DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
JAKLOVCE

Správa o činnosti a dosiahnutých
výsledkoch DHZ Jaklovce za rok 2018

Vypracoval: Ing. Andrej Papcun – predseda DHZ Jaklovce

Vážení hasiči, hasičky, mladí hasiči a ctení hostia,
Dnes sme sa tu zišli, aby sme zhodnotili činnosť nášho zboru a výsledky našej
práce v uplynulom roku 2018.
Žiaľ rok 2018 začal smutnými správami,
Vo veku 92 rokov nás 30. januára navždy opustil Ján GREGA st. Členom zboru bol
úctyhodných 70 rokov, pracoval ako pokladník neskôr ako hospodár.
Po ťažkej chorobe dňa 2. februára vo veku 59 rokov zomrela Jarmila SNOPKOVÁ.
Členkou bola 36 rokov a v zbore pracovala vo funkcii pokladníka.
Nečakaná správa prišla z Gelnice. Vo veku 59 rokov

zomrel 28. marca Ján

JURTINUS, ktorý síce nebol naším členom ale vyrastal v našej obci. Bol veliteľom DHZ
Gelnica a taktiež okrskovým veliteľom pre okres Gelnica.
Dňa 14.10.2018 sme prijali správu, že nás navždy opustil vo veku 76 rokov Adam
KAĽAVSKÝ. V našom zbore bol členom 61 rokov z toho vo funkcii tajomníka DHZ
Jaklovce 40 rokov (do roku 2012).
Česť ich pamiatke, nech odpočívajú v pokoj. Uctili sme si ich minutou ticha.

V roku 2018 sme prijali do našich radov novú členku p. Boženu Marcinkovú.
Stav členskej základne k dnešnému dňu je 46 členov, z toho 2 ženy.
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V mesiaci február bola realizovaná v priestoroch garáže hasičskej zbrojnice
výmena elektrických rozvodov a osvetlenia. Na tom sa podieľali členovia Róbert
Kandra, Martin Dzurenko, Peter Rothmajer.

Krajský výbor DPO SR KE s partnermi, dňa 23. marca 2018 organizoval odborný
seminár zameraný na prevenciu pred požiarmi s medzinárodnou účasťou na pôde
VŠBM v KE. Seminár sa konal za účasti prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha, riaditeľa KR
HaZZ KE plk. Ing. Jozefa Fedorčáka.
V odbornej časti vystúpili:
plk. Mgr. PAVEL NEJTEK /CZ/ - náměstek úseku prevence a CNP HZS Královehradeckého kraje
Téma: Požárni ochrana v obcích - zhodnocení současného stavu v ČR
GULÁCSI LAJOS /HU/ - predseda Krajského združenia hasičov Borsod - Abaúj – Zemplén
Téma: Prevencia pred požiarmi - skúsenosti z MR
pplk. JUDr. ŠTEFAN TÓTH - vedúci oddelenia protipožiarnych kontrol OR HaZZ v Košiciach
Téma: Úlohy a povinnosti obce pri prevencii pred požiarmi
MILAN DEÁK - prezident Komory Kominárov Slovenska
Téma: Príčiny a proces vyhorenia sadzí a poškodenia komínových telies
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26.marca 2018 v čase 15:10 bol spozorovaný požiar pri rómskej osade a v okolí
železničnej trate. Vykonali sme výjazd s Iveco Daily s počtom 5+1 + bola privolaná
hasičská jednotka HaZZ Gelnica.

8.apríla 2018 Po dlhej zime konečne príjemne teplo, tak sme to aj trošku využili.
Členovia DHZ Jaklovce si precvičili prácu s protipovodňovou technikou. Nechýbali ani
naši mladí hasiči, ktorí v rámci krúžku mohli vidieť a zároveň si aj vyskúšať hasičskú
techniku.

3. mája 2018 v areáli rekreačného zariadenia Stará voda organizoval Okresný
úrad Gelnica okresné kolo Súťaže mladých záchranárov CO, na ktorej žiaci súťažili
v rôznych disciplínach ako streľba zo vzduchovky, testy, civilná ochrana, pohyb
a pobyt v prírode, zdravotnícka príprava,. DHZ Jaklovce zabezpečovalo rozhodcovskú
činnosť a technické vybavenie pri výkone súťažnej disciplíny hasenie malých požiarov,
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ktorej úlohou bolo na jednu plnú džberovku zostreliť prúdom vody čo najviac
plechoviek. ZŠ Jaklovce zapojila do súťaže pod vedením p.uč. Stanislava Nemčíka 3
družstvá. Z celkového počtu 17 získali vynikajúce 2.miesto (Jakub Medvec, Peter
Rothmajer, Soňa Bednárová, Erika Matejovová), 3. miesto (Dominik Jakubišin, Tadeáš
Mikluš, Klára Korfantová, Sára Korfantová) a 8.miesto (Martin Kandra, Marek Matúš
Fedor, Eliška Miklušová, Aneta Kurillová). Družstvá z druhého a tretieho miesta
postúpili na krajské kolo, kde v tvrdej konkurencii obsadili 6. a 14. Miesto.

Za pomoc pri organizačnom zabezpečení tejto súťaže nám OÚ vyjadril
poďakovanie. Poďakovanie tiež patrí prednostovi OÚ p. Ing. Imrichovi Mackovi
a vedúcej odboru krízového riadenia p. Ing. Inéz Kruželakovej, za možnosť byť účastný
na tejto súťaži už tretí rok a Pavlovi Papcunovi, Janovi Martincovi, ktorí pomáhajú
zabezpečovať disciplínu hasenie malých požiarov.
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30. maja 2018 V rámci projektu SEPARKOVIA z Jakloviec, ktorý je zameraný na
environmentálnu výchovu a vzdelávanie deti z MŠ prostredníctvom aktivity tohto
projektu navštívili aj Hasičskú zbrojnicu v Jaklovciach - Chráň prírodu, predchádzaj
požiaru! Tento projekt, táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadačného fondu
Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou

Na Medzinárodný deň detí sme zorganizovali pre deti z MŠ a žiakov ZŠ ukážku
hasičskej techniky. Mohli vidieť a vyskúšať si klasickú štafetu 8x50m štafetu CTIF,
požiarny útok, pre deti z MŠ sme nasimulovali požiar, ktorý potom zahasili, to všetko
za asistencie skúsenejších starších hasičov ako aj našich mladých hasičov, ktorí svojim
spolužiakom trpezlivo ukazovali jednotlivé disciplíny ako ich majú vykonávať. Avšak
nakoniec bola najlepšia penová show.

Jednou zo základných povinnosti DHZ je účasť na previerke pripravenosti
hasičských družstiev t.j. účasť na okrskovej súťaži v štafete 8x50m a požiarnom útoku.
Minulý rok sme zapojili do tejto súťaže jedno družstvo mužov, ktorá sa konala 3.júna
2018 v Mníšku nad Hnilcom a svoje zručnosti si zmerali medzi sebou družstvá
6

IV. okrsku. Zapojilo sa celkom 10 družstiev z toho jedno ženské a jedno dorastenecké.
Naši chlapci obsadili 5. miesto s časom štafety 97,84s a časom požiarneho útoku
24,31s čo predstavovalo 3. najlepší čas, žiaľ pokazili sme štafetu.

V júni si pripomenuli kolegovia v Mníšku nad Hnilcom 140. výročie založenia ich
zboru, na ktoré sme boli pozvaní. Bola to pekná akcia a prajeme im ešte raz nech sa
im v tejto záslužnej hasičskej práci naďalej darí.

Ďalšou súťažou do ktorej sme zapojili jedno družstvo mužov bol 1. ročník súťaže
hasičských družstiev o pohár starostky obce Helcmanovce, konanej dňa 7. Júla 2018.
Tejto súťaže sa zúčastnilo celkom 14 družstiev z toho dve ženské, v kategórii nad
1500cm3 5 družstiev a v kategórii do 1500cm3 7 družstiev. V tejto kategórii sme
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vybojovali 2.miesto s časom požiarneho útoku 20,94s a od výhry na delilo len 25
stotín sekundy.

Dňa 21.júla.2018 sa v našej obci konal tradičný „Jakľofski bicigeľ“, DHZ
každoročne spolupracuje s organizátormi tejto akcie na ktorej zabezpečujeme
prostredníctvom svojej techniky pre súťažiacich možnosť umytia svojich bicyklov
a členovia HJ pomáhajú s usmerňovaním cyklistov na určitých úsekoch trate podľa
pokynov organizátora.

Dňa 25. septembra 2018 DHZ Jaklovce (Andrej Pacun, Martin Dzurenko, Róbert
Kandra) v rámci „Týždňa dobrovoľníctva“ prišli do Domova sociálnych služieb v
Prakovciach ukázať hasičskú techniku, výstroj, výzbroj a deti si mohli aj takúto prácu
trošku vyskúšať. Žiaľ osud týmto deťom nedoprial byť medzi zdravými o to viac sa
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tešia z maličkostí a dodnes niektorí spomínajú na nás. Milo nás prekvapil program,
ktorý si pre nás pripravili a ešte viac darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili.

13.10.2018 o 11:39 bol veliteľovi krajským operačným strediskom z Košíc
ohlásený požiar lesa v Starej Vode. Vykonali sme výjazd s Iveco Daily v počte 3+1.Na
hasení tohto rozsiahleho požiaru boli privolané aj ďalšie posádky z okolitých DHZ.
Návrat na hasičskú stanicu bol o 19:21. Na zásahu sa zučastnili: Matúš Fedor, Martin
Dzurenko, Peter Rothmajer, Robert Kandra

V sobotu 27.10.2018 sme vykonali taktické cvičenie na jaklovskom rybníku.
Cieľom toho cvičenia bolo overenie schopností a zručnosti hasičskej jednotky a jej
veliteľa pri zdolávaní požiaru v lesnom poraste ako aj práca s pridelenou hasičskou
technikou a vecnými prostriedkami. Overila sa akcieschopnosť DHZ Jaklovce. Pre toto
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cvičenie bola vypracovaná aj dokumentácia. Takýchto cvičení v tomto roku plánujeme
viac.

V minulom roku sme v rámci projektu celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov boli zaradení do vyššej kategórie z „C“ do „B“ nakoľko spĺňame
podmienky a tým získali možnosť čerpať dotáciu 3000€. Po Iné roky to bolo 700€
potom 1400€. Finančné prostriedky musia byť použité podľa prílohy č. 1c k vyhláške
MV SR č.201/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č.611/2006 Z.z.
o hasičských jednotkách, kde sú definované minimálne početné stavy, funkčné
zloženie členov, a minimálne materiálno technické vybavenie DHZO podľa
jednotlivých kategórii. V roku 2018 prostredníctvom DPO SR obdržali obce a mestá na
základe 1735 zmlúv dotácie v sume 4.534.150,00 €.
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Každoročne je potrebné požiadať o zaradenie do tohto projektu, urobili sme to aj
v roku 2018 a opäť boli zaradení do „B“ kategórie. Môžeme tak pokračovať v dopĺňaní
zásahových oblekov, obuvi a pod.
Jednou z našich túžob bolo mať takýto vozík na hasičskú striekačku.
Skonštruovala ho sponzorsky firma PRAKON v Prakovciach, na jeho výrobe sa podieľal
náš člen Peter Rothmajer, ktorý tam pracuje a pre náš zbor to aj vybavil. Ďakujeme!

Pre informáciu o tom, že plánujeme k 100. výročiu založenia nášho zboru, ktoré
bude v roku 2022 dať vyrobiť repliku našej zástavy, ktorá je momentálne vystavená v
Prešovskom krajskom múzeu v stálej expozícii hasičskej techniky.
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Práca s mládežou, ako jedna zo základných úloh spoločnosti, má v každodennej
práci dobrovoľných hasičských zborov nezastupiteľné miesto. Výchova detí z pohľadu
DPO SR je najjednoduchším a zároveň najefektívnejším spôsobom obnovy členskej
základne.

Pracovať s hasičskou mládežou a deťmi nie je jednoduché. K výchove a vedeniu
mládežníckych kolektívov je potrebné pristupovať zvlášť citlivo. Bez zanietenosti
vedúcich kolektívov, trénerov hasičskej mládeže by to nebolo možné. V našom zbore
sa tejto práci venujú pp. PhDr. Matúš Fedor, Ján Grega ml., Róbert Kandra, Peter
Rothmajer
V školskom roku 2017/2018 navštevovalo požiarnicky krúžok 21 žiakov našej
Základnej školy.
Hasičské súťaže sa v Jaklovciach stali jesennou tradíciou
Dňa 30.09.2018 sa naši mladí hasiči zúčastnili na siedmom ročníku celoslovenskej
súťaže mladých hasičov v brannom preteku o „Putovný pohár predsedu Košického
samosprávneho kraja“ v Krompachoch. Päťčlenné hliadky počas branného preteku
plnili sedem disciplín - štafeta 5x30m, určovanie technických prostriedkov, uzlová
štafeta, štafeta dvojíc, prvá pomoc pri zlomenine dolnej končatiny, lanovka a
likvidácia požiaru. Keďže členská základňa sa nám utešene rozrastá, mohli sme do
súťaže prihlásiť až štyri päťčlenné družstvá. Najmladší vytvorili tím, ktorý pretekal
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v kategórii mladších žiakov. Starí (mladí) harcovníci Kubko KANDRA, Samko
ROTHMAJER a Tobiáš KORFANTA spolu s nováčikmi bratmi Danielom a Michalom
JURTINUSOVCAMI si zo súťaže priniesli pohár za druhé miesto v mladšej kategórii.
V kategórii starších žiakov sme nasadili tri družstvá. Tie sa umiestnili na siedmom,
ôsmom a jedenástom mieste.

Dňa 14.10.2018 sa naši mladí hasiči zúčastnili na súťaži mladých hasičov
v Tepličke nad Hornádom. Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev dievčat a 14 družstiev
chlapcov. Súťažilo sa v štyroch disciplínach uzlová štafeta, štafeta dvojíc, štafeta
5x30m a požiarny útok s vodou. Kolektívy okresu Gelnica boli vyhodnocované
samostatne. Opäť sa nám podarilo do súťaže prihlásiť až štyri päťčlenné družstvá. Tím
našich najmladších chlapcov sa umiestnili na treťom mieste, druhé chlapčenské
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družstvo obsadilo druhé miesto a víťazmi okresu Gelnica sa stalo naše tretie družstvo
v zložení Peter ROTHMAJER, Adrián PLACHETKA, Kajka TAKÁČOVÁ, Daniel ŠENKOVIČ
a Martin TAKÁČ. Naše družstvo dievčat v zložení Júlia SOMENTÁLOVÁ, Sára
KORFANTOVÁ, Klára KORFANTOVÁ, Sabína RENDOŠOVÁ, Erika MATEJOVOVÁ si
domov prinieslo pohár za prvé miesto.

Na záver snáď len, nikdy nezabúdajte, že ste členmi jednej úžasnej hasičskej
rodiny. Z tohto miesta chcem Vám všetkým popriať, aby nový rok 2019 bol pre nás
všetkých úspešnejší ako bol predchádzajúci. Nech ste zdravší a šťastnejší Vy a Vaši
blízki. Prajem Vám pokoj a radosť z dobre vykonanej práce nielen na úseku požiarnej
ochrany ale aj v každej oblasti Vášho života.
V Jaklovciach 26. januára 2018

Ing. Andrej Papcun – predseda DHZ Jaklovce
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