
DHZ Bzince pod Javorinou 
 
 
Zloženie výboru DHZ Bzince pod Javorinou 
 
predseda DHZ  Ivan Kučera    0902 311 714 
veliteľ DHZ  Adam Skovajsa   0904 426 133 
tajomník  Lukáš Stacho, Ing. 
preventivár   Jaroslav Valo 
strojník   Jaroslav Hložka 
hospodár   Roman Machajdík 
pokladník   Vlasta Kučerová 
kronikár a PR  Miloš Jakubec , Ing. 
kultúra   Monika Hložková 
člen výboru   Martin Potfaj 
člen výboru   Lukáš Harmady 
člen výboru   Roman Zich 
člen výboru   Igor Halgas 
 
Zloženie revíznej komisie DHZ alebo revízor 
 
predseda RK (revízor)  Miloš Jakubec, JUDr. 
člen RK    Ľubor Jošťák 
člen RK    Marián Valo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

výbor DHZ Bzince pod Javorinou 



Členovia zásahovej jednotky sú: 
 
Skovajsa Adam, Hložka Jaroslav ml., Zich Roman, Machajdík Roman, Hrabovský 
Milan, Stacho Lukáš, Valo Jaroslav, Jakubec Miloš st., Jakubec Miloš ml., 
Rubaninský Ivan, Hložka Jaroslav st., Harušťák Lukáš, Halgas Igor, Valo Marián, 
Halgas Patrik, Chorvát Tomáš, Potfaj Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technika    
 
1918  1934 Ručná striekačka 
1934 – motorová striekačka zn. Choteboř 
1958 – striekačka DS 16 – do súčasnosti 
1958 – 1976 – Tatra 805 so striekačkou PS 8 
1972 – striekačka PPS 12-R 
1976 – 1989 ŠKODA 706 so striekačkou CAS 25 
1989 – 2010 - AVIA 31.1 K 
2010 – IVECO DAILY , so striekačkou MAGIRUS – do súčasnosti 
2015 – Protipovodňnový prívesný vozík – do súčasnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 



História 
 

Na základe dostupných záznamov a zápisov v obecnej kronike , z ktorej si 
dovolíme citovať , možno skonštatovať, že  hasičský zbor   v obci vznikol v roku 
1908 pod názvom Dobrovoľný hasičský zbor Horné a Dolné Bzince.  Na jeho vzniku 
sa podieľali Ján Kovačovic, Ján Haluza, a Alexander Rakúšan, učiteľ katolíckej školy 
v Dolných Bzinciach, ktorý sa neskôr stal veliteľom zboru. Z Kmeňovej knihy 
Dobrovoľných hasičov pre Horné a Dolné Bzince  sme zistili, že prvými členmi boli 
Ján Čamek, Juraj Čamek, Martin Dudák, Martin Haluza st., Martin Haluza ml., Martin 
Harmady z Horných Bziniec, Martin Harmady z Dolných Bziniec, Ján Harmady, 
Pavel Harmady, Adam Chorvát, Ján Kovačovic, Ján Laco, Martin Macúch, Juraj 
Macúch, Ján Macúch, Štefan Macúch, Ján Okrucký, Juraj Ostrovský, Jozef 
Paštrmák, Ján Srnánek, Martin Srnánek, Juraj Sabršúl, Martin Skovajsa, Martin 
Sabršúl, Adam Slávik, Juraj Srnánek, Štefan Seewald, Ján Ševčovic, Pavel 
Ševčovic, Ján Valenčík  a Pavel Valášek.  

V priebehu rokov 1914 – 1918 sa vplyvom  udalostí  1. svetovej vojny činnosť 
zboru utlmila. Zbor sa zaktivizoval až po 1. svetovej vojne. V roku 1924 novú krv do 
aktivít prinieslo celkom 25 nových členov, čím sa základňa rozšírila na 57. 

Zo zápisnice z 24.1.1931 sa dozvedáme, že veliteľom Dobrovoľného 
hasičského zboru pre Horné a Dolné Bzince bol už vtedy učiteľ evanjelickej školy 
Ján Klincko. Jeho námestníkom sa stal Ján Kovačovic. Ten bol istú dobu aj 
predsedom. Ján Klincko vykonával aj funkciu predsedu do roku 1953, kedy bol za 
predsedu zvolený Štefan Chorvát.  Ján Klincko bol potom čestným predsedom. 
V roku 1964 zbor zvolil za svojho predsedu Adama Baranoviča. 

Z nadčasových myšlienok Jána  Klincka môžeme čerpať aj v súčasnej dobe: 
„My hasiči podľa nášho hesla, ktoré nesú naše zástavy, združili sme sa na slávu 
Boha a na pomoc spolublížnemu“. Druhý citát je zo schôdze z 28. januára 1937, kde 
vyjadruje ciele hasičov nasledovne : „Hasič nielen v rovnošate, ale i v civile, vždy na 
každom mieste a v každom prípade musí vystupovať ako nositeľ a plniteľ dobra 
a lásky k blížnemu“. 

A hasiči tak naozaj konali. Zo zápisov sa dozvedáme, že okrem zásahov pri 
požiaroch vykonávali pravidelne v letnom období nočnú stráž, stráž počas žatiev, 
mávali službu pri rôznych kultúrnych podujatiach, zapájali sa do spoločenského 
a kultúrneho života v obci, nechýbali na žiadnej oslave, nacvičili dokonca divadlo. 
Odprevádzali spoluobčanov z tohto sveta. Okrem toho mávali pravidelné stretnutia 
s technikou i bez nej, pochodové cvičenia, teoretické školenia. Cvičenia so 
striekačkami boli obyčajne v nedeľu ráno a tak priestranstvo v strede obce bolo 
v lete vzorne popolievané. Na všetky akcie  zvolával hasičov  trubač hlasom trúbky, 
ktorým bol najskôr Ján Srnánek a neskôr  Juraj Sapáček. 

V roku 1938 podliehala väčšina členov mužstva mobilizácii. Tí, čo zostali 
doma, neustále boli v strážnej službe. Zbor bol aktívny i počas 2. svetovej vojny. Po 
vojne sa činnosť zboru ešte viac zaktivizovala. 
Kronika obce 1954: 
Počas žatevných a mlatobných prác, obozretnosťou Rady MNV boli zriadené 
protipožiarne hliadky, z občanov starších ako  15-ročných. Pre obec samotnú boli 
vytvorené dve hliadky, pre osadu Vrzávka jedna a pre osadu Cetuna jedna hliadka. 
Protipožiarnu službu konali hliadky za spolupráce príslušníkov požiarnej ochrany od 
21,50 hod do 04,00 hod. Občania túto službu vykonávali ochotne, bez obvyklého 
frflania podľa domových čísiel, súc denne miestnym rozhlasom informovaní. 



Protipožiarne hliadky vykonávali túto službu nielen v obci, ale hlavne v chotári obce 
a družstevných lánoch po celú dobu žatvy a výmlatu. 

Významným medzníkom v histórii zboru bola výstavba novej zbrojnice v roku 
1956, v akcii „Z“ Stavba bola dokončená v roku 1958. 

Zbor postupne  začal pracovať s dorastom a ženským družstvom. V rokoch 
1954-1956 bolo v obci súťažné družstvo dievčat, ktoré sa zúčastňovalo regionálnych 
súťaží v rámci okresu. Vedúcimi boli Juraj Koštiaľ, Pavel  Dudák a Adam Pavlík. 
Členkami súťažného družstva bola Jarmila Pavlíková z Kanady, Anna Setváková-
Neboháčová, Viera Valová-Kučerová, Emília Okrucká-Majtázová, Viera Trchalová-
Hadáčková, Elena Švachová-Osuská, Vlasta Sapáčková-Kuhajdová, Oľga  
Pavlíková-Kotlebová, Oľga Macúchová a Anna Chorvátová.  

Tréningy absolvovali na starom ihrisku pri poľnohospodárstvom družstve.  
V rokoch 1956-1960 dosiahli chlapci 4.-7. ročníka základnej školy pod 

vedením Jána Kovačovica, ktorému hovorili Očiš, zlaté odznaky Mladý požiarnik Boli 
to Dušan Hargaš, Ivan Kovačovic, Branislav Valo, Ivan Kučera, Miloš Skovajsa, 
Vladimír Pavlík, Ivan Sadloň, Ján Žoldák, Pavol Malečka, Drahoš Ševčovič, Miroslav 
Marták, Vladimír Trchala, a Ján Michna. Pochodový krok a spev cvičili na poschodí 
hasičskej zbrojnice a požiarny útok pred obecným úradom, kde sa v súčasnosti 
nachádza parčík a pomník Ľudmily Podjavorinskej. 

 

 
        Hasiči v povojnovom období pre budovou hasičskej zbrojnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Členská základňa 
 

Dobrovoľný hasičský zbor v Bzinciach pod Javorinou vždy patril medzi 
spoločenské organizácie v našej obi s najväčšou členskou základňou. Boli obdobia, 
keď náš zbor bol  najpočetnejšou organizáciou v okrese. Počas  110 rokov 
existencie  Zboru dobrovoľných hasičov sa  v ňom vystriedalo niekoľko generácií. 
Zvyčajne sa láska k hasičstvu dedila v jednej rodine, z otca na syna  a ďalej na 
vnukov.  
 

 
         Mladí požiarnici na slávnostnom pochode v NMnV 1.5.1958 
 
 

Požiare a iné zásahy 
 

Počas existencie činnosti DHZ v obci nedošlo k rozsiahlejším požiarom. 
Výnimkou boli požiar Plešivka v roku 1967, požiar rodinného domu pána Srnánka 
koncom 70-tych rokov s tragickým koncom, kde zahynuli 2 malé deti, požiar 
poľovníckej chaty na Maleníku a požiar stodoly pána Chorváta v časti Pažiť. Dňa 3. 
februára 2010  bol požiar stodoly Černých, kde zasahovali 2 vozidlá HaZZ z Nového 
Mesta nad Váhom a 10 dobrovoľných hasičov z obce. Okrem toho hasiči  po zime 
priebežne  zasahovali  pri vyťahovaní vody z pivníc rodinných domov a asistovali pri 
uvoľňovaní konárov z koryta potoka pri jarnom topení snehu, ako aj na odstraňovaní 
následkov veternej kalamity v obci a priľahlých miestnych častiach.  

16. mája 2010 našu obec postihli záplavy, ktoré sprevádzal silný vietor. Z  
domu v bývalej pálenici nás pán Koník požiadal o pomoc, ktorému sme ťahali 
z pivnice vodu. Situáciu sme monitorovali a večer sme zasahovali po druhýkrát, keď 
pri odbočke do Hrušového spadol na zem strom  a zasahoval až do druhej polovice 
cesty. Strom sme orezali a odpratali za niekoľko minút, pričom sme museli regulovať 
dopravu z obidvoch smerov, od Bziniec aj od Lubiny. V pohotovosti sme zostali aj 
v priebehu celej noci, lebo počasie bolo nepredvídateľné,  a tak sme aj krátko pred 
polnocou v rámci okružnej jazdy po Bzinciach a miestnych častiach odpratávali 
popadané konáre z ciest. Rovnako sme odstraňovali spadnutý máj v miestnej časti 
Vrzávka. 



12. a 14. októbra 2010 sme zasahovali pri požiari zrúcaniska „Miškovicéch 
mlyna“. Prvýkrát v popoludňajších hodinách horel slamený matrac v miestnosti na 
prízemí, ale druhýkrát to už bol požiar rozsiahlejší, keď horela miestnosť na prvom 
poschodí. Okamžitý zásah našich členov aj napriek neskorým nočným hodinám 
zabránil rozšíreniu požiaru na ďalšie miestnosti.  
2.7.2016 horela skládka odpadu za domom smútku.  Požiar zlikvidovali členovia 
HaZZ, takže zásah nášho tímu nebol potrebný.  
27.10. 2016 požiar šopy Rastislava Srnánka, požiar bol úspešne zdolaný. 
1.11.2016 požiar dielne Milana Martáka, oproti obecnému úradu. Prvotný zásah 
urobili členovia HaZZ, potom zasahovali naši hasiči. 
Dňa 15.2.2017 vznikol požiar rodinného domu č. 314 v našej obci. Hasenie požiaru 
realizovali dve hasičské vozidlá HaZZ Nové Mesto nad Váhom, jedno vozidlo HaZZ 
Trenčín, jedno vozidlo zo Starej Turej a naši členovia DHZO hasičským vozidlom 
IVECO.  

V mesiaci marec 2017 boli dva požiare. Jeden na poli oproti domu smútku, 
kde horela burina. Druhý vznikol na Hôrke, kde horela suchá tráva. 
2.7.2017 sme likvidovali požiar suchej trávy za „Kedrovičéch“ mlynom. Pri požiari 
zasahovali tiež príslušníci HaZZ Nové Mesto nad Váhom.  
18.2.2018 v hornej časti obce vznikol požiar okrasného stromu. Na hasení sa 
podieľali príslušníci HaZZ Nové Mesto nad Váhom a príslušníci nášho DHZO. 
Po silnej búrke 11.5.2018 vznikla záplava v obci Brestové, kde sa naši hasiči na 
požiadanie operačného strediska HaZZ podieľali na záchranných prácach. Starosta 
obce Moravské Lieskové zaslal nášmu zboru ďakovný list za účasť na likvidácii 
záplavy. 
V predvečer dňa 19.5.2019 vznikol požiar v opustenom kuríne Poľnohospodárskeho 
družstva Bzince pod Javorinou. Hasenie vykonali príslušníci HaZZ Nové Mesto nad 
Váhom spoločne s našou zásahovou jednotkou.  
Dňa 22.5.2019 naši hasiči s použitím protipovodňovej techniky vyčerpali vodu zo 
zaplavenej pivnice kultúrneho domu v Cetuni.  

 
 

Kultúrno spoločenská činnosť 
 

V Bzinciach pod Javorinou boli hasiči od svojho vzniku vždy súčasťou 
kultúrneho a  spoločenského diania.  

 
Oslava storočnice.  
 
 Z významnejších kultúrno spoločenských akcií nášho zboru musíme 
spomenúť oslavu 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru 
v Bzinciach pod Javorinou, ktorá sa uskutočnila dňa 6.9.2008, za účasti prezidenta 
DPO SR JUDr. Jozefa Minárika, starostov okolitých obcí, vzácnych hostí 
z hasičského, spoločenského,  kultúrneho a podnikateľského života. Oficiálna časť 
sa za slnečného počasia začala v priestoroch dvora hasičskej zbrojnice hasičskou 
básňou, príhovorom  predsedu DHZ Ivana Kučeru. V priereze zhrnul celú minulosť 
zboru od jeho založenia cez významné medzníky histórie zboru, významné 
osobnosti z jeho počiatkov a súčasnosti, až po oboznámenie hostí so súčasnými 
aktivitami miestnych hasičov. Po  príhovore prezidenta DPO SR nasledovalo 
oceňovanie zaslúžilých hasičov, ktorí sú členmi zboru viac ako 40 rokov. Prezident 
DPO SR odovzdal pozdravný list DPO SR, vyznamenanie za príkladnú prácu v tejto 



organizácii pri jej významnom výročí a mimoriadne povýšil troch jej členov.  
Predniesol aj  ďalší veľmi zaujímavý citát: „Bohu na slávu, národu na chválu, 
blížnemu na pomoc“.  Nasledoval príhovor starostu obce, ktorý odovzdal predsedovi 
a veliteľovi DHZ Pamätný list starostu obce. 

Slávnosť pokračovala pred budovou hasičskej zbrojnice ukážkami vozidiel 
Vojenskej polície, vozidiel Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru 
SR, vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci, Záchranného systému Jefta SOS Truck 
Slovakia a amerických vojenských historických vozidiel z klubu Old Duty Trucks 
Nové Mesto nad Váhom.  
  Oslava storočnice prilákala vďaka veľmi dobre zvládnutej organizácii do 
stredu obce rekordne veľký počet návštevníkov. 
 

 
 
                Spoločná fotografia pri príležitosti 100. výročia založenia DHZ  
 
Tradičné stavanie mája 
 

Posledný deň v mesiaci apríl, naši hasiči už dlhé desaťročia stavajú v strede 
obce máj. Z histórie si nepamätáme, že by azda niektorý rok  máj nepostavili.  
Stavanie mája priláka občanov. Podujatie spestrujú členky speváckeho zboru 
Klenotnica a kapela BUK z družobnej organizácie DHZ Žiar. Na toto podujatie vždy 
pripravíme tradičné občerstvenie, či už chutný guláš, alebo cigánsku pečienku. 

 
Tanečné zábavy 
 

Tanečné zábavy usporiadané naším DHZ sa stali už neodmysliteľnou 
súčasťou kultúrno-spoločenského diania v obci. Konajú sa spravidla každoročne, 
počas dní obce vo dvore požiarnej zbrojnice. Tieto prilákajú nielen našich 
obyvateľov, ale i občanov z okolitých miest a obcí a našich rodákov, ktorí sa radi 
prídu zabaviť  a skúsiť šťastie v bohatej tombole. 



Družba a spolupráca so spoločenskými organizáciami v obci 
 

Spolupracujeme s miestnymi organizáciami, ako napr. Podjavorinský športový 
klub, Poľovnícke združenie, Únia žien, občianske združenie Podjavorinskej deti, 
spevácky súbor Klenotnica, so Základnou školou, ale hlavne s Obecným úradom.  

30.4.2009 sme podpísali zmluvu o partnerstve a spolupráci s DHZ Žiar 
v okrese Liptovský Mikuláš. Po 10 rokoch vzájomnej spolupráce a priateľstva 
musíme skonštatovať, že družba sa vydarila   a dúfame, že bude pokračovať takto 
úspešne aj naďalej.  

Ďalšou úspešnou družbou je družba s SDH Boršice u Blatnice . Toto 
priateľstvo a spoluprácu  sme spečatili zmluvou pri príležitosti stavania mája 
30.4.2010 v hasičskej zbrojnici za prítomnosti našich  partnerov zo Žiaru. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


