130. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Jasení
V tomto roku si pripomíname pre nás jednu veľkú kapitolu v živote dobrovoľného hasičstva
v našej obci Jasenie. Píše sa dátum 22.12.1888, kedy si zasadli muži s veľkým srdcom a
elánom a rozhodli sa založiť hasičský zbor. Nebolo to len tak. Malo to svoj vážny dôvod. Bol
to pre obec veľmi dôležitý a významný krok, pretože domy v obci pustošili časté požiare
a keďže väčšinou boli drevené a blízko seba zhoreli pri požiaroch do tla. Počas 130 ročného
obdobia sa v HZ vystriedalo mnoho oduševnených chlapov, ktorým záležalo na dobrom
chode HZ, no medzi naj osobnosti patrí pán Eduard Majer, ktorí sa zaslúžil o riadne vystrojený
a zreorganizovaný HZ a tradície, ktoré zaviedol sa zachovávajú až dodnes. Preto sa v rámci osláv
uskutočnila aj súťaž hasičských družstiev na jeho počesť XIV. ročník „ Memoriálu Eduarda Majera“

Pamätnú knihu začal písať p. Eduard Majer a v úvode napísal:
„ Keď píšem tieto riadky pamätné, robím to najviac k vôli budúcim generáciám, ktoré po nás
prídu. Nech slúžia tieto riadky budúcim jako doklad, že žili ľudia, ktorí boli verní myšlienke
BOHU KU CTI A BLÍŽNEMU KU POMOCI a heslu MILUJ BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO.“
Všetky generácie, ktoré prešli už teraz 130. Ročným vývojom hasičský zbor v obci Jasenie sa
riadili touto myšlienkou a týmto heslo. A to bol dôvod osláv, ktoré sme pri tejto príležitosti
a na počesť všetkých žijúcich, ale aj umretých hasičov zorganizovali.
Oslavy trvali ako sa patrí na dobrý HZ dva dni 24.8. a 25.8.2018. V piatok 24.8.2018 sa
uskutočnil pietny akt, kedy členovia DHZ položili k hlavnému krížu na cintoríne veniec pre
všetkých zomrelých členov s následnou sv. omšou, na ktorej sa posvätila socha sv. Floriána. Po
sv. omši sa uskutočnil cimbalový koncert, kde sa predviedli členovia z „ Cimbalu maľovaného“.
Z kostola sme sa presunuli pred hasičskú zbrojnicu, kde sme symbolicky osadili sochu sv.
Floriána na budovu hasičskej zbrojnice a nakoniec sme hostí pouctili malým občerstvením.
Sobota 25.8.2018 bola veľmi bohatá na program. Ráno sa začal XIV. ročník súťaže hasičských
družstiev pri príležitosti „ Memoriálu Eduarda Majera“. Prestávku medzi I. a II. súťažným kolom
nám spestrilo družstvo žien v „najlepšom veku“, kedy približne po 20 – 25 rokoch sa znovu stretli
a natrénovali požiarny útok. Divákov dobre pobavili svojim vystúpením. Po ukončení a vyhodnotení
súťaže bola ukážka hasenia novou metódou „ LOPTOU“ a deťom sa vyrobila pena, v ktorej sa mohli
vyšantiť. O tento program sa nám postaralo DHZ Predajná.
Poobedných hodinách začala slávnostná časť osláv. Slávnosť otvoril člen DHZ Jasenie Modlitbou
hasiča. Slávnostný príhovor predsedníčky DHZ a starostky obce bol sprevádzaný folklórnym súborom
Bukovinka. Nezabudli sme ani na povyšovanie, oceňovanie a poďakovanie všetkým hasičom, hosťom,
ale aj ľuďom, ktorí nie len finančne a materiálne ale aj pomocnou rukou pomáhajú nášmu
hasičskému zboru. Po vystúpení Bukovinky nasledovalo vystúpenie hudobnej skupina MAFIA
CORNER. Ďalej o zábavu sa staral DJ MIMO. Disko-zábavu sme otvorili ohňostrojom.
Počas celého dňa bolo pre všetkých súťažiacich, hostí aj návštevníkom postarané o občerstvenie.
Vytvorili sme aj mini múzeum, kde si mohli pozrieť hlavne štvorkolesovú ručnú striekačku s celým
vybavení, hasičskú výstroj, ale aj fotky a dokumentáciu z histórie DHZ, ale aj súčasnosti.

Myslíme si, že najväčším vyznamenaním a ocenením pre dobrovoľných hasičov za činy nie sú
oslavné články, medaily a pamätné diplomy, i keď aj tie sú milým gestom, ale práve to, že aj
po 130 rokoch činnosti, neznižuje sa význam a potrebnosť dobrovoľných hasičov a neutícha
záujem o ich služby.
Veríme že DHZ Jasenie pripravilo pekný deň pre všetky vekové kategórie. A ďakujeme
všetkým, ktorí ho prišli s nami stráviť a takto osláviť a pripomenúť si založenie hasičstva v obci
Jasenie.

