DHZ Záhradné 2007
V roku 2007 ako naša prvá akcia bola sánkovačka, ktorá sa konala 17.2. Vzhľadom
k tomu, že nebolo snehu konal sa športový deň pre deti z obce a priateľov z Integračného
zariadenia KOR-GYM Hertník.
V apríli počas Veľkonočných sviatkov 6.4.-8.4. 2007 sme boli nápomocní pri strážení
Božieho hrobu a asistencii pri cirkevných obradoch.
Počas roka sme boli účastní ešte pri týchto cirkevných akciách:
7.6. – sviatok Božieho tela
15.9. – sviatok Sedembolestnej Panny Márie
30.9. – bohoslužba na Fintickom Stráži
5. mája sme spomínali na sviatok sv. Floriána, tak ako v posledných rokoch – svätou
omšou a kladením vencov k soche sv. Floriána a na miestnom cintoríne.
V spojení s týmto sviatkom sa 6. mája konala u nás na miestnom ihrisku súťaž o pohár
starostu obce. Zúčastnilo sa jej 10 hasičských družstiev a nechýbali ani priatelia z IZ KORGYM Hertník.
13.mája sa na Čergove konali oslavy sv. Floriána za účasti troch okresov /Bardejov,
Prešov, Sabinov/, na ktorej sa zúčastnili aj naši členovia spolu so svojimi rodinnými
príslušníkmi.
Počas roka sme sa okrem súťaže ,ktorú sme organizovali doma zúčastnili týchto
hasičských súťaži: - 24.6. - obvodné kolo PP v Demjate kde nás reprezentovali ženy
- 1.7. – pohárová súťaž v Terni – mali sme zmiešané družstvo
- 8.7. - pohárová súťaž v Kamenice n/Cirochou
- 29.7. – pohárová súťaž v Gregorovciach – zmiešané družstvo
-- 26.8. – pohárová súťaž vo Veľkom Slivníku - spojená so stretnutím s rodinným
príslušníkmi
a priateľmi z IZ – KOR – GYM Hertník.
Pre náš hasičský zbor sa dosť významná udalosť stala 15.8., kedy nám boli pridelené
poznávacie značky na hasičské vozidlo CAS 25 a vzápätí na to 24.8. bola vykonaná
technická a emisná kontrola vozidla.
Okrem iného doteraz spomenutých akcií sme sa v priebehu roka zúčastnili:
20.10. – brigády na poľnohospodárskom družstve pri triedení zemiakov,
10.11. – sme usporiadali hasičský ples, pred ktorým bola sv. omša za hasičov,
11.11. – sme sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s priateľom požiarnikom Jaroslavom
Eliášom,
25.11. – posedenie s novomanželmi Mihálikovimi.
Počas roka sme mali 3 výjazdy k požiarom a to: 4.5. v obci Demjata – požiar stohu
slamy, 17.7. a 29.7. požiar medzi obcami Malý a Veľký Slivník.
V priebehu celého roka sme sa starali o priestory okolo požiarnej zbrojnice ako aj
o miestnu nástenku.
V roku 2007 sme v našej obci nezaznamenali požiar, ani žiadnu živelnú udalosť.
Želáme si, aby nás všetko zlé obišlo aj v roku 2008.

