DHZ Záhradné 2003
SÁNKOVAČKA
22. 2. 2003 sa za krásneho slnečného počasia s kopou snehu naši členovia usporiadali
ďalší ročník spoločnej sánkovačky, pre našich priateľov z KOR-GYM Hertník a deti našej
obce. Hromadným štartom dolu kopcom o 10. 00 hod. bol otvorený deň plný hier. Tí, ktorí
cítili hlad alebo smäd počas sánkovania sa mohli občerstviť obloženou žemľou a teplým
čajom, ktorý sa podával u pána Jána Silvaya. Po vyšantení sa účastníci presunuli do
MKD, kde na ne čakali ďalšie súťaže. Nechýbala ani diskotéka a výborný Hasičský guláš.
Každý zo zúčastnených dostal za účasť v súťažiach pero.
1. 2. 2003 SVADBA
Ďalší z našich členov vstúpil do stavu manželského. Na druhý deň sa v požiarnej zbrojnici
z novomanželmi Rinďovimi stretli naši členovia, kde im zaželali všetko najlepšie na
spoločnej ceste životom a odovzdali svadobný dar (mikrovlnku).
VÝROČNÁ SCHÔDZA
26. 1. 2003 v MKS uskutočnila výročná schôdza, ktorú otvoril predseda Ján Blaňár a
privítal starostu obce Ing. Gašpára a delegáta OV Štefana Mikolaja. Správu o činnosti
predniesol Dušan Damankoš. Zo správy bolo vidieť, že hasičský zbor je všestranný a
zúčastňuje sa na mnohých akciách v obci ako aj mimo nej. V diskusii vystúpil aj veliteľ Ján
Bednár, ktorý poďakoval všetkým, ktorý sa podieľali na dosiahnutých výsledkoch. Našu
činnosť veľmi kladne hodnotil aj delegát Štefan Mikolaj ako aj starosta obce Ing. Gašpár a
zaželali nám do ďalšej práce všetko najlepšie.
POPLACH
30. 3. 2003 o 16. 55 hod. náš hasičský zbor bol požiadaný pánom Petraškom z Veľkého
Slivníka o pomoc pre hasení požiaru v oblasti Vápeniky. Našich členom sme oslovili. Po
niekoľkých minútach sme už pripravení štartovali na miesto udalosti. Po príchode sme sa
dozvedeli, že domáci, ktorí sa zúčastnili vo veľkom počte, hru s ohňom vyhrali. Aj napriek
tomu, že sme nemuseli zasahovať, našim členom sa dostalo poďakovania. Zúčastnili sa:
J. Bednár, J. Blaňár, P. Kancír, A. Vasko, S. Tokár, S. Rinďa, J. Varga, P. Vsotek, M.
Krišová, S. Bednárová, A. Bednárová.
POŽIAR
14. 4. 2003 v katastri Odalky bol spozorovaný požiar. Ten bol úspešne zlikvidovaný hlavne
našou mládežou a to pomocou lopát a zasypávaním hliny. Zásahu boli účastní - J. Bednár,
A. Bednárová, p. Trecak.
UPRATOVANIE - 15. 4. 2003
Pred veľkonočnými sviatkami tak ako každý rok členovia hasičského zboru sa zúčastnili
upratovania okolo požiarnej zbrojnice a hlavnej cesty okolo kostola.
STRÁŽENIE BOŽIEHO HROBU
Stráženia Božieho hrobu sa zúčastnili všetci členovia hasičského zboru, ako aj účasti na
večerných obradoch.
POPLACH A OSLAVA SV. FLORIÁNA
Dňa 3. 5. 2003, keď sa hasiči pripravovali na oslavu sv. Floriána sa obcou prehnala búrka,
ktorá po sebe zanechala naplavenú zeminu na Hlavnej a Cintorínskej ulici. Z toho dôvodu
bol vyhlásený starostom obce poplach príslušníkom DHZ o 14. 30 hod. Po 5 minútach už
boli pre zbrojnici prví členovia a ručne odtiahli stroj PS 12 k potoku Mošurovanka, kde sa

začalo s rozvinutím hadíc do bojovej polohy. S čistením a odpratávaním zeminy sa začalo
o 15. 00 hod. a práce trvali do 18. 30 hod. Na pomoc pri likvidácii tejto udalosti boli
oslovení aj hasiči z V. Slivníka, ktorí v krátkom čase boli na mieste, keďže nemali PS, ktorú
mali v oprave bol oslovený strojník z M. Slivníka, ktorý na výzvu reagoval promptne a o
niekoľko min. sa mohlo začať čistenie aj z druhej strany ulice.
Hasiči už nestihli sv. omšu, ktorá v ten deň bola obetovaná za nich, a preto tak ako boli
oblečení pri zásahu počkali pred kostolom. Po sv. omši sa spolu s hasičmi z V. a M.
Slivníka presunuli k soche sv. Floriána, kde sa položil veniec a zapálila sviečka. Po
príhovore duchovného otca a prečítaní rozkazu veliteľa DHZ vystúpil aj veliteľ DHZ, kde v
príhovore všetkým zúčastneným poďakoval za pomoc a odovzdal duchovnému otcovi
Pozdravný list OV DPO v Prešove. Potom sme sa presunuli na cintorín, kde položením
venca a zapálením sviečky ku krížu sme si uctili pamiatku svojich zosnulých členov. Po
skončení si členovia posedeli v priestoroch hasičskej zbrojnice.
KAPUŠANY 4. 5. 2003
Pri príležitosti 80. výročia vzniku DHZ v Kapušanoch usporiadali pohárovú súťaž, na ktorej
sa zúčastnilo aj naše družstvo mužov. Obsadili tam 4. miesto.
ZÁHRADNÉ
Dňa 25. 5. 2003 náš DHZ na miestnom ihrisku zorganizoval súťaž o pohár starostu obce.
Zúčastnilo sa na nej 22 hasičských zborov. Prítomní boli aj naši priatelia z IZ KOR-GYM
Hertník. Naše družstvá sa umiestnili takto: muži 4. miesto, ženy - 1. miesto, žiačky - 1.
miesto.
UPRATOVANIE PO BÚRKE
5. 6. 2003 sa obcou prehnala silná veterná smršť. Povyvracala stromy, znečistila cestu
konármi a listami. Keď všetko utíchlo hasiči mali plné ruky práce. Odstraňovali popadané
stromy, konáre a lístie.
MALÝ ŠARIŠ
22. 6. 2003 sa v M. Šariši zúčastnili naši muži a ženy na okrskových previerkach. Aj
napriek organizačným problémom v družstve žien sa tieto umiestili na 1. mieste a postúpili
na okresné kolo. Muži sa umiestnili na 4. mieste.
TERŇA 5. 7. 2003
Pri príležitosti 80. výročia založenia DHZ usporiadali okresné kolo pripravenosti DHZ.
Naše ženy obsadili 10. miesto. Nie sme na to hrdí, aj tak našim ženám, ktoré súťažili
ďakujeme. Poďakovanie im patrí za to, že 5 členiek sa súťaže zúčastnili po prvýkrát
namiesto tých, ktoré sa súťaže odmietli zúčastniť. Súťažili - A. Bednárová, S. Bednárová,,
M. Krišová, E. Gašpárová, S. Silvayová, E. Stachová, M. Osifová, Kmecová, K.
Krajňáková.
LEMEŠANY 20. 7. 2003
V Lemešanoch usporiadali okresné kolo družstiev HZ mužov na d 35 rokov. Naši muži z
18 zúčastnených zborov sa umiestnili na 6. mieste. Súťažili J. Bednár, V. Kriš, P. Kolesár,
J. Silvay, F. Franko, A. Vasko, D. Damankoš, A. Husovský, J. Blaňár.
VEĽKÝ SLIVNÍK
27. 7. 2003 hasičské družstvo vo V. Slivníku po prvýkrát usporiadalo súťaž HD. Náš HZ
vyslal 2 družstvá mužov a 2 družstvá žien (ženy a dievčatá). Na súťaži ich podporili rodinní
príslušníci, ktorí sa zúčastnili v hojnom počte.
Družstvá obsadili také miesta:

Muži - 1. družstvo - 3. miesto
2. družstvo - 4. miesto
Ženy - 1. družstvo - 1. miesto
dievčatá - 1. miesto
Muži zlepšili svoj rekord z pož. Útoku (čas 24,16s).
ČISTENIE KANÁLOV
Na požiadanie starostu obce sa v dňoch 15. 8. a 19. 8. 2003 vykonalo prepláchnutie
kanálov pomocou striekačky PS 12.
POŽIAR
Dňa 18. 8. 2003 o 13. 30 hod. bol spozorovaný požiar v katastri obce Odalky. Starostom
obce bol vyhlásený poplach. Pri likvidácii požiaru okrem našich hasičov bol účastný aj
hasičský a záchranný zbor z Prešova. Príčinou požiaru bolo vypaľovanie slamy na
súkromnom pozemku, ktorý sa pôsobením vetra rozšíril aj na spomínanú oblasť.
SPOLOČNÉ STRETNUTIE HASIČOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV
24. 8. 2003 si naši členovia a ich rodinný príslušníci naplánovali, že sa spolu zabavia a
zaspomínajú. Nechýbali medzi nami ani naši priatelia z IZ KOR-GYM Hertník. Okrem
dobrého pohostenia a športových súťaží nechýbal ani výcvik mladých členov HZ a ukážky
tých, ktorí nás reprezentujú počas celého roka.
9. 9. 2003 POMOC POĽNOHOSPODÁRSKEMU DRUŽSTVU
Vzhľadom na to, že toho roku bola veľmi suchá jeseň, vedenie PD nás požiadalo o pomoc
pri zavlažovaní kapusty. Zúčastnili sa tam naši dvaja členovia Vincent a Pavol Krišovi, ktorí
použili našu požiarnu techniku.
RASLAVICE
Na pohárovej súťaži 21. 9. 2003 O pohár starostu obce Raslavice sa zúčastnili naše 2
družstvá a to muži nad 35 rokov a zmiešané družstvo žien, ktoré obsadilo 1. miesto pre
nás rekordným časom 24 sekúnd.
BRIGÁDA NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE
Poľnohospodárske družstvo v Záhradnom je jedným z našich sponzorov, a preto sme sa aj
my rozhodli pomôcť im. 4. 10. 2003 sme sa zúčastnili brigády pri čistení a zbere kalerábov.
ČISTENIE STUDNE 6. 10. 2003
V našej obci sa začala rekonštrukcia školy, a preto žiaci boli premiestnení do objektov
nového Obecného úradu a starého OÚ. Učitelia, ktorí pôsobia na starom OÚ sa sťažovali
na zápach pitnej vody. Boli sme oslovení starostom obce, aby sme studňu vyčistili.
Odstránili sme tam usadeniny a pomocou striekačky PS 12 sme studňu prečistili.
VYPÚŠŤANIE RYBNÍKA
Na požiadanie majiteľov rybníka pri PD, ktorí chceli robiť výlov rýb a nemohli spustiť vodu
pre poruchu uzáveru sme pomocou striekačky PS 12 v dňoch 17. a 18. 10. 2003
prečerpávať vodu z rybníka do potoka.
HASIČSKÝ PLES
Už sa stalo tradíciou, že koncom roka HZ usporiada hasičský ples. Bolo tak aj toho roku.
22. 10. 2003 nám do tanca hrala skupina Domino. Celý ples sa niesol vo výbornej
atmosfére a bol obohatený aj o tombolu, o ktorú sa zaslúžila hlavne rodina Huskovska.
Svojou účasťou nás podporil aj otec duchovný Štefan Bielak.

