DHZ Záhradné 2005
Rok 2005 sme začali brigádou v lese, kde sme zbierali a pálili konáre po ťažbe dreva.
Tejto činnosti sa v dňoch od 11. do 18.januára podieľali členovia: S. Rinďa, S. Tokár, Z.
Petrásek a J. Bednár.
22. januára sa konala výročná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 38 členov. Ako
hostia boli prítomní zástupcovia telovýchovnej jednoty Peter Kancir a Igor Štec a náš
duchovný otec p. Sojčák. Počas schôdze boli odovzdané ďakovné listy Okresného výboru
DPZ za pomoc pri odstraňovaní následkov po búrke v susednej obci Tulčík a to členom: A.
Husovskému, V. Krišovi, M. Sabolovi, J, Silvaymu a D. Damankošovi.
V dňoch 29.01. -31. 01. V. Kriš, D. Damankoš a M. Vavrenec boli účastní pri vytvorení
ľadovej plochy pri Miestnom kultúrnom stredisku.
Aj v tomto roku sme zorganizovali spoločnú sánkovačku pre detí z obce a pre priateľov z
IZ KOR-GYM Hertník. Nechýbali súťaže, ktoré sa konali v kultúrnom dome, guláš a vecné
odmeny pre všetkých.
Počas Veľkonočných sviatkov sa členovia vystriedali pri strážení Božieho hrobu a boli
nápomocní pri obradoch.
Dňa 08. 05. sa v našej obci konala konsekrácia nášho kostola a my sme boli poverení
usporiadateľskou činnosťou.
22. mája sme si pripomenuli 80. výročie založenia DHZ, ako aj sviatok sv. Floriána. Oslavy
sa začali sv. omšou, pri ktorej bola posvätená zástava DHZ Záhradné, ktorú nám vyšila p.
Magda Bednárová. Po omši sa účastníci presunuli k soche sv. Floriána, kde položením
kytice a zapálením sviečky si uctili patróna hasičov. Po príhovore duchovného otca,
velitelia DHZ a okresného riaditeľa DPO boli odovzdané ďakovné listy okresného výboru
dlhoročným členom a to Františkovi Račekovi, Jozefovi Račekovi, Júliusovi Krišovi a
Pavlovi Jakubčovi. Ďakovné listy boli udelené aj členom výboru – Jánovi Blaňárovi, Jánovi
Bednárovi, Vincentovi Krišovi a Dušanovi Damankošovi. Od starostu obce Ing. Gašpára
dlhoroční členovia obdržali vecné dary. Po tom akte sa účastníci v sprievode obcou
presunuli na miestne ihrisko, kde ich privítal starosta obce na 4. ročníku súťaže „O pohár
starostu obce“. Zúčastnilo sa na ňom 19 hasičských družstiev, po prvýkrát aj hasiči z
Kamenice nad Cirochou z rodiska duchovného otca p. Sojčáka.
Naše družstvá sa umiestnili takto:
ženy – 3. miesto
muži – 6. miesto.
Počas prestávky predviedli ukážky raketového modelárstva a v lietaní na športových
padákoch p. Oulický a jeho priatelia. O hudobnú vložku sa postaral Ing. Buriak, na
husliach a harmonike p. Ondečko s priateľom.
26. mája a 15. septembra sa konali cirkevné slávnosti v našej obci, kde naši členovia
prispeli svojou asistenciou.
5. júna sme mali malé posedenia s mladomanželmi Opetovými, ktorým sa odovzdal vecný

dar a poprialo sa im všetko najlepšie na spoločnej ceste životom.
26. júna v susednej obci Fintice sa konali obvodové previerky pripravenosti, kde naše ženy
obsadili 2. miesto a postúpili na okresné kolo. Muži obsadili 3. miesto.
3. júla sa konala pohárová súťaž v Terni, kde naše družstvá obsadili:
ženy - 3. miesto
muži -11. miesto.
10. júla sa konalo okresné kolo v Kojaticiach, kde nás reprezentovali naše ženy. Za veľmi
nepriaznivého počasia obsadili 6. miesto.
17. júla muži nad 35 rokov nás reprezentovali na okresnom kole vo Fričovciach. Ešte pred
samotnou súťažou si na miestnom cintoríne uctili pamiatku nebohého duchovného otca
Kolára položením kytice a zapálením sviečky. V súťaži naše družstvo z 20 účastníkov
obsadilo 8. miesto.
Na ďalších pohárových súťažiach sa naše družstvá umiestnili takto:
31. 07. – V. Slivník
ženy - 2. miesto
muži - 4. miesto

21. 08. – Fulianka
ženy - 1. miesto
muži - 3. miesto

28. 08. – Raslavice
ženy – 1. miesto
muži – 8. miesto
Dňa 04. 09. sa konala v našej obci birmovka a po skončení bola otvorená a posvätená
zrekonštruovaná základná škola. Pri týchto činnostiach naši členovia boli poverení
usporiadateľskou činnosťou.
Starostovia obcí Fintice a Záhradné 25. 09. zorganizovali výstup na Stráž k vysielaču rádia
Lumen. Samotná cesta sa začala stretnutím občanov oboch obcí pri hájenke, odkiaľ
spoločne kráčali k vrcholu. Po ceste boli zastavenia Krížovej cesty a na vrchole sv. omša,
ktorú celebroval A. Tkáč. Naši členovia pri tejto akcii vyviezli potrebný materiál na

vetrieske až pod samotný vrchol, ktorú riadil skúsený vodič J. Blaňár. Potom spoločne s
hasičmi z Fintíc sa postavili stany, rozložili stoly, natiahlo potrebné ozvučenie a potrebné
veci. Počas Krížovej cesty pri zastaveniach stáli hasiči po dvojiciach. Treba pripomenúť,
že v ten deň bolo veľmi pekné počasie.
Zúčastnili sa títo členovia: J. Blaňár, J. Bednár, J. Silvay, P. Kolesár, A. Husovský, M.
Vavrenec, J. Jakubčo, P. Kriš, A. Vasko, M. Sabol, I. Bednár, R. Husovský, S. Stachová, L.
Kmecová, M. Jakubčová.
25. 10. sme sa zúčastnili brigády na Poľnohospodárskom družstve v Záhradnom pri
triedení zeleniny v počte 22 členov: J. Blaňár, J. Bednár, A. Husovský, Z. Petrásek, I.
Bednár, J. Blaňár ml., S. Stachová, L. Kmecová, M. Jakubčová, S. Silvayová, S.
Bednárová, V. Blaňárová, J. Stachová, M. Bednárová.
12. 11. sa konala sv. omša za členov hasičského zboru, po ktorej sa v kultúrnom stredisku
konal už 8. ročník hasičského bálu. Zúčastnilo sa na ňom 80 ľudí.
Počas celého roka sme sa starali o priestory okolo požiarnej zbrojnice (kosenie,
upratovanie), ako aj nástenku, ktorá bola robená vždy na aktuálnu tému.
Za uplynulé obdobie roka 2005 sme nezaznamenali požiar a taktiež nás nepostihli živelné
pohromy. Veríme, že aj v r. 2006 to bude tak a že sa budeme stretávať iba pri kultúrnych a
hasičských súťažiach.
Pri hasičských súťažiach nás v r. 2005 reprezentovali títo členovia:
Muži nad 35 rokov:
Ján Blaňár
Ján Bednár
Ján Silvay
Peter Kolesár
Anton Husovský
Dušan Damankoš
Anton Vasko
Marián Sabol
Peter Kriš
Jaroslav Kmec
Muži:

Ženy:

Pavol Kancír

Andrea Bednárová

Slavomír Tokár

Eva Gašpárová

Anton Husovský

Lenka Kaššiová

Richard Husovský

Slávka Stachová

Stanislav Damankoš

Lenka Kmecová

Patrik Damankoš

Monika Gajdošová

Ján Jakubčo

Stanislava Silvayová

Igor Bednár

Mária Jakubčová

Marián Sabol

Ľudka Husovská

Anežka Rákošová
Erika Stachová

