) „poličku slávy“ a musel uznať, že
sa nám v tých súťažiach ako tak darí. Samozrejme nie je všetko len o súťažiach a aj týmto
prínosom, spočívajúcom v získaní hasičského vozidla sa zvýraznila pozícia DHZ v obci
Vyšný Kubín ako aj zodpovednosť a zásahu schopnosť jednotlivých členov.

Nešťastie bohužiaľ na seba nenechalo dlho čakať a hneď v ten deň po odovzdaní
vozidla, zopár členov DHZ Vyšný Kubín v spolupráci s policajným zborom neskoro v noci
pomáhalo hľadať nezvestného muža a pomocou

profesionálnej výbavy vo vozidle

prehľadávali oblasti okolo Ostrej a Tupej skaly vo Vyšnom Kubíne. Terén bol neprehľadný,
zarastený a nebolo jasné, na ktorú časť sa treba zamerať, takže tento pokus skončil neúspešne
ale ich obetavosť a ochotu treba oceniť. Tak isto boli chlapci v pohotovosti, keď nás zastihli
nedávne krátke ale silné a nárazové búrky a po cestách zanechali popadané konáre, no
našťastie povodne nehrozili.
Sezóna súťaží bola v plnom prúde, zúčastnili sa 12. Júla každoročnej akcie v Istebnom
a 26. Júla aj očakávanej súťaže v Žaškove, ktorá býva každé dva roky.

Táto súťaž je

srdcovkou aj našej pani starostky a určite bola hrdá keď videla výkony Vyšnokubínskych
družstiev priamo v akcii. Celková súťaž mala špecifické inštrukcie a nebolo to len
o nacvičenom útoku, no napriek tomu ženy obhájili druhé miesto a muži skončili na piatom.
Treba však opäť poznamenať, že mužská konkurencia býva početnejšia, takže to naši chlapci
majú o čosi zložitejšie.

Dňa 09. Augusta sa konala súťaž v Párnici, kde bol vysoký deficit členov, ale
nenechali sa odradiť a muži zapojili do tímu pre tento prípad aj dvoch plameniakov.
Dňa 15. Augusta sa naši hasiči ani nezastavili. Od rána sa konalo školenie
dobrovoľných hasičov spojené s údržbou hasičského auta IVECO DAILY a hneď zo školenia
sa museli ponáhľať na súťaž do Oravskej Poruby, kde Vyšný Kubín reprezentoval mužský
tím v súťaži známej ako Porubský nočný výstrek.
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Vyšnokubínskou Nočnou hasičskou súťažou do kopca, ktorá sa koná 12. Septembra a aj
týmto Vás pozývame podporiť naše DHZ rovnako ako sa zabaviť a užiť si príjemnú Sobotu.
DHZ Vyšný Kubín verí, že toto obdobie prinesie ešte ďalšie prekvapenia, potešenia,
náhodné aj plánované aktivity pre obec a veľa úspechov v súťažiach. 

