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Správa o činnosti a dosiahnutých
výsledkoch DHZ Jaklovce za rok 2019
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„Rok v ohni“, takto by sme mohli nazvať rok 2019 vo svete. Našu Zem
vplyvom klimatických zmien trápili rozsiahle lesné požiare. Symbolom lesných

ZO SVETA

požiarov v roku 2019 sa stal Amazonský prales. Medzi tie najrozsiahlejšie môžeme zaradiť požiare na ruskej Sibíri, Austrálii a Indonézii, či menej známe
požiare v Kolumbii, Venezuele, Sýrii či v Mexiku.
Vo Francúzsku v meste Paríž 15. apríla okolo 18.50 SELČ vypukol požiar
v priestoroch strechy na katedrále Notre-Dame (Chrám Matky Božej v Paríži),
ktorá je zaradená medzi svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Na záchrane

SLOVENSKO

pracovalo približne 400 hasičov.
Krajinou otriasol 6.decembra 2019 masívny výbuch plynu v bytovom dome
v Prešove, pri ktorom prišlo o život 8 obyvateľov.
Vážené hasičky, hasiči, mladí hasiči a ctení hostia,

ÚVOD

Dôvod prečo sme sa tu zišli je, aby sme zhodnotili činnosť nášho zboru
a výsledky našej práce v uplynulom roku 2019. Výbor DHZ Jaklovce sa podľa
potrieb schádzal počas roka a riešil úlohy operatívne. Môžeme konštatovať,
že zbor je akcieschopný a jeho členovia sú pripravení kedykoľvek pomáhať,
tam kde je potrebné.

OPUSTILI NÁS – PREZIDENTI DPO SR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky s hlbokým zármutkom prijala správu, že dňa 19. apríla 2019
vo veku 78 rokov zomrel Vendelín Fogaraš, prezident
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v rokoch 1997 – 2002.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky s hlbokým zármutkom oznámila celej hasičskej verejnosti, že dňa
7. júna 2019 vo veku 77 rokov zomrel JUDr. Jozef Minárik,
čestný prezident DPO SR, prezident DPO SR v rokoch
2002 – 2012
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OPUSTILI NÁS – ČLENOVIA DHZ

SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ
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Vo veku 71 rokov nás 23. februára navždy opustil Jozef Eliáš členom zboru bol 42 rokov.
Vo veku 83 rokov nás 20. júla 2019 navždy opustil Matej Macko členom
zboru bol 52 rokov.
Česť ich pamiatke, nech odpočívajú v pokoji, ich pamiatku sme si uctili
minútou ticha.

NOVÍ ČLENOVIA DHZ JAKLOVCE

V roku 2019 sme prijali do našich radov nových členov
-

Mgr. Marcelu Fedorovú,

-

Martina Valka.

V januári roku 2020 sme prijali
-

Mgr. Martina Takáča,

-

Martina Takáča.

Stav členskej základne k dnešnému dňu je 47 členov, z toho 3 ženy.
Členmi kolektívu hasičskej mládeže DHZ Jaklovce sa stali
 Alexandra Budinská

 Klaudia Šemrincová

 Karolína Budinská

 Sára Takáčová

 Lucas Budinský

 Diana Valková

 Noemi Kaľavská

 Viktória Valková

 Viktória Petrová
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POŽIAR LESA POD VEĽKÚ ROĽU
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Dňa 26.februára 2019 bol v čase 15,05 hod. spozorovaný požiar lesa. Na
miesto sme vyslali členov hasičskej jednotky s technikou Iveco Daily s počtom
1+3 a Aviou s počtom 1+2.

Požiar bol v neprístupnom teréne pre ťažkú hasičskú techniku s vodou,
s ktorou sme sa tam nevedeli dostať a tak sme používali prevažne lopaty
a krompáče na zabránenie šíreniu ohňa. Po príchode jednotky HaZZ Gelnica
a za pomoci ich štvorkoliek sa podarilo dopraviť vodu a napĺňať hasiace vaky.
Hasenie požiaru komplikoval silný vietor! Požiarom zasiahnuté bolo územie
o rozlohe cca 2 ha. Na hasičskú zbrojnicu sme sa vrátili o 19,30 hod.
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Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru bolo vypaľovanie trávy! Preto
prosíme ľudí aby nikdy nevypaľovali trávu a tak predišli značným škodám
lesného porastu!

Na druhý deň sme boli vykonať obhliadku miesta a dohasiť lokálne tlejúci
porast.
Na tomto mieste patrí poďakovanie členom poľovníckeho združenia

POŽIARE SUCHEJ TRÁVY---

ORLOVEC ako aj obyvateľom obce za pomoc pri hasení.
Medzi už pravidelné zásahy a každoročne sa opakujúce v jarnom období,
keď je suchá tráva, patria požiare porastu pri železničnej trati pred železničným mostom smerom na Poľnú ulicu, prípadne smerom na železničnú zastávku.
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ASISTENČNÁ HIADKA – KROMPACHY--
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16. februára 2019 došlo v Krompachoch k vykoľajeniu vozňa nákladného
vlaku následkom čoho došlo k roztrhnutiu súpravy a vykoľajeniu ďalších
6 vozňov. Oslovil nás p. Mgr. Martin Takáč s ponukou, či by sme urobili protipožiarnu hliadku, ktorú sme prijali.
V dňoch 4. – 6. marca 2019 prebiehala likvidácia šiestich vykoľajených
vozňov v Krompachoch. Náš zbor zabezpečoval protipožiarnu asistenčnú
hliadku pracovníkom, ktorí ich rozpaľovali, keďže dookola bola suchá tráva a
vysoké riziko vzniku rozsiahlejšieho požiaru, ktorý umocňoval silný vietor.
Oheň sa nám darilo držať úspešne pod kontrolou.
Odkaz na reportáž Matúša Gavláka–TV JOJ

https://www.noviny.sk/slovensko/419606-

specialisti-odstranuju-vykolajene-vagony-priamo-na-mieste-ich-musia-rozpilit

POŽIAR STODOLY---

s

4. apríla 2019 vznikol v skorých ranných hodinách u Mitríkovcoch na Požiarnickej ulici požiar stodoly. My sme sa ho ako hasiči nezúčastnili, zásah vykonali príslušníci HaZZ Gelnica.
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VEĽKÁ NOC---
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Počas slávenia veľkonočných sviatkov sa hasiči Dobrovoľného hasičského
zboru v Jaklovciach spoločne s poľovníkmi zúčastnili na strážení Božieho hrobu. Po obradoch Veľkého piatku nepretržite počas celej noci a Bielej soboty
sa striedali na "stojkách" pri Božom hrobe. Popoludní až do začiatku obradov
Bielej soboty sa pri strážení vystriedalo 24 mladých hasičov.

Po svätej omši na Veľkonočnú nedeľu sa naši členovia s poľovníkmi zapojili do procesie zmŕtvychvstania Ježiša Krista pri ktorej sme niesli baldachýn
nad kňazom s monštranciou a zástavy. Baldachýn niesli za poľovníkov: Peter
Bencko, Jozef Dorko a za hasičov niesli: Martin Dzurenko, Ing. Andrej

OBLIEVAČKA

Papcun. Zástavy niesli: Róbert Kandra, Michal Papcun a Peter Rothmajer.

Pekným a milým zvykom mladých hasičov je na Veľkonočný pondelok obliať a vyšibať mladé hasičky, aby boli zdravé a ešte krajšie. S vodou problém
nemajú, tú majú v zásobe zo sebou v Ivecu.
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PROCESIA NA BOŽIE TELO
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Vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Minulý rok to bolo 20. júna 2019. Tento
ľudovo nazývaný sviatok Božie Telo odpradávna sprevádza tradícia procesií.
Opäť sme sa spolu s poľovníkmi
zapojili do procesie a podobne ako na
Veľkú noc niesli zástavy a baldachýn
nad kňazom s monštranciou. Procesia
prechádzala obcou a zastavila na štyroch miestach, kde boli vytvorené oltáriky a to pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého, pri obecnom úrade, pri fare a pri
pastoračnom centre.
Ďakujeme nášmu pánovi farárovi Jozefovi Bednárikovi za takúto možnosť
byť účastní pri týchto výnimočných udalostiach.
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MLADÝ ZÁCHRANÁR CO
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3. mája 2019 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, ktorej úlohou bolo na jednu plnú džberovku zostreliť prúdom vody čo najviac plechoviek. ZŠ Jaklovce zapojila do súťaže pod vedením
p.uč. Stanislava Nemčíka 2 družstvá. A družstvo v zložení Korfantová Klára,
Korfantová Sára, Jakubišin Dominik a Mikluš Tadeáš obsadili 3. miesto a
B družstvo v zložení Takáčová Karolína, Miklušová Eliška, Fedor Marek Matúš
a Papcun Pavol obsadili 4. miesto.
Ďakujeme prednostovi OÚ v Gelnici p. Ing. Imrichovi Mackovi a vedúcej
odboru krízového riadenia p. Ing. Inéz Kruželakovej za dôveru a možnosť byť
súčasťou na tejto súťaži už štvrtý rok a ďakujeme Ing. Andrejovi Papcunovi,
Pavlovi Papcunovi, Janovi Martincovi, ktorí pomáhajú zabezpečovať disciplínu

SPOMIENKA NA SV. FLORIÁNA

hasenie malých požiarov.

4. mája 2019 si jaklovskí dobrovoľní hasiči uctili svojho patróna
sv. Floriána slávnostnou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Antona
Pustovníka. Pri tejto príležitosti bola kňazom posvätená socha sv. Floriána,
ktorý je pre nás dobrovoľných hasičov vzorom odvahy a vernosti.
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Táto socha nám bude pripomínať, že v Jaklovciach hasiči mali a majú vo
veľkej úcte sv. Floriána. Umiestnená je na dôstojnom mieste v hasičskej
zbrojnici.

Po sv. omši sme sa presunuli na cintorín, kde sme pri kríži zapálili sviečky
a pomodlili sa za všetkých hasičov, ktorí už nie sú medzi nami ale pôsobia
v nebeskom zbore.

Nasledoval spoločný obed a posedenie v hasičskej zbrojnici na ktorom
mladí hasiči predniesli životopis sv. Floriána a spoločne Hasičskú modlitbu.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným hasičom, hosťom, všetkým tým,
ktorí mali akýkoľvek podiel na tom, že táto udalosť mohla prebehnúť dôstojne, tým, ktorí pomáhali pri varení obeda a osobitne ďakujeme nášmu duchovnému otcovi Jozefovi Bednárikovi za svätú omšu a za povzbudivé slová
v kázni.
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2019

OBVODOVÁ SÚŤAŽ ----

SPOMIENKA NA SV. FLORIÁNA

SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ

Výbor ÚzO DPO SR SNV/GL v spolupráci s DHZ Jaklovce a obcou Jaklovce
organizoval obvodové kolo súťaže DHZ pre okrsky č. III a č. IV, ktorá sa konala
19. mája 2019 na ihrisku OFK Jaklovce.
Dobrovoľné hasičské zbory si zmerali svoje sily v štafete 8x50 m a v požiarnom útoku. Súťaže sa zúčastnilo celkom 15 družstiev. Z okrsku č. II si prišiel svoju povinnosť nesúťažne splniť DHZ Poráč, keďže sa nemohli zúčastniť
súťaže konanej deň pred tým v ich okrsku. V okrsku č. III súťažilo 5 družstiev
z toho jedno ženské z DHZ Slatvina. V okrsku č. IV súťažilo 9 družstiev z toho
jedno ženské z DHZ Švedlár.
Domáci tím obsadil nakoniec 4.
miesto v zložení: Martin Dzurenko,
Peter Rothmajer, Róbert Kandra,
Martin Takáč, Martin Valko, Michal
Papcun, Jozef Papcun, Ing. Miroslav
Zahornacký vo veľmi vyrovnanej súťaži na 2.- 4. mieste. Na súťaži prebiehal
aj pretek jednotlivca, do ktorého sa
zapojilo 11 hasičov. Náš veliteľ Martin
Dzurenko získal II. výkonnostnú triedu
s časom 14,57 s.
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PENOVÁ ŠOU---

TECHNICKÝ VÝJAZD ----

OBVODOVÁ SÚŤAŽ
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Ďakujeme všetkým DHZ za účasť, ÚzO DPO SR SN/GL a obci Jaklovce za
spoluprácu a tiež všetkým členom, ktorí pomáhali s organizáciou, aby táto
súťaž mohla prebehnúť bez väčších problémov. Ak bolo niečo zlé tak sa
ospravedlňujeme.

21. mája 2019 sme vykonali technický výjazd do chatovej oblasti Rovne.
Majiteľovi chaty sme dopĺňali vodu do studne, ktorej prítok nestíhal pre firmu, ktorá používala vysokotlak pri odstraňovaní starého náteru strechy.

Dňa 22. júna 2019 oslavovali futbalisti 70. výročie vzniku organizovaného
futbalu v Jaklovciach. Na tejto akcii sme pre deti zabezpečili penovú šou.
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VATRA SNP---

UKÁŽKA TECHNIKY----

JAKĽOFSKI BICIGEĽ---
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Dňa 20.júla 2019 sa v našej obci konal tradičný „Jakľofski bicigeľ“, ktorý
sa teší veľkej obľube. 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.

25. augusta 2019 na Počkaj Beach v Margecanoch sa konala akcia pre
deti s názvom Detský letný raj. Boli sme pozvaní aby sme deťom ukázali hasičskú techniku, a prácu s ňou si pod dohľadom mohli vyskúšať. Niektorým sa
tak splnil sen byť chvíľu hasičom.

28. augusta 2019 organizovala obec oslavy SNP.
Pri tejto príležitosti sa tradične stavia vatra na vleku.
Starosta obce a veliteľ DHZ ju spoločne zapálili. Členovia hasičskej jednotky dohliadali na požiarnu bezpečnosť.
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CVIČENIE HASIČOV---
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Dňa 19.10.2019 sme vykonali požiarno-taktické cvičenie pri železničnej
trati smerom k železničnej zastávke. Cieľom tohto cvičenia bolo overenie
schopností a zručnosti hasičskej jednotky a jej veliteľa pri zdolávaní požiaru
ako aj práca s pridelenou hasičskou technikou a vecnými prostriedkami. Overila sa akcieschopnosť DHZ Jaklovce. Pre toto cvičenie bola vypracovaná aj

PRÁCA S MLÁDEŽOU----

dokumentácia. Cvičenia sa zúčastnili aj naše šikovné deti z hasičského krúžku.

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, Róbert Kandra, Peter Rothmajer.
V školskom roku 2018/2019 navštevovalo požiarnicky krúžok 25 žiakov
našej Základnej školy. Na krúžku, ktorý je každú sobotu o 16,00 v telocvični ZŠ

SÚŤAŽE----

poctivo trénujú a cvičia zadané úlohy.
Hasičské súťaže sa v Jaklovciach stali jesennou tradíciou.
Dňa 28. septembra 2019 sa naši mladí hasiči zúčastnili na ôsmom ročníku
celoslovenskej súťaže mladých hasičov v brannom preteku o „Putovný pohár
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BRANNÝ PRETEK - KROMPACHY---
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predsedu Košického samosprávneho kraja“ v Krompachoch. Päťčlenné hliadky počas branného preteku plnili šesť disciplín - štafeta 5x30m, určovanie
technických prostriedkov, uzlová štafeta, štafeta dvojíc, prvá pomoc pri
zlomenine dolnej končatiny a likvidácia požiaru. Vďaka širokej členskej základni sme mohli do súťaže prihlásiť až štyri päťčlenné družstvá, dve
v kategórii mladších a dve starších žiakov, pričom chlapci aj dievčatá súťažili
spoločne. Prvý krát súťažilo družstvo v zložení Noemi Kaľavská, Klaudia
Šemrincová, Sára Takáčová, Viktória Petrová a Lucas Budinský, ktoré skončilo
na 6. mieste. O stupienok vyššie skončilo družstvo v zložení Jakub Kandra,
Samuel Rothmajer, Tobiáš Korfanta, Viktória

Valková a Diana Valková.

V staršej kategórii naše prvé družstvo skončilo na 11. mieste v zložení Marek
Fedor, Pavol Papcun, Alexandra Budinská, Karolína Budinská, Adrián
Plachetka. a druhé družstvo v zložení Tadeáš Mikluš, Peter Rothmajer, Martin
Takáč, Sára Korfantová a Júlia Somentálová na nepopulárnom 4. mieste.
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SÚŤAŽ MH - SMOLNÍK---
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Dňa 5. októbra 2019 sa naši mladí hasiči zúčastnili na súťaži mladých hasičov v Smolníku. Vzhľadom k mimoriadne nepriaznivému počasiu keď celý
deň pršalo, sa súťažilo iba v troch disciplínach uzlová štafeta, štafeta dvojíc,
štafeta 5x30m – pričom požiarny útok s vodou bol vynechaný. Kolektívy okresu Gelnica boli vyhodnocované samostatne. Tento rok sa nám podarilo do
súťaže prihlásiť až päť päťčlenných družstiev mladých hasičov. V mladšej kategórii naše družstvá obsadili druhé a tretie miesto a v staršej kategórii druhé,
tretie a piate miesto.

V roku 2019 nám v okrese pribudla konkurencia – mladí hasiči zo Smolníka, ktorých sme na prvej súťaži v Krompachoch v oboch kategóriách porazili
ale oni nám to v druhej súťaži v Smolníku oplatili. Tento rok by mali pribudnúť
aj družstvá z Gelnice čo nás motivuje cvičiť ešte viac a lepšie.
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ZARADENIE DHZ JAKLOVCE---

NAŠA BUDÚCNOSŤ---

SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ

2019

25 mladých hasičov dáva záruku, že jaklovskí hasiči sa o svoju budúcnosť
obávať nemusia.

V roku 2019 sme v rámci projektu celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov boli zaradení do kategórie „B“ nakoľko spĺňame podmienky
a tým sme získali možnosť opäť čerpať dotáciu 3000€. V minulosti, keď sme
boli zaradení v „C“ kategórii to bolo 700€, neskôr 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.
Každoročne je potrebné požiadať
o zaradenie do tohto projektu. Urobili
sme to aj v roku 2019 a opäť boli Krajským riaditeľstvom HaZZ v Košiciach zaradení na rok 2020 do „B“ kategórie.
Môžeme tak pokračovať v dopĺňaní zásahových oblekov, obuvi a pod.
.
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REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE---
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Ministerstvo vnútra zverejnilo 7. mája 2019 Výzvu číslo V. P HaZZ 2019 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Účelom dotácií je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov
na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až
3. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky.
Obec Jaklovce podala žiadosť s vypracovanou projektovou dokumentáciou v stanovenom termíne v júni 2019.
Dňa 28.11.2019 bola žiadosť schválená a výška poskytnutej dotácie je
maximálna možná, čo predstavuje sumu 30 000€.
Výsledkom rekonštrukcie má byť, predĺženie garáže zo zadnej strany.
Výmena brán za rolovacie vpredu aj vzadu. Týmto riešením bude umožnený
vodičom bezpečný vjazd do garáže z Požiarnickej ulice a výjazd na Hlavnú
ulicu.
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ZÁVER---

SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ

2019

Hlavným cieľom tejto správy o činnosti bolo oboznámiť obyvateľov obce
o našej práci, ktorú sme počas roka vykonali.
Aj napriek tomu, že náš zbor nepatrí medzi tie, ktoré majú v priemere zásah minimálne raz za týždeň, zato máme ako organizácia pestrú paletu aktivít.
Medzi primárne patria: odborná príprava, školenia a cvičenia, starostlivosť o
techniku a zbrojnicu, hasičský šport. Pilierom zboru je nepochybne práca s
mládežou. Sekundárnymi aktivitami sú akcie a ukážky pre deti prípadne občanov obce.
To je to v čom chceme pokračovať, udržať nastolený trend a tým zabezpečiť neustály rozvoj dobrovoľného hasičstva v našej obci. V ostatných rokoch
nám štát vytvára veľmi dobré podmienky, ktoré sa snažíme maximálne využiť.
Ak chceme všetky tieto aktivity zvládať, je potrebné mať aktívnych členov, ktorí vedia a chcú priložiť ruku k dielu. Našťastie v našom zbore takých
členov máme! Preto im všetkým patrí poďakovanie a uznanie.
Vyjadriť poďakovanie je potrebné zvlášť starostovi obce a zamestnancom
obecného úradu, bez nich by zbor tak dobre fungovať nemohol, taktiež poslancom obecného zastupiteľstva, či obyvateľom obce, ktorí sú akokoľvek nápomocní.
Na záver pripomínam, nikdy nezabúdajte, že ste členmi jednej úžasnej
hasičskej rodiny. Z tohto miesta chcem Vám všetkým popriať, aby nový rok
2020 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.

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“
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