
Správa o činnosti DHZ Gašparovo 

za rok 2013 

 
Vážený hasiči, hasičky milý hostia. Znova sme sa zišli po roku aby sme 

zhodnotili uplynulý rok a pripravili sa na prácu v tomto roku 2014. 

DHZ má k dnešnému dňu 48členov, riadil ho 7 členný výbor ktorí sa 

schádzal vždy prvý piatok v mesiaci aby naplánoval najbližšiu činnosť podľa 

schváleného plánu. 

Vo februári sa rozhodlo že nám obecný úrad zabezpečí úpravu našej PS. 

Vybrali sme jedného z overených úpravcov na Morave p. POLÁŠKA kde 

rozhodovala pomer cena a kvalita. Tomuto predchádzalo demontáž našej starej 

PS ktorú previedol ŠKÔLKA Juraj a ŠKÔLKA Šimon. Motor ktorí zabezpečil 

p. BUBELÍNY R. a naše čerpadlo bolo v marci odvezené do Holešova, kde nám 

bolo sľúbení termín dodania koncom mája. 

V marci sa stretli naše preventívne skupiny na preškolení ktoré previedol 

náš obecný preventivár p. BALIAK. Následne v predposledný marcový víkend 

boli prevedené preventívne protipožiarne prehliadky v časti Beňuš. 

V apríli sa konala brigáda na úprave okolia hasične, začalo sa s výrobou 

drevených prekážok, pre výcvik mladých hasičov. Brúsenie časti starej PS 

predpríprava na striekanie. Zúčastnili sa ŠAJGALÍK, SLOBODA, KOCHAN, 

BUBELÍNYOVÁ, ĽUPTÁKOVÁ, BUBELÍNY, POHORELEC Braňo a Maťo, 

POLIAK Roman, CITTERBERG Pavol, ŠKÔLKA Juraj. Potom sa zišli ešte raz 

ŠKÔLKA a ŠAJGALÍK na dokončení začatých prekážok. 

V máji prebehlo preškolenie zásahového družstva. Začala príprava našich 

mladých hasičov – ktorí sa následne 25.mája v Nemeckej zúčastnili okr. Kola 

hry plameň, kde naše zmiešané družstvo chlapcov a dievčat v kategórii chlapci 

výborne reprezentovali a skončili na 3. mieste. Boli to Petra Bubelínyová, Lucia 

Bubelínyová, Lenka Bubelínyová, Bronislava Bačkovská, Michaela Bačkovská, 

Michal Košík, Daniel Javorčík, Peter Javorčík, Šimon Škôlka, pekne im 

ďakujeme. 

Koncom mája sme doviezli už zgenerálkovaný motor z čerpadlom a boli 

sme plný očakávaní. 

P.D. Šajgalík zatiaľ zabezpečil nástrek rámu a ďalších dielov ktoré sme 

naladili do modro žltej – obecných farieb. 

V júni sme začali prípravu na previerku pripravenosti kde sme sa chceli 

zúčastniť družstvami žien, dorastu a mužov. Najskôr sme precvičovali štafetu. 

Prebehla brigáda na osadenie motora s čerpadlom do rámu, nainštalovanie 

elektroinštalácie a ostatnej kompletizácie. A tak s hotovou PS sme odbehli po 2 

tréningy a 15 júna sme sa zúčastnili previerok kde v hasič. Útoku, štafete 8x50m 

a teórie sme bilancovali - muži 5. miesto, ženy 2. miesto, dorast 3. miesto. 



Zastupovali nás: Zuzana Ľuptáková, Martina Škôlková, Alena Šišiaková, Iveta 

Laurincová, Eva Bubelínyová, Alena Bačkovská, Michaela Bačkovská, Gabika 

Citterbergová, Dominika Bubelínyová, Dáša Fašková, Tomáš Poliak, Roman 

Poliak, Juraj Škôlka, Peter Baliak, Jozef, Baliak, Peter Sloboda, Pavol 

Citterberg, Michal Citterberg, Šimon Škôlka, Mikuláš Turňa, Maťo Pohorelec, 

Braňo Pohorelec, Roman Bubelíny, Jozef Radóc, Lukáš Baliak, Jozef Dolinský 

ďakujeme všetkým. 

V júli a auguste sme sa zúčastnili rôznych súťaží v okolí a to: 

Polomka – ženy-3|dorast medzi mužmi-? 

Medveďovo – ženy-1|muži-7|deti-1 

Braväcovo – ženy-1|muži-1 

Dobroč – ženy-1|muži-1|muži nad 35r.-1 

Jasenie – ženy|muži 

Kozárovce – muži nad 35r. 

Bystrá – muži-4 

Ďakujem všetkým ktorý sa zúčastnili na týchto akciách. 

V auguste sa naši členovia zúčastnili aj pomoci pri úprave futbalového 

ihriska a to: Pavol CITTERBERG, Šimon ŠKÔLKA, Juraj ŠKÔLKA, Braňo 

POHORELEC, Maťo POHORELEC, Roman BUBELÍNY, Mikuláš TURŇA. 

 V septembri sme zorganizovali 12. ročník našej pohárovej súťaže 

zúčastnilo sa u nás 15 družstiev v 3 kategóriách. Kde ženy skončili na 1., muži 

na 4 a muži nad 35r. na 2 mieste. Tu ďakujem všetkým ktorý sa podieľali na 

hladkom priebehu tohto pekného popoludnia. 

V tomto mesiaci sme sa zúčastnili v Brezne na OR HaZZ hasičskej kvapke krvi. 

Spoločne boli darovať túto vzácnu tekutinu Škôlka Juraj, Poliak Tomáš, Zuzana 

Ľuptáková, Alena Bačkovská a Mirka Šišiaková – ďakujeme. 

 V októbri sme brigádovali na uprataní hasične a zazimovali sme našu 

techniku pred prichádzajúcou zimou. 

 V decembri sme oslovili členov a ktorý mali záujem tak sme si pripravili 

koncoročné posedenie pri varenom víne a horehronskom prekladanci kde sme 

v družnej debate zaspomínali na už končiaci sa rok. 

 To bi bolo asi všetko z našej činnosti uplyn. Roku. Pred nami je ale 

možno prelomoví rok kde budú na nás kladené väčšie nároky hlavne na 

zásahovú činnosť – viacerí budeme musieť absolvovať základnú prípravu aby 

sme sa mohli aktívne podieľať v rámci „nového celoplošného rozmiestnenia síl 

a prostriedkov has. jednotiek na území slovenskej republiky“ kde nás už zaradili 

do kategórie. Tak ďakujem za pozornosť a všetkým prajem veľa zdravia, síl 

a chuti do nášho výcvikového roku 2014. 

 

 

 

predseda DHZ  

Juraj Škôlka 


