DHZ Záhradné 2008
Rok 2008 sme otvorili výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala 19.1.2008. Zúčastnili
sa nej aj starosta obce Ing. Anton Gašpár, duchovný otec vdp. Štefan Sojčák a delegát
okresného výboru DHZ p. Semančík.
Po prečítaní správy o činnosti a hospodárení a schválení programu na r. 2008 vystúpil
delegát OV DHZ, ktorý oboznámil členov s dianím v okrese. V diskusii vystúpil starosta
obce, ktorý sa pochvalne vyjadril k práci požiarneho zboru. Veliteľ zboru Ján Bednár zase
poukázal, kde ich tlačila päta počas celého roka a to hlavne v športovej činnosti. Na záver
boli za doterajšiu prácu ocenení títo členovia: Ďakovný list od okresného výboru si prevzali
P. Vsotek, Ľ. Kmec, S. Bednárová, J.Jakubčo a duchovný otec Š. Sojčák. Medailu za
príkladnú prácu prevzal A. Husovský.
Ďakovné listy DHZ a starostu obce Záhradné prevzali : M. Bednárová, V. Blaňárová, A.
Vasková, Ľ, Husovská, J. Stachová, J. Ondečko a J. Kuchár.
16.2.2008 členovia HZ usporiadali sánkovačku pre deti z obce a priateľov
z Integračného zariadenia KOR-GYM Hertník. Už tretí rok je slabá nádielka snehu a tak
sa sánkovačka mení na športový deň. V kultúrnom dome čakalo detí mnoho súťaži, za
ktoré boli odmene tričkami, perami kalendármi a sladkosťami. Samozrejme nechýbalo
občerstvenie v podobe obložených žemlí a guláša.
Počas veľkonočných sviatkov od 21.3.-23.3. 2008 boli členovia HZ účastní stráženia
Božieho hrobu, ako aj asistencii pri obradoch v sobotu a nedeľu.
30.3.2008 sa uskutočnilo posedenie s 50-nikom Jánom Bednárom v požiarnej zbrojnici.
2.5.2008 si členovi HZ uctili pamiatku sv. Floriána a to svätou omšou. Po jej ukončení
sa presunuli k soche sv. Floriána kde položili veniec a zapálili sviečky. Po modlitbách
duchovného otca vystúpil s príhovorom aj veliteľ požiarnikov Ján Bednár. Potom sa
presunuli na cintorín, kde si uctili pamiatku našich predchodcov.
4.5.2008 sa uskutočnila pohárová súťaž O pohár starostu obce Záhradné so
začiatkom o 13,00 hod. za účasti 12 mužstiev. Vzhľadom na to, že na miestnom ihrisku
sa hral futbal, súťaž sa ukončila pred kultúrnym domom. Súťaž prebehla bez komplikácií.
Naše družstvo mužov obsadilo 7. miesto a družstvo žien 3. Miesto. Za mužov súťažili: Ján
Bednár, Anton Husovský, Ján Jakubčo, Ľubomír Kmec, Patrik Damankoš, Marián Sabol
a Richard Husovský. Za ženy súťažili: Lenka Kmecová, Slávka Miháliková, Mária
Jakubčová, Veronika Kundríková, Monika Rapavá a Barbora Maníková.
V rámci vyhodnotenia súťaže okresný riaditeľ p. Mikolaj odovzdal ďakovné listy OV –
DHZ Záhradné a Integračnému zariadeniu KOR – GYM Hertník za 10 rokov spolupráce.
14.5.2008 svadba našej členky M. Jakubčovej. Naši členovia zablahoželali a odovzdali
vecný dar mladomanželom pri soche sv. Floriána za zvukov hasičskej sirény.
22.5.2008 sa konala prosecia obcou pri príležitosti cirkevného sviatku Božieho tela.
Deväť členov pri tom asistovalo nesením baldachýnu, sviečok a riadením dopravy.
Zúčastnili sa Ján Blaňár, Ján Bednár, Igor Bednár, Anton Husovský, Richard Husovský,
Dušan Damankoš, Martin Vavrenec, Stanislav Damankoš a Peter Vsotek.
23.5.2008 sa uskutočnil zber kovového šrotu v obci. Boli účastní: Ján Blaňár st. , Ján
Blaňár ml., Anton Husovský , Slavomír Rinďa a Miroslav Stach.
2.6.2008 bola zakúpená z Ostrovan za 4.000,- Sk hasičska striekačka PS 8.
5.6.2008 na požiadanie starostu obce Demjata p. Kačmára sa Peter Vsotek a Patrik
Damankoš s vozidlom CAS 25 zúčastnili pri odstraňovaní prachu na kostole po starej
omietke.
12.6.2008 boli zakúpené pre hasičské družstvá 21 tričiek s logom obce. Sponzorovali :
M. Kažimír. A. Rinďa a p. Partila.
17.6.2008 po búrke boli znečistené ulice Hlavná a Cintorínska, kde pomocou CAS 25
bolo odstraňované bahno z ulíc. Zúčastnení: P. Damankoš, M. Sabol, J. Bednár.
V mesiaci jún sa previedlo vyvarovanie a výmena dverí na vozidlo CAS 25. Týchto

prác sa zúčastnili: Ján Benár, Igor Bednár, Peter Vsotek, Patrik Damankoš a Peter Kancír.
24.7.2008 na požiadanie starostu obce Demjata p. Kačmára sa uskutočnil výjazd
vozidla CAS 25 s členmi – J. Bednár, P. Damankoš a M. Vavrenec. Cieľ výjazdu bol dom
sociálnych služieb v Demjate, kde bola zatopená kotolňa.
25.7.2008 po búrke, ktorá sa prehnala obcou zatopila povrchová voda studňu
Miroslava Stacha na Lesnej ulici. Pri jej čistení sa zúčastnili: J. Bednár, J. Blaňár st., J.
Blaňár ml., A. Vasko, M. Vavrenec, Ľ. Kmec, S. Rinďa a M. Sabol. Použila sa technika PS
12 a CAS 25.
3.8.2008 po súťaži v Gregorovciach sme sa presunuli na futbalové ihrisko
v Záhradnom, kde sa konal futbalový turnaj o pohár starostu obce. Urobili sme ukážku
s PS 12 ako aj s cisternou CAS 25 a pre deti súťaž s vedrovými striekačkami.
24.8.2008 sa konala vo V. Slivníku súťaž. Členovia nášho HZ si so sebou zobrali
priateľov z Hertníka. Už ráno o 10.00 hod. za obcou V. Slivník postavili stany a začali
s varením guláša, kde hlavným kuchárom bol Ján Blaňár. Nechýbali ani pečené klobásy
a varená kukurica.
28.9.2008 v poslednú septembrovú nedeľu sa konala cirkevná slávnosť pri vysielači
LUMEN na Fintickom STRÁŹI. Pri tejto akcii sa zúčastnili hasiči zo Záhradného, Fintíc
a V. Slivníka, kde už ráno o 9.30 hod. vyviezli na vetrieske potrebné veci /stoly, lavičky,
stany,ozvučenie/ pre zdarný priebeh tejto akcie. Počas výstupu sa konala krížová cesta.
Pri jej zastaveniach stáli členovia HZ. Akcia sa skončila o 18.00 hod. Zúčastnili sa na nej:
Ján Blaňár st., Ján Blaňár ml., Ján Bednár, Igor Bednár, Martin Vavrenec , Ján Jakubčo,
Dušan Damankoš, Marián Sabol, Patrik Damankoš. Z V. Slivníka boli 7 členovia a z Fintíc
2 členovia.
11.10.2008 sme sa zúčastnili brigády pri škole, kde rozoberala hospodárska budova.
Zúčastnili sa: Viera Blaňárová, Ján Blaňár ml., Igor Bednár, Ján Bednár, A. Vasko, Martin
Vavrenec, Marián Sabol.
Pomyslený záver roka sa uskutočnil dňa 29.11.2008 slávnostnou sv. omšou za členov
HZ a hasičským bálom, ktorý sa konal v kultúrnom stredisku. Na bále plesalo 137 ľudí.
Spestrením na bále bolo aj vystúpenie žien z klubu dôchodcov zo Záhradného, ktorí nám
zaspievali. Zložili aj pesničku o práci hasičského zboru.
V priebehu roka sme sa zúčastnili týchto súťaži:
1.6.2008 – pohárová súťaž V Terni
- 22.6.2008 – previerky pripravenosti v Lipníkoch
3.á.2008 – pohárová súťaž v Gregorovciach
- 24.8.2008 – pohárová súťaž vo Veľkom Slivníku
Počas roka nám nehorelo, nemali sme výjazd k požiaru.

