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Trenčín, 3. júl 2017 

Trenčiansky župan v Udiči ocenil dvoch hasičov a zapálil Jánsku vatru 

Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) pôsobí viac ako 240 dobrovoľných hasičských zborov 

(DHZ). Tie združujú bezmála 11 tisíc dobrovoľných hasičov. DHZ Udiča sa v rámci akcie Hasiči deťom 

rozhodol oceniť dvoch hasičov vo výslužbe za celoživotnú obetavú prácu v zbore Udiča. 

Dôvodov na oslavu bolo v sobotu 1. júla v Udiči naozaj neúrekom. Je dobrou tradíciou, že miestny 

dobrovoľný hasičský zbor každoročne organizuje detské hasičské popoludnie spojené s pálením Jánskej 

vatry. Pre deti boli nachystané atrakcie rôzneho typu, novinkou bolo maľovanie na tvár. Týmto podujatím si 

zároveň DHZ Udiča pripomínala 85. výročie svojho vzniku. Aby toho nebolo málo, súčasní členovia 

hasičského zboru v Udiči ocenili pánov Pavla Harvánka a Jozefa Reváka za ich celoživotný prínos DHZ 

Udiča.  

Slávnostný akt prebiehal aj za prítomnosti predsedu TSK Jaroslava Bašku. Trenčiansky župan osobne 

poďakoval obom pánom za ich obetavosť a tvrdú drinu, ktorú ako niekdajší hasiči v službe vykonávali. 

Zároveň každému z nich odovzdal knihu o dobrovoľnom hasičstve na území TSK s venovaním. „Chcem sa 

osobne pridať ku gratulantom, ktorí poďakujú za to, čo títo páni urobili pre dobrovoľné hasičstvo v obci,“ 

povedal župan. Všetci zúčastnení odmenili ocenených uznanlivým potleskom. Predseda TSK zároveň 

vyzdvihol úroveň spolupráce dobrovoľných hasičských zborov s obecnou samosprávou: „Trenčiansky kraj je 

známy dobrovoľným hasičstvom. Musím tiež povedať, že ak funguje symbióza starosta – hasiči, tak je všetko 

v poriadku, pretože dobrovoľní hasiči sú pre starostu pomocnou rukou vo všetkých smeroch.“ 

V dobrej nálade sa v oslavách pokračovalo až do zotmenia. Okolo 21. hodiny upriamili všetci prítomní svoje 

pohľady na prichystanú Jánsku vatru, ktorej zapálenie sprevádzalo ticho a zatajený dych divákov. Za 

odbornej asistencie hasičov sa podpálenia vatry zhostil župan Jaroslav Baška a o pár chvíľ sa všetci mohli 

kochať vatrou, ktorá horela až do ďalšieho dňa.  

Podujatiami ako napríklad Hasiči deťom dobrovoľné hasičské zbory dokazujú svoju súdržnosť a službu 

verejnosti nielen pre obyvateľov vlastnej obce. TSK si prácu jednotlivých zborov na svojom území veľmi cení.  


