DHZ Záhradné 2006
Rok 2006 sme začali výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala 31. 01. za účasti 21
členov a hostí: starosta obce Ing. Gašpár, duchovný otec p. Sojčák a za okresný výbor
riaditeľ okresného výboru p. Mikolaj a delegát p. Oravec.
V zime pravidelne organizujeme spoločnú sánkovačku pre deti z obce a našich priateľov z
Integračného zariadenia KOR-GYM Hertník. Uskutočnila sa 18. 02. Po výdatnej
sánkovačke po Hlybokej dráhe sa konali rôzne súťaže v kultúrnom dome. Víťazi boli
odmenení vecnými cenami, ktoré darovali p. Lehotský a p. Bartková (obaja z Prešova). O
občerstvenie sa postarali hasiči tradičným gulášom, žemľou a čajom.
V apríli počas Veľkonočných sviatkov boli naši členovia účastní pri strážení Božieho hrobu
ako aj pri cirkevných obradoch.
Počas roka čo sa týka cirkevných akcií sme boli nápomocní pri týchto sviatkov:
15. 06. – sviatok Božieho tela - oltáriky
15. 09. -16. 09. – sviatok Sedem Bolestnej Panny Márii
24. 09. – Krížová cesta a následne svätá omša na Fintickom stráži.
Pri tejto akcii naši členovia vyviezli potrebný materiál na vetrieske vďaka nášmu
predsedovi J. Blaňárovi. Postarali sa o zdarný priebeh a ukončenie celej akcie.
4. mája je sviatok sv. Floriána patróna hasičov. Jeho pamiatku sme si uctili svätou omšou
a položením kytice a zapálením sviečky pri jeho soche a tiež na miestnom cintoríne.
7. mája ako prvý v okrese sme zorganizovali pohárovú súťaž O pohár starostu obce.
Zúčastnilo sa jej 11 mužských a 5 ženských družstiev.
Ďalej sme sa zúčastnili na týchto pohárových súťažiach:
14. 05. – pohárová súťaž Kapušany
ženy – 2. miesto
muži – 14. miesto
25. 06. – obvodové kolo PP Okružná
ženy - 3. miesto
muži – 4. miesto
09. 07. – pohárová súťaž Kamenica nad Cirochou
ženy – 2. miesto
muži – 3. miesto

16. 07. - Okresné kolo nad 35 rokov muži a nad 30 rokov ženy Záhradné. Zúčastnilo sa jej
13 mužských a 3 ženské družstvá. Naši muži skončili na mieste.
23.07.- pohárová súťaž Hubošovce
ženy – 2. miesto
muži – 5. miesto
27. 07. – pohárová súťaž Župčany
ženy – 3. miesto
muži – 6. miesto
03. 09. – pohárová súťaž Šariská Poruba (súťaž do kopca)
ženy - 2.miesto
muži – 5. miesto
08. 10. – pohárová súťaž Čeľovce
ženy – 3. miesto
muži – 3. miesto
Okrem doteraz spomenutých činností sme boli účastní aj pri životných stretnutiach našich
členov a to pri príležitostiach:
30. 04. - posedenie s novomanželmi Fečovými
03. 06. - posedenie s päťdesiatnikom Františkom Frankom
25. 06. - posedenie s päťdesiatnikom Jánom Blaňárom
09. 07. - posedenie s novomanželmi Vsotekovými
06. 08. - posedenie s novomanželmi Tokárovými
Ďalšie naše akcie počas roka boli:
28. 04. - náš výbor sa zúčastnil IMZ v Geraltove
29. 04. - oprava striekačky
05. 05. - sponzorsky sme od PD Záhradné sme dostali prasa. S tým spojená zabíjačka sa
konala u p. Jána Silvaya.
22. 06. - na pozvanie vedenia KOR-GYM Hertník sme boli na návšteve v ich zariadení
04. 08. - pomohli sme dôchodcovi Rudolfovi Stachhovi, ktorý nás požiadal o vytiahnutie
vala zo studne a jeho montáž.

20. 08. - tak ako aj po iné roky sme uskutočnili stretnutie hasičov a iných rodinných
príslušníkov s priateľmi z Hertníka, ktoré sa toho roku konalo v lese nad rybníkmi. Okrem
gulášu nechýbali opekané klobásy a športové súťaže. Ceny venovala p. Bartková so
synom Petrom. Sponzorsky prispeli aj Anton Rinďa, Peter Kačmár a Ľudmila Partilová.
02. 09. - na požiadanie starostu obce pri príležitosti dožiniek, ktoré sa konali v Tulčíku sme
urobili stánok s občerstvením, ako aj súťaže pre deti s vedrovou striekačkou. Samozrejme
pri našom stánku nechýbala muzika.
16. 10. - brigáda na PD Záhradné pri triedení zemiakov.
Brigády sa zúčastnili: Ján Blaňár, Anton Vasko, Peter Kolesár, Marián Sabol, Ján Bednár,
Viera Blaňárová, Jana Stachová, Alena Vasková, Štecová, Rapavá.
02. 11. - starosta obce Ing. Anton Gašpár , Ján Bednár a Anton Vasko boli prevziať
cisternovú striekačku vo Svidníku, ktorá po oprave bude slúžiť v našej obci.
Čo sa týka požiarov toho roku sme museli zasahovať iba raz a to 15. 07. Požiar bol
ohlásený o 1500 hod. v ovocnom sade. Za pomoci vedenia Poľnohospodárskeho
družstva, ktoré nám poskytlo cisternu s vodou bol uhasený o 1640 hod.
Hasenia sa zúčastnili : J. Blaňár, A. Vasko, A. Husovský, J. Bednár, I. Bednár, D.
Damankoš, P. Damankoš.
Ako posledná akcia v tomto roku bol 11 . 11. hasičský ples, ktorému predchádzala svätá
omša za hasičov.
Počas roka sme sa starali o priestory okolo požiarnej zbrojnice čo sa týka kosenia a
celkovej úpravy. Taktiež obecná nástenka s tématikou hasičstva bola pravidelne
obmieňaná.
Výročná schôdza
Výročná členská chôdza sa konala 09. 12. 2006 vzhľadom k tomu, že bol volebný rok. Ako
hostia sa zúčastnili: zástupca obce Ing. Burjak, duchovný otec p. Sojčák, za TJ p. Štec,
delegátom okresného výboru bol p. M. Oravec, naše pozvanie prijal aj p. Ondečko.
Schôdza mala bohatý program, na ktorej boli odovzdávané diplomy Okresného výboru
DHZ za prácu počas minulého funkčného obdobia výboru a to týmto členom: S. Rinďa, S.
Tokár, P. Kancír, I. Bednár, S. Stachová, L. Kmecová, L. Kaššiová, M. Jakubčová.
V tajnom hlasovaní o členov nového výboru boli zvolení títo členovia: J. Blaňár, J. Bednár,
A. Vasko, D. Damankoš, M. Vavrenec.
Po schôdzi bolo malé občerstvenie, o ktoré sa postaral výbor požiarneho zboru.

