
 

 

Správa o činnosti DHZ Gašparovo 
za rok 2015 

 
 Schádzame sa po uplynutí ďalšieho roka aby sme zhodnotili našu 
činnosť za uplynulý rok a aby sme si stanovili ciele do toho novo 
začatého. Náš zbor má v súčasnej dobe 52 členov a riadi ho 7 členný 
výbor. 

Začiatkom roka, vo februári sa naše detské družstvo zúčastnilo 
halovej súťaže, ktorá sa konala po 1.krát v telocvični v Závadke nad 
Hronom. Príprava bola len veľmi krátka, nakoľko nemáme podmienky na 
prípravu, ale aspoň sme nabrali skúsenosti. Príprava detí začala v apríli 
a vyvrcholila na jarnom kole hry PLAMEŇ v Polomke, kde naše 
zmiešané družstvo skončilo na 5. mieste. Cením si snahu a do ďalšieho 
roka prajem ďalšie úspechy, aby sa s radosťou zapájali a aktívne 
pracovali v krúžku pod vedením Zuzany. 

V jarnom období, tak ako je zvykom, sme zorganizovali brigádu na 
odzimovaní techniky a úprave okolia hasične. Začali sme aj s prípravou 
na previerku nášho družstva žien a mužov. Príprava prebehla podľa 
našich možností na ihrisku vo filipove. Zvlášť musím pochváliť ženy, 
ktoré sa poctivo stretávali počas celého leta a mali chuť zdokonaľovať 
sa. Pred previerkou, dá sa povedať, že v rámci prípravy, sme sa 
zúčastnili na súťaži v Hronci, ktorá bola aj úvodným kolom Horehronskej 
hasičskej ligy. Tam naše ženy vyhrali a muži skončili na 5. mieste a tak 
sme mali prvé body do HHL. O týždeň, 30. mája sme mali okresnú 
previerku v Osrblí. Po absolvovaní štafety, požiarnom útoku a skúškach 
z teórie sme ženy skončili 3. a muži 5. Trochu nás mrzelo zaváhanie 
v ženskom týme, lebo si myslím, že sme boli pripravení veľmi dobre 
a očakávali sme, v kútiku duše, postup na krajské kolo, ktoré sa konalo 
v Polomke. útok mali naše ženy najlepšie a určite by mali aj štafetu, 
keby nebolo došlo k pádu. Aj to sa stáva a tak všetkým ďakujem. 

V mesiaci jún sme navštívili družobnú organizáciu v Kozárovciach 
s družstvom mužov nad 35 rokov, doplneným o 2 ženy, kde sme v tejto 
kategórii skončili na 2. mieste a historicky 1.krát porazili domáci tím. 
V mesiaci jún partia našich mladých hasičov pod vedením Zuzany 
pomohla pri čistení okolia cesty z Čertovice do Jarabej. Nazbierali kopu 
odpadov a dokázali, že ani nám nie je ľahostajná „hlúposť“ ľudí. 

 
 



 

 

Ďalej naše družstvá v auguste absolvovali súťaže: 
  o pohár Č. Balogu v Dobroči – ženy 1. miesto 
  memoriál v Medveďove – ženy 5. miesto, muži 3. miesto 

o pohár starostu Spišské Bystré – ženy 5., muži 11. miesto 
  memoriál v Braväcove – ženy 1. miesto, muži 3. miesto 
  o pohár starostu v Braväcove – ženy 4. miesto, muži 3. 
miesto 
  memoriál v Jasení – muži 3. miesto 
 V Závadke 3. kolo HHL, kde obe družstvá, muži aj ženy, obsadili 3. 
miesto. 4. kolo HHL na Bystrej, ženy 2. miesto, muži 3. miesto a po 
obede o pohár starostu v kategórii šport, ženy 6. miesto, muži 4. miesto. 
 V septembri sme boli pozvaní do Českého Brezova. Bolo to pre 
nás niektorých spoznanie nového. Veď cez Utekáč aj Kokavu mnohý 
z nás išli 1.krát. Tam sme urobili dobrý dojem, ženy 1. a muži 3. miesto. 
A september sme ako už tradične zavŕšili zorganizovaním našej súťaže 
zaradenej ako posledné, 5. kolo HHL. Za nie celkom priaznivého 
počasia sme privítali 19 družstiev. 15 mužských a 4 ženské. Súťaž 
prebehla v rámci fair-play, o časovanie a komentár sa postaral náš 
kamarát Ferko Teplický a chutný guľáš pripravil šéfkuchár Ján Kršák. 
Naše ženy skončili na poslednom 4. mieste, tým si zabezpečili celkové 2 
miesto v HHL. Muži si odniesli 4. miesto a aj v HHL to stačilo iba na 4. 
miesto.  
 V októbri naše deti odbehli jesenný branný pretek v hre PLAMEŇ 
v Nemeckej, kde skončili 8. 
 V novembri nám bol slávnostne odovzdaní do užívania v Banskej 
Bystrici protipovodňový vozík. Tomu predchádzala moja účasť na dvoj 
dňovom preškolení v rámci projektu „Aktívna protipovodňová ochrana“ 
vo výcvikovom stredisku Lešť. Následne prevedieme preškolenie našich 
členov a oboznámenie sa s používaním novej techniky. 
 Na záver by som chcel poďakovať Starostke, zástupkyni OÚ za 
podporu v r. 2015 a teším sa na ďalšiu možno aj aktívnejšiu spoluprácu 
aby sme naďalej robili dobré meno nášmu DHZ ako ja obci Beňuš. 
Ďakujem. 

 
Predseda DHZ 

Juraj Škôlka 


