DHZ Záhradné 2002
PREVENTÍVNE POŽIARNE KONTROLY
22.2.2002 boli prevedené kontroly domov za účasti preventivára PZ Dušana Damankoša a
členov zastupiteľstva, ktoré majú určené svoje obvody. Bolo prekontrolovaných 81 domov.
Z poslancov obecného zastupiteľstva sa zúčastnili: Jozef Bujnovský, Marián Buriak,
Miroslav Kazimír.
ČLENSKÁ SCHÔDZA
sa konala 24. 2. 2002. Oboznámenie s priebehom okresného valného zhromaždenia,
ktoré sa konalo dňa 16. 2. 2002 v Prešove. Diskusia v ktorej sa mali vyjadriť členovia k
ďalším bodom našej práce a to:
- stráženie Božieho hrobu
PORIADOK OKOLO POŽIARNEJ ZBROJNICE
Z dôvodu Veľkonočných sviatkov si požiarnici chceli upratať svoje priestory, aby boli
ukážkové. Urobili brigádu na upratanie svojich priestorov okolo požiarnej zbrojnice.
Brigády pre upratovaní sa zúčastnili: Mariana Krišová, Andrea Bednárová, Slavomíra
Bednárová, Zuzana Oravcová, Mária Oravcová, , Daniela Jacková, Miroslava Osifová,
Alena Horváthová. Brigáda sa konala dňa 22. 3. 2002.
POŽIARE
Naši požiarnici cez Veľký týždeň zasahovali 3-krát a to v Zelený Štvrtok 28. 3. 2002 o 21.
30, keď Požiar spozoroval Ing. Anton Gašpár, ktorý sa vracal domov z Fintíc. Požiar sa
lokalizoval lopatami a požiarnou striekačkou PS 12 do 24. 00. Dňa 29. 3. 2002 o 10. 45
zbadal R. Husovský oblaky dymu v sade na Kutveji. Pri príchode k požiarovisku bolo
zistené, že horia pasienky susednej obce Veľký Slivník. Požiar bol pomocou lopát uhasený
do 12.00. V ten istý deň na pasienkoch Veľký Slivník na inom mieste znovu horelo. Požiar
bol zistený o 14.00. Znovu hasili naši požiarnici, ktorý oslovili domácich, ktorí sa o 20 min.
dostavili k požiaru.
1. požiar 21.30 do 24.00: Ing. Anton Gašpár, J. Bednár, J. Blaňár, J. Varga, D. Damankoš,
J. Bujnovský, P. Kolesár, A. Husovský, P. Vsotek, P. Damankoš, M. Rinďa, R. Tokár, J.
Jakubčo, S. Tokár.
2. požiar 10.45 do 12.00: J. Bednár, A. Husovský, P. Damankoš, R. Husovský, M. Rinďa,
L. Seman.
3.požiar 14.00: M. Rinďa, S. Damankoš, P. Damankoš, Z. Petrásek, A. Bednárová, J.
Jakubčo.
30. 3. 2002 STRÁŽENIE BOŽIEHO HROBU
Stalo sa tradíciou, že počas Veľkonočných sviatkov požiarnici na Bielu Sobotu sa
zúčastňujú stráženia Božieho hrobu a taktiež sú účastní pri večerných obradoch.
SVÄTÝ FLORIÁN
Dňa 3. 5. 2002 sa o 19. 00 hod. konala v Rímskokatolíckom kostole v Záhradnom svätá
omša na počesť sviatku svätého Floriána - patróna požiarnikov. Celebroval ju miestny
farár Štefan Bielak, ktorý v príhovore vyzdvihol potrebu požiarnych zborov a omšu
obetoval požiarnikom celého sveta. Po sv. omši všetci účastníci sa presunuli k soche sv.
Floriána, položil sa veniec a zapálila sa svieca. Po príhovore duchovného otca a po
prečítaní rozkazu veliteľa DPZ, ktorým povyšuje do hodnosti svojich členov, sa sviečkový
sprievod presunul na miestny cintorín. Položením venca ku sv. krížu a zapálením sviečky
si takto spomenuli na svojich dedov a otcov - požiarnikov. Po oficiálnej časti sa účastníci
presunuli do spoločenskej miestnosti požiarnej zbrojnice. Pri plápolajúcom ohni v kozube v

družnej debate si posedeli do polnoci. Treba spomenúť, že túto miestnosť si požiarnici
upravili tohto roku za finančnej pomoci Obecného úradu.
SVADBA
Dňa 4. 5. 2002 si povedali spoločné ÁNO požiarnik Stano a Anka, teraz už manželia
Damankošoví. Naši členovia im pri soche sv. Floriána zaželali na spoločnej ceste životom
všetko najlepšie a za zvukov požiarneho stroja im odovzdali svadobný dar.
SÚŤAŽ O POHÁR STAROSTU OBCE
Dňa 5. 5. 2002 sa za krásneho slnečného počasia konala na miestnom ihrisku pohárová
súťaž o Pohár starostu obce so začiatkom o 13. 00 hod.. Súťaže sa zúčastnilo 17
požiarnych družstiev.
Už ako prvých ráno o 9. 00 hod. požiarnici privítali svojich priateľov z Integračného
zariadenia KOR-GYM Hertník, s ktorými už 5 rokov majú nepísanú družbu a 3-krát do roka
ich pozývajú na svoje akcie. Pre nich ako aj pre deti z obce prepravili súťaže pomocou
vedrovej striekačky. Ako odmenu každý súťažiaci dostal sladkosť. Že o túto súťaž bol
veľký záujem svedčí aj fakt, že sa súťažilo až do konca hlavnej súťaže. Čo sa týka
pohárovej súťaže, súťažilo sa v požiarnych útokoch. Domáci muži skončili na 5. mieste s
časom 26,63 s a ženy na 2. mieste s časom 31,31 s.
1. 6. 2002 DEŇ DETÍ - PREŠOV
Na pozvanie Nadácie pre ženy sme sa zúčastnili nimi organizovaného dňa detí v Prešove
na detskom ihrisku TRILOVA Na našom stanovišti predviedli naši požiarnici požiarnu
techniku ako aj požiarne úlohy. Pre deti sme mali pripravené vedrove striekačky, na
ktorých si vyskúšali svoju šikovnosť.
30. 6. 2002 LIPNÍKY
V obci Lipníky sa dňa 30. 6. konalo obvodné kolo previerky pripravenosti požiarnych
družstiev. My sme tam mali 2 družstvá a to družstvo mužov a žien. Umiestnili sa takto:
muži - 3. miesto, ženy - 1. miesto
Ženy postúpili do okresného kola. Ženy: A. Bednárová, E. Gašpárová, D. Jacková, S.
Bednárová, M. Krišová, Z. Oravcová, A. Horváthová, M. Bujnovská, M. Oravcová, N.
Šmotková, M. Osifová Muži: M. Rinďa, J. Varga, M. Sabol, J. Jakubčo, S. Tokár, P. Kancír,
S. Damankoš, M. Vavrenec,
KAPUŠANY
Okresné kolo previerky pripravenosti sa konalo 5. 7. 2002 v Kapušanoch. Našim ženám sa
nedarilo, lebo prvýkrát behali štafetu na ovale a neboli na to zvyknuté a taktiež pri útoku
urobili chybu na sacom, preto skončili až na 9. mieste (ale nie posledné). Súťažili: M.
Osifová, D. Jacková, M. Oravcová Z. Oravcová, N. Šmotková, A. Bednárová, M. Krišová,
M. Bujnovská, E. Gašpárová.
POPLACH
Dňa 18. júla 2002 o 16.45 bol starostom obce Záhradné vyhlásený poplach požiarneho
zboru. Účelom poplachu bolo preveriť akcieschopnosť členov požiarneho zboru ako aj
pripravenosť techniky. Od vyhlásenia poplachu sa do 16.51 hod. dostavili títo členovia: A.
Vasko, J. Bednár, M. Rinďa, S. Tokár, V. Kriš, A. Husovský, M. Bujnovská, P. Kriš, S.
Damankoš, P. Kancír, A. Bednárová, Z. Oravcová, M. Oravcová, A. Horváthová, M.
Vavrenec, M. Sabol, P. Kuruc, J. Jakubčo.
Po krátkom oboznámení členov s ďalším postupom sa presunuli na Cintorínsku ulicu k
potoku Mošurovanka, kde sa začalo s odpratovaním zeminy z ulíc Hlavná a Cintorínska,
ktorá zostalá po búrkach 16. a 17. júla 2002 Pomocou striekačky PS-12 členovia DPZ

očistili uvedené ulice. Použité boli: 10 ks hadíc B a 5 ks hadíc C. Práce boli ukončené o 21
35 hod.
TERŇA
V Terni 14.7.2002 sa konala súťaž o Pohár starostu obce ako aj požiarnická liga. Aj keď
naše požiarnické družstvá mužov a žien urobili veľmi dobré časy na požiarnych útokoch,
stačilo to medzi elitou iba pre ženy na 5. miesto a pre mužov na 11. miesto.
SEDLICE
Okresné kolo previerky mužov nad 35 rokov sa konalo 21. 7. 2002 v Sedliciach za účasti
13 požiarnych družstiev. Naši muži zlepšili svoj čas oproti minulému roku o 5 sekúnd a
obsadili 5. miesto. Iba 1 sekunda ich delila od 3. miesta. Úspešne obhájili 1. miesto v
súťaži o najťažšieho muža - požiarnika a najťažšie družstvo. Súťažili Blaňár, Bednár, Kriš,
Silvay, Damankoš, Vasko, Kolesár, Franko, Husovský.
17. 8. 2002 STRETNUTIE
Požiarnici pripravili pre svojich rodinných príslušníkov ako aj pre deti z IZ KOR-GYM
Hertník spoločné stretnutie na miestnom ihrisku. Pri tejto príležitosti si nacvičovali požiarny
útok naše mladé dievčatá 13 - 14ročné, ktorým sme dali názov ROSNIČKY. Ako hostí sme
pozvali aj PD žien z Demjaty. Zmerali si svoje sily v požiarnom útoku s našimi ženami.
Nálada bola dobrá, Pochutnali sme si na tradičnom guláši a varenej kukurici.
25. 8. 2002 FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE
Naši požiarnici počas prestávok futbalových zápasov ukázali svoje umenie v požiarnych
útokoch. Postarali sme sa o celkové spestrenie atmosféry na ihrisku (hra na harmonike a
husliach).
1. 9. 2002 HUBOŠOVCE
Už tradične sa zúčastňujeme pohárovej súťaže v Hubošovciach o Pohár Stráža. Tohto
roku okrem mužov a žien sa predstavili aj naše žiačky. Umiestnenie: ženy 3. miesto, muži
5. miesto. Naše žiačky v svojej kategórii prvým svojim časom 44,19 sek. obsadili 1.
miesto.
SVADBA
Dňa 28. 9. 2002 ďalší z našich členov vstúpil do zväzku manželského. Na ich spoločnej
ceste sme im popriali všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky a zdravých potomkov. Zároveň
sa im odovzdal svadobný dar.
Dňa 23. 11. 2002 sa o 16. 00 hod. konala sv. omša za členov požiarneho zboru. Večer sa
konal Hasičský bál.

