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Zima už neklope na vrátka. Zima už 
je tu. Prišla ako sme ju čakali. Prituhlo. 
Mrzne a fučí. Zakúrili sme. A každého 
z nás poteší, keď sa môže zohriať. 
Doslovne, alebo možno niekedy stačí  
aj zopár teplých slov...

Jeden z prvých veľkých vynálezov 
ľudstva bol oheň. S ohňom prišlo 
svetlo a veľké množstvo tepla.

Je to nenahraditeľný živel, ktorý 
je náš najlepší sluha, ale vie byť zlý 
pán. Keď sa z ohňa stane pán vznikne 
obyčajne požiar. V dôsledku toho 
dochádza k priamemu ohrozeniu život-
ného prostredia, niekedy aj k usmrteniu 
alebo zraneniu osôb alebo zvierat, 
a tiež ku škodám na materiálnych 
hodnotách, ktoré nie sú zanedbateľné. 
Zdolávanie požiarov, činnosti spojené 
so záchrannými prácami pri živelných 
pohromách a iných mimoriadnych uda-
lostiach vykonávajú hasičské jednotky. 
Hasič (staré označenie je požiarnik) 
je označenie pre profesionálneho, 
alebo dobrovoľného člena hasičskej 
jednotky. 

Prvé zmienky o organizovaných 
jednotkách určených na hasenie po- 
žiarov pochádzajú až z dôb starove-
kého Ríma. Vtedy boli zriaďované 
za mestom stanice s posádkou až 500 
otrokov (nazývané prefectures urbi), 
ktoré zasahovali pri požiaroch mesta. 
Požiare boli v tých časoch veľmi 
časté, keďže množstvo patricijov 
zarábalo na tom, že sa stavalo rýchlo 
a lacno. Domy mali obyčajne drevené 
stropy, podlahy a nábytok, a boli až  
5 poschodí vysoké. Hasilo sa vtedy len 
vodou (čerpaná z fontán, studní a riek) 
a tlmičmi, ktorými sa oheň utláčal. Po 
zániku Starovekého Ríma bola organi-
zovaná hasičská činnosť zabudnutá a 
prešla do povinnosti všetkých občanov 
mesta. Mestá si samostatne upravovali 
nariadenia na ochranu pred požiarmi. 
vo väčšine miest museli majitelia 
domov, okrem samotnej likvidácii 
požiaru, mať vo výbave domu aj vedro 
a rebríky.

Hasičské zbory, avšak len dob-
rovoľné alebo obecné, sa v Uhorsku 
začali zakladať až v 18. storočí. Nadvä-
zovali tým na zákony cisára Jozefa II., 
ktorý roku 1788 vydal prvý požiarny 
poriadok. V roku 1888 bolo dané do 
platnosti nariadenie, podľa ktorého 

mali byť v každej obci s vyše 50 usad-
losťami zriadené hasičské zbrojnice. 
Najstarším hasičským zborom z tých 
čias je Dobrovoľný hasičský zbor 
Bratislavy založený roku 1867.

Po vzniku Československej repub-
liky v roku 1918 bol založený Zväz 
dobrovoľného hasičstva Českosloven-
ska. Dobrovoľné hasičské zbory na 
území Slovenska zastrešovala Sloven-
ská zemská hasičská jednota, založená 
roku 1922 v Trenčíne. Tá združovala 
roku 1939 až 3 221 dobrovoľných 
hasičských zborov s 65 471 členmi. 
Profesionálne zbory boli vo vtedajších 
časoch zriedkavé, najčastejšie boli 
dobrovoľné a obecné resp. mestské 
jednotky.

Prvý zákon, ktorý podriadil 
hasičské zbory pod kompetenciu 
ministerstva vnútra, bol zákon čís. 
62/1950 Zb. o ochrane pred požiarmi 
a inými živelnými pohromami, prijatý  
v novom povojnovom Českosloven-
sku. Ten nariaďoval zriadenie profe- 
sionálnych, mestských a závodných 
hasičských útvarov v mestách s vyše 
50 000 obyvateľmi a na miestach 
podľa rozhodnutia národného výboru. 
Neskôr bola zriadená Ústredná správa 
štátneho požiarneho dozoru v Prahe, 
ktorá zodpovedala za protipožiarnu 
bezpečnosť v štáte a Československý 
zväz požiarnej ochrany združujúci 
dobrovoľné hasičské jednotky.

Po rozdelení Československa na 
Slovenskú a Českú republiku došlo 
k reorganizácii hasičstva. K 1. aprílu 
2002 bol uzákonený Hasičský a zá-
chranný zbor pod ktorý patria všetky 
profesionálne hasičské zbory na území 
Slovenska. Vznikla tiež Dobrovoľná 
požiarna ochrana Slovenskej republi-
ky zastrešujúca dobrovoľné, mestské  
a obecné hasičské zbory. Okrem toho 
boli v mnohých firmách a dopravných 
spoločnostiach zriadené závodné ha-
sičské zbory a jednotky.

V roku 2013 minister vnútra Robert 
Kaliňák navrhol reformu umožňu- 
júcu, aby boli dobrovoľní hasiči viac 
využívaní pri zásahoch. Ich nasadenie 
vykryje miesta kam dojazd profesio-
nálnych hasičov trvá 30 minút a viac 
a zároveň bude lacnejšie ako prijatie 
2500 profesionálov. Vybavenie po- 
žiarnych zbrojníc na dedinách bolo 
v mnohých prípadoch nedostačujúce, 
hoci práve na dobrovoľníkov sa ob-
racajú obyvatelia v núdzi. Tento rok 
sa viaceré dobrovoľné hasičské zbory 
potešili novej technike a vybaveniu, 
ktoré dostali z rezortu vnútra, aby boli 
pripravené lepšie zasahovať v prípade 
núdze.

Tiesňové telefónne číslo Hasičské-
ho a záchranného zboru Slovenskej 
republiky je 150 resp. 112.

V nedeľu, 11.12.2016, v posledný 
večer festivalu Vianoce v divadle, 
pozývame všetkých členov hasičských 
zborov na predstavenie do kultúrneho 
domu Samka Dudíka na Myjave. Za 
svoju celoročnú nezištnú a obetavú 
prácu a tvrdý tréning si  zaslúžite aj 
trochu oddychu a zábavy. Uvidíte ko-
médiu v podaní divadla DINO, ktorá 
vám bude tematicky iste veľmi blízka.

Predstavenie vtipnou formou sle-
duje príbeh dobrovoľného hasičského 
zboru, ktorý na dedine čelí nielen 
hrozbám klasických požiarov, ale 
hlavne hrozbám požiarov vo vzťahoch 
k rodinám, manželkám, či priateľkám.

Ako to už na dedine a nielen tam 
býva, chlapi v zbore väčšmi hasia 
smäd ako požiar. A z toho pramení veľa 
humorných až komických situácií. Je 
to príbeh o tom, aký požiar vzbĺkne, 
keď do nudného života dobrovoľných 
hasičov zasiahnu ich ženy. Dokážu 
uhasiť všetky požiare, hlavne tie vo 
vzťahoch? Príďte sa presvedčiť!

Divadlo DINO od svojho vzniku 
v roku 1999 v Hornej Strede uviedlo 
osem celovečerných titulov, s ktorými 
pobavilo divákov nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí. Momentálne má 
domovskú scénu na doskách piešťan-
ského Domu umenia . Vedúcim súboru 
a režisérom je František Rehák, bývalý 
člen Radošínskeho naivného divadla. 

Preto môžete očakávať tradičný 
ľudový zrozumiteľný humor blízky aj 
obyčajnému človeku.  Veríme, že  za-
žijete príjemný a úsmevný decembrový 
večer, skrátka taký, po ktorom budete 
aspoň o trošku veselší a šťastnejší. 
Nič viac si s dovolením ani nemôžeme 
želať...

Lístky sú už v predaji v pokladnici 
kultúrneho domu na Myjave, alebo cez 
elektronický rezervačný portál www.
kultúra.myjava.sk

www.vianocevdivadle.sk
(Pokračovanie nabudúce...)
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