
SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ KOVÁLOVEC
za rok 2019

K dnešnému dňu máme 26 členov, z toho 23 mužov a 3 žien. Okrem toho 
máme i 12 mladých hasičov. Plnenie členských príspevkov bolo za rok 2019 
vykonané a členské známky na okresný výbor boli uhradené.

Tento rok z hľadiska činnosti môžeme hodnotiť ako jeden z tých slabších, 
nakoľko sme sa nezúčastnili žiadnej súťaže, či už mládežnícke družstvo alebo 
dospelí.

Našu činnosť sme začali 3. februára 2019 výročnou členskou schôdzou, 
kde sme zhodnotili rok 2018. 23. a 24. februára 2019 sme spolu s obcou 
zorganizovali fašiangovú zabíjačku spojenú s posedením pre seniorov a 
kultúrnym programom. 30. apríla 2019 sme spolu so spoluobčanmi stavali máj.

Dňa 7. až 8. júna 2019 sme spolu s obcou organizovali dvojdňový zájazd do
Prahy.

V dňoch 25. až 28. júla 2019 sme boli nápomocní pri stanovom tábore detí 
a rodičov u poľovníckej chaty na Zbytkoch. 17. a 18. augusta 2019 sme spolu s 
obcou organizovali hody, ktoré boli zároveň ako oslavy 625. výročia obce. V 
sobotu to bola hodová zábava s Mistříňankou a v nedeľu hodový futbalový zápas
Koválovec-Radošovce. 

Okrem tejto činnosti sme sa aj zúčastnili taktických cvičení vo Vieske. Tri 
dni sme hľadali strateného človeka v skalických horách, ktorý sa napokon aj 
našiel. Takisto sme sa zúčastňovali posledných rozlúčok s členmi hasičských 
zborov v okrsku. Tiež sme sa zúčastňovali IMZ v okrsku a slávnosti sv. Frolijána 
v Radošovciach.

V roku 2019 sme pokračovali, síce už miernejším tempom, v rekonštrukcii 
hasičskej zbrojnice. V sobotu 26. októbra 2019 sme usporiadali 90. výročie 
založenia DHZ. Program bol nasledovný: začali sme slávnostnou sv. omšou, 
potom sme si uctili pamiatku na zosnulých bývalých členov DHZ na miestnom 
cintoríne, následovne sme slávnostným sprievodom za doprovodu DH 
Unínčanka prešli obcou ku kaplnke sv. Frolijána, kde sme sa poklonili patrónovi 
hasičov, potom sme prešli do KD, kde sme privítali hostí. Potom bol na 
programe slávnostný obed a po ňom boli zároveň odovzdané ocenenia a 
vyznamenania pri príležitosti výročia.

Na záver by som Vám chcel poďakovať za činnosť počas celého roka a 
pomoc pri všetkých týchto akciách. 

Do roku 2020 by som Vám chcel popriať zdravie, chuť do zveľaďovania 
nášho zboru i do dokončenia našej zbrojnice.    

V Koválovci 25. januára 2020. predseda DHZ Jozef Hrnek 


