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Úvodné slovo STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčania!
Dobrovoľný hasičský zbor má v našej obci významné miesto, dlhú históriu. Nepretržite funguje od
roku 1890 a práve v tomto roku sme si pripomenuli už 125. rokov od jeho založenia. Práve preto
by sme chceli toto číslo venovať našim hasičom, veď byť členom dobrovoľného hasičského zboru
v našej obci je veľká zodpovednosť, odveká tradícia. Jednou z najkrajších ľudských vlastností je spolupatričnosť. Táto vlastnosť vari najvýraznejšie vystupuje do popredia pri hasičskej práci, ktorá dáva
nemálo príležitostí prejaviť ju nielen slovom, ale aj činom. Hasič pri svojej práci je človekom v tom
najlepšom zmysle slova. Veď nielenže pomáha zachrániť materiálne hodnoty, ale neraz nasadzuje
svoj vlastný život, aby zachránil život svojho spoluobčana. Niekedy však ani táto najväčšia obetavosť
a vypätie všetkých síl nestačia. Živel je silnejší ako človek. Najdôležitejšie je však to, že každý z Vás
vždy podá pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Veď táto humánna myšlienka sprevádza
hájsku dobrovoľnú požiarnu ochranu od jej založenia. Mnohým z Vás možno práve teraz hlavou víria
spomienky na svojich starých otcov a otcov, ako mnohokrát zasahovali pri požiaroch od bleskov,
ktoré našu dedinu v minulosti často trápili. Možno myslíte na doby, nie tak dávno minulé, keď ste
sami boli aktívnymi hasičmi. Možno premýšľate o úspechoch z Vašej hasičskej éry, na brigády, ktoré
boli tradíciou, na zájazdy na vlastnom autobuse a možno i na živelné pohromy, pri ktorých ste pomáhali. A teraz si uvedomujete, že v behu, ktorý sa odštartoval pred mnohými rokmi teraz pokračuje
Váš syn, vnuk, dcéra, či vnučka. Toto je tradícia, na ktorú sme v našej obci právom hrdí ! Tradícia, ktorá
sa dedí z otca na syna, dnes i na dcéru, ale aj tradícia, ktorá slúži k ochrane tých najvzácnejších hodnôt. Byť hasičom je poslaním založeným na dobrovoľnosti, na obetovaní vlastného voľného času. Je
to morálna povinnosť, záväzok plniť ušľachtilé ciele, byť pripravený pomôcť blížnemu v nešťastí. Pri
tomto vzácnom výročí chcem poďakovať všetkým Vám, milí členovia dobrovoľného hasičského zboru ! Všetkým Vám patrí vďaka za stovky, ba tisíce hodín strávených pri preventívnych prehliadkach,
cvičeniach, súťažiach, školeniach, brigádnických prácach, pri údržbe hasičskej techniky, alebo pri
plnení hospodárskych a celospoločenských úloh.
Úprimná vďaka patrí aj za priame zásahy pri požiaroch, keď často s vypätím všetkých síl a s nasadením vlastného života ste zachraňovali najvzácnejšie hodnoty nielen v našej obci. Moja vďaka a úcta
patrí aj všetkým manželkám a matkám, ktoré svojim vzácnym porozumením a často i odriekaním
prispeli k tomu, že otcovia, synovia a manželia mohli plniť úlohy hasičov pre našu spoločnosť. Na
záver mi dovoľte, Vážení členovia hasičského zboru, zaželať Vám hlavne zdravie , aby ste i naďalej
využívali získané poznatky, delili sa s nimi s Vašimi nasledovníkmi, aby ste i naďalej s láskou a obetavosťou vykonávali túto ušľachtilú činnosť pre našich spoluobčanov.
Erika Herčúthová

MODLITBA HASIČA
TO NAJDÔLEŽITEJŠIE, PREČO SA SV. FLORIÁN STAL PATRÓNOM HASIČOV JE
JEHO CHARAKTER A ODVAHA. SVOJ ŽIVOT OBETOVAL PRETO, ABY ZACHRÁNIL
ĎALŠÍCH 40 SPOLOČNÍKOV - VOJAKOV, KTORÍ SA STALI KRESŤANMI. JEHO
ODVAHU, VERNOSŤ SVOJMU PRESVEDČENIU A ALTRUIZMUS S NASADENÍM
A OBETOU VLASTNÉHO ŽIVOTA JE TO, ČO ROBÍ SV. FLORIÁNA DÔSTOJNÝM
PATRÓNOM HASIČOV A ZÁCHRANÁROV.
Nech kdekoľvek požiar
planie, ja splním svoju
povinnosť.
Životy spasiť, Pane, dajže
mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa, kým
ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku, ktorá
má sivý vlas.
Na stráži stojím stále,
pretože povolaný som
pred ohňom ochrániť
svojich, blížneho, jeho dom.
Ak z tvojej vôle má sa stať,
že sám pritom život stratím,
požehnaj, Pane, mojej
rodine a láskavou rukou
vráť im,
čo pri plnení poslania som
iným dal.
Amen.

Svätý Florián (Florián z Lorchu, lat. Florianus) je katolícky svätec, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred
neúrodou, búrkou aj suchom. Narodil sa v Enns, v rímskej provincii
Noriko, za čias prenasledovania kresťanov počas vlády rímskeho cisára Diokleciána. Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku
rímskeho cisára v Cetii (dnešný Zeiselmauer v Rakúsku). Roku 304 sa
postavil na obranu 40 zatknutých a uväznených kresťanských legionárov v Lorchu . Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený
miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája
304 na brehu rieky Enns (v tej dobe nazývanej Aniza). Na krk mu bol
priviazaný mlynský kameň a následne bol utopený vo vodách Enns.
Nie je zistené, v akom veku bol popravený. Legenda hovorí, že voda
vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho našla vdova Valéria,
ako ho pred zhanobením stráži veľký orol. Ten sa objavil aj na niektorých neskorších zobrazeniach tohoto svätca. Na mieste hrobu Sv. Floriána pri Linci postavili kaplnku a neskoršie kostol s kláštorom, ktoré
obývali benediktíni a po nich augustiniáni. Floriánove ostatky sa našli
v 13. storočí. V roku 1942 boli objavené aj ostatky 40 mučeníkov, za
ktorých svätec položil život. Časť jeho relikvií je od roku 1183 v Krakove, ktoré daroval mestu pápež Lucius III. Pre ne dal postaviť knieža Kazimír II. (Spravodlivý) baziliku zasvätenú sv. Floriánovi. Ostatky svätca
sa nachádzajú aj v relikviári Svätovítskeho chrámu v Prahe. Kult patróna hasičov bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe. Postavilo
sa množstvo jeho sôch na ochranu pred požiarmi. Vyobrazenia Floriána sa vyskytujú aj na priečeliach domov, v erboch, na pečatiach,
rázcestiach a hlavne na hasičských zbrojniciach. Pred Floriánom, v 15.
storočí, boli ochrancami pred ohňom sv. Agáta a sv. Vavrinec. Povesť
hovorí, že vo ôsmom storočí zachránil Florián nemecké mesto Nurnberg pred požiarom. Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara,
ktorý spadol do ohňa a bol zachránený na príhovor svätca. Zobrazuje
sa ako rímsky dôstojník, alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so
zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie.

Vedeli ste, že ...
... vo svojich radoch máme aj členov, ktorým bolo udelené najvyššie vyznamenanie čestný titul Zaslúžilý
člen DPO SR a to v roku 2001 Jozefovi Mračkovi a v roku 2005 Jozefovi Ižipovi st. K dnešnému dňu majú naši
členovia udelených 41 medailí za Príkladnú prácu, 20 medailí za Zásluhy, 3 medaile za Mimoriadne zásluhy
a 2 medaile za Zásluhy o výcvik Miloslava Schmida. Naši členovia sú nositeľmi odznaku Vzorný hasič III.
stupňa 25 členov, II. stupňa 14 členov a I. stupňa 2 členovia. OV DPO Turč. Teplice a prezídium DPO SR doposiaľ do hodnosti mladší zbormajster povýšilo 9 členov, za zbormajstra 4 členov, nadzbormajstra 7 členov,
mladšieho technika 6 členov a technika 5 členov.

Nové zásahové vozidlo pre našich hasičov
V SOBOTU 27. JÚNA 2015 O 11,00 HOD. SA V NAŠEJ OBCI USKUTOČNILO
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE HASIČSKÉHO VOZIDLA IVECO DAILY HASIČOM
NÁŠHO DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU.
O tom, že aj naša obec bola vybratá z dlhého zoznamu uchádzačov o túto novú techniku v rámci
Slovenska, sme sa dozvedeli telefonicky pár dní
pred jeho odovzdaním. Všetky úlohy a povinnosti
vyplývajúce z tejto udalosti vedenie obce a hasičského zboru splnilo. Takmer presne o 11,00 hod. sa
našou dedinou ozývala hasičská siréna. Neoznamovala žiadnu nemilú udalosť, práve naopak, ohlasovala príjazd nového vozidla. Za jeho volantom sedel sám minister vnútra Róbert Kaliňák, na mieste
spolujazdca poslanec NR SR a predseda VÚC Juraj
Blanár. Auto zaparkovali pred novou hasičskou
zbrojnicou. Pred nastúpenými dobrovoľnými hasičmi, ako aj občanmi obce podal hlásenie veliteľ DHZ
Háj Jozef Ižip. Ďalej nasledovala oficiálna časť tejto
udalosti. Erika Herčúthová, starostka obce, privítala prítomných hostí, členov miestneho hasičského
zboru, ako aj občanov. V príhovore vyzdvihla 125.
ročnú tradíciu hasičstva našej obce a vyzdvihla
fakt, že naši hasiči si toto vozidlo zaslúžia ako akt
poďakovania za všetky generácie vďaka ktorým
toto poslanie pretrvalo dodnes. S pozdravným príhovorom vystúpil aj minister vnútra, ktorý ocenil
nielen históriu nášho dobrovoľného zboru, ale aj

jeho súčasnú aktívnu činnosť. Vyjadril želanie, aby
nové vozidlo slúžilo viac na taktické cvičenia, ako na
ostré zásahy. Po príhovore odovzdal kľúče od nového vozidla veliteľovi miestnej DHZ Jozefovi Ižipovi.
Nechýbal ani krst novej techniky, ktorá bola uvedená do života vychladeným šampanským. Slávnostnú atmosféru našim občanom spríjemňovala hra na
harmoniku a spev v podaní Kataríny Hankovej, Anny
Fillovej a Jarmily Hankovej. Obdarovaní neboli len
naši hasiči. Z rúk starostky obce si prevzali aj ostatní
hostia spomienkové darčeky. Po skončení oficiálnej
časti si viacerí hostia prezreli budovu novej hasičskej zbrojnice. Zotrvali aj medzi občanmi, s ktorými
sa porozprávali nielen o novom hasičskom vozidle.
Hostia, ako aj občania, mohli zdieľať svoje dojmy zo
slávnosti v priestoroch obradnej siene, kde pre nich
bolo nachystané občerstvenie, ktoré pripravili šikovné hájske ženy. Pán minister Kaliňák si pochutil hlavne na domácich koláčikoch, ktoré napiekla p. Marta
Gajdošová a vypýtal si z nich aj na cestu. Na záver
sa prítomní podpísali do kroniky obce a poďakovali
sa za milé prijatie, ako aj pohostinnosť. Odovzdaním
nového auta Iveco Daily sa v dejinách nášho dobrovoľného hasičského zboru začala nová etapa.

Reportáž o tejto udalosti si môžete pozrieť na webovej stránke
našej obce www.obechaj.sk v sekcii Udialo sa.

TAKTICKÉ
CVIČENIE
V piatok popoludní,
17. apríla 2015, sa
rozozvučala v našej
obci hasičská siréna
ohlasujúca poplach.
Kvílivé zvuky
oznamovali, že horí,
horí.... Našťastie išlo
len o taktické cvičenie
našich dobrovoľných
hasičov. Cvičenia sa
zúčastnili 7 hasiči, ktorí
promptne zareagovali
na výzvu veliteľa
DHZ Jozefa Ižipa, že
v katastri obce horí.
Cvičenie prebiehalo
v areáli firmy Autex
s.r.o. Kornel Šurin za
prítomnosti starostky
obce Eriky Herčúthovej.
Poďakovanie
patrí všetkým
precvičovaným za
nasadenie a dobre
odvedenú prácu.

OSLAVY 125. VÝROČIA
ZALOŽENIA NÁŠHO DHZ
Hasičstvo má v Turci bohatú tradíciu. Inak tomu nie je ani v našej obci
Háj, veď história nášho hasičského zboru už dávno presahuje vek ľudského života. V horúcu sobotu 18. 7. 2015 sa u nás spomínalo, bilancovalo a v neposlednom rade oslavovalo 125 rokov existencie Dobrovoľného hasičského zboru.
Ten nepretržite funguje od roku 1890 a v súčasnej dobe má 146 členov. Listy kroniky za tú dobu zaznamenali mnoho udalostí, príhod, úspechov i neúspechov, ktoré sú prepletené najvyššími morálnymi hodnotami. Veď práve humánne myšlienky sprevádzajú hájsku dobrovoľnú požiarnu ochranu
od jej založenia. Byť členom dobrovoľného hasičského zboru v našej obci
je veľká zodpovednosť, odveká tradícia. Oslavy začali popoludní slávnostnou členskou schôdzou, ktorá sa konala v priestoroch KD. Okrem členov
a sympatizantov hasičského zboru sa na nej zúčastnili aj vzácni hostia –
člen prezídia DPO SR a predseda KV DPO Žilina Jozef Straka, predseda OV
DPO Martin Tomáš Zanovit, riaditeľka OV DPO Martin Michaela Pavolková,
predseda OV DPO Turč. Teplice Milan Michalka, riaditeľka OV DPO Turč.
Teplice Helena Nemcová a poslanec VÚC Žilina Milan Litva, ktorých privítal veliteľ miestneho zboru Jozef Ižip. Nechýbali ani zástupcovia z družobnej obce Lubiná - Větřkovice z Českej republiky, ktorá trvá už 40 rokov.
Po príhovore starostky obce, Eriky Herčúthovej, a pozdravoch od hostí
nasledoval príhovor tajomníka DHZ Háj Jozefa Weisa, ktorý zúčastnených
oboznámil s históriou hájskeho hasičstva. Slávnostnú atmosféru umocnilo
vyznamenanie niektorých členov DHZ, ktorí si prevzali stužky za vernosť,
ako aj medaile za príkladnú prácu a zásluhy. Vyznamenania si z rúk Milana
Michalku prevzali: Patrik Weis, Adam Pádej, Helena Jachová, Michal Ižip, Jozef Ižip st., Mgr. Martina Šagáthová, Milan Ondrík a Viera Ondríková. Z rúk
Jozefa Straku ocenenia prevzali Ján Halgaš a Jozef Weis. Po oficiálnej časti
pokračovali oslavy ukážkou zásahu pri dopravnej nehode, ktorú predviedli

hasiči zo Sučian. Zahanbiť sa nenechali ani tí hájski, ktorí na novom hasičskom vozidle Iveco Daily, ktoré
im ani nie pred mesiacom odovzdal minister vnútra Róbert Kaliňák, predviedli uhasenie auta. Čerešničkou
celého programu bola ukážka mladých hasičov, ktorí prevetrali historickú ručnú striekačku a ukázali, ako aj
po vyše sto rokoch výborne funguje. Pred 125 rokmi naši predkovia odštartovali beh, ktorý nikdy neprestal
a zásluhou ich potomkov naďalej pokračuje. Toto je tradícia, na ktorú sme v našej obci právom hrdí ! Tradícia,
ktorá sa dedí z otca na syna, dnes i na dcéru, ale aj tradícia, ktorá slúži k ochrane tých najvzácnejších hodnôt.

Tento článok bol publikovaný v septembrovom čísle časopisu Požiarnik, ktorý vydáva DPO SR.

Hasiči ochotne pomohli
27. augusta 2015 vo večerných hodinách sa členovia miestneho DHZ Marcel Mračko a Patrik Weis zúčastnili technického výjazdu – likvidácie sršnieho hniezda v rodinnom dome. Sršne sa udomácnili vo vtáčej
búdke pri altánku a ohrozovali tak domácich. Na likvidáciu sršnieho hniezda bol použitý sprej proti bodavému hmyzu. Hasiči sršne najprv paralyzovali a zapchali otvor do vtáčej búdky. Následne ju bezpečne
zvesili a sršňov zneškodnili v pripravenej vani s vodou. Na druhý deň si rovnaký zásah zopakoval Patrik
Weis. Tentokrát rovnakým spôsobom zneškodnil sršnie hniezdo na susednom dome. Ďakujeme !

125 rokov v skratke
Dobrovoľný hasičský spolok v obci bol založený
v roku 1890 a stal sa popredným činiteľom v živote obce. Vstúpilo do neho 70 členov, jeho prvým
veliteľom sa stal Ján Timko, vtedajší miestny učiteľ. Ručná striekačka, tzv. malý hydroflór, bola zakúpená v roku 1902 spolkom bývalých urbarialistov. Podveliteľom bol Ján Chorvát. V roku 1912,
za richtárovania Ondreja Horváta, bol v Maďarsku
objednaný veľký hydroflór, ktorý sa dá používať
i v dnešnej dobe. V rokoch 1914 – 1920 spolok
viedli Karol Kontsek a Ondrej Horvát. Po nich zastávali funkciu veliteľa Samuel Beňovský a Ján
Uličný až do roku 1943. Hasičské družstvo sa schádzalo každú nedeľu, zvolával ich trubač. Túto funkciu zastávali Ján Fojtík a Michal Bahurinský. Členovia spolku sa obliekali a schádzali podľa toho,
v akom oblečení bol trubač. Ak mal trubač prilbu,
tak nastúpili v prilbách, ak mal vychádzkovú uniformu, tak nastúpili v nej. Výstroj si kupoval každý
za vlastné peniaze. Aj napriek tomu, že sa jednalo
o dobrovoľný hasičský zbor, pravidelného výcviku
sa museli zúčastniť všetci muži vo veku od 18 – 42
rokov. Ďalšími veliteľmi boli Juraj Halgaš, Ján Fojtík
a Juraj Zajac st. Od roku 1946 spolok viedli Michal
Jacho a Ján Grusman. V tomto roku bola zakúpená
dvojmotorová striekačka v hodnote 73 tisíc korún.
Na jej kúpu sa vyzbierali občania. Jej prvým strojníkom sa stal Ondrej Oravec st. , ďalšími boli Ondrej Stuchlý a Dušan Kmeť. V rokoch 1950-62 boli
veliteľmi Ján Šípka, Juraj Haľama, Miloslav Oravec.
V rokoch 1962-82 vykonával veliteľskú funkciu
Juraj Lejtrich. Pod jeho vedením získalo požiar-

ne družstvo, v roku 1972, II. výkonnostnú a o dva
roky neskôr aj I. výkonnostnú triedu. V roku 1974
sa zapojili aj mladí a vzniklo družstvo mladých
požiarnikov. Prvými vedúcimi mládeže boli Jozef
Ižip st. a Miroslav Ižip st. a prvými mladými požiarnikmi: Daniel Hanko, Jozef Ižip ml., Milan Mračko,
Ján Štrba, Viliam Oravec, Rastislav Fillo, Igor Ziman,
Ľubomír Lejtrich, Libor Mračko, Ľubomír Dubovec,
Ján Kaderka a Jaroslav Mračko. Dvakrát toto družstvo reprezentovalo náš okres v krajskej súťaži.
Naša organizácia taktiež organizovala 3 okresné
kolá hry Plameň. Hájski požiarnici sa umiestňovali
na popredných miestach v okrsku aj v okrese. Pri
dobrej organizácii a porozumení členov a občanov obce sa vykonalo niekoľko úspešných brigád
z čoho organizácia získala finančné prostriedky,
ktoré použila na zakúpenie staršieho autobusu.
V roku 1981 bol zakúpený nový zájazdový autobus, ktorý sa využíval na rôzne výlety: Bratislava,
Svidník, Hradec Králové, ale aj Praha či Berlín. V rokoch 1982-90 bol predsedom DPZ Emil Podhorský,
veliteľom Jozef Ižip st. V roku 1990 sa v obci uskutočnili oslavy 100. výročia založenia požiarneho
spolku. V rokoch 1990 – 96 bol predsedom Samuel
Budiský a veliteľom Jozef Ižip st. Od roku 1996 až
po súčasnosť je predsedom Milan Gajdica a veliteľom Jozef Ižip st., ktorého v roku 2007 vystriedal
jeho syn Jozef. V roku 2002 došlo k zmene názvu
Dobrovoľný požiarny zbor na Dobrovoľný hasičský zbor. Pod vedením Jozefa Ižipa ml. dosiahol
kolektív dievčat pekné 6. miesto na celoštátnom
kole v Gabčíkove. DHZ aj naďalej pokračoval v roz-

Požiare v našej obci
Našu obec v minulosti potrápili požiare, ktoré najčastejšie vznikali od bleskov. V roku 1905 vypukol požiar
v obecnom dvore, kde zhorel vtedajší obecný dom.
V plameňoch zahynulo jedno dieťa. V roku 1910 vznikol
z nezistených príčin požiar v dome č. 21 – u Duchajov,
ktorého majiteľom bol Ján Grusman Dibák. Vyhorel celý
horný koniec počnúc od Kontošov až po priehradu.
Zhoreli domy aj všetky hospodárske budovy. V roku
1911 vznikol požiar od blesku u Juraja Ižipa dolného.
Zhoreli domy a humná od priehrady až po evanjelickú
faru. U Gliezov – Čulých zhorel aj čeľadný otec Šimo,
ktorý v čase vypuknutia požiaru spal v humne. V roku
1913 udrel blesk u horných Ižipov. Zhorelo všetko od
priehrady až po Šovčíkov. V roku 1923 bol deťmi založený požiar u Michala Haľamu – u Sámeľov. Zhorelo 19
domov a všetky hospodárske budovy od Jána Stuchlého pri lavičke až po Zuzanu Štrbovú na dolnom konci. Škoda bola veľká, lebo požiar vznikol v období, keď

behnutom tempe. Dospelí - ženy
aj muži pravidelne obsadzovali
popredné miesta v okresných
kolách a to hlavne v súťažiach
“O pohár veliteľa”, ale zúčastňujú sa aj Turčianskej hasičskej ligy,
kde minulý rok obsadili muži 2.
a ženy 3. miesto. Neprestalo sa
pracovať ani s deťmi a mládežou, ktorú vedie Mgr. Martina
Šagathová. Členovia DHZ začali
s výstavbou tréningovej dráhy
a v pláne majú aj ďalšie aktivity.
Organizácia mala k 31.12. 2014
139 členov z toho 49 žien a 12
mladých hasičov. Organizáciu
riadi 17 členný výbor a 3 členovia revíznej komisie. Výbor zasadá niekoľkokrát ročne, plánuje
účasť mužov a žien na súťažiach,
organizáciu pohárových súťaží
o pohár veliteľa DHZ Háj, prípravuje fašiangy, ako aj organizáciu
svojej činnosti. Členovia výboru sa zúčastňujú aj okrskových
schôdzí. Náš hasičský zbor vlastní vozidlo AVIA DVS-30, od júna
tohto roku aj hasičské vozidlo
Iveco Daily, 2 hasičské striekačky a motorové kalové čerpadlo
Heron.

boli humná preplnené obilím a krmom
na zimu. Zhoreli tiež stroje, vozy a všetko
drobné gazdovské náradie. V roku 1929
z neznámych príčin v jednu zimnú nedeľu
večer zhorelo humno Jána Bakoša – u Škatuľov. Stalo sa to vtedy, keď hrala mládež
divadlo. Na miesto zábavy, ktorá mala po
divadle nasledovať, celá dedina hasila požiar. V roku 1940 počas žatvy udrel blesk
do humna u Jána Ižipa. Humná vyhoreli
od Jána Grusmana až po Jána Bakoša “Heška”. Blesk udrel v krátkom časovom období počas jedného leta aj u Tóna Fojtíka do
sklepu, u Jána Marčeka do maštale, u Ondreja Bakoša u Škatuľov do nového domu,
u Ondreja Podhorského do sklepu, u Juraja
Kontoša do domu, u Juraja Lejtricha u Hucov do kôlne, do evanjelického kostola, do
veže rímsko-katolíckeho kostola a do sklepu Emila Kmeťa.

Pár slov o dlhom priateľstve
Keď v roku 1974 Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Martine rozhodol, že naše družstvo bude reprezentovať okres Martin
na súťaži v Novom Jičíne, nikto nemal veľké očakávania. Členovia družstva brali túto nomináciu ako veľkú česť a zodpovednosť a tak sa na ňu aj pripravovali. A oplatilo sa. Domov sa vrátili
s krásnym druhým miestom a s niečím navyše. Stretnutie v Novom Jičíne s požiarnikmi z Lubinej dalo podnet na nadviazanie
družby. Oba hasičské zbory sa začali vzájomne navštevovať. Za
tých dlhých 41 družobných rokov sa udialo veľa vecí – návštevy,
účasť na miestnych hasičských súťažiach, na výročných schôdzach, na oslavách a z neznámych ľudí, nadšencov hasičstva sa
postupne stali priatelia. Tí starší majú na tieto roky pekné spomienky, možno ich premkýna nostalgia, keď pomyslia na to, ako
to všetko začalo. Je krásne sa spolu rok čo rok stretávať, je to radosť spomínať, deliť sa o skúsenosti a vedieť, že toto priateľstvo
nikdy neskončí aj vďaka ďalším generáciám, ako to je doposiaľ.

Hasiči úspešne reprezentujú
19.9.2015 sa v areáli futbalového ihriska uskutočnil 11. ročník súťaže o Pohár veliteľa DHZ Háj a zároveň finále Turčianskej hasičskej ligy. Hoci sa našim tímom nepodarilo získať
domácu trofej, vynahradili si to v THL. Ženy obsadili v celkovom poradí 3. miesto a muži si vďaka konečnému 2. miestu
vybojovali účasť na Slovenskom superpohári, ktorý sa uskutoční 10.10.2015 v Bijacovciach.

Z kroniky
Keď sa požiarny zbor rozhodol zakúpiť dvojkolesovú motorovú striekačku, kým došlo k uskutočneniu
tejto kúpy, predchádzali tomu rôzne
jednania, presviedčania, ba i praktické ukážky. Mnohí občania tvrdili, že
obec nemá pre motorovú striekačku dosť vody. Tu bolo treba samých
občanov, ba i hasičov presvedčovať
o opaku. Malá Vieska v tom čase už
mala takúto striekačku. Za veliteľa
Jána Uličného, sa na skúšku vody
priviezla do obce spomenutá striekačka. Skúšalo sa hneď pri prameni “v žleboch” a pri strážnici. Potok bol na oboch
miestach ku skúške upravený – zahataný. Ukázalo
sa, že keď je voda v potoku upravená pre motorovú striekačku, jej je dosť. Myšlienka pre zakúpenie
motorovej striekačky tak zvíťazila. Aby mal zbor
pre schôdze, stráženie a pre striekačku a ostatné
náradie svoj stánok, bolo treba postaviť strážnicu.
Stalo sa tak v roku 1904. Zbor na začiatku toho veľa
nemal. Rovnošatu si každý zadovážil sám. Obec
prispievala určitou sumou, nebola každoročne
rovná. Z tej sumy sa dopĺňala výstroj a jeho oprava. Starší občania spomínali, že v dávnejšej dobe
aj Čremošné bolo pripojené ku Háju. Pri nástupe
v povele bolo: “Nastúpiť!” a po nástupe hájanov
ďalší povel znel: “Čremošné pristúp!” V obci bolo

v tom čase 60 párov koní. Ku prevozu striekačky
a mužstva ku požiaru mimo obce, sa určili záprahy
koní do striekačky a do vozov. Stráž hasičská sa robila len od Jozefa do Michala, vždy dvaja úplne vystrojení hasiči. Dôstojníci a starší hasiči na to určení
členskou schôdzou stráž kontrolovali. Veliteľ a jeho
zástupca kontrolovali nepretržite, iní sa striedali.
Peniaze, ktoré pokladník opatroval sa získavali od
obce, zo zábav a z pokút pre nedodržanie a neplnenie hasičských povinností – nedostavenie sa do
stráže, zaspanie v stráži, nedostavenie sa bez omluvy na schôdze, na cvičenia. Kto chcel mohol sa dať
oslobodiť za určitý poplatok od schôdzí a cvičenia.
(Jedná sa o autentický prepis textu z kroniky –
bez jazykovej úpravy, kronikár Ján Uličný).

Poďakovanie
DHZ v Háji si dovoľuje touto cestou poďakovať všetkým našim priateľom a sympatizantom za finančnú,
či materiálnu pomoc a podporu pri stavbe tréningovej dráhy. Veľmi si vážime Vašu podporu, ktorú ste
nám preukázali.

SPONZORI

Obec Háj, VÚC Žilina, Farma Veles Háj p. Sedlačko, LPS Urbár Háj,
Ing. Pavel Petránek, Kornel Šurin – Autex s.r.o., Stavebniny Zimo,
Peter Bujna – Periso s.r.o., Anton Poništ

KONTAKTUJTE NÁS
SVOJE PRÍSPEVKY MÔŽETE POSIELAŤ NA EMAILOVÚ ADRESU: HAJSKYHLASNIK@GMAIL.
COM, ALEBO OSOBNE ODOVZDAŤ NA OBECNOM ÚRADE. ZÁROVEŇ MÔŽETE POSIELAŤ AJ
SVOJE VYJADRENIA, NÁVRHY, ALEBO NÁMIETKY K NAŠIM OBECNÝM NOVINÁM.
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