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Trenčín, 17. január 2017 
Po 22 rokoch na čele DHZ Trenčianske Bohuslavice odovzdal doterajší predseda Ján 

Kopunec predsedníctvo do rúk Tomáša Kosu 

V Zemianskom Podhradí bilancovali minulé roky dobrovoľní hasiči z Trenčianskych 

Bohuslavíc. 

Druhú januárovú sobotu, 14. januára 2017, sa v Kultúrnom dome v Zemianskom Podhradí 

uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Trenčianske 

Bohuslavice. Výročná členská schôdza bola venovaná najmä vyhodnoteniu činnosti zboru od 

roku 2012 a hospodáreniu zboru v roku 2016, predstavený na nej bol aj plán hlavných úloh 

DHZ na rok 2017. Na schôdzi bolo členmi zboru zvolené nové vedenie.  

Výročnej členskej schôdze DHZ Trenčianske Bohuslavice sa okrem členov a členiek zboru 

a starostky obce Trenčianske Bohuslavice Bibiany Naďovej zúčastnil aj predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, ktorý ocenil význam 

dobrovoľných hasičských zborov. „V každej obci, kde funguje DHZ, je zbor veľkým prínosom 

pre samotnú obec. Dobrovoľní hasiči nezasahujú len keď musia, ale dokážu každému 

starostovi či primátorovi pomôcť počas roka aj pri organizovaní rôznych aktivít. Chcem preto 

poďakovať doterajšiemu predsedovi a veliteľovi DHZ za to, akým spôsobom viedli tento zbor 

a novému vedeniu želám do budúcna len to najlepšie,“ uviedol župan Jaroslav Baška. 

Trenčiansky župan sa poďakoval tiež prítomným členom a členkám zboru za ich členstvo 

a prácu pre zbor. Vedeniu DHZ vôbec ako prvému DHZ v Trenčianskom kraji odovzdal aj 

darček v podobe knihy o dobrovoľných hasičských zboroch v Trenčianskom kraji, ktorú vydal 

TSK. Na knižky sa môžu tešiť aj ostatné dobrovoľné hasičské zbory v TSK. Dobrovoľní hasiči 

ocenili podporu a pomoc predsedu TSK poďakovaním. Slová uznania a vďaky vyjadrila 

smerom k dobrovoľným hasičom aj starostka obce Trenčianske Bohuslavice Bibiana 

Naďová.   

Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Bohuslavice vznikol v roku 1934 a v časoch svojho 

vzniku mal len 17 členov. Dnes má zbor 76 členov, z čoho viac ako polovica je 

v mládežníckom veku a veku do 30 rokov. DHZ Trenčianske Bohuslavice má k dispozícii 4 

súťažné tímy, ktoré sa každoročne zúčastňujú hasičských súťaží nielen v Bošáckej doline, 

ale aj rozličných krajských či celoštátnych súťaží. TSK ďakuje DHZ Trenčianske Bohuslavice 

za vzornú reprezentáciu obce i kraja. 
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