DHZ Záhradné 2004
Výročná schôdza
dňa 15. 01. 2004 sa konala výročná schôdza DHZ za účasti 38 členov. Obecný úrad
zastupoval poslanec Miroslav Kažimír. Za okresný výbor (delegát) sa zúčastnil Mikuláš
Oravec (M. Slivník).
V mesiaci januári boli vykonané preventívne prehliadky 50-tich domov, ktoré previedol
preventivár Dušan Damankoš s poslancami obecného zastupiteľstva.
Bola prevedená generálna oprava PS 12 pod vedením Jána Blaňára. Pomáhali mu
Slavomír Tokar, Pavol Kancir a Slavomír Rinďa.
Na vyšití znaku, ako aj celej zástavy DPO SR sa podieľali Magdaléna Bednárová a Andrea
Bednárová.
IMZ
07. 03. 2004 sa konala v spoločenskej miestnosti požiarnej zbrojnice IMZ. Zúčastnilo sa
26 funkcionárov z okrsku. Pre zúčastnených okrem tradičného občerstvenia sa podával aj
guľáš.
Športový deň
20. 03. 2004 sa pre deti z obce, ako aj priateľov z Integračného zariadenia Hertník konal
športový deň. Za bohatej snehovej nádielky sa uskutočnila sánkovačka na Hlybokej dráhe,
súťaže v kultúrnom dome, prehliadka požiarnej zbrojnice spojená so školením deti o
požiaroch a ich predchádzaní. Nechýbalo občerstvenie a ceny pre súťažiacich.
Stráženie Božieho hrobu
Skoro všetci členovia sa zúčastnili stráženia Božieho hrobu ako aj asistenti pri večerných
obradov.
17. 04. 2004 sa konala oprava hasičskej výzbroje a na spoločenskej miestnosti sa
zamurovali dvere, ktoré boli naviac. Na tejto činnosti sa zúčastnili D. Damankoš, J.
Bednár, Z. Petrásek.
Brigáda na PD
24. 04. 2004 sa uskutočnila na Poľnohospodárskom družstve brigáda pri zbere kameňa z
poľa.
Oslava sv. Floriána – 06. 05. 2004
Oslava sa začala svätou omšou a posvätením zástavy DPO SR. Pokračovala kladením
vencov k soche sv. Floriána a na cintoríne k sv. Krížu za našich predchodcov. Nakoniec
bolo v spoločenskej miestnosti zbrojnice slávnostne posedenie s občerstvením.
Pohárová súťaž

23. 05. 2004 bola uskutočnená súťaž O pohár starostu obce Záhradné. Nechýbali ani
súťaže pre deti a priateľov z IZ Korgym Hertník. Počasie nám nevyšlo a tak záverečný
ceremoniál sa vykonal pod tribúnou. Ako sponzorský dar na túto súťaž nám
Poľnohospodárske družstvo poskytlo prasa 130 kg, ktoré sa spracovalo na dvore p.
Vavrenca.
01. 06. 2004 sa Dušan Damankoš, náš dlhoročný člen dožil krásnych 50 rokov života.
Oslávili sme to spolu s ním.
Mirkovce
06. 06. 2004 sme sa zúčastnili pohárovej súťaže. Naše družstva sa umiestnili takto:
ženy – 2. miesto
muži – 3. miesto
Brigáda
Z príležitosti primičnej omše Jána Petrovčíka sa od 07. 06. do 15. 06. 2004 konali brigády
na fasáde zbrojnice, úpravy okolia, natieranie plota okolo fary a kostola.
20. 06. 2004 sme boli účastní na usporiadateľskej činnosti pri primičnej omši.
Previerky pripravenosti
27. 06. 2004 v Nemcovciach boli previerky pripravenosti obvodového kola, kde sme sa
umiestnili takto: ženy – 4. miesto
muži – 2. miesto
Výsledok nebol najlepší a to z dôvodu neúčasti tých členov, ktorí sa na previerky
pripravovali.
Terňa – 04. 07. 2004
Na pohárovej súťaži v Terni sme obsadili: ženy -

miesto

muži - miesto
V dobre rozbehnutých útokoch nám v polovici trate zhasol stroj. Príčina: uvoľnený kábel
prístrojovky.
Sedlice - 11. 07. 2004
Okresné kolo PP sa konalo v Sedliciach. Zúčastnili sa ženy a skončili na 7. mieste.
Nedarilo sa im nabrať vodu – nádrž bola nízka.
Brigáda – 15. 07. 2004
Na oslovenie duchovného otca sa naši členovia zúčastnili brigády v Košickom seminári.

Križovany – 18. 07. 2004
Okresného kola nad 35 rokov sa zúčastnilo družstvo mužov a obsadili miesto.
Kamenica nad Cirochou
18. 07. 2004 sa naše družstvo po prvýkrát zúčastnilo súťaže za hranicami okresu. Zaslúžil
sa o to náš nový duchovný otec Štefan Sojčák, ktorý mal veľký záujem o to, aby sme
navštívili jeho rodisko a nadviazali družbu s ich DHZ. Naši muži sa tam umiestnili na 5.
mieste, ženy na 2. mieste.
29. 04.l 2004 sa cez našu a okolité obce prehnala búrka a zrazu boli koryta riek Terňanka
a Mošurovianka plné. V tú noc naši členovia monitorovali hladiny riek na čele so starostom
obce Ing. Gašpárom. Zúčastnili sa Ján Bednár, Anton Husovský, Richard Husovský v čase
od 2230 hod. do 130 hod., keď voda strácala na site a dážď ustal.
30.-31. 07. 2004 na požiadanie starostu obce Tulčík sa naši členovia zúčastnili na likvidácii
následkov po búrke a to ťahanie vody zo studní, pivníc a čistenie cesty. Zúčastnili sa: D.
Damankoš, V. Kriš, A. Husovský, J. Silvay, M. Sabol.
12. 08. 2004 na požiadanie starostu obce Ing. Gašpára sa uskutočnil zber starých
autobatérií. Zúčastnili sa: Anton Husovský, Ján Bednár, Marián Sabol.
Športový deň
22. 08. 2004 bol letný športový deň pre rodinných príslušníkov a priateľov z Hertníka. Čas
nám nevyšiel, celý deň pršalo a tak plánované súťaže na ihrisku sme museli presunúť do
kultúrneho domu. Aj napriek tomu nálada bola výborná. V popoludňajších hodinách sme
sa zúčastnili s našimi priateľmi na pohárovej súťaži vo Veľkom Slivníku. Ženy obsadili 1.
miesto, muži miesto.
Ruská Nová Ves – 29. 08. 2004
Naše ženské mužstvo sa zúčastnilo na pohárovej súťaže v Ruskej Novej Vsi. Po prvom
neplatnom pokuse ženy rezignovali a druhým pokusom dokázali, že na to majú a skončili
na 1. mieste.
Od 31. 08. 2004 sme boli účastní pri stavaní a premiestňovaní lešenia v kostole, kde sa
menili okná a dvere a vykonávala sa nová maľba vnútrajška kostola.
Hasičský bál – 13. 11. 2004
Dňa 13. 11. 2004 sa uskutočnil 7.ročník hasičského bálu, na ktorom sa zúčastnilo 140
ľudí. Nechýbala tombola, švédske stoly so šalátmi a hasičský guľáš. Už štvrtý rok do tanca
hrala skupina DOMINO.

