
Správa o činnosti DHZ Gašparovo 

za rok 2012 

 
Vážený hasiči, hasičky milý hostia. Zišli sme sa tu zhruba po roku aby 

sme zhodnotili našu činnosť za uplynulý rok a pripravili sa na ten nastávajúci 

prijatím plánu práce. 

Chcel by som privítať aj našich nových členov ktorý sa stali členmi 

a vyšli z radov našich mladých do kategórie dorastu. Ale chcel by som aby sme 

si minútou ticha spomenuli na tých čo nás opustili. Boli to pán Jozef GAŽURA 

a pán Peter ROŠTÁR česť ich pamiatke. 

Prvou akciou ktorú sme mali aj v pláne bolo usporiadať kultúrne podujatie 

na fašiangy. I keď oslovených dosť myslím, že skoro všetci akcie sa zúčastnilo 

asi 15 ľudí. Ale zúčastnení sa dobre zabavili pri dobrej hudbe a prijemnom 

posedení. 

V oblasti prevencie v marci náš preventivár p. BALIAK vyškolil členov p. 

CITTERBERGA Pavla, p. POLIAKA Romana, p. ŠAJGALÍKA Jozefa, p. 

SLOBODU Petra, p. ŠKÔLKU Juraja. Títo členovia potom vytvorili hliadky 

a vykonali preventívne prehliadky v osadách Gašparovo a Filipovo. Tu je treba 

hlavne majiteľom pripomínať na stav komínov ktoré vo vykurovacom období 

treba častejšie čistiť aby nevznikali požiare sadzí ktoré môžu spôsobiť nemalé 

škody na majetku. V tomto roku by sme vykonali ďalšiu časť obce – Beňuš. 

V apríli sme pri hasični už tradične usporiadali jarnú brigádu na úprave 

okolia hasične. Tak ako vždy prvá začala príprava našich mladých hasičov pod 

vedením vedúcich p. ŠKÔLKOVEJ a p. SLOBODU. Príprava ako sa neskôr 

ukázalo bola dobrá lebo naše zmiešané družstvo chlapcov a dievčat na okresnom 

kole hry PLAMEŇ v Braväcove v kategórii chlapcov získalo 1. miesto. A tak 

nás išli reprezentovať na krajské kolo do Slovenskej Ľupči kde obsadili 7. 

miesto a v hasičskom útoku s vodou pekné 3. miesto. Za dobrú reprezentáciu 

nášho DHZ, obce aj okresu by som sa im všetkým chcel poďakovať.  

S prípravou sme začali aj s družstvom dorastu, veď viacerý chlapci už skončili 

v žiackej kategórii. Títo chlapci sa pripravovali pod vedením p. ŠAJGALÍKA 

a tak sme ich mohli prvý krát zapojiť so okresnej PP DHZ. S prípravou začali aj 

naše družstvá mužov a žien. Tak ako každoročne prípravy prebiehali na ihrisku 

vo Filipove. PP DHZ sa konala v Závadke /n Hronom. Družstvo mužov nad 35 

r. získali 1. miesto, ženy 2. miesto a debutujúci dorast pekné 2. miesto. Všetkým 

by som sa poďakoval za úspešnú reprezentáciu, zvládnuté previerky a získanie 

certifikátu. 

V zásahovej činnosti sme mali dva výjazdy. V marci sme boli povolaní 

z okresného riaditeľstva HaZZ do Filipova kde sme dopĺňali vodu cisternám 

ktoré hasili rozsiahlu trávnatú plochu nad Rohoznou. V auguste sme boli 



povolaní pomôcť pri hasení novostavby drevenice v Beňuši s následnou 

dohliadkov. 

V letných mesiacoch  sme sa zúčastnili na akciách „hasičské leto“ so 

striedavými úspechmi: v Kozárovciach muži nad 35 r. 3. miesto; Polomka 

(nočná) muži 7. miesto, ženy 3. miesto; Dobroč dorast medzi mužmi 5. miesto, 

ženy 1. miesto; Spišské Bystré muži nad 35 r. 3. miesto; Braväcovo muži 6. 

miesto, ženy 1. miesto; Medveďovo Muži 1. miesto, ženy 1. miesto, deti 

1.miesto; Jasenie ženy 1. miesto, dorast 1. miesto. 

V septembri sa naše deti zúčastnili jesenného kola hry PLAMEŇ 

v Hronci. Dve 5-členné družstvá starší 3. miesto, mladší 4. miesto. 

V septembri sa začalo pripravovať pripomenutie si 40. výročia založenia 

nášho DHZ. Tohto sa zhostil bývalý predseda ŠAJGALÍK. Pripravil nástenky 

kde všetci pozvaný bývalý členovia ako aj hostia mohli zhliadnuť a zaspomínať 

si v našej histórii. Táto oslava sa konala 15. septembra kde občania Gašparova – 

rodáci, zástupcovia obce aj OVDPO si spolu zaspomínali a posedeli pri 

tradičnom guľáši ktorý pripravil p. KRŠÁK a držkovom perkelte od sestier 

LIČKOVÝCH „BUMBURIEK.“ Pri tejto príležitosti boli odovzdané 

spomienkové plakety a ďakovné listy. Táto akcia bola vydarená a všetci ju 

hodnotili veľmi kladne tak aj teraz by som sa poďakoval p. ŠAJGALÍKOVI, p. 

Ferovi BALIAKOVI, obecnému úradu a všetkým ktorý pomohli. 

Na druhý deň 16. septembra sme už od rána pripravovali na ihrisku 11. 

ročník súťaže v hasičskom útoku. Súťažilo 12 družstiev v kategóriách muži, 

ženy a muži nad 35 r.. Mužskú kategóriu vyhrali muži z Polomky, nás 

zastupovali dorastenci a obstáli so cťou na 3. mieste. Medzi ženami boli naše na 

1. mieste a v kategórii muži nad 35r. si víťazstvo odniesli Kozárovce a naši 

skončili na 3. mieste. Tak sa nám touto vydarenou súťažou podarilo zavŕšiť 

tento vydarení víkend a všetkým ktorý sa podieľali a priložili ruku k dielu patrí 

poďakovanie.  

V závere roka naši členovia obľubujúci mariáš usporiadali     ročník 

„Mikulášskeho“ turnaja v mariáši. 

Na záver by som chcel popriať všetkým členom pevné zdravie a chuť 

pracovať na rôznych akciách v tomto roku, aby sme aj naďalej šírili dobré meno 

nášho DHZ a našej obci. 

 

Ďakujem 

predseda DHZ Juraj Škôlka 


