História DHZ Kokošovce
Z údajov v školskej kronike vyplýva, že dobrovoľný hasičský zbor bol v obci založený
v roku 1923, nakoľko sa v uvedenej kronike zachovala fotografia z roku 1932 pri
príležitosti 10. výročia založenia zboru v obci, na ktorej je odfotografovaných 21 členov
vtedajšieho „Dobrovolného hasičského sboru“: Ján Ivanko, Jan Minarčík, Ján Tutko, Jozef
Šmiga, Štefan Kolivoška, Vinco Markuš, Štefan Kolivoška, Michal Kmec, Michal Minarčik,
Ján Sabol, Anton Komár, Anton Polák, Michal Ivanecký, Ján Ivanecký, Ján Kurtašovič, Majk
Kapráľ, Michal Kolivoška, Ján Bednarčak, Ján Krištof a Ján Dukaj spolu so Štefanom
Gajdošom, ktorý v tom čase v obci Kokošovce pôsobil ako učiteľ.

Ďalší záznam je uvedený v kronike v roku 1936, kde sa uvádza, že dňa 7. marca 1936
členovia „Dobrovoľného hasičského sboru“ vzdali hold štátnej vlajke pri príležitosti
jubilea 86. narodenín vtedajšieho prezidenta T. G. Masaryka, pričom sa uskutočnil
slávnostný sprievod dedinou a verejná oslava pri uvedenej príležitosti.
Rovnako tak v predvečer Dňa slobody (28.10.1936) sa v obci uskutočnil lampiónový
sprievod za účasti uniformovaných hasičov, školskej mládeže a obyvateľov obce.
Záznam z roku 1950 uvádza, že v majetku obce sa o. i. nachádza 1 ks dvojkolesová
ručná striekačka s príslušenstvom a jedna drevená búda pre hasičskú striekačku.
1952 – V rámci 5 M (miliárd) plánu miestny národný výbor plánoval postaviť hasičskú
zbrojnicu, vežu na sušenie hadíc a úradovňu pre miestny národný výbor. Stavba sa
plánovala na počesť 35. výročia VOSR a bola dokončená v júni 1954.
Po dokončení požiarnej zbrojnice dostala obec Kokošovce motorovú striekačku
o výkone 16 HP. V dôsledku toho sa pristúpilo aj k reorganizácii, resp. k založeniu
požiarneho zboru, pretože doterajší hasičský zbor stagnoval, jednak preto, že nemal
takmer žiadnu výstroj - len starú dvojkolesovú ručnú striekačku, ani nijakú uniformu –
iba staré hasičské blúzy a čiapky z roku 1924.
Organizovaním nového požiarneho zboru bol poverený Ján Bučko, ktorý spolu s Jánom
Kolivoškom vynaložili veľa úsilia, aby bol v obci dobrý a funkčný požiarny zbor. Obaja
menovaní sa zúčastnili štvortýždňového školenia v Prešove, aby mohli úspešne sami
ovládať motorovú striekačku a nové predpísané cvičenia pre požiarnikov.
Po absolvovaní školenia Ján Bučko prebral velenie a Ján Kolivoška sa stal strojníkom.
Na celoobecnej schôdzi v novembri 1954 boli zvolení ďalší členovia a funkcionári
nového požiarneho zboru: za predsedu bol zvolený Michal Oravec, za členov Michal
Bednarčak, Štefan Vaško, Anton Kmec, Ján Oravec, Imro Krajňák a František Ivanecký.
V roku 1974 sa v kronike uvádza, že činnosť požiarnej ochrany bola dobrá pod
vedením Františka Štofka, ktorý bol do funkcie predsedu zvolený v roku 1971, členov
výboru A. Barana, F. Lipinera, P. Ivanka a ostatných. Pri jarnom upratovaní vypukol na

starom cintoríne požiar, ktorý zlikvidovali členovia požiarnej ochrany. V letných
mesiacoch bol obci pridelený nový hasičský automobil.
V súčasnosti je Dobrovoľný hasičský zbor obce Kokošovce zaradený v B kategórii
v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a disponuje vozidlom Avia A 31,
ďalšiu výzbroj a výstroj okrem iného tvoria aj PS 8, PS 12, motorová píla, čerpadlo Heron
a protipovodňový vozík.
V posledných rokoch došlo k oživeniu dobrovoľného hasičského zboru, o čom svedčí
aj fakt, že členovia sa zúčastnili množstva zásahov nielen v obci, ale aktívne pomáhali aj
občanom okolitých dedín a občanom mesta Prešov. Pravidelne každý rok dochádza
k nákupu potrebnej výzbroje a výstroje, aby boli členovia Dobrovoľného hasičského
zboru obce Kokošovce pripravení pomáhať ľuďom pri akejkoľvek udalosti a v roku
2018 bola hasičská zbrojnica po dlhých rokoch zrekonštruovaná.

