Činnosť
Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov
za rok 2017
Rok 2017 začal dobrovoľný hasičský zbor pracovať s výborom DHZ v novom zložení.
Predseda - Lang Marian, veliteľ – Záň Miroslav, tajomník – Dzúrik Ivan ml., preventivár Bariet Jaroslav, pokladník - Záňová Denisa, strojník - Lang Tomek, hospodár - Zápotočný
Milan, referent pre mládež - Chmara Richard, referent pre ženy - Chmarová Lenka.
Nový výbor DHZ bol zvolený na obdobie 5 rokov. DHZ Žaškov má k dnešnému dňu 66
členov, ktorí sa pravidelne zapájajú do činnosti dobrovoľného hasičského zboru.
Náš dobrovoľný hasičský zbor za uplynulé obdobie rok 2017 pripravil niekoľko cvičení,
ukážok práce a techniky dobrovoľných hasičov v našej obci a taktiež bol nápomocný pri
organizovaní akcií organizovaných obecným úradom a starostom obce.
11. februára 2017 sme pre členov DHZ zorganizovali Stolnotenisový turnaj, ktorého sa
zúčastnilo 25 členov. Na turnaji sa hralo v troch kategóriách s nasledovným umiestnením:
Kategória muži : 1. Zápotočný Milan, 2. Záň Miroslav, 3. Bariet Jakub
Kategória ženy : 1. Lomázová Klaudia, 2. Lacková Zdenka, 3. Chmarová Lenka
Kategória plameniaci : 1. Kurnota Jakub, 2. Javornícky Ivan, 3. Chmara Marek
4. marca 2017 sa naši členovia zúčastnili likvidácie požiaru suchej trávy v lokalite na Sihoti.
Zasahovalo 11 členov DHZ s vozidlom Liaz Cas 25.
V priebehu mesiaca marec sme zorganizovali viacero brigád na úprave priestorov hasičskej
zbrojnice. Bola vymaľovaná zasadačka a schodište hasičskej zbrojnice, osadené nové vitríny
na trofeje, urobený poriadok na povale a v garážach hasičskej zbrojnice. Preventivár DHZ
s niekoľkými členmi vykonal kontrolu požiarnych skríň, ktoré sú umiestnené v našej obci. Pri
kontrole boli preskúšané hadice , ošetrené hydrantové nadstavce, prúdnice a zámky
požiarnych skríň.
V apríli sa naši členovia výboru DHZ zúčastnili IMZ (Inštruktážno metodické zamestnanie)
v Kraľovanoch, na ktorom sa stretli s členmi DHZ okrsku č. 1 a vymenili si svoje poznatky
týkajúce sa práce dobrovoľných hasičských zborov.
Posledný aprílový deň výbor DHZ Žaškov zorganizoval Taktické školenie členov DHZ
a DHZO, ktoré bolo zamerané na preškolenie členov pri obsluhe techniky, ktorú vlastní náš
hasičský zbor. Počas školenia bola preskúšaná všetka technika, odstránené zistené nedostatky
aby bola pripravená na prípadný zásah .V ten istý deň sme boli nápomocní pri stavaní mája
pred obecným úradom.
4. mája hasiči oslavujú svoj sviatok Deň požiarnikov. Pri tejto príležitosti náš dobrovoľný
hasičský zbor navštívil žiakov Základnej školy v Žaškove, aby im predviedol techniku nášho
dobrovoľného zboru a ukážky práce hasičov. 18. mája naši členovia privítali v priestoroch
hasičskej zbrojnice blízkych susedov, deti z materskej škôlky v Žaškove. Aj pre najmenších
sme mali pripravené zaujímavé ukážky z hasičskej výstroje a techniky. Najzaujímavejšie pre
nich, ako vždy, bola jazda na hasičských autách. 4. júna si prácu hasičov mohli vyskúšať deti,
ale aj oteckovia, na obecnom futbalovom ihrisku, kde obecný úrad v Žaškove organizoval
športové popoludnie pri príležitosti Dňa detí a Dňa otcov. Sme radi, že môžeme našim deťom
predviesť prácu dobrovoľných hasičov iba pri podobných príležitostiach, a dúfame, že
niektorí v budúcnosti prídu medzi nás.
Mesiac jún bol pre dobrovoľný hasičský zbor previerkou hasičských družstiev v hasičskom
športe.

Naše hasičské družstvá sa pripravovali na Okresnú súťaž hasičských družstiev, ktorá sa
konala 3. júna 2017 v Dolnom Kubíne. Súťažilo sa v disciplínach požiarny útok a požiarna
štafeta.
Okresnej súťaže sa zúčastnili štyri hasičské družstvá DHZ Žaškov, s nasledovným
umiestnením v okrese Dolný Kubín. Hasičské družstvo muži – 5. miesto, hasičské družstvo
ženy – 1. miesto, čím postupujú na krajskú súťaž, ktorá sa bude konať 17.6. 2017
v Liptovskom Hrádku, hasičské družstvo dorastenci – 3. miesto, hasičské družstvo dorastenky
– 2. miesto.
10. júna sa družstvá mužov a dorastu zúčastnili VII. ročníka Trojičnej hasičskej súťaže do
kopca o pohár obce Vyšný Kubín, kde sa družstvo mužov umiestnilo na 2. mieste.
akujem všetkým členom dobrovoľného hasičského zboru Žaškov a podporovateľom
hasičstva v našej obci za prácu vykonanú v prospech nášho dobrovoľného hasičského zboru
Žaškov.
Na záver pozývam všetkých občanov na IX. ročník Memoriálu Ondreja Sokola, ktorý sa
uskutoční 23. júla 2017 o13:00 hodine na futbalovom ihrisku v Žaškove.
Dobrovoľný hasičský zbor Žaškov, od júna do decembra 2017, zameral svoju činnosť na
účasť na hasičských súťažiach, organizovaní IX. ročníka Memoriálu O. Sokola, vykonaní
preventívnych prehliadok a dokončení kontroly požiarnych skríň umiestnených v našej obci.
Dňa 17.6. 2017 sa naše hasičské družstvo žien zúčastnilo krajskej súťaže v hasičskom športe,
ktorá sa konala v Liptovskom Hrádku, v zložení Mikušová Silvia, Lacková Zdena, Gallisová
Michala, Svitková Marika, Langová Ružena, Drigeľová Rebeka, Strapcová Matina, Langová
Sabina. Naše ženy sa umiestnili na peknom 8. mieste. Ostatné súťažné družstvá sa v letnom
období zúčastnili viacerých hasičských súťaží v Oravskej Porube, Istebnom, Párnici,
Jasenovej, Vyšnom Kubíne, čím reprezentovali náš hasičský zbor .
Začiatkom júla boli naši členovia nápomocní pri organizovaní Žaškovského minimaratónu
a Dňa obce Žaškov.
Dňa 23.07. 2017 o 13:00 hodine náš Dobrovoľný hasičský zbor organizoval IX. ročník
Memoriálu O. Sokola na futbalovom ihrisku v Žaškove. Súťaž sa konala za účasti hasičských
družstiev v kategóriách :
Muži : Žaškov A, Žaškov B, Jasenová, Komjatná, Or. Poruba, Istebné, Vyšný Kubín
Ženy : Žaškov Plameň : Žaškov, Or. Poruba, Párnica.
Konečné umiestnenie zúčastnených družstiev bolo nasledovné Muži : 1. Žaškov A, 2. Or.
Poruba, 3. Jasenová Ženy : 1. Žaškov Plameň : 1. Or. Poruba, 2. Párnica, 3. Žaškov.
Súťaž prebiehala podľa zmenených propozícií oproti VIII. Ročníku. Súťažiaci museli prevaliť
pneumatiky na určené miesto, zmotať hadice, ustrojiť sa pred požiarnym útokom a vykonať
požiarny útok. V dôvodu zmenených propozícií viaceré pozvané družstvá odmietli účasť. Na
IX. ročníku bola pri meraní času prvý krát použitá časomiera, ktorú nám zapožičali hasiči
z DHZ Jasenová. Požiarne družstvá súťažili podľa platných pravidiel Hry plameň. Tak ako
každý ročník aj tento rok bola pre všetkých zúčastnených pripravená bohatá tombola, za ktorú
akujeme všetkým našim sponzorom a podporovateľom. Pri príležitosti dožitia 97. rokov
sme zablahoželali nášmu najstaršiemu členovi pánovi Ondrejovi Krúpovi.
Začiatok nášho hasičského dňa bol slnečný, čo sa odzrkadlilo aj na veľkej účasti divákov.
Zmena prišla počas prestávky medzi kolami, ke nás prekvapila menšia búrka, čo ale
neodradilo divákov, pretože mali zakúpené tombolové lístky a čakali na vylosovanie To bolo
po vyhodnotení hasičskej súťaže.
Ja, ako predseda DHZ, chcem po akovať všetkým členom výboru, ako aj všetkým členom
DHZ a našim priaznivcom za pomoc, podporu a bezproblémový priebeh IX. ročníka
Memoriálu O. Sokola.
Na základe žiadosti Obecného úradu v Žaškove členovia DHZ Žaškov, v dňoch 29.07.
2017 a 05.08. 2017 vykonali preventívne prehliadky neobývaných domov v našej obci. Aj
napriek tomu, že majitelia neobývaných objektov boli oboznámení s vykonávaním
preventívnych prehliadok v stanovených termínoch, a prehliadky sú bezplatné, nemali
o vykonanie týchto preventívnych prehliadok záujem. V našej obci sa nachádza okolo 83

neobývaných domov (objektov), a vykonanie preventívnych prehliadok bolo umožnené len
v 29 domoch (objektoch).
Dňa 15.09. 2017 sa naši členovia zúčastnili taktického cvičenia okrsku č.1 v Zázrivej.
Cvičenie bolo zamerané na spoluprácu viacerých hasičských zborov na dopravu vody pri
lesnom požiari.
Dňa 30.09. 2017 sa predseda DHZ a veliteľ DHZ zúčastnili Konferencie – Hasičské jednotky
2017 v Martine. Na konferencii sa streli zástupcovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR,
Hasičského a záchranného zboru SR, Dobrovoľných hasičských zborov obce a Dobrovoľných
hasičských zborov.
Hlavnými témami konferencie bolo používanie výstražných znamení, výjazd hasičských
jednotiek, spolupráca viacerých zložiek pri zásahu a vedenie potrebnej dokumentácie
jednotlivých zložiek.
V uplynulom období naši členovia okrem spomínaných činností vykonávali údržbu a opravu
hasičskej techniky a hasičskej výzbroje aby zabezpečili akcieschopnosť nášho dobrovoľného
hasičského zboru, za čo im patrí veľké po akovanie.

predseda
Dobrovoľného hasičského zboru Žaškov

