Dňa 20. marca sa v priestoroch Starého rozhlasu na Mýtnej ulici č. 1
uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ Bratislava – Staré mesto. Svojou účasťou
nás poctili vážení hostia, a to: prezident DPO JUDr. Jozef Minárik, predseda KV DPO
Anton Urdovič, predseda OV DPO p. Ján Roth, riaditeľ OR HaZZ pplk. Ing. Eduard
Uličný, starosta MČ Staré mesto Ing. arch. Andrej Petrek, a taktiež delegácie
družobných organizácií SDH Brno – Husovice vedené svojim veliteľom a Freiwillige
Feuerwehr z Göttlesbrunnu.
Schôdzu otvorila a viedla členka výboru p. Jana Zvachová. Po privítaní hostí
a členov zboru ako prvý bod programu nasledovala správa o činnosti za rok 2009. Na
22. zasadaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto,
konaného dňa 23. júna 2009, sa rozhodlo o zmene názvu nášho zboru, a to
z Obecného hasičského zboru na Miestny hasičský zbor mestskej časti Bratislava –
Staré mesto. Dňa 4. mája pri prijatí delegátov DHZ a HaZZ u prezidenta SR traja
členovia zboru zabezpečovali čestnú stráž a v poobedňajších hodinách pri príležitosti
osláv Sv. Floriána – patróna hasičov sme v spolupráci s OV DPO za účasti
zástupcov OR a KR HaZZ, HaZÚ hl. mesta Bratislava a iných DHZ na Ondrejskom
cintoríne zorganizovali kladenie vencov pri soche sv. Floriána a hrobe Ferdinanda
Martinenga. V spolupráci s OV DPO sme uskutočnili v zasadacích priestoroch našej
zbrojnice posedenie pre vekovo starších a zaslúžilých členov DPO. Bohužiaľ tento
rok sa z dôvodu malého množstva prihlásených družstiev neuskutočnil 18-ty ročník
súťaže „O putovný pohár Ferdinanda Martinenga“. Pre Magistrát hlavného mesta SR
členovia nášho zboru s hasičskou technikou zabezpečovali na Hlavnom námestí
bezpečný priebeh osláv Silvestra a Nového roku, a taktiež v priestoroch Incheby a
SND zabezpečovali služby počas neformálneho stretnutia ministrov obrany
členských štátov NATO. V mesiaci máj sme sa zúčastnili cvičenia na novú budovu
SND v spolupráci s HaZZ.
Po správe o činnosti nasledovala Správa o hospodárení, Správa revíznej
komisie, Plán práce a hlavné smery činnosti DHZ na rok 2010. Posledným bodom
bola diskusia, na začiatku ktorej predseda DHZ prečítal priznané hodnosti a následné
povýšenie členov do prislúchajúcich hasičských hodností. Taktiež boli členom zboru
odovzdané vyznamenania a medaily. Do diskusie sa zapojili všetci pozvaní hostia.
Ako prvý nás pozdravil a poďakoval za našu činnosť prezident DPO. Jeho účasť
a vyslovené slová sú pre nás vždy cťou. Predseda KV DPO vyzdvihol predovšetkým
športové výkony, zásluhy a reprezentáciu zboru, a aj bratislavského kraja, aj keď nie
už v priemere vekovo najmladšieho ženského družstva, a navrhol pre všetky členky
družstva mimoriadne povýšenie, s čím pán prezident DPO súhlasil. Veľmi milo nás to
prekvapilo a zo srdca Ďakujeme! Pán starosta sa nám taktiež poďakoval za našu
potrebnú činnosť, a vyslovil želanie a sľub, že urobí všetko preto, aby sme sa čo
najskôr ako zbor presťahovali do nových priestorov na Žilinskej ulici. Riaditeľ KR
HaZZ ďakuje a teší sa na spoluprácu, ako aj zástupcovia zahraničných družobných
delegácií, ktorí nás zároveň pozvali na svoje každoročné pohárové súťaže.
Po schválení uznesenia VČS pokračovala slávnostným obedom v priestoroch
rozhlasu a neformálnym priateľským stretnutím členov zboru a družobných delegácií
v priestoroch našej zbrojnice.

