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Výročná členská schôdza DHZ Gašparovo – 21.01.2017 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 

 

 

Schádzame sa po roku aby sme zhodnotili našu činnosť za rok 2016 a 
pripomenuli si akcie, súťaže a aktivity, ktorých sme sa počas tohto roku zúčastnili. 
 20. februára výbor pripravil výročnú členskú schôdzu. V marci sme sa 
zapojili do internetovej súťaže „stojíme sa hasičmi“ pod značkou minerálnej vody 
Budiš. V apríli sme sa tradične stretli na brigáde, upratali okolie hasične a 
pripravili výstroj na letnú sezónu. V apríli sme sa zúčastnili aj akcie Boj za 
záchranu lesa, pri ktorej sme pomohli prírode a vyzbierali odpadky v okolí cesty 
Zadné Halny – Mýto pod Ďumbierom – Čertovica. 6. mája sme sa zúčastnili 1. 
kola Horehronskej hasičskej ligy (HHL) v Hronci, kde náš tím mužov obsadil 6. a 
tím žien 5. miesto. 22. mája sme s našim detským tímom cestovali na Polomku, 
na jarné kolo hry PLAMEŇ. Deti získali skvelé 4. miesto a ešte krajšie 1. za 
požiarny útok. 4. júna sme pomáhali pri organizovaní rozprávkového lesa v 
Beňuši, kde sme pripravili rôzne súťaže pre deti. Tím mužov zatiaľ cestoval do 
Mučína na hasičskú súťaž. Poďakovanie patrí aj p. Chválovi za požičanie 8-
miestneho vozidla, keďže naša Ávia už bola mimo prevádzky, pretože sme sa 
rozhodli že ju skrášlime. Na Ávii pracovali Šimon a Juraj Škôlka, Daniel Javorčík a 
hlavne Ján Hľadaj, ktorý ju pekne nastriekal. V júni už prebiehala príprava na 
okresnú súťaž, ktorá sa konala 19. júna v Č. Balogu. Muži 3. miesto, ženy 2. 
miesto a Dominika Bubelínyová získala 1. miesto za súťaž jednotlivca. Prvý júlový 
víkend sa nesie v znamení Dní obce Beňuš, kde sme aj tento rok pripravovali 
výborné langoše. Večer sme cestovali do Polomky na 2. kolo HHL. Muži 7. miesto 
a ženy 3. miesto. Po kole HHL sa konal Memoriál Oceľa – muži 8. miesto a ženy 
2. miesto. O týždeň, 9. júla sme boli pod Kráľovou Hoľou v obci Šumiac. Muži 3. 
miesto a ženy 1. miesto. 6. augusta sme boli v Braväcove, na Memoriáli 
Gašperana naše ženy získali 1. miesto a na Pohári starostu obce Braväcovo získali 
3. miesto. Poobede sme cestovali do Spišského Bystrého, k nášmu družobnému 
DHZ. Naše ženy v súťaži zabojovali a skončili na 3. mieste. Začiatkom augusta 
výbor zorganizoval členskú schôdzu kvôli oslavám založenia chrámu. Na tejto 
schôdzi bohužiaľ prišlo p. Kochanovi nevoľno v dôsledku čoho neskôr aj umrel. 
Poprosím o minútu ticha. 14. augusta prebehli oslavy v kostole, vytvorili sme 
sprievod v ktorom sme reprezentovali náš DHZ. Po slávnostnej sv. omši sa konalo 



agapé na farskom dvore, kde sme pomohli s prípravami. 20. augusta sme sa 
zúčastnili 3. kola HHL v Závadke nad Hronom. Ženy 3. miesto, muži 5. miesto. V 
priebehu augusta už prebiehali prípravy na 15. ročník hasičskej súťaže O pohár 
DHZ Gašparovo. Na ihrisku vo Filipove sme s podporou Obce Beňuš vybudovali 
betónový nábeh so základňou a 27. augusta o 1300 ho vyskúšalo 21 skvelých 
tímov zo 4 okresov na 4. kole HHL u nás v Gašparove/Filipove. Náš tím mužov 
skončil na 6. a tím žien na 2. mieste. 3. september patril Memoriálu v Jasení, kde 
naši muži obsadili 3. a ženy 4. miesto. 10. septembra sme už cestovali do Bystrej 
na finále HHL, kde sme mali možnosť vidieť veľa kvalitných výkonov. Muži 6. 
miesto, ženy 3. miesto. V celkovom hodnotení HHL sme skončili muži na 4. a ženy 
na 3. mieste. V októbri sme s našimi mladými išli súťažiť do Predajnej na jesenné 
kolo hry PLAMEŇ. Zapojili sme 3 päťčlenné tímy, pričom naši najmladší mali 
premiéru. Mladší chlapci 6. miesto, st. chlapci A 2. miesto, st. chlapci B 5. miesto. 
V novembri sme zorganizovali jesennú brigádu spojenú s ukončením sezóny. 
Ženy umyli okná, muži upratali IVECO a nakoniec sme si pochutnali na dobrom 
guľáši. 1. decembra viacerí členovia darovali krv na výjazdovom odbere v Beňuši. 

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na 
reprezentovaní a pomohli nám pri ktorejkoľvek aktivite spomenutej vyššie, obci 
Beňuš a tým, ktorí nás celý čas podporovali. Verím, že v budúcom roku sa nám 
bude dariť minimálne tak ako tento a stretneme sa spolu pri ďalšej činnosti. 
Ďakujem.  

 
Predseda DHZ Gašparovo Juraj Škôlka 


