
Správa o činnosti DHZ v Jasení za rok 2018. 

Vážené hasičky, hasiči. 

Vážení hostia. 

 Dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítala na dnešnej výročnej členskej schôdzi. 

Stretávame sa takto každý rok, aby sme zhodnotili a uzavreli ten minulý, ktorý bol pre nás 

jubilejný. Hneď na úvod musím povedať, že tento bol naozaj   náročný ako na prípravu 

kultúrno-spoločenských akcií, ale aj zúčastňovaní sa hasičských súťaží. V úvode však musím 

ešte poukázať na zložitosť dnešnej doby, kedy ľudia za prácou dochádzajú aj niekoľko 

kilometrov a naozaj je zložité pre pracovné nasadenie každého z nás venovať sa činnosti DHZ. 

Ale všetko sme to zvládli tak si to teraz len zhrnieme do pár riadkov. 

 

 Zhodnotíme naše úlohy a prácu, ktoré sme si schválili v Pláne hlavných úloh DHZ pre rok 

2018 a zhodnotíme účasť a výsledky hasičských súťaží, ktorých sme sa zúčastnili. 

Úlohy, ktoré sme si stanovili v roku 2018 sme splnili v plnej miere myslím si, že sa urobila 

práca aj navyše.  Údržba hasičskej techniky, účasť na hasičských súťažiach, brigády, školenia 

ako aj kultúrno-spoločenskú činnosť, sme zabezpečili na úrovni. 

  K tomuto je samozrejme potrebná v prvom rade aj dobrá spolupráca s vedením obce. 

V rámci DHZO Jasenie tak aj pre DHZ Jasenie obec pod vedením  starostky obce Ing. 

Pravotiakovej,  bežnej dotácii DPO SR v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov 

skupiny „B“ a kapitálovej dotácie z MV SR finančne zabezpečili:  rekonštrukciu 

a modernizáciu hasičskej zbrojnice, zakúpenie hasičskej techniky, odevov, náradia, údržbu 

hasičskej techniky, PHM, štartovného na súťaže a na oslavy 130.výročia založenia DHZ 

v našej obci. Obci v tomto roku bol daný do prenájmu aj protipovodňový vozík. Pre rok 2019 

sme sa zaregistrovali na 2 % dane z príjmu k získaniu finančných prostriedkov. 

Prvotným poslaním našej organizácie je ochrana osôb a majetku obce a občanov pred 

požiarmi a živelnými pohromami. Toto zabezpečujeme hlavne výchovou členskej základne 

k čomu slúži hlavne požiarny šport.  

 Stav členskej základne k 31.12.2018 je 49 členov z toho 14 žien. Činnosť základne 

organizuje výbor DHZ zvolený v nasledovnom zložení: Hôrčiková Mária – predseda, Kochan 

Radoslav – veliteľ, Lupták Matúš – zástupca veliteľa,  Šarinová Rebeka – tajomník, Kršteník 

Miroslav – hlavný strojník , Ivan Beraxa – strojník, Hôrčik Milan – strojník, Kordík Marek – 

hospodár, pokladník , Hôrčiková Marika – kultúrna referentka, Stieranková Klaudia – kronikár.  

Revízna komisia: Makovič Dušan – predseda, Kochan Pavel – člen, Šarina Jakub - člen. 

Výbor DHZ sa schádzal nepravidelne podľa potreby a aktuálnosti plnenia úloh. Účasť členov 

výboru na zasadnutiach bola v tomto roku dobrá a ak niekto aj neprišiel ospravedlnil sa, 

a zadanú úlohu v rámci plnenia úloh splnil. Podľa potreby sa na zasadnutia pozývali aj ďalší 

členovia. Ak hodnotíme činnosť výboru, ktorá je naozaj v dnešnom uponáhľanom čase určite 

pre každého náročná zapájaním sa do všetkých úloh možno konštatovať, že svoje úlohy 

nakoniec uskutočnili zodpovedne za čo im ďakujeme. 



 Rok 2018 čo sa týka prípravy a výcviku hasičských družstiev (HD) začal, hneď ako to 

dovolilo počasie. Muži si zobrali ponaučenie z vlaňajška a začali pristupovať ku tréningom 

zodpovednejšie. Do prípravy bolo zaradené len jedno družstvo mužov. Družstvo žien sa 

rozpadlo, ale kvôli oslavám 130. Výročia DHZ sa po 20 rokoch zišli ženy, ktoré nacvičili 

požiarny útok a mohli sa ukázať, že aj po rokoch nepatria do starého železa. Nebolo by zle 

keby sme mali družstvo žien a znovu to skúsili.  Ale čo je pre nás veľké plus máme 

kombinované družstvo detí, ktoré sa veru nedali zahanbiť za dospelými a taktiež počas roka 

cvičili a ukázali svoje výsledky na oslavách. Do budúcnosti res. už tohto roku by sme radi  

vytvorili družstvo dievčat a družstvo chlapcov. 

Ako každý rok nedá mi podotknúť, že tá účasť na tréningoch  je stále zložitá, keď sa aj pre 

počasie dá cvičiť je problém všetkých členov naraz dostať na výcvik, ale tohto roku to zvládali 

veľmi dobre. Naše družstvo mužov sa zapojilo aj do Horehronskej hasičskej ligy a spolu s ňou 

sme sa zúčastnili ôsmych hasičských súťaží.  

Prvá súťaž, ktorá preverila pripravenosť našich HD bola Okrsková súťaž o putovný 

pohár starostov obcí pri príležitosti osláv sv. Floriána – patróna hasičov, ktorá sa konala v obci 

Predajná 26.05.2018, kde naše družstvo obsadilo 2 .miesto s časom  útoku 19,94 sek. a 

štafeta 90,89 sek. 

Dňa 09.06.2018 na Michalovej sa  konalo okresné kolo previerky pripravenosti DHZ 

okresu Brezno. V kategórii mužov štartovalo 17 družstiev. Muži DHZ Jasenie skončili až  na 16 

mieste.  

V rámci Horehronskej hasičskej ligy naše družstvo absolvovalo súťažné kolá: 12.5. 

Valaská, 2.6. Drábsko, 4.8. Dedinky Mlynky, 18.8. Gašparovo, 9.9. mesto Brezno 

 Dňa 25.8.2018 sme na ihrisku DHZ Jasenie usporiadali 14. ročník súťaže  Memoriál E. 

Majera spolu s oslavami 130. výročia DHZ. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev a obsadenie miest 

bolo nasledovné : 1. miesto si vybojovali muži  Polomka  s časom 18,04 sek., 2.miesto získali 

muži  Jasenie s časom 19,69 sek. na 3 mieste skončili muži Valaská A s časom 20,48 sek., 1. 

miesto žien s časom 19,98 sek.  si vybojovali ženy z Gašparova, 2. miesto ženy Polomka s časom 

20,64 sek. a na 3 mieste skončili ženy z Drábska s časom 23,99 sek.. Ako som už spomenula 

v tréningovej časti mimo súťaže sa predviedli so svojim útokom aj deti z Jasenia s časom 24,99 

sek., a ženy z Jasenia s časom 27.21 sek. 

Všetkým súťažiacim členom mužom, ženám, deťom patrí veľké ďakujem, že reprezentovali náš 

zbor a obec. Poďakovať sa musíme aj veliteľovi DHZ, ktorý dohliada na tréningy, súťaže, ale 

keď treba súťažiacich aj zastupuje. Potrebné  je aj poďakovať všetkým členom-nečlenom, ktorí 

pomáhali pri tréningoch, ale aj tým ktorý chodili na súťaže podporiť povzbudzovaním našich 

súťažiacich.  

Naše HD svoju dobrú pripravenosť  v roku 2018 preukázalo, našťastie len pri 2 menších 

požiaroch. Prvý krát 4.10.2018 v čase o 17,37 bolo privolaná hasičská jednotka k haseniu 

koliby v obci Jasenie časť Dolné Stráne. Nakoľko veľké zadymenie vychádzalo s lesného 

porastu na miesto hneď vyrazila TATRA148. Po príchode na miesto udalosti hasiči zahájili 

hasenie. Po uhasení sa skontrolovalo zhorenisko – poprepilovali hrady, poprevracali plechy 

a až tak sa vráti späť na základňu. Druhý požiar bol ohlásený 24.10.2018 o 16.16 hod. 



k rodinnému domu Jozefa Rosíka č. 259, kde sa chytili horieť sadze v komíne. HJ uhasila oheň 

3 kusmi práškových hasiacich prístrojov. Poškodený zostal iba komín. Obyvateľom sa nič 

nestalo a to je najdôležitejšie.  Počas roka hasičská technika absolvovala technické a kontrolné 

jazdy a  vykonala dozor pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí. 

Jeden členov si svoju pripravenosť zdokonalil aj v teoretickej časti a absolvoval základnú 

prípravu členov hasičských jednotiek. A šesť členov sa zúčastnilo inštruktáže k prevádzke 

a použitiu protipovodňového vozíka.  

 V rámci brigádnickej činnosti a schváleného plánu hlavných činnosti za rok 2018 sme 

uskutočnili zber železného šrotu – následný odvoz na zberný dvor, jarnú a letnú úprava ihriska 

za pomoci pracovníkov Obce Jasenie : kosenie, hrabanie, zametanie. Svojimi silami sme 

zrekonštruovali vstupnú chodbu v hasičskej zbrojnici – sieťkovanie, stierkovanie, maľovanie 

stien, znižovanie a uteplenie stropu, vyrovnanie podlahy s následným položením dlažby 

a osadenie nového schodiska. Po rekonštrukcii hasičskej zbrojnici sa urobilo veľké upratovanie 

ako garáží tak aj zasadačky. Pomoc sme poskytli aj pri riadení verejného kúpaliska 

a odstraňovaní nečistôt spod mostov vodných tokov. V zime sme poskytli pomoc pri polievaní 

ľadovej plochy. Počas celého roka sa vykonávala údržba a oprava TATRY , VW transportéra a 

hasičskej techniky. K Vianočným sviatkom sme skrášlili okolie hasičskej zbrojnice vystavaním  

osvetleného Betlehemu. 

 

 Kultúrno – spoločenská činnosť  v roku 2018 bola ako každý rok aj tento veľmi bohatá 

a tohto roku bola bohatšia o naše jubileum.  Snažíme sa zachovávať ľudové tradície našich 

predkov a za pomoci obce a sponzorov organizujeme hneď začiatkom roka Pochovávanie basy 

s promenádou karnevalových masiek. Táto akcia sa uskutočnila v Pohostinstve u Daučíkov. 

Pani Kordíková Klárika nám bezplatne zapožičala svoje priestory za čo jej ďakujeme. 

Neodmysliteľne ku Fašiangom patria  Turíce so stavaním májov a následným chodením po obci 

so živou hudbou.  MDD sme oslávili spolu s deťmi pripravením si ukážky hasičskej techniky, 

najmä automobilu TATRY.  Nezabudli sme ani na Jánsku vatru, na ktorú nám drevo darovalo 

Pozemkové spoločenstvo urbáru Jasenie a dovoz zabezpečil p. Ján Kosec  Jej zapálenie bolo 

spojené s disko zábavou.  V tomto roku na nás nezabudol ani náš  pán farár, ktorý pri 

príležitosti sv. Floriána nás pozval na svätú omšu, kde našu činnosť veľmi pekne opísal 

a poďakoval nám za ňu. Najväčšou, a pre nás aj najdôležitejšou, ale aj najkrajšou spoločensko-

športovou udalosťou,  tohto roku boli už viackrát spomenuté oslavy 130. výročia založenia 

nášho zboru. Aj keď zorganizovanie bolo veľmi náročné, verím, že sa nám to podarilo ku 

spokojnosti všetkým ako členom DHZ, hosťom, súťažným družstvám, účinkujúcim, ale aj 

publiku. Veľmi pekne ďakujem všetkým za pomoc, čas, materiálnu a finančnú podporu nášho 

jubilea. Ale neoslavoval len náš DHZ, ale oslavovalo aj naše družobné DHZ Unín 130. výročie, 

na ktoré sme boli  aj my pozvaní. Ako oni nám tak aj mi im ďakujeme za pozvanie a tešíme sa 

na ďalšie spoločné stretnutia. 

 

 

 



Vážené hasičky, hasiči 

Našou prácou sa nie len reprezentujem, ale pre občanov zabezpečujeme ako ochranu tak aj 

zábavu. Nezabúdajme na to, robme to tak dobre ako doteraz. Pre dobrovoľných hasičov 

jednoznačne platí myšlienka z hasičského desatora: „Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore zisk, 

ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.“. 

Verím, že väčšina z nás sa týmto prikázaním riadi a vypočutím si týchto všetkých informácií si 

uvedomujeme, že náš zbor sa naozaj snaží pomáhať a pracovať  ako vo výcvikovej, tak 

v brigádnickej a kultúrnej činnosti skoro po celý rok. Je to veľa práce a organizovania, nechávať 

túto prácu  na pár jednotlivcov je nefér. Preto Vás touto cesto chcem osloviť, aby sme všetci 

spolu tieto úlohy a akcie vykonávali s dobrou vôľou a chuťou, lebo každá ruka, rada a pomoc 

aj keď je dobrovoľná a nie je odmenená finančne ani materiálne, ale len pekným slovom 

a dobrým pocitom sa cení a pomôže k celkovému obrazu o našom zbore.  

 

 V neposlednom rade musíme spomenúť a poďakovať sa ľuďom, ktorí sú pre náš hasičský zbor 

vzácni a dôležitý, ktorí nás v našej činnosti podporujú a poskytujú nám či už finančnú alebo 

materiálnu pomoc a to  sponzori, občania, ale aj všetci tí, ktorí nám   podavajú pomocnú ruku 

a nezištne pomáhajú.  

 

  V závere správy výboru za rok 2018 by som chcela  ešte raz poďakovať v mojom mene 

všetkým aktívnym členom za vzornú reprezentáciu DHZ Jasenie, činnosť výboru ako i našej 

obci a jej vedeniu.  

Do ďalšej práci v roku 2019 Vám chcem popriať žiadne zásahy len športové úspechy, radosti 

a kamarátstva, veľa pevného zdravia, úspechov v práci, v škole ale i v osobnom živote.   

   

   

 

 


