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Hasičstvo
Človek a oheň, obec a poţiarna ochrana,
hasiči a sv. Florián...to sú spojenia, nad
ktorými sa uţ po niekoľko generácií
takmer nikto ani nezamyslí. Patria k
sebe, veď je naozaj ťaţko predstaviť si
ţivé a rodinné spoločenstvo obyvateľov
obce, ktorému by chýbali obetaví a odváţni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek dôleţitú prácu alebo prerušiť odpočinok a spánok a beţať na pomoc, keď
zaznie signál, ţe u niekoho horí.

„Bohu na slávu, blíţnemu na pomoc―
Úvodné slovko
Milý čitateľ, do rúk sa Ti dostala malá broţúra, ktorá pripomína vznik a činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Ţaškove. V pamätnej broţúre sú spomenutí tí, ktorí ukázali a ukazujú, čo je to
priateľstvo, zodpovednosť, povinnosť pomôcť človeku. Hasiči na základe dobrovoľnosti a vytrvalosti
mali a majú ten najhumánnejší cieľ a to chrániť ţivoty a majetok ľudí pred ohňom a ţivelnými pohromami. Spoločne si pripomeňme 95. výročie zaloţenia Dobrovoľného hasičského zboru v Ţaškove.
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Príhovor predsedu DHZ Žaškov
„Bohu na slávu a blíţnemu na pomoc―, týmto heslom sa riadia i Ţaškovskí hasiči, ktorí svoju históriu začali písať pred 95 rokmi. Za 95 rokov trvania hasičského zboru sa v ňom vystriedali viaceré generácie. Od jeho zaloţenia v ňom pracujú obetaví ľudia vo svojom voľnom čase. Spomienka na vznik nášho spolku pramení z lásky k obci a úcty k našim predchodcom, ktorí za ťaţkých podmienok
zakladali túto dobrovoľnú organizáciu na zásadách lásky a úcty človeka k človeku, k jeho práci, ţivotu, zdraviu a majetku. Nemalá vďaka patrí samozrejme aj
dodnes ţijúcim členom a funkcionárom našej organizácie, ktorí vzhľadom na
svoj vek prenechali štafetu mladším. Taktieţ vďaka patrí mladým, aktívnym
členom, ţenám i ţiakom, ktorí pracujú a zviditeľňujú náš hasičský zbor. Pevne
verím, ţe činnosť dobrovoľného hasičského zboru sa bude len vylepšovať, i keď v
dnešnej uponáhľanej dobe je to náročné na čas. Najmä pre tých členov, ktorí
pracujú na týţdňovkách alebo v zahraničí. Ţelám všetkým členom veľa zdravia,
šťastia, rodinnej pohody, aby naďalej zapĺňali členstvo dobrovoľného hasičského
zboru. Je len na nás, aby sme s láskou pokračovali v práci hasičov a odovzdávali
ju ďalším pokoleniam. Len potom si môţeme byť istý, ţe „hasičstvo― v Ţaškove
nezanikne.
Predseda DHZ

Úvodné slová
Hasičom v minulosti ale i v dnešnej dobe pripadá neľahká úloha – chrániť
ţivoty a majetok našich spoluobčanov. Poznáme z histórie, nakoniec
i kaţdý z nás zo svojich skúseností, ţe často veľké hodnoty vytvárané ľudskou prácou boli poţiarmi, či inými prírodnými ţivlami zničené. Bolo treba
hľadať prostriedky a spôsob, ako tieto hodnoty uchrániť. Preto sa uţ
v minulosti ľudia organizovali do dobrovoľných hasičských zborov, lebo si
boli vedomí, ţe čeliť týmto ţivlom je moţné iba kolektívnou ochranou.

Zo života hasičského zboru v Žaškove od založenia 1925-1999
Velitelia a predsedovia
Vznik našej hasičskej jednotky pripadá na rok 1925. Na vzniku tejto jednotky mal zásluhu vtedajší
učiteľ Ján Kubačka. Prvým veliteľom tejto jednotky bol Štefan Andris a prvým predsedom Štefan Zvada,
vtedajší obchodník. Pri zaloţení mal spolok 34 členov, medzi ktorých patrili: Ján Pavolka, ktorý šil aj prvé
hasičské uniformy, Ondrej Bavic, Ondrej Ţaškovský, Juraj Hanko, Michal Pavolka, Pavol Turčina, Štefan
Turčina, Ondrej Farko, Ján Migo – Bakoš, Ján Sokol – Čiţmáre, Ján Ţoviak. Veliteľmi okrem spomínaného
Štefana Andrisa boli pán Midzihradský, Ondrej Babic – Blaho, Ján Strapec – Šedivý, Ondrej Ţaškovský, Zoltán Bateľ, Jozef Kubačka, Ján Chovan, Ján Kurnota, Ondrej Uţek – Belka, Ján Chovan, Pavol Škuta, Ján
Chovan, Ján Chmara, Jozef Hanko, Ján Chovan, Jaroslav Zápotočný, Ján Chmara, Ján Chovan, Milan Zápotočný, Ján Mikuš mladší, opäť Ján Chovan, Jaroslav Majda, Peter Chmara, Miroslav Záň.
V roku 1957, kedy mal zbor asi 100 členov, prišlo k reorganizácii hasičských zborov na miestne jednotky a dobrovoľné poţiarne zbory. Od tých čias sa volia velitelia a predsedovia. Prvým predsedom bol Ondrej Sokol. Počas existencie hasičského zboru funkciu predsedu taktieţ vykonával Milan Suroviak, Ondrej
Kurnota, Ján Mikuš, Ladislav Surový, Milan Migo, Milan Suroviak, Ondrej Ţaškovský, Ján Chovan, Ján
Lang, Milan Zápotočný a Ivan Dzúrik, najmladší predseda počas existencie hasičského zboru a Marian Lang.

Technika tohto obdobia do roku 2015
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Prvou hasičskou technikou boli dve ručné striekačky, ktoré zakúpil vtedajší
urbár. Jedna vodu samostatne nasávala, do druhej ju bolo treba nalievať. V roku
1938 ich nahradili motorové. Išlo o striekačku osmičku Ţigmundku, DPS 16 a PPS12.
Medzi prvé dopravné prostriedky patrili konské povozy, ktoré boli nahradené motorovým vozidlom Tatra 805 ktorá stávala pod holým nebom, neskôr Praga V3S, ktorú
v roku 1985 nahradila AVIA 31, ktorú nášmu hasičskému zboru zakúpilo poľnohospodárske druţstvo a slúţi dodnes. V roku 2006 nám bolo hasičmi zo Zázrivej ponúknuté
cisternové vozidlo CAS 25, ktoré zakúpila obec. Medzi ďalšiu techniku dobrovoľného
hasičského zboru patrí elektrocentrála, elektrické kalové čerpadlo, motorové čerpadlo
a motorová píla, ktorú zakúpil Urbár Ţaškov.

Jej uskladnenie
Prvá hasičská budova stála pri Urbárnom dome, druhá u Ondreja Uţeka – Krajných. V roku 1961
sa konala rekonštrukcia bývalého kultúrneho domu , čím bola zrušená bývalá zbrojnica. Poţiarna technika
bola prevezená k Tomlákovi a neskôr do priestorov márnice na cintoríne. V priestoroch pri Horvátovi bol
vybudovaný ţelezný stoţiar na sušenie hadíc. Potom sa technika opäť vrátila do priestorov pod kultúrnym
domom, kde boli podmienky pre techniku nevyhovujúce. V roku 1984 spoluprácou MNV a JRD sa podarilo
nájsť núdzové riešenie na uskladnenie hasičskej techniky. Išlo o rekonštrukciu skladov JRD na provizórne
priestory pre techniku a malú zasadačku pre členov. Od roku 1996 po dohode so starostom obce boli poţiarnikom poskytnuté priestory v materskej škôlke, kde mohli presunúť výstroj a vybudovať malú zasadačku.
Technika opäť zostala v priestoroch skladov JRD. Deväťdesiate roky boli pre náš hasičský zbor prelomové.
Po dlhoročných ţiadostiach o nové priestory pre náš zbor, obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu novej
poţiarnej zbrojnice. S výstavbou sa začalo v roku 1996, za výdatnej brigádnickej činnosti dobrovoľných hasičov a pomoci Ondreja Ţoviaka, pôsobiaceho vo funkcii starostu obce, bola poţiarna zbrojnica dostavaná
v roku 1998 a odovzdaná do uţívania dobrovoľnému hasičskému zboru.

Prvé zásahy
Hneď v prvom roku existencie zasahovali hasiči u Babica Blahu, pri Maťkovi, kde išlo o úmyselné
podpálenie zadných stavov. Dobrovoľníci opäť zasahovali v roku 1926 u Furindu a Pobehu-Kalinčiaka, kde
mali problémy s hadicami, ktoré im neprajníci úmyselne porezali. Počas nadchádzajúcich desiatich rokoch
vznikli poţiare u Sokola-Hajtmanna, Strapca-Šimečiaka a Nemčeka-Kubé. Pri týchto poţiaroch našim hasičom pomáhali aj hasiči z Dolného Kubína.
5.2. 1997 sa naši poţiarnici za pomoci okresných poţiarnikov zúčastnili likvidácie poţiaru rodinného domu
u p. Nemčeka, ktorý pri rozmrazovaní vodovodného potrubia pouţil zváracie trafo, čím spôsobil poţiar.

Vznik a účasť na súťažiach
V tridsiatych a štyridsiatych rokoch sa začínajú poriadať súťaţe medzi obcami. Na jedných z prvých
súťaţí v Párnici a vo Veličnej sa zúčastnili aj „Ţaškovci―, kde za víťazstvo dostali pár bagandţí, ktoré následne predali a zúţitkovali na trúnok. Od týchto súťaţí mali naši členovia prvé uniformy, ktoré dodal Okresný
hasičský zbor a bola farby zelenej zo súkna. Tieto uniformy boli pouţívané aţ do roku 1950. Z tohto obdobia
spomenieme mená: Ondrej Kajko, Ondrej Furinda, Štítik-Paparčík, Ján Lang, Ondrej Venceľ, Ján LackoMiháľ (trubač), Haľamček Jozef, Ondrej Uţek – Krajný, Ján Chovan, Ján Furinda, Zoltán Bateľ (učiteľ), Jozef Kúdeľka (učiteľ), Ján Chovan, Ján Kurnota, Ondrej Ţaškovský, Ondrej Uţek. Spomínaný učiteľ Zoltán
Bateľ zloţil pre hasičský zbor aj hasičskú hymnu, ktorú do uţívania zaviedol neskôr evanjelický kantor Ondrej Sokol. Medzi prvé ţeny v zbore patrili: Irena Uţeková, Mária Chmarová-Maderová, Zuzana LackováMigová, Zuzana Babiaková-Zápotočná,, Fánika Hanková-Chmarová, Margita Koníková-Brodňanská, Margita
Adamcová-Chovanová a Boţena Molíková-Uţeková.
V roku 1984 druţstvo ţien zvíťazilo na okresnej súťaţi hasičských druţstiev a postúpilo na krajskú
súťaţ, ktorá sa konala v Detve. Úspešné druţstvo ţien: Zuzana Sokolová, Viera Majdová, Viera Lomázová,
Jana Chmarová, Jana Macková, Marta Turčinová, Marta Furidnová, Dáša Faglicová, Anna Škutová a Anna
Kajková.
V roku 1993 organizácia hasičov z našej obce usporiadala Športovo-poţiarnické popoludnie na športovom ihrisku. Zúčastnilo sa ho 7 súťaţných druţstiev. Súťaţilo sa v disciplíne poţiarny útok s vodou a štafeta
4x100 m.

Dobrovoľný hasičský zbor Žaškov
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Účasť na Slovenskom národnom povstaní

SNP 29.8.1944

Slovenské národné povstanie sa nevyhlo ani Ţaškovu. Zúčastnili
sa ho aj členovia Hasičskej jednoty a to: Ondrej Migo-Heľo, Ján Strapec,
Ján Matušovic. Do zajateckého tábora do Talianska boli odvlečení títo
členovia: Ján Migo-Heľo a Ondrej Kurnota.

Preventívne prehliadky
Od roku 1958 sa začína s pravidelnými preventívnymi prehliadkami v domácnostiach a vo
verejných budovách. Kontroly prebiehali v celej starej časti obce, od roku 1998 v domoch aj na novej
IBV, a v chatovej oblasti Dierová, a chalupách v našej obci. Pri týchto preventívnych prehliadkach
bol kontrolovaný hlavne stav komínov, dymových rúr, umiestnenie udiarní a parákov
v hospodárskych budovách. Vykonávala sa kontrola elektroinštalácie, podloţky a kryty na lampách
a zásuvkách. Tieto preventívne prehliadky pretrvávajú do dnešných čias.

Hasičský zbor Ţaškov od roku 2000 – 2020
Rok 2000
V tomto roku vznikol jeden menší poţiar. Našťastie nebol rozsiahly. Pri jeho likvidácii sa
zistilo, ţe ak zlyhá vodný zdroj, všetka technika je nám zbytočná. Preto Obecný úrad v spolupráci
s Dobrovoľným poţiarnym zborom a SEVAK-om Dolný Kubín prekontrolovali všetky hydranty
v celej obci. Pri kontrole sa zistili malé závady, ktoré boli urýchlene odstránené zamestnancami vodárenskej spoločnosti.
Naše poţiarne druţstvá sa zúčastnili na okresnej súťaţi v Hruštíne , kde druţstvo ţien obsadilo 1.
miesto a novo zloţené druţstvo dorastencov skončilo na 1. mieste. Okresná súťaţ hasičských druţstiev muţov sa konala v Oravskej Porube, kde obsadili 2. miesto. Súťaţné druţstvá sa počas roka
zúčastnili viacerých pohárových súťaţí, kde neustále obsadzovali prvé miesta.
Pokračovali sme v dobudovávaní poţiarnej zbrojnice. Išlo o úpravy vonkajšieho vzhľadu, vybudovanie oplotenia, úpravu terénu pred zbrojnicou a materskou školou aby sa dal vyuţívať pri tréningoch
súťaţných druţstiev.

Rok 2001
Veľmi významná udalosť pre náš zbor bolo udelenie ocenenie pánovi Jánovi Chovanovi „Zaslúţilý člen DPO SR―, za celoţivotnú zásluţnú prácu vykonanú v
DPO SR. Bol prvým členom nášho zboru, ktorý dostal takéto ocenenie.
Súťaţné druţstvá sa zúčastnili okresnej súťaţe v Oravskom Podzámku. Muţi mali smolu pretoţe im pri
útoku zlyhala motorová striekačka a boli diskvalifikovaní. Napriek tomu sa darilo druţstvu ţien, ktoré
skončilo na 1. miesta a postúpilo na krajskú súťaţ do Turzovky. Tam im chýbalo trochu šťastia, pretoţe
výsledné časy medzi prvým a tretím miestom boli len niekoľko desatín. Nakoniec skončili na 3. mieste.
26.07.2001 po prudkej búrke došlo k vyliatiu potoka v obci , na pomoc občanom boli vyzvaní naši dobrovoľní poţiarnici, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili na odstraňovanie škôd spôsobených vodou.

Rok 2002
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V tomto roku sa konalo 80. výročie zaloţenia zemskej hasičskej
jednoty, čo malo pôsobiť ako oslava a stať sa posilou do aktuálnej
a budúcej práce dnešnej generácie poţiarnikov a poţiarničiek, ktorí sú
dedičmi humánneho odkazu.
Na výročnom valnom zhromaţdení výbor DHZ predloţil návrh na platenie členského príspevku členov DHZ Ţaškov, ktorý vyplýva zo stanov
DPO SR. Bola navrhnutá suma 20.- Sk na jeden kalendárny rok. Výročné valné zhromaţdenie tento návrh schválilo.
V tomto roku nadobudol platnosť nový zákon 314/2001 Z.z. - Zákon
o ochrane pred poţiarmi, na základe, ktorého sa pojem „poţiarnik― nahradil pojmom „hasič― Na základe zákona bola obec povinná zriadiť
Obecný hasičský zbor.
Tak ako aj po iné roky sa naši členovia zúčastnili viacerých aktivít
v obci. Boli nápomocní pri stavaní Mája a vianočného stromčeka pred
obecným úradom, stráţení urny počas volieb.
Ku Dňu hasičov -sviatku sv. Floriána sme prvýkrát pripravili deťom
z MŠ besiedku v oblasti poţiarnej ochrany. Predviedli sme im našu
techniku aj zásahy.

Rok 2003
Rok 2003 sa začal nie veľmi radostne. Dobrovoľní hasiči zasahovali pri lesnom poţiari v Bútoré
dolinke. Nakoľko nebolo moţné vykonať zásah hasičskou technikou ,pristúpili sme k haseniu špeciálnymi vakmi. 02.04. 2003 vo večerných hodinách bol vyhlásený poţiarny poplach v Šípikoch, jednalo sa
o spaľovanie po ťaţbe, kde pracovníci nedodrţali vyhradený čas a došlo k nedorozumeniu. 10.04. 2003
znova v dôsledku nerešpektovania zákazu vypaľovania, boli naši členovia vyzvaný na likvidáciu poţiaru trávnatého porastu v lokalite Zemänné diel. A aby toho nebolo málo v ten istý mesiac
sme zasahovali pri poţiari hospodárskych budov u rodiny Škutovej na Hruškovej. Aj vďaka alebo bohuţiaľ týmto zásahom sa rozhodlo o zakúpení výstroje a výzbroje HZ. Zasahovali sme v spolupráci
s profesionálnymi hasičmi z Dolného Kubína.
Na základe rozhodnutia členov výboru náš hasičský zbor zorganizoval 1.ročník súťaţe hasičských druţstiev, pod názvom Memoriál Ondreja Sokola. Táto súťaţ je usporiadaná na počesť a pamiatku jedného
zo zakladateľov DHZ v obci Ţaškov, prvého predsedu, doţivotného aktívneho člena a autora hudby hymny našich poţiarnikov. Po skúsenostiach zo zásahov a našej činnosti sme za pomoci obce zakúpili vojenskú elektrocentrálu a za pomoci nášho dlhoročného podporovateľa pána Milana Kurnotu sme zakúpili
okrasné prilby a opasky na slávnostné príleţitosti.

Rok 2004
Na ţiadosť obce boli hasiči donútení uvoľniť jednu garáţ, v ktorej bola zriadená chránená dielňa
pre zamestnancov obce. Tradične ako kaţdý rok, hasiči si pripravili ukáţku svojej práce pre deti základnej
a materskej školy. Deti ukáţky o to viac preţívali, ţe sa im venovali ich spoluţiaci „Plameniaci― zo základnej školy.
30.08.2004 preveril našich dobrovoľníkov poţiar stohu sena pri pánovi Gabčíkovi. Po príchode k poţiaru
a rozvinutí hadicového vedenia bol poţiar lokalizovaný. Po zapojení viacerých prúdov nastal problém
z nedostatkom vody. Aj napriek problémom bol poţiar uhasený. Chybou bolo, ţe poţiar bol vyhlásený
v našej obci neskoro, pretoţe starostovi ohlásili poţiar aţ hasiči z Dolného Kubína. Na danej ulici na IBV
neboli prístupné hydranty a slabí tlak v potrubí. Občania nemajú vedomosť o umiestnení hydrantov
a poţiarnych skrín v obci. Naša hoci uţ staršia no stále funkčná technika potrebovala urobiť repas. Strojníci uskutočnili opravu PPS-12, vymenili hriadeľ, obeţné koleso, loţisko a všetky tesnenia. Počas jesenných
mesiacov sa z finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté obcou podarilo prekryť vrchnú časť strechy
poţiarnej zbrojnice, pretoţe niektoré dosky strešnej konštrukcie boli také prehnité, ţe bola nutná ich výmena.

Dobrovoľný hasičský zbor Žaškov
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Rok 2005
V roku 2005 sa konalo valné zhromaţdenie DHZ, spojené s oslavou 80. výročia zaloţenia DHZ
v Ţaškove. K výročiu našim členom zablahoţelali aj deti z detského folklórneho súboru Trnkárik svojím
vystúpením. Našim poţiarnikom sa podarilo za pomoci členov folklórnej skupiny Trnkári nahrať našu
hasičskú hymnu na CD nosič, ktorá sa dodnes pouţíva pri všetkých významných príleţitostiach. Autorom
hymny je Zoltán Bateľ – učiteľ, hudbu k textu pridal Ondrej Sokol –kantor.
V máji sa naši členovia p. Chovan a p. Paluga zúčastnili vysviacky sochy sv. Floriána v obci Zázrivá. Následne sa pri príleţitosti Dňa sv. Floriána konala akcia v našej základnej škole s materskou školou, na
ktorú sa nám podarilo po dohode s riaditeľom HaZZ v Dolnom Kubíne zabezpečiť ukáţku moderného vysúvacieho rebríka na podvozku Mercedes, ktorý má vo výzbroji HaZZ Dolný Kubín. Tento rok sa s nami
vyhralo aj počasie. Dňa 31.7. 2005 sa príroda vyzúrila v podobe prívalových daţďov a nevídaného krupobitia, čo malo za následok zvýšenie vodných tokov. Starostom obce bol vyhlásený poplach, naši dobrovoľníci následne pomáhali občanom obce, čerpali vodu zo zaplavených objektov. Pri zásahoch si pomáhali
elektrocentrálou, z ktorej sa napájalo čerpadlo dobrovoľníkov a tieţ čerpadlo HaZZ, ktorý bol do obce privolaný na pomoc. Ako kaţdý rok sme zorganizovali brigádu na objekte poţiarnej zbrojnice. Spravili sme
poriadok na povale a v garáţach, ošetrili všetky stroje, natreli všetky dvere na garáţach, nalepili nápis
„Poţiarna zbrojnica― a očíslovali garáţe. Na jeseň roka 2005 bola prevedená kontrola činnosti DHZ
z Okresného riaditeľstva HaZZ za účasti starostu obce p. Brodňanského, Petra Sršeňa a veliteľa DHZ.
Skontrolovaný bol poţiarny poriadok obce, mnoţstvo pohonných hmôt a ich uskladnenie, celkový poriadok v hasičskej zbrojnici a technika zboru. Dňa 21.10. 2005 naši členovia boli preverení aj počas poţiaru
objektu v chatovej oblasti Dierová. Pri akcii bolo zúčastnených dvanásť členov zboru. Pri pokuse prebrodiť rieku Oravu sa dostala voda do sacieho potrubia a Avia zostala neschopná uprostred rieky. Traktorom
sa podarilo Aviu vytiahnuť na breh, kde sme následne zásobovali vodou vozidlo HaZZ Dolný Kubín.
27.11.2005 bol vyhlásený poţiarny poplach. Jednalo sa o poţiar chaty p. Jána Majdu. Zásahu sa zúčastnili 14. členovia zboru. Nakoľko sa jednalo o drevenicu a ohnisko poţiaru bolo medzi krbom a stenou, poţiadali sme o zapoţičanie motorovej píly od občanov na vypílenie prístupu k ohnisku a následne uhasenie
poţiaru. Následne sme zabezpečovali kontrolu poţiaroviska po odchode HaZZ.
Koncom roka dostal náš hasičský zbor ponuku od hasičov zo Zázrivej na odkúpenie cisternového vozidla
Liaz-Cas 25. Všetko záleţalo od starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Hasičská hymna DHZ Ţaškov
My sme bratia aj hasiči,
stali sme sa my členmi.
Preto ţe my chceme chrániť,
občanov pred poţiarmi.
Poţiare sú nebezpečné,
veľké škody narobia.
Či lesy a či budovy,
všetko v plameň urobia.
Preto chráňme pred poţiarom
les, dediny, továrne,
namáhavé naše práce,
aby neboli márne.
Treba bdieť a pozor dávať
a na stráţi vţdycky stáť,
v mieri a taktieţ v pokoji
našu vlasť si budovať.
Autor:
Text : Zoltán Bateľ – učiteľ
Hudba: Ondrej Sokol

Rok 2006
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Po dohode s DHZ Zázrivá a následnej obhliadke našimi členmi, nám OZ schválilo kúpu cisternového hasičského vozidla Liaz – Cas 25. Na vozidle staršieho dátumu výroby sme previedli kontrolu a údrţbu,
zakúpili sme nové akumulátory, doplnili náradím a hadicami a auto je pripravené k prípadnému zásahu.
Náš podporovateľ Urbár pozemkové spoločenstvo nám zakúpilo nové uniformy, tričká, prilby, čiapky a
rukavice. Ako kaţdý rok, aj tento sa konala plánovaná brigáda na hasičskej zbrojnici. Previedlo sa prekrytie zvyšku strechy, natreli sa rine a zvody. Bola vymaľovaná zasadačka a schodisko hasičskej zbrojnice,
zábradlie vonkajších schodov, opravila sa nefunkčná rúra v kuchyni a vymenilo svietidlo v malej zasadačke, nový náter sme dopriali aj protipoţiarnym skriniam v obci. Najviac nás potešilo vyasfaltovanie priestoru pred hasičskou zbrojnicou.
9.12. 2006 na výročnom valnom zhromaţdení bol nášmu hasičskému zboru odovzdaný hasičský prápor,
ktorý nám zakúpilo Poľnohospodárske druţstvo v Ţaškove. Na obdobie 5 rokov bol zvolený nový výbor
Dobrovoľného hasičského zboru Ţaškov.

Rok 2007
Dňa 7.8.2007 letná búrka zapríčinila poţiar humna u pána Ţiačika, ktoré majiteľ pouţíval ako
sklad všetkého, zhorelo staršie auto, pneumatiky, drevo na kúrenie a taktieţ stôs forštov, ku ktorým sme
sa museli dostať tak, ţe sme pouţili novú motorovú pílu, ktorú sme dostali do uţívania od Urbáru.
28.08.2007 bol znova vyhlásený poplach ku poţiaru zadných stavov u pána Furjela. Zásah bol vykonaný
cisternovým vozidlom a novou prúdnicou Tajfún, čo nás utvrdilo v tom ţe nákup aj keď staršieho cisternového vozidla bolo správne rozhodnutie. Hasiči z Dolného Kubína prišli, keď uţ bol poţiar lokalizovaný
a pod kontrolou. 21.10.2007 bol vyhlásený poplach k poţiaru garáţe v pána Brodňanského. Po príchode
k poţiaru naši členovia zasahovali cisternovým vozidlom Liaz – Cas25 a lokalizovali poţiar. Za pomoci
HaZZ z Dolného Kubína sme poţiar uhasili.
18.12. 2007 sme boli privolaní k poţiaru v kotolni rodinného domu u pána Šimeka. Z dôvodu zadymeniu
priestoru bol potrebný zásah profesionálnych hasičov
s dýchacími prístrojmi.
26.05.2007 sa naši členovia aj s rodinnými príslušníkmi zúčastnili na Výstave hasičskej techniky Fireco v Trenčíne. Cestu
späť sme vyuţili na návštevu hradu Strečno.
V priebehu roka zakúpený vojenský stan 6x6 m, ktorý by sa
vyuţíval pri rôznych obecných akciách.
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Rok 2008
Prvý marcový deň po dlhých daţďoch starosta obce vyhlásil II. povodňový stupeň. Dobrovoľní hasiči zasahovali na viacerých miestach s uvoľňovaním nánosov blata a konárov v potoku a
s vyťahovaním vody zo zatopených pivníc.
Na ţiadosť DHZ obec zakúpila hlavne vybavenie pre ţiakov, ako savice a hadice, športový sací kôš,
prúdnicu Tajfun a čakanosekery.
V priebehu roka členovia DHZ opravili opadaný sokel na schodisku hasičskej zbrojnice, zrušili staré
oplotenie, vybudovali nový múrik a oplotenie. Povyrovnávali sme terén okolo zbrojnice, zasiali trávu
a zavalcovali a uţ v jeseni sme trávnik kosili. Urbár pozemkové spoločenstvo nám odsúhlasilo štedrý
peňaţný dar, ktorý sme pouţili na vybavenie dielne. Zakúpili sme stojanovú brúsku, zváračku na
220 V a zverák na ponk.

Rok 2009
Obec zakúpila pre náš zbor kalové čerpadlo na vlastnom podvozku HERMAN, na čerpanie vody
pri povodniach a záplavách. Poľnohospodárske druţstvo nám poskytlo finančné prostriedky na nákup
slávnostných prilieb. Počas roka naši členovia vykonali viacero brigád na údrţbe hasičskej zbrojnice
ako uloţenie rigolov za hasičskou zbrojnicou a vymaľovanie garáţe č. 3. Aj tento rok sme boli nápomocní pri budovaní klziska na multifunkčnom ihrisku.

Rok 2010
Začiatkom roka naši dobrovoľní hasiči zorganizovali privítanie Štefana Svitku pri návrate
z Dakaru, kde dosiahol titul „Najlepší nováčik Rely Dakar 2010―. Medzi hlavnými prioritami tohto roka bola generálna oprava motorovej striekačky pouţívanej pri súťaţiach. Jednalo sa o zvýšenie výkonu
aby sme boli schopní konkurovať iným hasičským zborom. Boli potrebné nemalé finančné prostriedky,
s ktorými nám pomohli hlavne naši dlhoroční podporovatelia obec Ţaškov, Poľnohospodárske druţstvo
Ţaškov, Urbár pozemkové spoločenstvo Ţaškov, Drevikom Párnica a pán Milan Kurnota. Oprava sa
vydarila, pretoţe na okresnej súťaţi hasičských druţstiev v Oravskom Podzámku sa druţstvo muţov
nad 35 rokov umiestnilo na druhom mieste.
Počas roka sme boli oslovení vedením Základnej školy v Ţaškove o pomoc pri organizovaní akcie Noc
s Andersenom. Pripravili sme pre deti ukáţku výzbroje a práce hasičov v noci. V priestoroch hasičskej
zbrojnice sme ich znalosti ohľadom poţiarnej ochrany vyskúšali malým kvízom. Nakoniec boli odmenení malou sladkosťou.

Rok 2011
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Naši hasiči zasahovali pri niekoľkých poţiaroch. Zúčastnili sme sa zásahu pri poţiari lesného
porastu na Lysici v katastrálnom území obce Párnica. Na poţiadanie starostky obce Párnica, naše cisternové vozidlo Liaz-Cas 25 aj s deviatimi členmi hasičského druţstva vyrazilo na pomoc aj
s poţiarnymi vakmi, dostatočnou zásobou vody, lopatami a ostatným potrebným materiálom. Náš zásah
na pomoc susednej obci bol prerušený, nakoľko veliteľom zásahu z HaZZ bol privolaný vrtuľník z MV
SR. V júli tohto roku sa prihnala prietrţ mračien, ktorá so sebou priniesla do obce veľkú vodu, akú si
nepamätajú ani najstarší občania. O dva týţdne nato, sa povodeň zopakovala ale v menšom rozsahu.
Dobrovoľný hasičský zbor je nápomocný pri organizovaní rôznych podujatív obci. Nebolo tomu inak ani
tento rok. Účastnili sme sa na Ţaškovskom minimaratóne, Country Crosse, uţ tradične deň sv. Floriána,
spoluorganizovali sme fašiangový sprievod v našej obci, pomáhali sme pri stretnutí štyroch chotárov
v lokalite Hrádok, poloţili sme veniec pri výročí oslobodenia našej obce pri pamätníku padlých z našej
obce.

Rok 2012
V januári sme sa znovu zúčastnili na uvítaní nášho občana, ktorý našu obec zviditeľňoval na
pretekoch PARÍŠ – DAKAR. Navštívili nás hasiči z druţobnej obce Moravský Ţiţkov, ktorým sme sa
mohli pochváliť s hasičskou zbrojnicou a technikou.
Opäť sa konali plánované brigády na hasičskej zbrojnici a v garáţach. Za výhodnú cenu bola zakúpená
kuchynská linka. Do novej kuchyne bola zakúpená chladnička z príspevkov od občanov. Bola zabezpečená oprava bojlera, namontované nové umývadlo v ţenskom WC, opravené pisoáre na pánskych WC.
V garáţach boli vymaľované steny, bol preskladnený materiál a technika do garáţe č. 3, vymaľovaná
garáţ č.1 aj montáţna jama a radiátory. Nakoľko obec zakúpila traktor a bol umiestnený do garáţe č. 1,
čím bol zrušený prenájom garáţe.
Pri vykonaní protipoţiarnych preventívnych prehliadok boli zistené iba nedostatky ktoré sa týkali chýbajúcich krytov a nehorľavých podloţiek na svietidlách prevaţne v hospodárskych priestoroch. Na uvedené závady boli majitelia upozornení a vyzvaní na urýchlené odstránenie závad. Po ich odstránení
musia informovať prevntivára DHZ.
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Rok 2013
Dobehli nás problémy, ktoré pre náš zbor nastali asi pred desiatimi rokmi, keď vláda
schválila zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi, ktorý obciam nariaďuje zriadiť obecný
hasičský zbor, ktorý musí mať všetky náleţitosti podľa zákona NR SR a ten bude zabezpečovať
ochranu pred poţiarmi. Pred koncom roku 2012, zistila kontrolórka obce nesprávne financovanie
poţiarnej ochrany v našej obci a zakázala poskytovanie dotácií pre Dobrovoľný hasičský zbor Ţaškov nakoľko by to bolo poskytovanie dotácií pre zdruţenie, ktoré má sídlo v Bratislave.
Z uvedeného dôvodu sa dňa 04.01.2013 uskutočnilo zasadnutie členov výboru Dobrovoľného hasičského zboru v Ţaškove, starostu obce Ţaškov, hlavnej kontrolórky obce Ţaškov a obecného technika poţiarnej ochrany, ktorý prítomným vysvetlil, ţe obec je povinná zriadiť obecný hasičský zbor,
ktorý musí mať všetky náleţitosti podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi
a ten bude zabezpečovať ochranu pred poţiarmi. Takţe všetky finančné prostriedky, ktoré obec
vynakladá na ochranu pred poţiarmi budú podľa schváleného rozpočtu vyplácané obecnému hasičskému zboru v Ţaškove. Čo sa týka Dobrovoľného hasičského zboru v Ţaškove, ak chcel ďalej fungovať malo by sa zabezpečiť IČO a následne môţe byť financované z obecného rozpočtu prostredníctvom dotácií pre občianske zdruţenie Takţe ak sme chceli udrţať fungovanie Dobrovoľného hasičského zboru a aby jeho teraz uţ 89 ročná tradícia nezanikla vznikom Obecného hasičského zboru, ktorého členmi nemôţeme byť všetci a hlavne tí ktorí sa o poţiarnu ochranu starali dodnes,
vybudovali túto hasičskú zbrojnicu zveľaďovali ju a boli väčšinou dobrovoľne nápomocný všetkým
občanom obce.
31. 12. 2013 o 01:45 hod bol vyhlásený poţiarny poplach. Jednalo sa o poţiar hospodárskej budovy
u Migov, kde zasahovali profesionálny hasiči z Dolného Kubína, 18 dobrovoľných hasičov, z toho 9
členov obecného hasičského zboru.

Rok 2014
Rok 2014 sme začali smutnou správou, keď nás opustil
náš dlhoročný a zaslúţilý člen Ján Chovan, ktorý bol súčasťou
dobrovoľného hasičstva v Ţaškove takmer celý svoj ţivot a venoval
mu veľa svojho voľného času, za čo mu patrí veľká vďaka.
Po roku, keď uţ máme vlastné IČO musím povedať ţe to nebolo
také zlé rozhodnutie , posúvame sa ďalej nakoľko sme boli oprávnení ţiadať finančné prostriedky z dotácie Dobrovoľnej poţiarnej
ochrany SR. Po vzniku zásahových skupín sme boli zaradení do
skupiny „C― a bola nám poskytnutná dotácia vo výške 700 €
a následne sme poţiadali o preradenie do skupiny „B―, pričom
nám bola poskytnutá dotácia vo výške 2000€. Uvedené dotácie
sme pouţili na zakúpenie ľahkých pracovných odevov, rukavice,
háky, nosidlá, zásahovú lekárničku, ručné svietidlá a uniformy
pre Plameniakov. Na návrh výboru DHZ obec zakúpila pouţité
zásahové vozidlo CAS, ktoré bolo novšie a v lepšom stave ako to
naše. Po menších opravách a údrţbe bolo schopné zásahu. Následne obecné zastupiteľstvo rozhodlo, ţe našu starú CAS-ku odpredá
do martinského múzea.
V tomto roku nás zamestnávalo hlavne počasie. Zasahovali sme
hlavne pri záplavách, čistení priepustov, odstraňovaní nánosov
blata a čerpaní vody z pivníc. Pouţili sme našu techniku ako motorové čerpadlo Heron, elektrické kalové čerpadlo, Avia 31 a Liaz
Cas 25.
Rozhodnutím obce bolo v hasičskej zbrojnici vybudované nové plynové vykurovanie.

Rok 2015

Strana 11

V tomto roku sa konala slávnostná výročná členská schôdza pri príleţitosti 90. rokov zaloţenia
DHZ v Ţaškove. a 8. ročník Memoriálu Ondreja Sokola. Toto podujatie sa uskutočnilo v júli so začiatkom
pred obecným úradom. Nasledovalo poloţenie venca na miestnom cintoríne na pamiatku Ondreja Sokola
a všetkých členov, ktorý sa zaslúţili o rozvoj Dobrovoľného hasičského zboru v Ţaškov počas 90 rokov od
jeho vzniku. Po príhovore predsedu a starostu obce sa
hasičské druţstvá presunuli na futbalové ihrisko, kde sa
konala súťaţ hasičských druţstiev, ktorá mala zmenené
propozície, ale bola viac atraktívnou pre divákov, ktorý
toto podujatie navštevujú v hojnom počte. Pri príleţitosti
sviatku sv. Floriána sme pre ţiakov Základnej
a materskej školy pripravili prezentáciu našej hasičskej
techniky. Boli im predvedené ukáţky Hasičského
a záchranného zboru v Dolnom Kubíne v spolupráci
s členmi slovenského červeného kríţa, ktorí predviedli
svoju techniku a postup pri simulovanej dopravnej nehode.

Dňa 14. apríla 2015 sme boli vyslaní k haseniu trávy pri Poľnohospodárskom druţstve, kde sme na
mieste zistili, ţe majiteľ pozemku spaľuje prebytočnú trávu. Majiteľ bol upozornený na poškodzovanie
ţivotného prostredia a na protizákonnosť vypaľovania trávy, čím porušuje zákon 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poţiarmi, za čo mu hrozí pokuta. Následne bol oheň uhasený.
3. mája 2015 bol v miestnom rozhlase vyhlásený poplach na likvidáciu poţiaru senníka v areáli Poľnohospodárskeho druţstva v Ţaškove, pričom sa jednalo o tzv. námetové cvičenie, ktorého úlohou je preveriť zásahovú techniku, fyzickú zdatnosť členov zásobovacieho druţstva a previerky výdatnosti vodných
zdrojov.
Dňa 16. júna 2015 sme sa zúčastnili likvidácie škôd po prudkom daţdi, ktorý ohrozoval našu obec. Vykonali sme kontrolu v celej obci a sprejazdnili cestu pred obecným úradom.
V novembri starosta obce spolu s veliteľom DHZ obce Ţaškov prevzali z rúk podpredsedu vlády
a ministra vnútra SR JUDr. Róberta Kaliňáka nové hasičské vozidlo – Iveco Daily v plnej výbave. Odovzdávanie sa uskutočnilo pred Hasičskou zbrojnicou a zúčastnila sa ho väčšina našich členov
a podporovateľov, ktorí si vypočuli príhovor a poobzerali novú hasičskú techniku. Súčasťou novej techniky je aj protipovodňový balík prvej pomoci, tzv. protipovodňový vozík, ktorý obsahuje kalové čerpadlo,
generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set náradia. Následne sme spolu s obcami Párnica a Istebné
túto našu novú techniku vyskúšali pri cvičení na rieke Orava.
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Rok 2016
Rok 2016 sme začali s novou hasičskou technikou, ktorú sme otestovali v mrazivých podmienkach pri polievaní klziska, čím si naši členovia nacvičili, ako sa táto technika správa a čo je treba ešte
doplniť a doškoliť, aby sme s technikou vedeli pracovať aj v nepriaznivých podmienkach.
Hasiči sa zúčastnili pri niekoľkých zásahoch či išlo o menšie poţiare, a tieţ čistenia ciest a rúr. Taktieţ
sa zúčastnili aj pátracej akcii po nezvestnej osobe. Koncom roka sa konala výročná členská schôdza, na
ktorej bol zvolený nový výbor Dobrovoľného hasičského zboru na ďalšie 5 ročné obdobie.

Rok 2017
Medzi hlavné priority si výbor stanovil vykonanie kontroly a doplnenie materiálu do poţiarnych skríň v našej obci, zabezpečenie nových skríň na trofeje do zasadačky hasičskej zbrojnice, generálna oprava motora na Avii a oprava základne na súťaţe. Zúčastnili sme sa pátracej akcie po nezvestnej osobe, a tieţ pri poţiari čiernej skládky. Oslovila nás televízia Markíza na spoluprácu pri natáčaní duelových častí známej reality show Farma, kde sme zabezpečovali poţiarne hliadky počas natáčania jednotlivých častí. Počas roku sme sa zapojili do Medziokrskovej súťaţe ÚzV DPO SR Dolný
Kubín, kde náš dobrovoľný poţiarny zbor dosiahol 995 bodov, čím sa umiestnil na druhom mieste
z celej Oravy. Aj tento rok sa konalo viacero brigád na úprave priestorov hasičskej zbrojnice. Bola vymaľovaná zasadačka a schodište HZ, osadené nové vitríny na trofeje, urobený poriadok na povale
a v garáţach. Opäť sme spolupracovali pri obecných akciách, ako sú Deň sv. Floriána pre deti zo ZŠ
a MŠ, MDD a Deň otcov, kde si mohli deti aj oteckovia vyskúšať našu prácu v rôznych športových disciplínach. Nápomocní sme boli pri stavaní mája pred obecným úradom a organizovaní ŢMM a Dňa
obce. Pre našich členov sme zorganizovali stolnotenisový turnaj.
Dňa 3. júna 2017 sa súťaţné druţstvo ţien zúčastnilo na okresnej súťaţi v Dolnom Kubíne, kde skončili na 1. mieste a postúpili na krajskú súťaţ v hasičskom športe v Liptovskom Hrádku, v zloţení Mikušová Silvia, Lacková Zdena, Gallisová Michala, Svitková Marika, Langová Ruţena, Drigeľová Rebeka, Strapcová Matina, Langová Sabina, Chmarová Lenka. Naše ţeny sa tam umiestnili na peknom 8.
mieste.

Rok 2018
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V priebehu roku 2018 náš zbor zakúpil z dotácie obce športové dresy pre druţstvá dorastencov a
dorasteniek v hodnote 569 €, poľnohospodárske druţstvo v Ţaškove nám zakúpilo stolnotenisový stôl na
hasičskú zbrojnicu, Urbár Ţaškov nám poskytol príspevok v sume 60 € na uhradenie cestovných nákladov
pri účasti na hasičských súťaţiach a z dotácie DPO SR bol na návrh DHZ zakúpený materiál do majetku
obce v sume 3 000 €.(rozkladací stan, vychádzková uniforma, ľahké zásahové obleky, respiračné filtre,
obuv, rukavice, čiapky, zimné bundy pre nových členov DHZO, základné školenie hasičských jednotiek,
hadice „D―, krtko „D― ).
04.05. 2018 –hasiči oslavujú svoj sviatok Deň poţiarnikov. Pri tejto príleţitosti náš dobrovoľný hasičský
zbor pozval ţiakov materskej školy do priestorov našej hasičskej zbrojnice, kde deťom predviedol techniku
a ukáţky práce dobrovoľných hasičov .
15.09.2018 – taktické cvičenie okrsku č.1 v Kraľovanoch. Zamerané bolo na diaľkovú dopravu vody
z vodného zdroja do umelo vytvoreného jazierka z protipovodňových zábran, Cvičenia sa zúčastnilo 10 členov DHZ Ţaškov.
Tento rok uplynulo 20 rokov od odovzdania hasičskej zbrojnice do uţívania nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru. Aj napriek tomu, ţe sme vykonali viaceré opravy okolia a priestorov hasičskej zbrojnice je potrebná kompletná oprava. Uţ viackráť sa obec zapojila do výzvy na obnovu hasičskej zbrojnice ale nebola
úspešná.
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Rok 2019
Dňa 2. apríla 2019 náš člen Milan Zápotočný, prevzal z rúk prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha a
za prítomnosti prezidenta Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého a generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, najvyššie vyznamenanie DPO SR – čestný titul „Zaslúţilý člen DPO
SR.
Začiatkom roka 2019 sa naši členovia zúčastnili viacerých pátracích akcií po nezvestných osobách
v Dolnom Kubíne a Ţaškove. V apríli boli privolaní k poţiaru do priestorov bývalého závodu OFZ
v Istebnom, kde sme po príjazde zistili ,ţe sa jedná o taktické cvičenie. Cvičenia sa zúčastnilo 10 členov
DHZ Ţaškov s dvoma kusmi techniky (Iveco, Liaz Cas). Medzi ďalšie aktivity patrili brigáda na hasičskej zbrojnici (oprava stoličiek, upratovanie v malej zasadačke a sklade materiálu), brigáda na detskom
ihrisku pri jarnej montáţi lavičiek a preliezok), brigáda na futbalovom ihrisku, Deň hasičov- ukáţka
práce hasičov pre deti z materskej školy a príprava na okresné súťaţe hasičských druţstiev. Taktieţ sme
pre našich členov zorganizovali tradičný Stolnotenisový turnaj , ktorého sa zúčastnilo 32 členov DHZ.
Dňa 04.09. 2019 boli členovia DHZ privolaní na likvidácii poţiaru rodinného domu v dolnej časti obce. Po
príjazde k poţiaru, boli na mieste uţ prítomní profesionálni hasiči z Dolného Kubína a Tvrdošína. Po
dohode s veliteľom zásahu sme zabezpečili doplňovanie cisterien vodou z hydrantu a neskôr z miestneho potoka. Taktieţ sme sa zapojili do likvidácie poţiaru podľa pokynov veliteľa zásahu troma prúdmi
„C― a jedným prúdom „D―. Po lokalizácii poţiaru naši členovia pomáhali pri rozoberaní strechy, naukladaného dreva a dohášaní poţiaru. Po uhasení poţiaru veliteľ zásahu odovzdal poţiarovisko veliteľovi
DHZ, nariadil jeho stráţenie najmenej 8 hodín. Šiesti členovia DHZ boli určení na stráţenie poţiaroviska
aţ do ranných hodín, kedy ich vystriedali ďalší členovia DHZ. Po ukončení zásahu sme sa presunuli na
hasičskú zbrojnicu , kde boli vykonané práce na očistení a údrţbe techniky aby bola pripravená na prípadný zásah.
V roku 2019 sa naša obec zapojila do tretieho kola výzvy o dotáciu na Výstavbu, rekonštrukciu
a modernizáciu dokončenej stavby a technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej
zbrojnice. V novembri bol zverejnený zoznam obcí, ktorým bola schválená dotácia. Obec Ţaškov získala
dotáciu zo štátneho rozpočtu v sume 30 000 €. Finančné prostriedky budú pouţité na výmenu okien, výmenu dverí a oteplenie hasičskej zbrojnice.

Rok 2020
V roku 2020 Dobrovoľný hasičský zbor Ţaškov oslavuje 95. výročie zaloţenia hasičského zboru
v Ţaškove. Jeho dlhoročná tradícia nás zaväzuje pokračovať v odkaze našich predchodcov
„Bohu na slávu a blíţnemu na pomoc―,.

Z archívu fotografií nášho hasičského zboru
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Vozový park DHZ Ţaškov
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