
                     DHZ TOVARNÉ v prvej polovici kalendárneho roka 2018 

Po úspešnom hostení 27. ročníka Zemplínskeho pohára v hasičskom športe v obci 

Tovarné 5.5.2018 sa naša tímová spolupráca rozrástla a upevnila. Práve obnovením 

športového tímu žien a obsadením  zaujímavých umiestnení na doterajších súťažiach, 

konaných na území okresu Vranov nad Topľou. Prvou súťažou, kde sa športový tím žien 

zúčastnil, bola územná súťaž  v hasičskom športe v obci Čaklov dňa 16.6.2018.                         

Od novodobej histórie Dobrovoľného hasičského zboru v obci Tovarné to bolo už naše druhé 

zahájenie sezóny súťaží v hasičskom športe. Územná súťaž bola rozdelená do dvoch častí, 

kde 1. časť tvorila hasičská štafeta a hasičský útok. V tejto časti sa tím žien umiestnil na         

1. mieste a tím mužov na 5. mieste.  Druhá časť bola venovaná výkonu a zručnosti 

jednotlivcov, kde naši zástupcovia oboch tímov získali 1. miesto. Za tím žien 1. miesto 

vybojovala Janka McKenzie a za tím mužov v rekordnom čase 13 sekúnd a 10 stotín 1. miesto 

vybojoval Tomáš Babinčák. 

 Druhou súťažou v našom okrese, ktorej sme sa zúčastnili, bola súťaž o pohár starostu 

obce Soľ, konaná sobotu 30.6.2018. Práve táto súťaž bola najúspešnejšou pre tím mužov, kde 

prvý krát v novodobej histórií vybojovali úžasné 1. miesto v kategórií muži PS 12 do 1 500 

cm
3
 v rekordnom čase 20 sekúnd a 34 stotín. V Soli nemohol chýbať ani tím žien, kde v silnej 

konkurencií dosiahli 3. miesto. Práve tím žien je obdivuhodný, lebo ho zastupujú všetky 

vekové kategórie, čo môže byť inšpiráciou pre ďalšie dobrovoľné hasičské zbory.            

 Veľké Ďakujem patrí členom a členkám, ktorí sa zúčastnili jednej alebo oboch súťaží, 

a to: Mgr. Márii Dudovej, Bc. Janke Dzurovčínovej, Janke McKenzie, Deniske Demkovej, 

Michaele Zavadovej, Vanese Dudovej, PaedDr. Zuzane Slávikovej, Ľudmile Repkovej, 

Bianke Baníkovej, Matúšovi Zarembovi, Ing. Michalovi Šnelcerovi, Tomášovi Babinčákovi, 

Ondrejovi Duhoňovi, Oliverovi Vargovi, Richardovi Jánovi Repkovi, Milanovi Chovancovi, 

Erikovi Suchému, Jakubovi Leničovi, a podpornému tímu Mgr. Katke Roháčovej a Mgr. 

Jozefovi Kožejovi.  

Slová vďaky patria všetkým, ktorí sa zúčastnili, lebo skĺbiť rodinné, pracovné  

a osobné povinnosti a nájsť si pritom čas sa stretnúť, trénovať, reprezentovať  a pomôcť iným 

si zaslúži nie len slová vďaky, ale hlavne úctu. V dobe, kedy sa to v spoločnosti čím viac 

stáva výnimkou, ako pravidlom. Nemôžeme zabudnúť ani na našu obec Tovarné 

v zastúpení starostkou obce PaedDr. Kvetoslavou Mižákovou a obecným zastupiteľstvom, 

pretože bez ich podpory a podpory občanov obce by to bolo oveľa ťažšie a zložitejšie.  Tento 

ročník sa pre naše družstvá nesie v znamení snahy, súťaživosti, ale hlavne tímovej práce 

a pevne verím, že nám vydrží čo najdlhšie. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Mgr. Jozef Kožej 

Čaklov Soľ 


