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5.1.2019 sa uskutočnila VČS na kt. sa zúčastnilo 61 členov  a zároveň sa zvolil nový výbor pod 
vedením Michala Staríčka. 
6.1.2019 sa vypustila voda  z obehu v požiarnej zbrojnici 
Členovia zboru sa v mesiaci január zúčastnili VČS v okrsku č. 1 a Veľké Karlovice-Tísňavy 
26.1.2019 sa konalo stretnutie mladých hasičov na ktorom sa vytvorilo dorastenecké družstvo dievčat 
9.2.2019 sme vykonali inventúru v novej požiarnej zbrojnici na ktorej sa zúčastnilo 12 členov zboru 
a 6 dorasteniek 
16.2.2019 sa konalo základné školenie v Súľove, na ktorom sa zúčastnilo 8 členov. Absolvovaním 
tohto školenia má náš zbor vyškolených 17 členov na zásah. 
26.2.2019 sa uskutočnili prípravy na fašiangy v požiarnej zbrojnici 
2.3.2019 sme organizovali v našej obci fašiangový sprievod. V sprievode bolo 18 masiek a do rezkého 
kroku hrali chlapi z Považskej Bystrice. 
15.3.2019 sa konala Hasičská kvapka krvi v Súľove na ktorej sa zúčastnilo 12 ľudí za náš zbor 
16.3.2019 sa traja naši členovia zúčastnili zabíjačky vo Veľkých Karloviciach 
23.3.2019 sa v hasičskej zbrojnici v Predmieri uskutočnili skúšky na získanie odznaku odbornosti 2. 
alebo 3. stupňa . Odznak 2. stupňa získali 3 členovia a odznak 3 stupňa 2 členovia. 
30.3.2019 sa v hasičskej zbrojnici v Predmieri uskutočnili skúšky na získanie odznaku odbornosti 
„Vedúci hasičskej mládeže“. 3. stupňa za náš zbor zúčastnili sa 3 členovia 
30.3.2019 sa hasičská mládež a dorastenky zapojili do odpadkovej výzvy, ktorá je známa pod názvom 
„trashchallenge“. V rámci tejto výzvy vyzbierali pod Dúbravou v priebehu jednej hodiny veľké 
množstvo vriec odpadu, ktorý nepatrí do prírody. Súčasťou tejto dobročinnej akcie bola aj opekačka, 
kde nás deti milo prekvapili, ako dokážu spolupracovať. 
20.4.2019 sa konalo jarné upratovanie v garážach v požiarnej zbrojnici na ktorom sa zúčastnilo 10 
členov 
28.4.2019 sme odzimovali techniku za účasti 9 členov nášho zboru 
1.5.2019 sme vykonali údržbu PS8, tejto akcie sa zúčastnili 3 členovia 
4.5.2019 4 sa členovia zúčastnili na oslavách Sv. Floriána v Hrabovom   
10.5.2019 Peter Krajči absolvoval preškolenie rozhodcov 
1.6.2019 sme v spolupráci s obecným úradom a športovcami zorganizovali MDD, na tejto akcii 
pomohlo 15 členov zboru, ale najmä dorastenky 
V mesiaci Jún sme doviezli a natierali tatranský obklad do priestorov Hasičskej zbrojnice, na prácach 
sa zúčastnili 5 členovia zboru 
8.6.2019 sme sa zúčastnili okresného taktického cvičenia na priehrade Mikšová-Beňov, kde sa 
simuloval zásah pri povodni s dohľadaním a evakuáciou nezvestných osôb zo zaplavenej oblasti. Za 
náš zbor sa zúčastnilo 5 členov. 
14.6.2019 sa konalo okresné kolo hry plameň v Kotešovej, kde sme sa zúčastnili s jedným zmiešaným 
družstvom, obsadili 9 miesto. 
16.6.2019 sa v Kotešovej konalo územné kolo dorastu a dospelých, kde sme sa zúčastnili s jedným 
mužským družstvom a obsadili sme 5 miesto. 
16.6.2019 sa naši dvaja rozhodcovia zúčastnili územného kola 
18.6.2019 sme dopĺňali výzbroj do požiarnej zbrojnice z dotácie ministerstva vnútra. 
27.6.2019 Pán Kovalík opravil lávku pri tréningovej dráhe, až deti môžu bezpečne trénovať. 
13.7.2019 5 naši členovia boli nápomocní obci pri oplocovaní  školského ihriska  
16.7.2019 sme boli povolaný starostom obce na technický zásah zameraný na vyčistenie 
odvodňovacieho žľabu pri hlavnej ceste, kde sa zúčastnili 7 členovia a bol  použitý 1 kus techniky a to 
Iveco Daily. 
19.7.2019 sme sa zúčastnili koncertu Kabát Revival v Požiarnej zbrojnici v Súľove 



2.8.2019 sa konali prípravy na kolo BDHL, ktoré sa konalo v našej obci Jablonové.  Do príprav sa 
zapojilo 18 členov zboru. 
3.8.2018 sme zorganizovali 4. ročník BDHL na ihrisku pod Stráňou na ktorom sa zúčastnilo 21 
družstiev  z toho 15 chlapčenských družstiev a 6 dievčenských. Po ukončení súťaže bol pripravený 
guľáš pre členov DHZ. 
4.8.2019 sme vykonali upratovanie po súťaži, zúčastnilo sa  9 členov. 
17.8.2019 sme  sa zúčastnili pilčíckeho kurzu, ktorý úspešne absolvovali 3 naši členovia 
17.8.2018 sme zakúpili a následne ukladali drevo pri hasičskej zbrojnici, zúčastnilo sa 9 členov 
26.8.2019  sme pre mladšiu kategóriu hasičov  do 15 rokov zorganizovali ukončenie sezóny 
v Komatnom 
30.8.2019 sme boli požiadaný starostom o vyčistenie priepustu pri starej zbrojnici a odstránenie 
spadnutého stromu po búrke na starom cintoríne. Pri zásahu boli použité 2 motorové píly Stihl 
a Iveco Daily, zásahu sa zúčastnilo 9 členov zboru. 
27.9.2019 sa v požiarnej zbrojnici konala členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 15 členov zboru. 
2.10.2019 bola spoločnosťou VK-KSOK odovzdaná prístavba na požiarnej zbrojnici do užívania. 
6.10.2019 sme sa zúčastnili okrskového cvičenia v Predmieri, ktoré bolo zamerané na obsluhu 
protipovodňového vozíka na ktorom sa zúčastnili 6 členovia zboru. 
V mesiacoch september až november 2019 sme vykonali údržbu zbrojnice, kde sme namaľovali 
fasádu na prístavbe. Taktiež sme vymenili tatranský obklad a vymaľovali priestory v zasadacej 
miestnosti, kuchynke, sklade a na toaletách. Súčasťou prác bola aj montáž zachytávačov na sneh, 
rezanie a odovzdanie starých garážových dverí do zberu.  
18.10.2019 Strojník zazimoval techniku. 
8.11.2019 sa  Alžbeta Koptáková zúčastnila školenia rozhodcov čím máme 3 platných rozhodcov 
18.11.2019 sme sa zúčastnili povinnej inventarizácie protipovodňového vozíka, ktorý máme 
zapožičaný od HaZZ. 
22.11.2019 sa konala Hasičská kvapka krvi v Hradnej kde sa zúčastnili 4 ľudia za zbor. 
23.11.2019 sme zorganizovali ukončenie roka pre okrsok č. 1 
29.11.2019 sa 2 členovia výboru zúčastnili na okresnom pléne v Bytči 
29.11.2019 sa konalo školenie preventívnych skupín, ktoré viedol Preventivár obce, na ktorom sa 
zúčastnilo 6 členov z nášho zboru 
30.11.2019 sa konali preventívne prehliadky v časti obce.  
8.12.2019 sme boli obci nápomocní pri organizovaní Vianočných trhov, kde sme postavili stan pričom 
sa zúčastnilo 10 členov. Pri sušení a uskladnení stanu asistovalo 5 členov. 
19.12.2019 sa 6 členov zboru zúčastnilo pohrebu Pavla Staríčka. 
25.12.2019 sme zorganizovali Štefanskú zábavu, celú túto akciu organizovali mladší členovia zboru. 
V mesiaci december  Juraj Koštek ml. navrhol a dal vyrobiť kalendáre na rok 2020 
O zeleň a stromy pri hasičskej zbrojnici a na ihrisku sa celoročne starali Peter Krajči 1984, Miroslav 
Tarhaj, Smauel Tarhaj, Martrin Tarhaj. 
V roku 2019 dvaja členovia zboru odoberali časopis požiarnik. 
Výbor sa v roku 2019 stretol 12 krát. 
K 31.12.2019 má zbor 76 členov z toho 11 žien, 16 dôchodcov.  Taktiež máme 13 mladých hasičov a 
družstvo dorasteniek. 
Ďakujem za pozornosť a prajeme Vám v roku 2020 veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. 
 
 
 
V Jablonovom,  dňa 31.12.2019       Predseda: Ing. Michal Staríček 
 


