História DHZ Tovarné

Charakteristika DHZ v Tovarnom
Prvá písomná zmienka o hasičskom zbore v obci Tovarné pochádza z roku 1890, o čom je záznam vo
forme listu Františka Walsera, riaditeľa Prvej továrne pre výrobu hasičských strojov, zvonolejárstva a
kovolejárne v Budapešti o dodaní príslušnej hasičskej techniky pre obce v Zemplínskej župe,
adresovaný župnému úradu 24.10.1890. Počet členov v tomto roku nie je známy.
Technika: Prvá technika bola pridelená hasičom do obce Tovarné v roku 1890, nie je nám však známe,
o akú techniku išlo. Prvá striekačka bola pridelená do obce pre ČSPO v roku 1957 TATRA 805
( kačena). V prvej polovici novembra 1968 bola pridelená hasičskému zboru v Tovarnom už z nového
okresu Vranov nad Topľou ďalšia pojazdná striekačka. V záznamoch obecnej kroniky z tohto roku
čítame, že vďaka tomuto prideleniu už ČSPO Tovarné má 2 pojazdné striekačky a 1 agregát. V roku
1978 zbor získal striekačku RTO 706, ktorá však po roku 2000 bola z technických príčin vyradená
a zbor ostal bez funkčnej techniky. Pridelenie nového hasičského vozidla IVECO DAILY a
protipovodňového vozíka pre DHZ Tovarné sa datuje ku dňu 30.8.2015.
Zabezpečenie uniforiem, výzbroja a výstroja: O týchto údajoch nie sú dostupné informácie z histórie
DHZ. Dostupnou informáciou je zakúpenie uniforiem v roku 2015 obcou Tovarné. V roku 2016 obec
Tovarné za pomoci dotácií z DPO zakúpila uniformy a taktiež časť vyzbroja a výstroja do zásahu
posádky DHZ.
Hasičská zbrojnica: Prvou hasičskou zbrojnicou bola drevená búda na konci dediny. V roku 1957 po
pridelení novej striekačky boli členovia nútení hľadať novú alternatívu pre zbrojnicu a tak svojpomocne
opravili bývalú kočikáreň grófa Hadíka-Barkóczyho, ktorá bola postavená ešte v 18 storočí. Táto
kočikáreň stála na takzvanom ,,Parádnom dvore,,, kde žili ešte dva rodiny. V roku 1976 bola daná do
užívania úplne nová hasičská zbrojnica, vybudovaná v akcií Z za 800 000 korún. Do dnešného dňa slúži
svojmu účelu.
Významné udalosti pri ktorých zasahovali členovia DHZ.
6.8.1960- povodeň - členovia hasičského zboru zasahovali pri povodniach, kde zachraňovali obilie.
14.8.1960- požiar- v nočných hodinách vypukol požiar u občana Michala Fedorka st. Požiar vznikol v
hospodárskej budove. Rýchlym zásahom miestnych požiarnikov bol požiar zlikvidovaný.
11.9.1970- požiar- vo dvore M.I. vypukol požiar slamy, ktorý zapríčinil maloletý občan, ktorý sa hral zo
zápalkami.
24.12.1970- požiar- požiar vznikol u obyvateľa obce v kuchyni a vďaka rýchlemu zásahu dobrovoľných
hasičov z obce bol požiar rýchlo lokalizovaný a zlikvidovaný, zhorel iba nábytok.
16.6.1971- požiar- nočný požiar na miestnom dvore JRD, kde zhorela uskladnená prvá ďatelina. Škoda
sa vyšplhala na 478 000 korún. Pravdepodobnou príčinou bol zásah blesku, lebo v noci sa nad obcou
prehnala silná búrka.

Štvrtok 16.11.1972 o 20:15 hodine vznikol v ovčinci JRD v Tovarnom požiar. Zásluhou členov
dobrovoľných hasičov bol požiar daný pod kontrolu. Príčinou bolo nehasené vápno, ktoré bolo po
ovčinci rozhádzané ako dezinfekčný prostriedok. Vznikla škoda vo výške 140 000 korún.
23.11.1990- požiar v obchode s potravinami- požiar vznikol v skladových priestoroch obchodu. Vďaka
rýchlemu zásahu členov DHZ sa škody nevyšplhali do veľkých výšok. Škoda bola vyčíslená v hodnote
40 000 korún.
25.5.2016- povodne- členovia DHZ zasahovali pri povodniach v časti obce, kde bahno z priľahlého poľa
zaplavilo ulicu, prístupové cesty k rodinným domom a zalialo studne. Dobrovoľní hasiči zasahovali
približne 5 hodín.
16.6.2016- povodne- po vyhlásení III. stupňa 15.6.2016 povodňovej aktivity členovia DHZ na druhý
deň po požiadavke vedenia obce zasahovali na dodatočných čistiacich prácach miestnych komunikácií.
Pri všetkých udalostiach sa dokázali členovia DHZ ale aj občania zomknúť a spojiť sily pre dobrú vec.
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri požiaroch v okolitých obciach ako 2.2.1956 -Ondavské Matiašovce
1959- Sedliská, a pri iných požiaroch v obci Tovarné.
Významní funkcionári: Ján Stanovčák, Michal Kandalík, Jozef Gregus, Milan Macko.
Hasičské rodiny: rodina Džuňová, rodina Kožejová, rodina Barnová, rodina Špirňáková
Súčasnosť DHZ Tovarné
Dobrovoľný hasičský zbor do 17.12.2016 má členskú základňu v počte 30 členov a 7 čestných členov.
Súčasnou technikou DHZ je IVECO DAILY v plnej výbave, protipovodňový vozík a prenosná
motorová striekačka PS 12.
Od roku 2016 DHZ Tovarné obnovilo výcvik mladých hasičov a týmto krokom vychováva budúcu
generáciu dobrovoľného hasičstva v obci Tovarné.
Dobrovoľný hasičský zbor organizuje v mesiaci máj hasičskú zábavu, začiatkom leta Jánske ohne pri
ktorých skladajú sľub mladý hasiči, v lete ukončenie letnej prípravy mladých hasičov v podobe
branného preteku pri príležitosti SNP a Silvestrovskú zábavu orientovanú na poďakovanie všetkým
členom za príslušný rok.
Členovia DHZ Tovarné sú nápomocní pri rôznych akciách organizovaných obcou a taktiež sú otvorení
spolupráci s inými organizáciami v obci Tovarné.
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