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Modlitba hasiča
Nech kdekoľvek poţiar planie,
ja splním svoju povinnosť,
ţivoty spasiť Pane,
daj ţe mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa,
kým nevyprší čas,
ale aj starca, matku,
ktorá má sivý vlas.
Na stráţi stojím stále,
pretoţe povolaný som,
ţivoty chrániť svojich,
blíţneho, jeho dom.
Ak z tvojej vôle má sa stať,
ţe sám pri tom ţivot stratím,
poţehnaj Pane mojej rodine
a láskavou rukou vráť im to,
čo pri plnení poslania som iným dal.
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Úvod
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 vytvorené
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.
Milý čitateľ, do rúk sa Ti dostala malá broţúra, ktorá
pripomína vznik a činnosť Dobrovoľného hasičského zboru
v Ochodnici. 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 s nami si pripomeň 85.
výročie zaloţenia Dobrovoľného hasičského zboru
v Ochodnici.
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Príhovor starostky obce a predsedu DHZ
v Ochodnici
„Bohu na slávu a blíţnemu na
pomoc“, týmto heslom sa riadia
i ochodnickí hasiči, ktorí svoju
históriu začali písať pred 85 rokmi.
Dobrovoľný hasičský zbor je
najstaršou záujmovou a humánnou
organizáciou v obci. Od svojho
vzniku neustále vyvíja svoju
činnosť, ktorá našej obci prináša
úţitok.
Za 85 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 naším 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.
Z minulosti mi utkvelo v pamäti, ako na Veľkonočný
pondelok nebohý Štefan Muzika robil o 6.00 hod. ráno
budíček. V minulosti hasiči organizovali tanečné zábavy
i športové popoludnia na vyšnom konci pri minerálnom
prameni. Hasiči boli pri kaţdej kultúrnej akcii, pri kaţdej
brigáde a samozrejme pri kaţdom poţiari, ktorý vznikol
v obci.
Taktieţ vďaka patrí mladým, aktívnym členom, ţiakom
i ţenám, ktorí pracujú a zviditeľňujú náš hasičský zbor.
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Pevne verím, ţe činnosť DHZ 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 Ochodnici nezanikne.

Ing. Miroslava Kekelyová
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Sv. Florián – patrón hasičov
Sv. Florián ţil koncom 3. a začiatkom 4. storočia po
Kristovi. Narodil sa v Cetii v dnešnom Zeilselmaure
v Rakúsku neďaleko Linzu. Bol vojakom a neskôr dosiahol
hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légií.
Počas prenasledovania kresťanov za vlády cisára
Diokleciána bolo v Lorchu zatknutých a uväznených 40
vojakov hlásiacich sa za kresťanov. Florián bol tieţ veriaci
a pri pokuse zachrániť ich, bol sám zajatý a predvedený
pred miestodrţiteľa Aquiliána. Ten sa ho spočiatku pokúšal
odviesť od viery sľubmi i hrozbami. Florián mu však smelo
odpovedal: „ Najprv som Kristov, potom cisárov! “ Draho
za to zaplatil. Bol zbičovaný, kliešťami mu vytrhávali mäso
z pliec, ale ani toto mučenie nezlomilo jeho vernosť ku
Kristovi. Nakoniec mu uviazali na krk mlynský kameň
a hodili ho do rieky Enns, kde našiel svoju smrť. Legenda
hovorí, ţe voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu,
kde ho pred zhanobením pohanmi stráţil veľký orol, aţ
kým ho nenašla jedna vdova, ktorá ho pochovala. Na mieste
jeho hrobu bola postavená kaplnka a neskôr kostol
s kláštorom, ktorý obývali benediktíni a kanonici (dnes je
v ňom i múzeum). Telesné pozostatky sv. Floriána sú od
roku 1183 v Krakove, kde vďaka knieţaťu Kazimírovi stojí
bazilika zasvätená tomuto mučeníkovi.
Spočiatku sv. Floriána uctievali pred povodňami,
nakoľko vo vode našiel mučenícku smrť. Rola ochrancu
pred poţiarmi sa mu začala prisudzovať aţ koncom 15.
storočia. Na vysvetlenie tejto zmeny existuje viac legiend.
Najznámejšia z nich je o istom uhliarovi, ktorý pri pokuse
uhasiť poţiar, sám spadol do ohňa, vtedy zúfalo vykríkol:
„Svätý Florián, ktorý si sa vo vode stal mučeníkom, pošli
vodu mne na pomoc a zachráň mi ţivot!“ Samozrejme svätý
7

Florián pomohol, dáţď okamţite uhasil oheň a uhliar sa
zachránil.
Sv. Florián sa stal patrónom hasičov hlavne kvôli svojej
odvahe, vernosti svojmu presvedčeniu, vytrvalosti, ochote
nezištne pomôcť blíţnemu a obetou vlastného ţivota.
Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, pri
nohách má mlynský kameň, v ľavej ruke zástavu, v pravej
nádobu na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome.
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Zo života hasičského zboru v Ochodnici
od založenia l925 – 2010
Zaloţenie hasičského zboru – jednoty bolo v obci dňa l7.
apríla l925. Organizátormi zaloţenia boli občania: Cyril
Marčánik, Juraj Ploštica, Matej Tarana, Ján Kubičár a ďalší.
Zaloţenie bolo moţné len za finančnej podpory občanov
a poisťovne. Uvedenú organizáciu viedli zakladatelia aţ do
rozpadu ČSRR – vzniku Slovenského štátu a ukončenia
vojny.
Po vojne v roku l945 hasičský zbor viedli:
Matej Tarana, Pavol Olejko, Gabriel Vlček –trubač, Tomáš
Holáň, Štefan Radolský, Ondrej Krúpka, veliteľ – Blaţej
Kubičár, Vendelín Piják aţ do roku l958. Činnosť hasičov
bola zameraná na preventívnu činnosť a bola ako prvá
kultúrna organizácia v obci na organizovanie divadelných
predstavení a tanečných zábav. Túto činnosť zabezpečoval
Pavol Olejko a jeho zásluhou si obec v roku l936 zakúpila
motorovú striekačku PPS-12. Do tej doby slúţila v obci len
ručná dvojpiestová striekačka na drevenom podvozku.
Hasičský zbor po prijatí zákona 18/58 Zb. o poţiarnej
ochrane bol premenovaný na „Zväz poţiarnej ochrany“ ako
zloţka národného frontu.
Vo ZPO nastali v roku l958 zmeny a za nových členov
výboru boli zvolený: Anton Magát, Cyril Holáň, Mikuláš
Sklenár, Emil Sýkora, Gabriel Vlček, Štefan Muzika, Tomáš
Holáň a ďalší.
V tomto období pracoval ZPO v nových podmienkach
financovania z rozpočtu ONV odbor PO a to prísunom
poţiarnej techniky a výzbroje. Nastali direktívne
poţiadavky a aj väčšie nároky na členov ZPO. Členovia
prestali vyvíjať činnosť v divadelných hrách a venovali sa
ojedinele tanečným zábavám pre získanie peňazí na
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činnosť, a pri výstavbe budovy poţiarnej zbrojnice. Pri
tanečných zábavách oporou a pomocníkmi boli Štefan
Muzika, Ondrej Krúpka, Jozef Halvoník, Štefan Radolský
a ďalší.
Na sklonku roku l961/62 Anton Magát začal
organizovať výstavbu poţiarnej zbrojnice.
Zásluhou
verných členov ZPO a ich rodinných príslušníkov
svojpomocne sa mu podarilo poţiarnu budovu len pre
pouţitie v roku l964 dokončiť. Hlavnou úlohou bolo
prevádzať preventívnu činnosť na obytných domoch,
príprava obyvateľstva na CO a starostlivosť o zvýšenie
zdatnosti členov ZPO formou športových súťaţí
organizovaných OV ZPO.
V roku l971 v ZPO bola prevedená zmena niektorých
členov výboru. Veliteľom zboru sa stal Martin Staník,
členmi: Štefan Muzika, Emil Sýkora, Anton Šenkár, Jozef
Piják, Mikuláš Sklenár, Martin Vydra, Martin Marčan
a ďalší. Pod vedením Martina Staníka dosahoval ZPO
v období rokov l972 – l976 popredné výsledky v okrese.
Okrem športových súťaţí sa členovia ZPO zúčastňovali aj
jubilejných 50 -60 výročí zaloţenia PZ v okrese, na
pohárových súťaţiach, z ktorých ZPO má vecné ceny, ako
napr. z Čadce, Turzovky, Kysuckého Nového Mesta,
Kysuckého Lieskovca, Lodna, Moravy a iné.
Za spolupráce predsedu MNV a nášho člena Antona
Čečku a našej členky a zároveň kulúrnej pracovníčky M.
Ďuroškovej boli dosiahnuté uvedené výsledky. V tomto
období nastala aj nepríjemná skutočnosť a to strata všetkých
písomností zakladateľov HZ od roku l925 do l958.
V roku l971 bola zaloţená záujmová činnosť ţiackeho
krúţku: Mladý poţiarnik „Hry Plameň“, pod vedením
Emila Sýkoru, Antona Šenkára, ktorá pracuje aţ do dnes
a mala zaloţenú kroniku. Zásluhu na jej činnosti mali
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a majú: Martin Marčan, Ján Gavlas, František Kolesár,
Róbert Konkoľ, Ľubomír Mlích, Lenka Mlíchová.
V roku l972 do obce dodal odbor PO ONV nový typ
striekačky PPS-12, aby sa tým zvýšila pohotovosť ZPO.
Po smrti Martina Staníka sa na prechodné obdobie stal
veliteľom Martin Marčan.
V roku l985 sa niektorí členovia výboru ZPO vzdali
funkcií, a preto bol za veliteľa zboru zvolený Ladislav
Smolka a za predsedu Emil Sýkora. Výbor bol doplnený
o členov: Jozef Piják, Miroslav Turčák, František Kolesár,
Anton Muzika, Justina Pijáková a Jarmila Vydrová.
Justina Pijáková ako dlhoročná členka a revízorka
v spomínaných rokoch získala väčší počet ţien, ktoré
vytvorili ţenské druţstvo do súťaţe športových hier.
V súťaţiach naše ţeny veľmi dobre obstáli.
V roku l986 v obci odbor PO ONV v Čadci odobral mot.
vozidlo T 805, ktoré nám slúţilo takmer 22 rokov. Namiesto
toho nám dodal mot. vozidlo A-31 pouţité a s ním mot.
striekačku PPS-12 a vyuţitú výzbroj. Z toho dôvodu došlo
k veľkému znepokojeniu členov.
V roku l990 po neţnej revolúcii nastáva zmena aj v ZPO
a vedenie organizácie prevzal Martin Tarana. Pod jeho
vedením došlo aj k realizácii nových zmien v ZPO, ktoré
prebiehali hlavne po celoslovenskom mimoriadnom zjazde
ZPO, ktorý sa konal v marci l99l a na ktorý bol ako delegát
zvolený Emil Sýkora a tohto zjazdu sa aj zúčastnil. Zjazd
prijal veľa nových opatrení, nové stanovy a okrem iného aj
nový názov „Slovenská dobrovoľná poţiarna ochrana“.
K 70-tému výročiu zaloţenia DPZ v roku l995 sa 13.
augusta konala slávnostná členská schôdza a po nej súťaţ
poţiarnych druţstiev o „Pohár starostu a 70-teho výročia
DPZ“.
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Po zmenách v spoločnosti poţiarnikom zostali stále
rovnaké úlohy – starať sa o prevenciu, zdolávanie poţiarov
a rozvíjať,
udrţiavať
činnosť
v hasičskom
športe.
Dobrovoľný hasičský zbor bol Obecným zastupiteľstvom
menovaný ako i obecný hasičský zbor, pretoţe zákonom
314/2001 „Ochrana pred poţiarmi“ prešli určité povinnosti
na obec. Túto činnosť aktívne prevádza preventívar obce
Miroslav Húšťava. Finančných prostriedkov je čoraz menej
a poţiarnu výstroj a výzbroj je potrebné obmieňať
a dopĺňať. V našej obci sa nestalo, ţe by poslanci obecného
zastupiteľstva do rozpočtu obce nezahrnuli finančné
prostriedky pre hasičov. Za to im patrí veľké „Ďakujem“.
Tento rok z príleţitosti osláv sa dokončila rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice – vonkajšia úprava, nakoľko zbrojnica
vţdy dodávala a dodáva sebavedomie občanov obce v boji
proti poţiaru. Dobrovoľný hasičský zbor v súčasnosti vedie
v evidencii 75 členov, z toho 22 ţien. Činných členov je
pribliţne polovica.
V roku 2010 pracuje aktívne krúţok ţiakov pod vedením
Juraja Škora, Jána Vydru a Zdenka Ţabku, ktorí sa
zúčastňujú súťaţí hry Plameň a halových hier mladých
poţiarnikov. Vo svojej činnosti pokračujú i súťaţné
druţstvá muţov i ţien v hasičskom športe, ktoré dosahujú
dobré výsledky. Druţstvo ţien sa v minulom roku
zúčastnilo Krajskej súťaţe DHZ v Dolnom Hričove. Všetky
druţstvá pouţívajú zrekonštruovanú motorovú striekačku
PS-12.
Výbor DHZ v Ochodnici pracuje v tomto zloţení:
Ing. Miroslava Kekelyová, Zdenko Ţabka, Marcela Lisková,
Miroslav Húšťava, Beáta Randová, Juraj Škor, František
Kolesár, Justína Pijaková, Martin Muzika, Ján Kolesár,
Radoslav Mrenka, Ján Vydra ml., Veronika Ďuratná
a čestný predseda Emil Sýkora.
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Fotogaléria

Dobrovoľný hasičský zbor v roku 1942; stoj. zľ. : J. Kubičár, M. Tarana,
A. Holáň, J. Ploštica, G. Baltiar, B. Kubičár, M. Čavajda, A. Mlích,
v pokľaku zľ. K. Tarana, P. Marčan, J. Mizera, G. Vlček, V. Piják, V. Čavajda,
sed zľ. V. Turčák, P. Olejko, R. Kopták
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Historická zástava Hasičského zboru Ochodnica
( venovaná grófom Gejzom Csáky )
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Hasičské cvičenie v minulosti – Ochodnica vyšný koniec

Tomáš Mlích v dobovej uniforme
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Nástup hasičov v minulosti pred hasičskou zbrojnicou

Nástup hasičov v minulosti pred budovou obecného úradu
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Výstavba hasičskej zbrojnice rok 1960

Hasičská zbrojnica rok 2010
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Hasiči rok 2002

Členovia výboru DHZ Ochodnica : M. Húšťava (preventivár obce),
E. Sýkora (čestný predseda DHZ)
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Odovzdávanie ocenenia E. Sýkorovi rok 2007 :
zprava JUDr. Minárik (predseda DPO SR)

Najvyššie ocenenie pre člena DHZ
ocenenie získali dvaja Ochodnickí hasiči : in memoriam A. Magát
a čestný predseda DHZ E. Sýkora
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Družstvo žiačok 80. výročie DHZ r. 2005

Družstvo mužov 75. výročie DHZ r. 2000
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Krajská súťaž DHZ Dolný Hričov r. 2009 družstvo žien:
L. Černecká, V. Ďuratná, S. Černecká, I. Halúzková, J. Vydrová,
M. Kekelyová, Ž. Tvarúžková
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Družstvo žiakov r. 2010

Družstvo žien r. 2010
22

Družstvo mužov r. 2010

Hasičská súťaž r. 2010 – bojové podmienky
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Hasičské desatoro
1. Nehľadaj v dobrovoľnom poţiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale
len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastní
2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým
telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci
na obtiaţ.
3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vţdy s rozvahou, zbytočne
neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, ţe tí,
ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky
prednosti tela a duše.
5. Povaţuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj
nimi, ale snaţ sa ich povzniesť.
6. Pamätaj, ţe od hasičského dobrovoľníka sa vyţaduje povaha
priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a
vľúdna.
7. Uţitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami neţ
slovami, ale záujmy hasičské je nutné vţdy a všade slušným
spôsobom hájiť.
8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme
dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil
alebo uzmieril.
9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka
pamätaj, ţe nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu
len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto
desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.
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Neprešlo jazykovou úpravou

Vydal obecný úrad Ochodnica
so spoluprácou DHZ
2010
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