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Výročná správa o činnosti DHZ Jablonové za rok 2020 

Rok 2020 bol pre náš zbor iný, to najmä kvôli šíreniu nebezpečného vírusu s názvom koronavírus 

alebo v skrate COVID-19. Tento celospoločenský nepriateľ nás ohrozoval od marca až do konca roka. Zažili 

sme 2 silnejšie vlny vírusu a to 1 vlna prebiehala od začiatku marca až do konca júna a druhá vlna od 

októbra až do konca roka. Vzhľadom na vzniknutú situáciu bola BDHL v tomto roku zrušená a rovnako aj 

okresná súťaž, taktické cvičenia a aj mi svoje činnosti v zbore obmedzili. Neprebiehali tréningy s deťmi, 

schôdze výboru a väčšie brigády počas jednotlivých vĺn vírusu a nezúčastňovali resp. menšom počte sme sa 

zúčastňovali pohrebov členov. Na druhej strane sme pomáhali, kde bolo potreba a to aj pri boji 

s koronavírusom, či pri nepriazni počasia.  

Viac informácií o činnosti v zbore:  

  

Dňa 4.januára 2020 sa konala  výročná členská schôdza, na ktorej sa s zúčastnilo 43 zo 76 členov nášho 

zboru.  Diskusia prebiehala až do 02:00. Taktiež členovia zboru schválili podmienky členstva  v zbore.   

17.januára 2020 sme úspešne absolvovali STK a EK s Iveco Daily.  Kontroly sa zúčastnil  Marián Čička. 

V  mesiaci január 2020 sme sa zúčastnili VČS v okrsku č. 1 a v družobnom SDH Veľké Karlovice - 

Tísňavy.  Schôdzí sa zúčastňovali Peter Krajčí (1984), Michal Staríček, Marián Adamec, Peter Krajči 

(1980), Mário Kopták, Dušan Adamec, František Baláž, Marián Čička. 

V mesiaci februrár Peter Krajči (1984) a Rastislav Randa (1992) namontovali zachytávače na sneh. 

Dňa 24.2.2020  o 0:50 bol veliteľovi ohlásený  spadnutý strom na ceste III.triedy pri ihrisku TJ Jablonové. 

Na výjazd vyrazila jednotka  v čase 01:13. V počte 1+2 s technikou CAS 15 Iveco Daily. Jednotka po 

príjazde dostala za úlohu od profesionálov odstrániť porezaný strom a vyčistiť komunikáciu.  Po vyčistení 

komunikácie sa jednotka sa vrátila do zbrojnice. Zásahu sa zúčastnili Marián Čička, Peter Krajčí (1984), 

Peter Krajči (1980). 

7.3.2020 sa konala brigáda zameraná na odstránenie  zvyškov spadnutého stromu a prevezenie dreva k 

požiarnej zbrojnici následnému poštiepaniu. Brigády sa zúčastnili Marián Adamec, Ondrej Staríček,  Peter 

Krajčí (1984),  Ladislav Husár, Ivan Galo, Michal Butko, Mário Kopták, Peter Tarhaj.   

V mesiacoch marec a apríl 2020 sme vykonávali práce na prístavbe, kde sme namaľovali vnútorné 

priestory, opravili sme fasádu, vyliali sme nivelačnú zmes na podlahu a namaľovali sme ju. Brigád sa 

zúčastnili Peter Krajčí (1984), Marián Adamec, Tomáš Bučo, Michal Butko, Peter Krajči (1980).   

Dňa 25.3.2020 sme v spolupráci s obecným úradom  roznášali rúška pre dôchodcov v obci. Túto akciu 

zastrešovali  Mário Kopták a Anton Tomčiak. 

Dňa 11.4.2020 zomrel Juraj Galo (1935)  vo veku 84. rokov. Bol dlhoročný veliteľ zboru. Kvôli  zlej 

epidemiologickej situácii sme sa nemohli zúčastniť pohrebu. 

V apríli  2020 sme pokračovali vo zveľaďovaní zbrojnice. Práce sme sústredili na zasadaciu miestnosť a 

sklad potravín. V zasadacej miestnosti sme namontovali obklad okolo stien.Tieto práce mal na starosti Peter 

Krajčí (1984) pri prácach mu pomáhali: Marán Adamec, František Baláž, Tomáš Bučo, Butko Michal, 

Martin Galo, Kopták Mário, Peter Krajči (1980), Rastislav Randa (1992).V sklade potravín sme postavili 

regále a uložili sme do nich potraviny. Tie práce vykonali Patrik Staríček, Michal Staríček.  
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21.4.2020 Patrik Gaňa a Patrik Staríček odzimovali techniku.  

2.5.2020 sme ohradili stromy a upratali plechový sklad na ihrisku. Prác sa zúčastnili Peter Krajči (1984), 

Tarhaj Miroslav, Tarhaj Peter, Tarhaj Samuel, Tarhaj Martin. 

27 a 31.5.2020  sme dokončovali práce  v zasadacej miestnosti, kde Peter Krajči (1980) a Marián Adamec 

vymaľovali celú miestnosť a natreli tatranský obklad.   

12.6.2020  náš člen Marcel Baláž odstránil poškodené zábradlie na moste cez rieku Hradňanka na Záriečí.   

20.6.2020 sa dorastenky  zapojili do prác v zbrojnici a upratali vytrínu a vytriedli výherné poháre v 

zasadacej miestnosti. Práce riadila Jana Kurincová a pomáhali jej  Karin Staríčková, Sabina Čičková, 

Veronika Rantúchová, Kristína Rantúchová, Kristína Čičková, Natália Danížková. 

23.6.2020 Jana Kurincová a Denisa Balážová vyčistili podlahu v zasadacej miestnosti. 

V dňoch 7-9.7.2020 sme pokosili a pohrabali bežeckú dráhu na ihrisku a priestory okolo ihriska. Kosenia sa 

zúčastnili Čička Marian, Tarhaj Miroslav, Tarhaj Peter, Tarhaj Samuel, Tarhaj Martin. 

Dňa 28.7.2020 boli predsedovi  o 23:07 ohlásené spadnute stromy a konáre na ceste III.triedy č. 2003  od 

Cesty I.triedy č. 61 po obec Jablonové. Na výjazd vyrazila jednotka v čase 23:48 v počte 1+4 s technikou 

CAS 15 Iveco Daily. Jednotka po príjazde odstánila sadnuté stromy a vyčistila komunikáciu od konárov a 

iných prekážok.  Po vyčistení komunikácie sa jednotka sa vrátila do požiarnej zbrojnice. Zásahu sa zúčastnili 

Marián Čička, Peter Krajčí (1984), Peter Krajči (1980), Patrik Gaňa a Patrik Staríček.   

Dňa 01.08.2020 Marián Čička a Peter Tarhaj odstránili spadnuté stromy na ihrisku pokosili a pohrabali 

bežeckú dráhu.   

V mesiaci august 2020 sme vymaľovali, uložili a vyrobili lavice do skladu oblečením. Prác sa zúčastnili 

Peter Krajči (1980), Peter Krajči (1984), Peter Tarhaj, Jana Kurincová, Zuzana Kurincová, Michal Staríček, 

Patrik Gaňa. 

7-9.9.2020 Peter Tarhaj, Marian Adamec a Peter Krajči (1980) upratali priestor za zbrojnicou. 

Od 12.9.2020 sme spoločnými silami uložili odvodňovacie žľaby. Práce riadil Peter Tarhaj a pomáli mu: 

Radoslav Tarhaj, Miroslav Tarhaj, Samuel Tarhaj, Martin Tarhaj, Peter Krajči (1980), František Butko, 

Marian Adamec, Tomáš Bučo, Jozef Čička, Marian Čička.  

14.9.2020 Peter Tarhaj realizoval dokončovacie práce na odvodňovacích žlaboch. Práce zahrňali , dosypanie 

kameniva okolo žľabov, dopájanie rúr, upratovanie po brigáde a pokosenie bežeckej dráhy na ihrisku. 

Rekonštrukcia kuchyne v požiarnej zbrojnici sa realizovala od 21.9. do 3.10.2020. Práce riadil Michal 

Staríček a asistovali mu Patrik Staríček, Jozef Čička, Marian Staríček, Patrik Gaňa, Peter Krajči a ako nečlen 

pomohol zbrou aj Jozef Sakala, ktorý obložil celú kuchynku.   

Dňa 23.10.2020 sme boli požiadní starostom obce o technický zásah zameraný na pretlačenie kanalizačnej 

rúry na dažďovú vodu na záhumní. Zásah bol neúspešný nakoľko rúra bola celá zanesená štrkom. Na zásahu 

sa zúčastnili Marian Čička a Patrik Staríček. Použitá technika Iveco Daily CAS15. 

24.10.2020 Miroslav Tarhaj pokosil trávu okolo stromov na ihrisku. 
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29.10.2020 Peter Krajči a Tomáš Bučo vykonali údržbu na traktorovej  kosačke. 

 

Cez víkendy 31.10.-1.11.2020 a 7-8.11.2020 sme boli nápomocní obci počas 1 a 2 kola testovania na 

vírusové ochorenie koronavírus (COVID-19). Pri testovaní boli nápomocní: 

 Mário Kopták ( dohliadal na poriadok a usmerňoval testovaných) 

 Jana Kurincová, Anton Tomčiak ( evidovali testovaných ) 

 Michal Staríček, Peter Tarhaj ( vykonávali dezinfekciu priestorov 3 x denne) 

16.11.2020 Patrik Gaňa a Patrik Staríček zazimovali techniku. 

Dňa 4.12.2020 sme sa posledný krát rozlúčili s dlhoročným strojníkom a zaslúžilým členom DPO 

SR Jurajom Koštekom vo veku 76 rokov. Kvôli  nevyhovujúcej epidemiologickej situácií sa na pohrebe 

zúčastnili len 3 členovia Adamec Marian, Mário Kopták, Krajči Peter (1980). Na poslednej ceste mu 

zahúkala aj siréna z Iveco Daily Cas15. 

Dňa 5.12.2020 Peter Krajči (1980) a Marián Adamec vymaľovali kuchynku. 

 

Výbor sa v roku 2020 stretol 8 krát. 

V roku 2020 2 členovia odoberali časopis požiarnik. 

V roku 2020 boli do zasadacej miestnosti v požiarnej zbrojnici zakúpené nové stoličky v počte 40ks. 

K 31.12.2020 má náš zbor 74 členov z toho 14 dôchodcov a 11 žien. 

 

Ďakujem za pozornosť a prajeme Vám v roku 2021 veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. 

 

 

 

V Jablonovom, dňa 31.12.2020      Predseda: Ing. Michal Staríček 


