DHZ Záhradné 2001
SÁNKOVAČKA
Tradičná sánkovačka sa pre nedostatok snehu, ktorého sme toho roku neužili, zmenila na
športový deň, ktorý sa konal 10. 2. 2001 Športového dňa sa zúčastnili deti našej obce ako
aj priatelia z IZ KOR-GYM Hertník. Začali sme prehliadkou našej obce na vozoch
ťahaných koňmi, ktorých majitelia sú F. Franko zo Záhradného a pán M. Čajka z Demjaty.
Ako prvá súťaž nasledovala pred kultúrnym domom upravená požiarna štafeta. Druhou
disciplínou bolo hádzanie lopty do kruhu. Po týchto disciplínách sme sa presunuli do
miestností MKD, kde súťažiaci dostali požiarnický guľáš, po ktorom ešte pokračovali tri
súťaže a to: súťaž s pingpongovou loptičkou, tanec s balónom, a tanec so stoličkami. Po
každej disciplíne boli piati najlepší ocenení. Odmeňovali sa osobitne deti z dediny a
priatelia z IZ KOR-GYM Hertník. Na záver bola detská diskotéka.
OPRAVA MIESTNOSTI
Dňa 24. 2. 2001 sa započalo s opravou miestnosti určenej pre požiarnikov (bývala
Predajňa mlieka).
14. 4. 2001 - STRÁŽENIE BOŽIEHO HROBU
Tak ako minulý rok aj v tomto roku sa požiarnici zhostili stráženia Božieho hrobu ako aj
obradov Bielej Soboty.
1. 5. 2001 - BRIGÁDA
V prvý májový deň sa požiarnici zúčastnili brigády na PD a to na pozemkoch v Tulčíku pre
zbere kamenia. Brigády sa zúčastnili títo členovia: Ján. Bednár, Stanislav Damankoš,
Anton Vasko, Viera Blaňárová a deti - Igor Bednár, Janík Blaňár, Tončo Vasko.
SVÄTÝ FLORIÁN
Tak ako i po iné roky sme nezabudli na 4. mája, keď sa slávi sv. Florián - patrón
požiarnikov. Oslavy sv. Floriána sa začali sv. omšou, ktorú celebroval Pán farár Štefan
Bielak. Omšu obetoval sa požiarny zbor našej obce, ľudí, ktorí im pomáhajú ako aj za
našich predchodcov. Po svätej omši sa požiarnici presunuli aj s obyvateľmi obce k
pomníku sv. Floriána, kde položili pamätný veniec. Pri pomníku mal príhovor pán farár. Po
ňom boli prečítané rozkazy Okresného výboru DPO v Prešove, kde bolí povýšení do
hodnosti mladší technik : Ján Bednár, Vincent Kriš, Dušan Damankoš a rozkazy veliteľa
DPZ Záhradné, kde boli povýšení do hodnosti starší požiarnik - T. Cvancigerová, K.
Krajňáková, P. Damankoš, J. Varga. Potom sme sa presunuli v slávnostnom sprievode na
cintorín, kde sme položili veniec na počesť našich predchodcov. Po skončení oficiálnej
časti sa konalo v kultúrnom dome posedenie požiarnikov.
POŽIARNICKÁ LIGA
13. mája sa konal prvý ročník ako aj prvé kolo požiarnickej ligy. Tejto požiarnickej ligy sa
zúčastnilo 16 požiarnych družstiev, na ktorú sa naše družstvá neprihlásili. Naše družstvá
mali za úkol reprezentatívne zabezpečiť zdarný priebeh a pohostenie požiarnych
družstiev, ktoré sa zúčastnili prvého kola požiarnickej ligy. Po ohlasoch, ktoré sme získali
po súťaži, môžeme konštatovať, že sa nám podarila. Sponzorsky prispeli: PD - Záhradné
PO skončení súťaže prišli medzi nás naši priatelia z KOR-GYM Hertník. Pohostili sme ich
požiarnickým gulášom.
19. 5. 2001 - ČISTENIE STUDNE
na požiadanie pani Krajňákovej sme čistili studňu pomocou ponorky, taktiež dezinfikovali
chlórom.

Posledná rozlúčka
22. mája sa požiarnici zúčastnili na poslednej rozlúčke s Imrichom Slávkovským (59 r); s
človekom, ktorý nepoznal slovo nedá sa; vždy keď sa požiarnici s prosbou o pomoc naňho
obrátili, vždy pomohol.
17. 6. 2001 - LADA
Dňa 17. 6. 2001 sa konala Okrsková previerka pripravenosti DPZ v Obci Lada. Tejto
previerky sa zúčastnili naše družstvá v kategórii muži, ženy. Muži sa umiestnili na 3.
mieste, ženy na 2. mieste. Ženy postúpili na okresné kolo Súťažili: muži - S. Damankoš, A.
Vasko, P. Kancír, J. Jakubčo, S. Tokár, P. Vsotek, M. Sabol, P. Kriš, J. Bednár, V. Kriš, D.
Damankoš, Ženy - A. Bednárová, S. Bednárová, M. Bujnovská, E. Gašpárová, M.
Oravcová, Z. Oravcová, D. Jacková, M. Rinďová, M. Krišová, K. Krajňáková, A.
Horváthová.
5. 7. 2001 VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ
Okresné kolo pripravenosti DPZ sa konalo vo Vyšnej Šebastovej dňa 5. 7. 2001. Súťažilo
tam družstvo žien. Naše dievčatá statočne zabojovali a z 10 zúčastnených požiarnych
družstiev obsadili 3. miesto Súťažili: A. Bednárová, S. Bednárová, M. Bujnovská, A.
Horváthová, E. Gašpárová, D. Jacková, S. Oravcová, M. Oravcová, M. Krišová, K.
Krajňáková.
8. 7. 2001 - HUBOŠOVCE
Stalo sa už tradíciou, že sa zúčastňujeme pohárovej súťaže o "Pohár Stráža". Naše
dievčatá znovu ukázali, že sú dobre pripravené a obsadili 2. miesto Muži v silnej
konkurencii obsadili 4. miesto a od 3. miesta ich delila iba 1 sekunda. Súťažili: muži - A.
Vasko, S. Damankoš, P. Kancír, S. Rinďa, S. Tokár, M. Sabol, P. Vsotek, J. Jakubčo, ženy
- A. Bednárová, S. Bednárová, M. Bujnovská, M. Oravcová, Z. Oravcová, M Krišová, A.
Horváthová, E. Gašpárová, D. Jacková.
POMOC OBČANOM
Po výdatných dažďoch, ktoré neobišli ani našu obec, niektorí občania mali zatopené
pivnice a znečistené studne. Na požiadanie občanov, ktorí bývajú v bytovke na Lesnej
ulice sme dňa 27. 7. 2001 ťahali studňu pomocou striekačky PS 12. Ťahania studne sa
zúčastnili: J. Blaňár, J. Bednár, Z. Petrásek, P. Vsotek.
TERŇA
V susednej obci Terňa sa dňa 29. 7. 2001 konalo okresné kolo pripravenosti DPZ mužov
nad 35 rokov a pohárová súťaž o "Pohár starostu obce". V pohárovej súťaži sa ženy
umiestnili na 1. mieste (35 sek.) a muži na mieste (28 sek.).
Spestrením celej súťaže bolo vyhodnotenie váhy požiarnych družstiev a jednotlivca. V
tejto súťaži naše družstvo mužov nad 35 rokov obsadilo 1. miesto. Najťažším požiarnikom
bol náš predseda Ján Blaňár s váhou 160 kg. Súťažili K. Krajňáková, D. Jacková, Z:
Oravcová, E. Gašpárová, M. Krišová, A. Bednárová, M. Bujnovská, M. Oravcová, S.
Bednárová, A. Horváthová, M. Osifová, muži - S. Damankoš, P. Vsotek, M. Sabol, Z.
Petrásek, P. Kriš, M. Vavrenec, S. Tokár, P. Kancír, S. Rinďa, J. Jakubčo, muži nad 35
rokov - J. Blaňár, V. Kriš, J. Bednár, J. Bujnovský, D. Damankoš, A. Vasko, A. Husovský, P.
Kolesár, F. Franko.
ŠPORTOVÝ DEŇ POŽIARNIKOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV
V nedeľu 26. 8. 2001 sme sa ráno zišli na miestnom ihrisku, kde sme privítali našich
priateľov z IZ KOR-GYM Hertník, bez ktorých by sme si toto stretnutie nevedeli ani

predstaviť. Spoločnými silami sme si skrášlili prostredie ihriska, vybudovali trať na
požiarny útok a spoločne sme pripravovali guláš a kukuricu. Všetci sme nacvičovali útok s
vodou na terče. V prestávke pre dobrej hudbe sme si zatancovali, a keďže bolo slnečné
počasie väčšina členov požiarneho zboru sa vykúpala v nádrži na vodu. Tí menej smelší
mali osviežujúcu sprchu, ktorú pripravili požiarnici z prúdnice s rozprašovačom. Príjemný
deň sa ukončil vo večerných hodinách odchodom našich priateľov z Hertníka. Domácich
rozohnala blížiaca sa búrka.
GERALTOV
Dňa 1. 9. 2001 sme sa zúčastnili na Geraltove Druhého ročníka kultúrno-športového dňa s
názvom Požiarnícke Mecheche. Tohto roku disciplíny pozostávali z týchto úsekov: beh vo
dvojici, chytanie rýb, fúrik urobený z dvojíc, fúkanie balónov, skladanie pohľadnice, jedenie
vianočky, požiarny útok. V tejto súťaži sa našim družstvám veľmi nedarilo, lebo si vytiahli
zložitú pohľadnicu, ktorú ani usporiadatelia nevedeli poskladať. Družstvá v tejto časti
obsadili 5. a 7. miesto. Po tejto disciplíne nasledovali požiarne útoky s vodou do terča,
ktorými boli vedrá, Naše družstvá - muži aj ženy získali prvé miesta.
13. 9. 2001 sme urobili generálny poriadok okolo požiarnej zbrojnice vzhľadom na to, že
15. 9. 2001 bola u nás odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Brigády sa
zúčastnili: J. Bednár, B. Kriš, S. Bednárová, A. Horváthová, K. Krajňáková, L. Franko.
Pomohli aj nečlenovia: Vincent Rapavý, František Blaňár.
ZEMIAKOVÁ BRIGÁDA
Na požiadanie vedenia Poľnohospodárskeho družstva sme sa 22. 9. 2001 zúčastnili
brigády pri zbere zemiakov. Pri zbere sme boli pridelení k administratíve PD, kde vládla
výborná spoločenská aj pracovná atmosféra, ku ktorej predseda družstva Ing. J. Klíma.
Brigády sa zúčastnili: J. Bednár, Z. Petrásek, M. Gábor, S. Tokár, A. Vasko, P. Vsotek, R.
Husovský, D. Damankoš, V. Blaňárová, J. Blaňár ml..
CHMEĽOV
Dňa 23. 9. 2001 sme sa zúčastnili pohárovej súťaže, kde prebiehala aj požiarna liga.
Všetci účastníci požiarnej ligy sa prihlásili aj do pohárovej súťaže, takže naši mali silnú
konkurenciu. Z dvadsiatich prihlásených skončili muži na 10. mieste. Naše ženy súťažili v
náhradnej zostave pre nemoc. Obsadili 2. miesto.
POSEDENIE S POŽIARNIKMI
17. 11. 2001 požiarnici zorganizovali už IV. Ročník posedenia s požiarnikmi s kultúrnym
programom. Program:
1. Svätá omša
2. Zhodnotenie činnosti DPZ
3. Hudobná skupina BB COUNTRY
4. Deti z IZ KOR-GYM Hertník
5. Ľudový rozprávač - Marián Sabol
6. Hasičský bál
Program sa niesol v znamení z predchádzajúcich rokov. Požiarnici sa za prítomnosti
verejnosti poďakovali všetkým, čo nám počas roka pomáhali. Nálada bola výborná,
nechýbal ani požiarnický guláš a občerstvenie. Na záver pre všetky deti z IZ KOR-GYM
Hertník daroval sladkosti pán Kručaj.
POSVIACKA SOCHY SV. FLORIÁNA NA FINTICKOM STRÁŽI
14. 10. 2001. Na pozvanie DPZ Fintice sme sa zúčastnili posviacky sv. Floriána, kde naši
požiarnici lemovali trať až na vrch Stráž, kde sa konala sv. omša, ktorú celebroval Alojz
Tkáč, ktorý aj posvätil sochu

VÝROČNÁ SCHÔDZA
16. 12. 2001 s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba navrhovanej a volenej komisie
3. Správa o činnosti
4. Správa o hospodárení
5. Diskusia
6. Správa volebnej komisie - Delegátov na okresné valné zhromaždenie
Výročnú členskú schôdzu otvoril predseda pán Blaňár. Správu o činnosti predniesol Dušan
Damankoš. Príhovor mal aj delegát okresného výboru Mikuláš Oravec. Kde sa poďakoval
všetkým našim členom za vykonanú prácu. Poďakovanie za našu prácu bolo vyslovené aj
zo strany obecného zastupiteľstva, ktoré zastupoval pán poslanec Miroslav Kazimír. Ako
jediný nedostatok nám zo strany obecného zastupiteľstva bolo vytknuté nedokončenie
miestnosti pre požiarnikov. V tajných voľbách do výboru boli zvolení títo členovia:
predseda: Ján Blaňár
podpredseda a veliteľ: Ján Bednár
podpredseda prevencie: Dušan Damankoš
tajomník: Martin Vavrenec
pokladník: Zdeno Petrásek
referent mládeže: Stanislav Damankoš
strojník: Vincent Kriš
materiálno technický referent: Anton Vasko
revízor: Zuzana Oravcová
Na okresné valné zhromaždenie delegátov DPZ boli zvolení Ján Bednár a Andrea
Bednárová.

