
Hasičské aktivity odštartované 
 
   V piatok 15. apríla podvečer sa v zasadačke nášho Obecného úradu 
konala výročná členská schôdza (VČS) Dobrovoľného hasičského 
zboru (DHZ) v Ovčiarsku. Schôdzu začal starosta obce Štefan Debnár, 
ktorý privítal Petra Ďuriša – predsedu OV DPO a Jozefa Trnku – 
riaditeľa OV DPO. 
   Týmto podujatím oficiálne došlo v Ovčiarsku k obnoveniu činnosti 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá začína vykonávať svoju činnosť 
podľa schváleného plánu na rok 2011. Hasiči si zvolili svoj výbor. 
Predsedom je Vladimír Decký, veliteľom Jaroslav Zelník, tajomníkom 
Stanislav Zavadzan, preventivárom a pokladníkom Ľuboš Tóth 
a organizačným referentom Maroš Hoferica. Plán činnosti na rok 2011 
hovorí, aby sme rozšírili členov zboru o starých hasičov, aby spolu 
bolo aspoň 40 členov, bude potrebné skompletizovať základnú 
hasičskú výzbroj a výstroj, vykonať revíziu hasičských hydrantov 
v obci a poruchy okamžite odstrániť, bude treba vypracovať 
informačný a poplachový systém v prípade vzniku požiaru, alebo inej 
mimoriadnej situácie, určiť azylový dom na núdzové ubytovanie.         
Systém práce hasičov bude v prvopočiatku nasledovný: každý hasič 
bude mať na svojom dome ceduľku s nápisom TU HLÁSTE POŽIAR. 
Ak prevezme správu o vzniku požiaru, informuje Hasičský 
a záchranný zbor v Žiline a žiada o zásah, potom informuje starostu, 
ktorý prostredníctvom obecného rozhlasu vyhlási poplach a žiada 
všetkých hasičov a dobrovoľníkov o zásah pri likvidácii požiaru. Naši 
hasiči sa pokúsia požiar zlikvidovať v zárodku, zasahujú okamžite ako 
prví. Prácu riadi veliteľ hasičov a to až do príchodu profesionálnych 
hasičov. Ich veliteľovi podá stručné hlásenie a ten preberá velenie pri 
likvidácii požiaru. Naši hasiči na svoje aktivity získajú finančné 
prostriedky vlastnou činnosťou –  budú kosiť obec i cintorín 
a usporiadajú dve, tri tanečné zábavy do konca roka. Zisk použijú na 
svoje ďalšie vzdelávanie a na nákup výstroja a výzbroje. 
  Členovia výboru sa už v nedeľu 18. apríla zúčastnili na zasadnutí 
okrsku na tému inštruktážno-metodického zamestnania v Dolnom 
Hričove, čím vyslali signál do mikroregiónu i do okresu, že 
v Ovčiarsku začínajú fungovať hasiči. Ďalšie zasadnutie tohto 
charakteru bude práve v Ovčiarsku 25. júna 2011.                           –D- 


