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Trenčiansky župan odovzdal dobrovoľným hasičským zborom cez víkend takmer 

350 kníh o DHZ v Trenčianskom kraji 

 

Posledný februárový víkend sa niesol v znamení dobrovoľných hasičských zborov (DHZ). 

V okresoch Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Púchov si na Valnom zhromaždení Územných 

organizácií Dobrovoľnej hasičskej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR) volili nové orgány. 

 

Valné zhromaždenia v jednotlivých okresov osobne navštívil trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

Ten pri tejto príležitosti poďakoval dobrovoľným hasičom za ich obetavú prácu pri záchrane 

životov a majetku. Zároveň ich odmenil novou knižnou publikáciou, ktorá mapuje históriu 

a súčasnosť DHZ v Trenčianskom kraji. „Keď si zoberieme Trenčiansky kraj, tak dobrovoľní hasiči 

dostali zo štátneho rozpočtu v podobe materiálno-technického zabezpečenia dotácie vo výške 

viac ako 25 miliónov eur. Preto ma veľmi teší, že keď dobrovoľní hasiči musia zasahovať, tak sa 

zmazáva ten veľký rozdiel, ktorý bol v minulosti medzi dobrovoľnými hasičmi a profesionálnymi. 

Som veľmi rád, že sa nám minulý rok aj za pomoci týchto dobrovoľných hasičských zborov 

podarilo pripraviť knihu o histórií dobrovoľného hasičstva v Trenčianskom kraji,“ povedal 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. Na území Bánovského 

okresu si prevzalo knihy 47 DHZ, Trenčianskeho okresu 36 DHZ a Púchovského okresu 30 DHZ. 

 

Tento rok je pre dobrovoľnú požiarnu ochranu volebným rokom, keďže okrem okresných 

organizácií si nové orgány po 5 rokoch budú voliť aj krajské výbory a zvolané je aj Republikové 

valné zhromaždenie DPO SR. Na valných zhromaždeniach delegáti z DHZ zhodnotili uplynulé 5-

ročné funkčné obdobie, vytýčili si úlohy na roky 2017 až 2021, zvolili si nové orgány či schválili 

nový program. Na Valnom zhromaždení DPO SR za okres Bánovce nad Bebravou bol prítomný 

aj poslanec NR SR Ľubomír Želiezka, poslankyne Zastupiteľstva TSK Rudolfa Novotná, 

Zuzana Máčeková, ale aj primátor Bánoviec nad Bebravou Marián Chovanec. Valné 

zhromaždenie za okres Trenčín si nenechal ujsť viceprezident DPO SR Michal Jurdík, a naopak 

za okres Púchov starosta obce Beluša, ktorá hostila valné zhromaždenie, Ján Prekop. 

 

Na záver Valného zhromaždenia DPO SR Trenčín v Soblahove sa trenčiansky župan zúčastnil 

aj tradičného fašiangového pochodu, kde mal možnosť prezrieť si zaujímavé a krásne masky.  
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