
     

  HISTÓRIA  DHZ JASENOVÉ  

 
V rokoch pred založením organizácie tvorilo našu obec asi 40 drevených domov 

s hospodárskymi budovami. V roku 1868 vznikol rozsiahly požiar, kedy vyhorela takmer celá dedina. 
Príčinou veľkých škôd nebolo len to, že obec nevlastnila požiarnu techniku, ale i neskúsenosť občanov 
pri hasení. 

V roku 1892 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o kúpe ručnej požiarnej striekačky, ktorá bola 
spoločná pre obce Jasenové, Kľače a Zbyňov. Každý rok mala byť v inej obci a keďže nemala stáleho 
majiteľa, za krátky čas bola znehodnotená. Neskôr sa rozhodlo, že obce Zbyňov a Kľače zakúpia nové 
striekačky a v Jasenovom zostane striekačka stará, pre ktorú občania postavili prístrešok. 

Požiarov pribúdalo, a to prinútilo obecný výbor uvažovať o založení Dobrovoľného hasičského 
sboru (DHS) v našej obci. Stalo sa tak 2. apríla 1927 pod vedením obvodného notára V. Matušku. DHS 
mala v tom čase 12 členov. Do jej opatery bola daná štvorkolesová ručná striekačka s inventárom. 
Členovia DHS začali cvičiť so striekačkou i bez nej. Záujem občanov o prácu v DHS sa stupňoval. 
Členovia DHS sa aktívne zapájali do diania a života celej obce. Okrem cvičení boli uskutočňované aj 
rôzne prednášky o nebezpečenstve požiaru a jeho hasení. Pre členov boli vykonávané školenia (napr. 
náuka o striekačke, o spôsobe vykonávania preventívnych prehliadok). Počas mlatby a žatvy členovia 
vykonávali hasičské stráže, podieľali sa na prevencii požiarov : kontrole komínov, hasičského náradia. 
V roku 1932 za veľkej pomoci občanov celej dediny bola postavená nová požiarna zbrojnica, čím sa 
zlepšila schôdzová činnosť DHS. 
 V máji 1934 vznikol požiar, ktorému padli za obeť dve stodoly. Funkcionári DHS zistili, že 
ručná striekačka bola nedostačujúca, a tak požiadali o zakúpenie motorovej striekačky. Tá bola v roku 
1935 od firmy Stratílek aj zakúpená. V súčasnosti ju je možné vidieť v Požiarnej škole v Považskom 
Chlmci. Po kúpe motorovej striekačky opäť vzrástol záujem o členstvo v DHS. Prevádzané boli 
cvičenia so striekačkou s použitím vody. Okrem cvičení sa členovia DHS venovali aj kultúrnemu životu 
v obci. Usporadúvali tanečné zábavy a začali s nacvičovaním divadla. 
 V roku 1937 podľa nariadenia vlády ČSR celé hasičstvo vstúpilo do Jednoty hasičského zväzu. 

Po roku 1939 sa z nariadenia vrchnosti členovia DHS zúčastňovali cvičenia civilnej 
protilietadlovej obrany. Neustále cvičili aj so striekačkou, venovali sa i kultúrnemu životu. Na konci 
vojny (11.2.1945) sa zišlo veliteľstvo DHS, aby rokovalo o vojenskej situácii a rozhodlo o ukrytí 
motorovej striekačky s benzínom a výstrojom pred ustupujúcimi Nemcami. Členovia DHS spolu 
s občanmi dediny vykopali jamu pri ceste, tzv. „dieru“, kde ukryli striekačku aj s benzínom. Dňa 29. 4. 
1945 v obci zavládla radosť, nakoľko frontové vojsko oslobodilo našu obec od nemeckých vojsk a 5. 5. 
1945 bola striekačka vykopaná. Ukrytá bola takmer 11 týždňov. 

V roku 1951, podľa nariadenia ministra vnútra, nastala reorganizácia celého hasičstva. Zmenil 
sa i názov na „Miestna jednota Československého hasičstva“. Týmto sa požiarny zbor stal výkonným 
orgánom pri Miestnom národnom výbore (MNV). V roku 1952 minister vnútra V. Nosek vyhlásil 
hasičstvo za dobrovoľnú organizáciu, a tým sa stalo zložkou Národného frontu.  

Nakoľko stará požiarna zbrojnica neposkytovala dostatok miesta na uloženie výstroje, v roku 
1966 bola do užívania odovzdaná nová budova požiarnej zbrojnice, ktorá slúži hasičom dodnes. Pri 
výstavbe pomáhali aj naši členovia. V sedemdesiatych rokoch bol veľký príliv mládeže za členov       
MJ ČSH, čo sa odzrkadlilo bohatou činnosťou. Najzaujímavejšie bolo usporiadanie Fašiangov na 
dedine. 

V roku 1973 bol pri požiarnej zbrojnici postavený sušiak na hadice a v tom roku členovia DHS 
dostali aj požiarny automobil T – 805, ktorý v r. 1995 vystriedalo požiarne auto AVIA. V roku 1975 sa 
organizácia premenovala na Základnú organizáciu zboru požiarnej ochrany (ZO ZPO). 

V roku 1987 si členovia pripomenuli 60. Výročie založenia ZO ZPO v Jasenovom. Zúčastnili sa 
futbalového turnaja, ktorý však nedokončili, nakoľko náčelník PO v Žiline zvolával všetky Dobrovoľné 
verejné požiarne zbory (DVPZ)  na pomoc pri hasení lesného požiaru v katastri obce Turie.  

 



     

Členovia ZO ZPO sa zúčastňovali rôznych akcií, ktoré organizoval výbor ZO (napr. zájazd po 
krásach južnej Moravy, po stopách SNP v Duklianskom priesmyku, dvojdňový výlet na chate 
v Rajeckej Lesnej).   

V roku 1991 sa požiarne družstvo dorastencov zúčastnilo obvodového kola v Trnovom, kde 
obsadilo III. miesto. Ďalej sa zúčastnili pohárových súťaží v Bytči, v Krasňanoch a v Karolínke na 
Morave. Naše družstvá sa tiež zúčastnili súťaže v Kunerade, odkiaľ sa nám podarilo postúpiť na 
okresné kolo v Dolnom Hričove, kde sme obsadili II. miesto. Dorastenci súťažili aj na okresnom kole 
v Žiline. V roku 1995 sme sa zúčastnili okrskového taktického cvičenia (OTC) v Kunerade, pohárových 
súťaží v Bytči a v Lietavskej Svinnej, kde sme obsadili I. miesto a získali putovný pohár. V roku 1996 sa 
požiarne družstvo na súťaži v Kamennej Porube umiestnilo na I. mieste, čím si vybojovalo postup na 
okresné kolo v Dolnom Hričove, kde obsadilo III. miesto. 

Rok 1997 znamenal pre náš DPZ 70 rokov existencie. K oslavám bol vyšitý prápor, ktorý bol na 
svätej omši vysvätený správcom farnosti dekanom M. Keblúškom.   

V roku 1999 sa podarilo rozbehnúť činnosť DPZ v oblasti práce s našimi najmenšími deťmi 
v hre „Plameň“, čím sa spestrila činnosť DPZ. Mladí hasiči si trikrát vybojovali postup na krajské kolo 
Plameňa. Prvýkrát  v roku 2004 si družstvo detí - dievčat vybojovalo 1. miesto v okrese a v obci 
Kvačany na krajskom kole 3. miesto. O rok neskôr, po nácvikoch a účasti na okresnom kole v Dolnom 
Hričove, si družstvo dorasteniek vybojovalo postup na krajské kolo v Mošovciach, ale pre zlé počasie 
sa im nepodarilo dosiahnuť lepší výsledok. V roku 2006 sa družstvo dievčat opäť zúčastnilo krajského 
kola v Hliníku nad Váhom. Naši najmladší členovia DHZ sa i v súčasnosti každoročne pravidelne 
zúčastňujú jarného a jesenného obvodového kola v celoštátnej hre Plameň, kde dosahujú úspešné 
výsledky. Jedno päťčlenné družstvo sa zúčastnilo halových Majstrovstiev SR kolektívov mladých 
hasičov vo Svite, kde patrili k najmladším. Vyskúšali si štafetu 5x30m s hasičským náradím, uzlovú 
štafetu a štafetu požiarnych dvojíc. Môžeme skonštatovať, že nás úspešne reprezentoval a nabrali 
nové   skúsenosti.  A  zároveň  sa  učili  disciplíne.   Zúčastňujú  sa  i exkurzií  na  útvaroch   v    Rajci  a  
v Žiline. 

Niektorí členovia DHZ každoročne absolvujú veľký počet súťaží na obvodových, na okresných 
kolách , na pohárových súťažiach a mnohokrát sa umiestnia na popredných miestach. Niekoľkokrát sa 
zúčastnili aj nočných súťaží. V roku 2013 sa napr. ženské družstvo na okresnom kole v Kamennej 
Porube umiestnilo na III. mieste, mužské družstvo sa v tom istom roku na obvodovom kole v Zbyňove 
umiestnilo tiež na III. mieste a vybojovalo si postup na okresné kolo do Kamennej Poruby, kde 
skončilo na 7. mieste. Členovia DHZ sa zúčastňujú aj okrskových taktických cvičení okrsku č. 6. Tieto 
cvičenia preveria najmä prácu strojníkov, veliteľov a spojok okrsku č. 6, ktorý tvoria DHZ z obcí 
Stránske, Poluvsie, Rajecké Teplice, Kunerad, Konská, Kamenná Poruba, Zbyňov, Kľače a Jasenové. Tu 
si naši dobrovoľní hasiči riadne vyskúšajú prácu s PPS 12 a novou mašinou THOMATSU.                          
 V roku 2016 mala naša organizácia 79 členov, z toho 26 žien. V kolektíve mladých hasičov 
pracovalo 14 detí. Členovia zásahovej hasičskej jednotky absolvovali kurz v Odbornej škole DPO 
v Martine. Člen DHZ Václav Baroniak pracuje v  predsedníctve Okresného výboru dobrovoľnej 
požiarnej ochrany (OV DPO) v Žiline. V rozhodcovskom zbore DPO SR pracujú naši členovia : Lucia 
Adamcová, Mária Puterová a Václav Baroniak. Niektorí sú aj čestnými darcami krvi za DHZ. Naša 
organizácia  sa  zapojila  do  celoplošného  rozloženia  síl  HJ  na  Slovensku v kategórií C a v súčasnosti  
v kategórií B. 

Naši dobrovoľní hasiči pomáhali i pri oprave pamätníka sv. Floriána, výstavbe a údržbe 
kostola, zbierali kameň v miestnom poľnohospodárskom podniku, každoročne udržujú požiarnu 
zbrojnicu a techniku v dobrom stave, pomáhajú pri čistení potoka, pomáhajú udržiavať  kostol, 
cintorín a obecné priestory v poriadku (kosenie trávy, oplotenie cintorína). Naďalej prevádzajú 
besedy na ZŠ a MŠ, venujú sa preventívnym protipožiarnym opatreniam a kontrolám malých 
prevádzok a rodinných domov. Realizujú i mnohé kultúrne akcie, ako sú napr. fašiangy po dedine 
spojené s večernou zábavou a s pochovávaním basy, zábavy, diskotéky pre deti, guláš partie, stavanie 
a váľanie májov, súťaž vo varení gulášu (Jasenovská vareška) a pri príležitosti oslobodenia našej obce 
obnovili i výstup na Žibríd. Už niekoľko rokov počas predveľkonočného trojdnia spolu s hasičmi s DHZ 



     

Zbyňov stoja i pri Božom hrobe a na sv. Floriána sa každoročne zúčastňujú hasičskej púte v Rajeckej 
Lesnej.  

Od založenia DHZ sa rozrástla aj naša hasičská technika. Dnes je jej súčasťou požiarne auto 
AVIA DA 12 A31 – K, požiarne prenosné striekačky PPS 8, PPS 12 a PPS 15 a plavákové čerpadlo 
NIAGARA. 25.10.2015 DHZ bolo odovzdané ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom a predsedom 
Žilinského samosprávneho kraja Jurajom Blanárom vozidlo IVECO DAILI s plnou výbavou a 
protipovodňový vozík. 

Poslaním členov DHZ je chrániť občanov pred požiarmi a pomáhať im pri živelných 
pohromách. Preto sa aj naďalej budeme pridržiavať hesla na našej zástave: „Bohu na slávu, blížnemu 
na pomoc.“ 
 
Funkcionári DHZ od roku 1927 - 2017: 
- veliteľ: Marek Smolka, Šimon Janek, Mikuláš Polaček, Štefan Imrišek, Rudolf Sliško, Pavol Dubec, 
Rudolf Babčan, Smolka Ján,  Jaroslav Dávidík, Jozef Grófik, Václav Baroniak  
- predseda: Šimon Janek, Matúš Gavlák, Juraj Bielik, Jakub Babčan, Milan Musil, Václav Baroniak, 
Zdeněk Mikolka, Gabriela Imrišková, v súčasnosti: Jaroslav Mucha 
- tajomník: Ján Janek, Jozef Majchrák, Zdeněk Mikolka, Štefan Čerňanský, v súčasnosti: Václav 
Baroniak 
 

Zloženie členov výboru DHZ JASENOVÉ  

Predseda :     Jaroslav Mucha 

Veliteľ  a tajomník :   Václav Baroniak 

Preventivár:  Ľubomír Mikolka 

Strojník:         Erik Imrišek 

Pokladník:     Ján Cug                       

                       

Referend pre deti :  Gabriela Imrišková 

Referend pre ženy:  Lucia Adamcová 

Organizačný referend:  Martin Babčan 

Členovia:  Stanislav Janek , Ján Poláček, Jozef Grofík, Boris Čerňanský a Tomáš Jamečný 


