... kto nepozná históriu, nepozná ani sám seba ...
Milé Vlčkovské hasičky, hasiči, spoluobčania, rodáci.
Práve teraz sa prečítaním tejto publikácie môžete dozvedieť zaznamenanú históriu za
viac ako 100 rokov činnosti dobrovoľných hasičov pôsobiacich v našej obci Farkašín –
Vlčkovce. Dňom osláv mal byť 21. február 2021, kedy podľa dostupných informácií uplynulo
100 rokov od existencie DHS Farkašín, ktorý vznikol 21. 2. 1921 a prvým veliteľom sa stal
Alojz Uhrovič. Mojim cieľom je chronologicky zosumarizovať činnosť našich dobrovoľných
hasičov tak, ako sa podarilo získať jednotlivé informácie. Pri získavaní a spracovaní
materiálov sa mi podarilo nájsť písomný zápis o činnosti obecných dobrovoľných hasičov
v našej obci starší, o takmer 18 rokov skôr, ako bol doteraz uvádzaný, a to 6. mája 1903.
Podrobnejšie informácie sa postupne dozviete na ďalších stranách. Informácie a podklady
som získaval priebežne od roku 2019. Mrzí ma, že v roku 2020 a 2021 nám nebolo umožnené
bádanie v Trnavskom štátnom archíve, kde sa nachádzajú uložené materiály aj
o dobrovoľnom hasičstve v okrese Trnava, ktoré mohli byť použité v tejto publikácii. Je
možné, že by sa podarilo získať ďalšie informácie o našich hasičoch.
Teší ma, že sa od roku 2017 podarilo obnoviť činnosť našich dobrovoľných hasičov
a verím, že vytvorili dobrú partiu na to, aby mohli plniť všetky úlohy tak, ako sú im ukladané
príslušnou legislatívou. Určité úlohy na úseku boja proti požiarom je povinná zabezpečovať
obec. V súčasnosti tieto úlohy obec vykonáva prostredníctvom DHZ. Obec Vlčkovce sa
zaviazala vytvoriť maximálne podmienky pre kvalitnú činnosť a plnenie úloh, ako aj pre
bezpečnosť našich hasičov.
Aj spracovaním tejto publikácie, ktorú venujem k výročiu našich dobrovoľných
hasičov, chcem našim hasičom vyjadriť veľkú vďaku za to, že obetujú svoj voľný čas
a nasadenie pre pohodlie a bezpečnosť ostatných občanov, a to nielen obyvateľov našej obce.
Sú to hodiny príprav, nácvikov, údržby, techniky, ale aj ostré zásahy.
Chcem sa poďakovať každému, kto bol ochotný mi venovať čo i len chvíľu pri
poskytnutí rozhovoru, informácií a spomienok, podkladov zo súkromných a rodinných
archívov, ktoré som sa snažil spracovať do publikácie, ktorú práve držíte v rukách. Len
zásluhou všetkých ochotných ľudí mohla publikácia vzniknúť v takomto rozsahu.
Poďakovať chcem každému, kto je nápomocný a akýmkoľvek spôsobom prispieva
a pomáha našim Vlčkovským dobrovoľným hasičom.
Úprimne ďakujem všetkým dobrovoľným hasičom viacerých generácií z našej obce,
ktorí za viac ako 100 rokov pôsobili v dobrovoľnom hasičskom zbore v našej obci na
akejkoľvek pozícii a boli ochotní nasadiť svoj život a zdravie pri záchrane životov a zdravia,
ako aj majetku nás všetkých.
Zároveň chcem zaželať našim dobrovoľným hasičom do ďalších rokov veľa zdravia,
šťastia, úspechov a vždy úspešný a bezpečný návrat z každého výjazdu. ĎAKUJEM.
Milí hasiči, želám Vám viac práce na cvičisku, ako na bojisku.

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce Vlčkovce
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Vážené hasičky, hasiči, spoluobčania, čitatelia.
V tomto roku si pripomíname významné výročie – 100 rokov vzniku DHZ Vlčkovce
(DHS Farkašín). Chceli by sme si pripomenúť udalosti, ako aj jednotlivých členov
dobrovoľných hasičov, ktorí sa podieľali svojou činnosťou na histórii hasičstva vo Farkašíne
– Vlčkovciach.
Každý hasič by mal mať informácie o histórii dobrovoľného hasičského zboru,
v ktorom pôsobí. Autorovi publikácie sa chcem poďakovať, že sa mu podarilo zosumarizovať
mnoho informácií, údajov, fotografií, vďaka ktorým mohla vzniknúť táto publikácia, kde sa
môžeme dozvedieť veľa zaujímavých informácií zo života našich vlčkovských dobrovoľných
hasičov.
V mene všetkých vlčkovských dobrovoľných hasičov chcem poďakovať starostovi
obce Vlčkovce, Ing. Ivanovi Dobrovodskému, ktorého zásluhou sme obnovili v roku 2017
činnosť DHZ Vlčkovce. Poďakovanie patrí poslancom OZ Vlčkovce, ktorí podporujú činnosť
DHZ a vytvárajú veľmi dobré podmienky na našu prácu, čo sa týka techniky, výzbroje,
výstroje a ochranných prostriedkov tak, aby sme mohli plnohodnotne vykonávať zákroky.
Vďaka všetkým sympatizantom, priateľom a sponzorom, ktorí nás materiálne,
technicky a finančne podporujú, môžeme skvalitňovať naše vybavenie.
Samozrejme, že chcem poďakovať všetkým členom DHZ Vlčkovce, že sú ochotní
obetovať svoj voľný čas a venujú ho na plnenie úloh a ochraňujú zdravie a majetok ostatných
spoluobčanov. Verím, že aj informácie z tejto publikácie oslovia najmä mladých ľudí
a niektorí sa stanú plnohodnotnými členmi nášho DHZ.
Tomáš Bočko
predseda DHZ Vlčkovce

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc
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HASIČSKÉ DESATORO
1.
Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore ani zisk, ani slávu,
ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
2.
Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým
telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej
veci na obtiaž.
3.
Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne
neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
4.
Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj,
že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a
všetky prednosti tela a duše.
5.
Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj
nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
6.
Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha
priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní
počestná a vľúdna.
7.
Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami
než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným
spôsobom hájiť.
8.
Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenia, ale pričiň sa v záujme
dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom
zmenil alebo uzmieril.
9.
Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka
pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš
hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
10.
Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto
desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským
dobrovoľníkom.
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HASIČSKÁ PRÍSAHA
Ja, dobrovoľný hasič, pred Bohom všemohúcim a vševedúcim a pred
prítomnými občanmi slávnostne prisahám, že moje hasičské povinnosti, na
ktoré som sa dobrovoľne zaviazal, budem vždy a všade čo najsvedomitejšie
konať na slávu Boha a na ochranu našich spoluobčanov.
Prisahám, že nehľadiac na to, kto je mojim priateľom alebo nepriateľom,
bez ohľadu náboženského, politického, stavovského, pôjdem na pomoc
každému, ktorého oheň, povodeň, zemetrasenie alebo iná nehoda stihne.
Prisahám, že vo všedný deň a vo sviatok, vo dne i v noci budem stáť na
ochranu majetkov a životov našich spoluobčanov.
Prisahám, že rozkazom a úpravám mojich predstavených sa
bezpodmienečne podrobím.
Prisahám, že ako brat brata budem jedon druhého milovať, jedon druhého
všemožne podporovať a v páde nebezpečenstva jedon druhého neopustíme
v smysle hasičského hesla „Jedon za všetkých a všetci za jednoho“.
Že túto prísahu verne, zmužile a čestne zachovám, nech mi je Boh na
pomoci.

Prísaha hasičská, podľa originálu
z 30-tych rokov vo vlastníctve
Dobrovoľného hasičského
a záchranného zboru v Trnave

MODLITBA HASIČA
Nech kedykoľvek 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 chrániť svojich, blížneho, jeho dom.
Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám život pritom stratím,
požehnaj Pane mojej rodine s láskavou rukou vráť im,
čo pri plnení poslania iným som dal.
Amen.
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Voda a oheň ako dva silné živly v mnohých prípadoch víťazili nad človekom
a v mnohých prípadoch sa nedarilo ich dostať pod kontrolu. Ohrozovali nielen životy ľudí, ale
aj majetky, domy, zvieratá...
Koncom 19. storočia v mnohých obciach vznikali hasičské spolky, ktorých členmi sa
stávali najmä muži. Ich úlohou bolo čo najrýchlejšie vykonať zásah pri požiari, ktorých v tom
období bývalo veľmi veľa. Pri požiaroch v mnohých prípadoch rodiny prišli nielen o stohy
slamy, stodoly, maštale, hospodárske budovy, ale aj o domy. Požiare vznikali najmä preto, že
sa varilo a vykurovalo otvoreným ohňom priamo v dome, kde sa v blízkosti ohnísk ukladalo
drevo na kúrenie, sušilo sa prádlo, domy boli postavené v značnej miere z horľavých
materiálov – dlážky a stropy boli drevené, strechy zo slamy, resp. šindľa a pod. V mnohých
prípadoch bolo zaznamenané, že zhoreli viaceré susedné objekty, kým sa podarilo zahasiť
požiare, a to najmä pre slabé vybavenie technikou a blízkosť vodného zdroja.
Aj vo Vlčkovciach – Farkašíne bolo v minulosti viacero veľkých požiarov.
Z dostupných materiálov sa podarilo zaznamenať niekoľko „ohňov“, ktoré zničili veľa
domov, hospodárskych budov a stohov slamy. Niektoré požiare boli zaznamenané prvými
kronikármi obce Farkašín, Ambrózom Augustínom a Alojzom Uhrovičom, ktoré boli
zapísané v poznámkach kronikára a v kronike Farkašína.
„OPIS“ Z KRONÍK FARKAŠÍNA:
- V roku 1623 zhorel Mlyn a dvor pod kostolom.
- V roku 1786 zhorel skoro celý Farkašín a chytila sa aj veža.
- V roku 1855 zhorela časť Farkašína okrem domov od Michala Martinkoviča po kostol.
- V roku 1897 25. augusta vypukol oheň u Jána Šurana v stodole, na oldomáš Kufferových
žencov asi o 11 hod. keď sa pri hudbe najlepšie zabávali, zhoreli stodoly, kozle slamy,
majerské maštale, sluhovské byty, aj dolná ulička až po mlyn, ktorý ostal neporušený.
Z tej veľkej horúčavy dokonca aj hrubý zvon na veži kostola pukol.
- V roku 1903 25. augusta bol oheň v domoch č. 19 – 20.
- V roku 1904 20.4. horeli domy pod č. 12, 13, 14, 15, ktoré okrem farkašínskych hasičov
sa podujali hasiť aj hasiči z Kerestúra a Apaja.
- V roku 1911 zhoreli stodoly a kozle slamy Královičova, Danova, Štefunkova, Kolárova,
Falatova, Hužovičova a Falathova.
- V roku 1927 zhoreli stodoly Martinkovičova, Ferdi Falatova, Bošácka, Šulecová, Joža
Kráľoviča, Križanovičová, Augustín Mišova – t. č. moja (Augustín Ambróz).
- V roku 1928 zhorel Rudo Štefunkov dom, Chynoranský, Richnákov, Grolov, Jana
Bohunického stodola.
- V roku 1930 zhorel Martin Dano – dom. Polakovičova, Kocianova a Širokých stodola
- V roku 1933 zhorela Filipovi Kollárovi stodola a maštale a zadek domu.
Vo Farkashide sa začiatky organizovaného hasičstva datujú do 80-tych rokov 19-teho
storočia. V roku 1886 pravdepodobne boli spísané prvé „Stanovy – štatút hasičského zboru
ohňopolicajnej obce“, ktoré sú známe iba z odpisu a sú datované z 3. júna 1903. (Tak to
popísala prof. Čordášová s odvolaním sa na zápis v Štátnom archíve v Trnave). Presný zápis
je z 2. júna 1903 podľa zápisu, ktorý bol spísaný na Notariáte Kerestúr, ktorý je vedený
a odpis poskytol Štátny archív Trnava. Text z archívu je písaný v staromaďarčine a bol
spísaný na Notariáte Kerestúr. V roku 1903 naša obec Farkashida spadala pod Notariát
Kerestúr a preto vyhlášky a predpisy, ako aj uvedené stanovy keď boli odsúhlasené, tak sa
podľa nich riadili aj v obci Farkashida.
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Fotokópia poskytnutá zo štátneho archívu v Trnave (Foto č. 1, 2):

Foto č. 1

Foto č. 2

Preklad textu zo staromaďarčiny:
Požiarno-poplachové smernice a úprava požiarnej služby Obce „Keresztúr“ (Križovany nad
Dudváhom), ktoré boli vytvorené na to určeným výborom a ktoré boli vyvesené po dobu 30 –
ich dní, t. j. od 1. dňa mesiaca máj do 2. dňa mesiaca jún tohto ktorého roka pre verejnosť.
Počas uvedenej doby ani pripomienky, ani odvolania neboli podané voči požiarnopoplachovým smerniciam a ani proti úprave požiarnej služby a z uvedeného dôvodu dnešný
deň
boli
tieto
vyhlásené
na
zasadnutí
zastupiteľstva.
Po vyhlásení boli položkovite prerokované v zmysle zákona, bola schválená ich tvorba
a rozsah a pre podmienky obce boli doporučené a schválené.
Horváth József
bíró (starosta)
Nedeczky Antal – notár

Dzurian Pál
Bernadics Georg
poslanci obecného zastupiteľstva

ZÁPISNICA
7. zasadnutie 1903
Spracovaná 23. júna 1903 na základe rozhodnutia hlavného radcu Trnavského starostu zo
dňa 9. mája pod č. 3363/1903 o mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva:
Prítomní:
Horváth József starosta, Nedeczky Antal notár, Herchel József overovateľ, Klesovanszki Imre
obecný opatrovník, Kálmán Szlezák Mihály, Klesovanszki István, Sturdik József, Kárászek
János, Dzuran Pál, a Bernadics György – členovia obecného zastupiteľstva.
.....
na konečné prijatie – schválenie požiarno-poplachových smerníc a úprav požiarnej
služby podľa vopred určenej lehoty 2. júna tohto roka. Takto opätovne prerokované smernice
predpisy po opakovanom prerokovaní a schválení a potvrdení predložiť vyšším inštanciám.
...
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Overením tejto zápisnice
poslanci zastupiteľstva.
Podpis...

boli poverení predsedajúci Dzuran Pál a Bernadics György

Horváth József
bíró (starosta)
Nedeczky Antal – notár

Dzurian Pál
Bernadics Georg
poslanci obecného zastupiteľstva

ZÁPISNICA
Spracovaná 2. júna 1903 v Keresztúri na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
za 1./ Požiarno - poplachové smernice obce, 2./ vytvorenie úprava požiarnej služby obce
a ich prerokovania.
Prítomní:
Horváth József starosta, Nedeczky Antal notár, Herchel József overovateľ, Kaducz József
overovateľ, Ernyei Kálmán, Kicsovanszky István, Karászek József, Dzuran Pál, Bernadics
György, Kicsovánszky Imre a Strnadák József poslanci.
Pri spracovaní tejto publikácie k 100. výročiu vzniku DHZ Vlčkovce som prezeral
a skúmal všetky možné dostupné listinné materiály. Neobišiel som ani starú účtovnú knihu –
písanku, ktorú venovala z rodinného archívu v roku 2018 na Vidiecky dom Vlčkovce Mgr.
Eva Magulová, súčasná kronikárka obce Vlčkovce.
Pri podrobnom čítaní som zistil, že v účtovnej knihe, ktorú viedol ako obecný
účtovník Ján Široký – starý otec našej kronikárky, boli uvedené zápisy výdavkov na hasičov,
a to nielen Farkašínskych, ale aj Kerestúrskych a Opajských. Dôkazom sú priložené fotokópie
uvedených záznamov.
Obecné widavki Farkashida 1903

Foto č. 3

Fotokópia z účtovnej knihy "Obecné widavki Farkashida 1903"
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Foto č. 4

Záznamy v účtovnej knihe v roku 1903 (opis) (Foto č. 3, 4)
V/6

Za hasičské štatuti

5k, 50f

VIII/6 Reparacia strekáča
VIII/25 Bol Farkašinskej opci ohen pod numerom 19. a 20.
VIII/25 Placel som hasičom Kerestúrskim čo hasili
VIII/25 Placel som hasičom apajskym čo hasili

3k
12k
6k

70f

Uvedený doklad potvrdzuje, že už v roku 1903 bol vo Farkashide funkčný hasičský
spolok (ohňohasičský spolok, spolok faerverov, hasičský zbor...), presný názov mi nie je
známy, ktorý fungoval, hoci sa ho do dnešného dňa nepodarilo preukázať iným zápisom.
Aj ďalšie zápisy z uvedenej účtovnej knihy potvrdzujú činnosť nielen farkašínskych
hasičov, ale aj hasičov v Kerestúre (Križovanoch n/D) a Apaji (Opoji).

Foto č. 5

Fotokópia z účtovnej knihy "Obecné widavki Farkashida 1904"

Záznam zo dňa 20. apríla 1904 (opis) (Foto č. 5)
IV/20 Bol Farkašine ohen pot numerama
12-13-14-15-placel som hasicom
Keresturskim čo boli zestrkačom
Opajskim hasičom

10k, 14f
6k

Záznam zo dňa 30. júna 1904 (opis) (Foto č. 6)
VI/30Apajski fajerveri boli zestrekáčom pri ohni
VI/30 Ket horelo Fajerviri utrovili Farkašinski na olej
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5k

80f

Foto č. 6

Ohňohasičský spolok vykonával svoju činnosť až do I. svetovej vojny, keď bola
činnosť obmedzená, nakoľko veľa členov muselo narukovať do armády počas I. svetovej
vojny v rokoch 1914 – 1918. Po ukončení I. svetovej vojny sa postupne činnosť
dobrovoľných hasičov vo Farkašíne začala obnovovať. Organizovaný Dobrovoľný hasičský
zbor bol založený 21. februára 1921. Pri založení mal 20 členov a prvým veliteľom sa stal
Alojs Uhrovič.
6. augusta 1922 bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku (ZHJ). V roku
1923 sa začalo so zakladaním Okresných hasičských jednôt (OHJ). Na Slovensku ich bolo
založených 79. Tak vznikla aj OHJ č. 24 Trnava.
Dňa 15. marca 1925 bola ustanovujúca schôdza Dobrovoľného hasičského sboru vo
Farkašíne. Vstúpili do OHJ č. 28 Trnava. Za prítomnosti starostu obce Jozefa Bohunického,
podstarostu Štefana Horvátha a 27 členov Hasičského sboru Farkašín pristúpili na stanovy
ZHJ a zvolili si výbor DHS. Od uvedeného termínu sa začala viesť evidencia zápisov
z činností Dobrovoľného hasičského sboru Farkašín – schôdze, cvičenia, požiare, akcie.
Zápisnice boli spracované podľa konkrétnej osoby - tajomníka, ktorý ich zapisoval. Niektoré
zápisy boli stručné, a preto nemuseli byť zaznamenané všetky udalosti tak, ako ich život
farkašínskych – vlčkovských hasičov priniesol v jednotlivých obdobiach, ale určite v období
1925 – 1960 sú zachytené podstatné údaje v zápisničných knihách. Zápisničné knihy
z uvedených rokov sa zachovali a v súčasnosti sú v archíve obce Vlčkovce.
Tieto dokumentujú rokovania výborových a členských schôdzí, ale aj valných
zhromaždení, resp. výročných schôdzí, kde sa realizovali voľby výboru a podrobnejšie sa
hodnotili jednotlivé oblasti činnosti našich hasičov. Niektoré zápisnice boli použité v tejto
publikácii. (viď opis)

Foto č. 7: Úvodná strana knihy zápisníc z r. 1925

Zápisnicu revidoval veliteľ Hasičskej okresnej jednoty č. 28 Trnava Vojtech (Belo) Voldán
a okresný hasičský revízor František Hrbek. (Foto č. 7)
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Zápisnica zo dňa 15. marca 1925 z ustanovujúcej schôdze,
kde sa rozhodlo o pristúpení do OHJ č. 28 v Trnave

Zápisnica (opis) (Foto č. 8)
spísaná dňa 15.-ho marca
1925 o 15h 30´ vo farkašine
účeľom
utvorenia
dobrovoľného
hasičského
sboru vo Farkašine.
Prítomní boli:
Za obecné predstavenstvo: p.
Bohunický Jozef, starosta, p.
Horváth Štefan, podstarosta.
Členovia hasičského sboru:
Alojs Uhrovič, Ján Kollár,
Rudolf Sivák, Ján Hanus,
Fabian Nagy, František
Mercel, Jozef Kollár, Alois
Madara, Ján Horváth, Jozef
Šimo, Ján Slovák, Jozef
Kocian, Jozef Hanus, Rudolf
Šulec, Ján Madara, Jozef
Petráš, Jozef Valný, Ľudevít
Hanus, Alois Široký, Michal
Horváth, Filip Cabadaj,
Jozef Ivanič, Augustin Antal,
Vincent Gallo, Jozef Antal,
Ľudevít
Pollak,
Imrich
Mikuš.
Schôdzu
zahájil
Alois
Uhrovič, ktorý bol poverený
od obecného predstavenstva
založením hasičského sboru,
znovu povzbudil prítomných Foto č. 8: Zápisnica z 15.3.1925
členov na presné konanie ich povinností a o vznešenom cieľe hasičstva. Potomto boli
prečítané stanovy, ktoré každý jeden člen porozumel a podvolil sa ich v každom čase konať.
Na to nasledovala volba činovnikov:
Za veliteľa sboru bol jednohlasne zvolený: br. Alois Uhrovič, za námestníka veliteľa: br. Ján
Kollár, za tajomníka br: Rudolf Šulec, za pokladnika br: František Mercel, za sbrojnika br:
Vincent Gallo, za revisorov: br. Alois Široký, a br. Jozef Šimo, za trubačov br. Michal
Horváth.
Volné návrhy neboli podané.
Zápisnica bola prečítaná, schválená, uzavretá a podpísaná:
Široký Alois
Revízor
Jozef Šimo
Revízor

Šulec Rudolf
Tajomník
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Alois Uhrovič
Veliteľ
Ján Kollár
Podveliteľ

Zápisnica (opis) (Foto č. 9, 10)
spísaná dňa 23. januára 1927 na porade hasičského sboru.
Predmet:
Obecný výbor dal na vedomí, že p. Alojz Uhrovič sa zriekol veliteľstva. Dľa nariadenia ref. m.
šk. a nár. osvety má veliteľom hasičského sboru byť učiteľ tamojšej obci.
Veliteľstvo prevzal: Dominik Müller učiteľ.
V roku 1926 v mesiaci máji bola hasičská zábava. Pri tejto nastala zvada medzi podveliteľom
Jánom Kolárom a členom Alojzom Širokým. Následky tejto zvady boly, že menovaní sa zriekli
hasičstva, jednoducho vzliekli úbor a nechali namieste
zábavy. Mnohí túto zvadu považujúc za veľkú hanbu
chceli vystúpiť s hasičského sboru.
Pri tejto porade predstavenstvo obce a veliteľ sboru
vysvetlil prítomným členom, že zvadu aj neporiadok
medzi sebou len členovia sboru robia, poneváč veľká
nenávisť a nesvornosť panuje medzi nimi.
Všeobecné rozhodnutie, že spory a sťažnosti sa riešiť
majú pri poradách sborových samosprávne pred
sborovým súdom, a ďalej v páde nedorozumenia pred
okresným hasičským sborom. Nie ale zvadami, alebo za
chrbetným ohováraním.
Dobrovoľne pre ich zanietenosť vystupujú:
1. Jozef Šimo pánsky kočiš
2. Ján Hanus obecný hájník.
Pre horeuvedenú zvadu vystupujú:
1. Ján Kollár byv. podveliteľ
Foto č. 9: Zápisnica 23. 1. 1927
2. Alojz Široký byv. revízor
V hasičskom sbore ostanú nasledujúci členovia, ktorí sa
znovu dobrovolne a pevne slubujúc zadržať stanovy,
hlásili:
Jozef Kocian, 1894. Vincent Gallo 1885. Fabián Naď
1892. Ludvig Hanus 1902, Jozef Augustin 1905, Michal
Horvát 1901. Alojz Madara 1903, Rudolf Sivák 1896.
Jozef Hanus 1903, Melichar Hambalek 1900, Ján
Madara 1899, Jozef Valný 1900, Anton Šulec 1905, Ján
Horváth 1902, Jozef Petráš 1904, Jozef Kolár 1901,
František Mercel 1903, Ján Slovák 1895, Imrich Mikuš
1894. Počet členov hasičského sboru činí 19 s veliteľom
20.
Všeobecná žiadosť členov je, aby obec riadne dávala
sľúbenú ročitú podporu a to 1000,-Kč. V páde že by sa
neupotrebily uložila na meno hasičského sboru do
banky. Ďalej sa žiada, aby obec hradila poistné členov
sboru. Nemožno sa držať na zábavy a divadlá, poneváč
Foto č. 10: Zápisnica 23. 1. 1927
taká nedôvera z gazdovskej strany oproti hasičskému
sboru, poneváč členovia nie sú gazdovskí, lež chudobní hoferi a služobní, na príjem pri
zábavách nemožno očakávať z gazdovskej strany.
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Každý člen hasičského sboru má dostať nohavice. Nemožno od nich žiadať, aby cvičenie
a páde požiaru vo svojich nohaviciach nastúpil službu.
Člen Jozef Augustín potrebuje novú blúznu a opasek, poneváč je tak silno vyvinutý, že ani
jedna rezervná mu nezodpovedá.
Voľné návrhy neboli podané s týmto porada zaklúčila a zápisnica uzavretá.

Jozef Augustín
revizor I.
Nagy Fabian
revizor II.

Dominik Müller
tajomnik

Dominik Müller
veliteľ
Sivák Rudolf
podveliteľ

Po porade pristúpili ešte 2 členovia menom: František Antal r. 1903 a Michal Barbírik r.
1907.
Rok 1931 – na Valnom zhromaždení sa uskutočnili voľby výboru DHS - zloženie výboru
DHS Farkašín
Veliteľ: Michal Kucman
Nám. veliteľa: Ján Kollár
Pokladník: František Mercel
Tajomník: Jozef Rovenský
Strojník, Gazda: Vincent Gallo
Revízori: Rudolf Šulec, Ferdiš Široký
Zbor mal: 20 členov
Z obdobia vzniku Farkašínskych hasičov sa k spracovaniu tejto publikácie
nezachovala, resp. nebola k dispozícii žiadna fotografia našich hasičov.
Počas vysviacky novopostaveného kostola sv. Terézie z Lisieux vo Farkašíne
v októbri 1934, sa konala veľká slávnosť, na ktorej sa okrem našich hasičov zúčastnili aj
kerestúrski hasiči, ktorí si urobili spoločný záber na dvore v Retzerovom mlyne. (Foto č. 11)

Foto č. 11: Kerestúrski hasiči r. 1934 vo Farkašíne (archív DHZ Križovany n/D)
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Rok 1935 – rok požiarov vo Farkašíne – podľa záznamov v „Knihe zápisníc DHS Farkašín“
sa uvádzajú v roku 1935 nasledovné požiare v obci Farkašín (opis)
19. 6. o 22:30 hod. požiar v dome Jána Širokého, dostavili sa hasičské zbory Farkašínsky,
Opajský a Trnavský, ukončený o 4-tej hodine ráno.
4. 7. o 12:30 hod. zhorel dom Petráš Imrichov a Petráš Jozefov. Dostavili sa hasišské zbory
Farkašín, Kerestúr, Opaj a Trnava. Koniec o 3-tej hodine ráno.
10. 7. o 08:00 hod. ráno vypukol u Michala Magulu a zhoreli domy Richnák Albert, Srdoš
a Štefunko Rudolf. Tu pracovali DHZ Farkašín, Opaj a Trnava. Koniec požiaru o 10:00 hod.
21. 7. o 08:00 hod. večer zhoreli domy Štefunko, Mikuš, Michalik Alojz, Ján Polakovič. Pri
požiari pracovalo 5 hasičských zborov, Farkašín, Majcichov, Opaj, Kerestúr a Trnava.
Koniec požiaru o pol noci.
19. 8. o 08:00 hod. ráno, požiar vypukol a zhorel Morvaj a Haluzický, kde sa dostavili
Farkašínski hasiči. Koniec o 10:00 hod.
12. 10. o 02:00 hod. ráno vypukol požiar u Bajcára, kde sa dostavil Farkašínsky hasičský
zbor. Koniec požiaru o 05:00 hod. ráno.
Podrobnejšie údaje napr. o škodách na majetku v jednotlivých objektoch, či bol niekto
zranený a podobne, sa v zápisoch nenachádzajú. Neuvádzajú sa ani príčiny požiarov, ale
v tomto roku bol pre hasičov, nielen farkašínskych, dosť náročný. Nedisponujeme
informáciou, či aj okolité obce mali v tom období také množstvo požiarov. V poznámkach sa
nenachádza údaj o tom, či neboli založené úmyselne, alebo to boli požiare iba z nepozornosti
a náhody.
Rok 1936 – bol na Valnom zhromaždení zvolený nový výbor - zloženie výboru DHS
Farkašín
Veliteľ: Michal Kucman
Nám. veliteľa: Ján Kollár
Pokladník: František Mercel
Tajomník: Rudolf Šulec
Strojník, Gazda: Jozef Kocian
Revízori: Šuran, Široký
Trubač: Michal Horváth
Zbor mal: 17 členov
V dvadsiatich a tridsiatich rokoch 20. storočia boli bežne pre hasičské zbory
zakupované ručné striekačky. Postupne sa však objavovali motorové a automobilové
striekačky. V tridsiatich rokoch si motorové striekačky zaobstarali viaceré DHS, napr.
Zeleneč 1939, Malženice 1936, Kátlovce 1936, Farkašín 1937, ktorou disponoval náš
hasičský zbor.
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Zápisnica (opis) (Foto č. 12, 13, 14)
napísaná dňa 16. januára 1938 na valnom shromaždení
DHS Farkašín 1938.
Za prítomnosti všetkých t. č. členov v počte 20 mužov
prejednávalo a vzalo na vedomie valne shromaždenie
tento program.
a) pomery administrativne a štatisticke
b) pomery finančne
c) pomery technicke
d) pomery samaritanské
e) volby funkcionarov.
a) Za predsedníctva Fr. Kučeru podal tajomník sboru
R. Šulec správu o administratívních a pomeroch
štatistických. Zistili sme činnosti a v ramci, že sbor
Foto č. 12: Zápisnica 16. 1. 1938
je týchto stanov.
Sbor založený bol v roku 1925, z reorganizovaný 1932. Pristúpil k OHJ č. 28 v Trnave r.
1932. Terajších činních členov vykazuje 20 a stoho 2 samaritáni. Všetci sú poistení proti
úrazu. Poistení je i pár koní ako požiarný záprah. Poistky platí obec. A to za mužstvo 278.40
Kč za záprah 60 Kč. Sboro dobierá hasičské listy a letectvo. Jednáca zápisnica koncom roku
vykazuje 4 bežné čísiel, 4 kultúrné prednášky, 2 tanečné zábavy, Schodzy veliteľských 4,
výborových 4, členských 4, Riadn. Váln. Shrom. Jed. v ruku 1937 pristúpilo počet členov 3.
b) Pomery fynančné vykazujú za 1937 od obci dostal D.H.S. 247 Kč a od As. Odd Z.H.J.
1710 Kč a uazvierka pokladničnej hotovosti (br. Fr. Mercelom).
c) Pomery technické:
Sbor DHS. má pracovné rovnošaty a to: 20 bľúz. 20
nohav. vychackové, 17 bľúz, 17 nohav. čiapky: 5,
dorast. 2, poddôstoj. 37 pre mužstvo 2 sekery doust.
25 pre mužstvo 1 motor. striekačku a 1 ručnú. Hadíc
a to: 180 m dobrých 30 poškodených. Savice 8 m
dobrých, 8 poškodených. 1 sud na vodu, hadicový
navyjak 2 kuse.
Has. Skladište drevené kryté škrydlu, jeho rozmery sú
5x4.5x3 pop. číslo 11. stavu dobrom. Treba by bolo
postaviť nové muruvané pre motor. striekačku celková
cena has. inv. 31 000 Kč. Revizori sbor. skontrolovali
inv. sboru 10. X. 1937. Praktických cvičených
prevedol sbor 2.
d) Pomery samaritánské: Dvoch členov zních 2
muži. Sbor má 1, nosítka, lekárníčka nástenná, 2
prenosné torbičky. Cena samaritánskeho inventáru
300 Kč.
Foto č. 13: Zápisnica 16. 1. 1938

František Mercel
vel.
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Zápisnica (opis) (Foto č. 15)
Zapisnica napisana dna 22. februara
na viborovej schode kde sa vibor
uzniesol zakupit hasičskej zastavi po
viborovej schodze. Bola aj členska
schodza kde vibor predniesol svoj
navrh členstva ked šetci členovia
sboru boli zato abi bol navrh viboru
schvalení a zastava zakupena. Den
posviack bol stanoveni na 1. Juna.
Tojest na Svatodušnu nedelu.
Zaroven sa uznesol sbor požiadat O.
H. J. na abi boli pritomni pri
posviacke a žiadosť odoslal.
F. Mercel
Velitel

Foto č. 15: Zápisnica 22. 2. 1941

Taj.
Rudolf Šulec

Dňa 22. februára 1941 členská schôdza DHS Farkašín odsúhlasila zakúpenie
„Hasičskej zástavy“. Bol to termín 20. výročia prvej zmienky o DHS Farkašín. Za návrh
výboru hlasovali všetci členovia DHS. Zástava bola objednaná a zakúpená u
spoločnosti František HUDAŇ – výroba kostolných predmetov, Dunajská 20, Bratislava
a následne 1. júna 1941 bola vykonaná posviacka zástavy. Správy o objednaní ceny za výrobu
a zakúpenie zástavy sa nezachovali, ale podľa dostupných informácií sa robila obecná
zbierka, z ktorej výťažku sa zástava zakúpila. Na zbierke sa okrem členov DHS podieľala
podstatná väčšina obyvateľov Farkašína, ktorých menný zoznam bol vyznačený na samotnej
zástavovej tyči. Okrem členov DHS, darcov, sú na tyči označené i ďalšie významné osoby
z obce a okolia, ktoré v tom čase pôsobili na rôznych pozíciách a dobrovoľné hasičské zbory
zo širokého okolia. Na tyči sa nachádza 206 označených osôb a organizácií. Na posviacke
boli krstné mamy Terézia Slezáková a Magdaléna Falathová, pravdepodobne rodiny, ktoré
najviac prispeli na výrobu zástavy, a ktoré k zástave zabezpečili aj vyšitie stúh, ktoré sú
súčasťou našej slávnostnej zástavy.
Zástava, ktorej rub a líc sú bordovej farby a je vyšívaná zlatými niťami, má rozmery 160 x
100 cm.

Foto č. 16: Palica k zástave DHZ Vlčkovce z roku 1941
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Foto č. 17: RUB: vyšitý v strede sv. Florián s nápisom
„Bohu na slávu – blížnemu na pomoc“

Foto č. 19: Červená časť stuhy s nápisom
„Terézia Slezáková 1941“
Čierna časť stuhy s nápisom
„Bohu na slávu blížnemu na pomoc“

Foto č. 18: LÍC: vyšitý v strede znak DHS s nápisom
„Dobrovoľný hasičský sbor Farkašín“

Foto č. 20: Biela stuha - "Za boha a národ" 1941
na rube Magdalena Falathová
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Foto č. 21: Biela stuha - "Za boha a národ" 1941
na rube Magdalena Falathová

Foto č. 22: sv. Florián vyšitý na zástave DHS Farkašín
z roku 1941

Foto č. 23: Členovia DHS Farkašín zo dňa 7. 9. 1941 pred Farkašínskym kostolom.
V hornom rade zľava: Bošácky Alfonz, Široký Ferdinand, Horváth Imrich, Magula Ján, Horváth Michal,
Magula Michal, Vaško Ján, Hanus Jozef, Kollár Jozef
V strednom rade zľava: Viselka Karol, Kollár Ján, Mercel František, Šulec Rudolf, Šimo Jozef
Dolu ležiaci: Šulec Anton, Pétery Ján
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Dňa 5. októbra 1941 sa vo Farkašíne uskutočnilo slávnostné otvorenie a odovzdanie
priestorov novopostaveného Obecného domu – kultúrneho domu občanom obce. Slávnosť sa
konala za účasti širokej verejnosti. Súčasťou osláv bolo aj slávnostné privítanie hostí už aj
s novou hasičskou zástavou, ktorou nastúpení farkašínski hasiči pozdravili prichádzajúcich,
predsedu Slovenského snemu Martina Sokola, ktorého okrem iných hostí sprevádzal vtedajší
starosta obce Michal Rovenský a veliteľ DHS František Mercel. (Foto č. 24)

Foto č. 24: Slávnostné otvorenie Kultúrneho domu vo Farkašíne 5. 10. 1941, vpredu Martin Sokol,
starosta Michal Rovenský, veliteľ DHS František Mercel.
Vpravo stojaci hasiči: Michal Magula, Ján Vaško, Imrich Horváth, Karol Vise lka

Na dvore za kultúrnym domom sa súčasne postavil ďalší objekt, ktorého jedna
miestnosť bola vyčlenená ako garáž pre dobrovoľných hasičov – hasičská zbrojnica. Tým sa
zabezpečili vhodnejšie priestory na uskladnenie hasičskej techniky a ich výzbroje. Uvedené
priestory členovia DHZ využívali až do roku 1998, kedy sa celý objekt prerábal.

Foto č. 25: Pohľad na vstup do hasičskej zbrojnice z roku 1995
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V roku 1942 na Valnom zhromaždení DHS Farkašín, pri voľbách výbor nebol zmenený
a zostal pôsobiť v pôvodnom zložení:
Predseda: Ján Kollár
Veliteľ: František Mercel
Veliteľ čaty: Michal Magula
Tajomník: Rudolf Šulec
Pokladník: Michal Horváth
Strojník: Karol Viselka
Gazda: Jozef Kocian
Revízori: Anton Šuran, Jozef Šimo
Zbor mal: 17 členov
Zápisnica (opis) (Foto č. 26)
Zapisnica napisana dna 16. 9. 1945.
Dobr. Has. Sbor usporiadal viborovu a i člensku schodzu na ktorej bol prečítaní dopis od
velitela v ktorom sa vzdáva velitelstva a i členstva sbor sa rozhodol a previedol volbu noveho
velitela a sice zvolený bol Brat Michal Retzer ako velitel jednohlasne. Namitki nebolo žiádnej
proti volbe.
Dalej sbor sa uzniesol že dna 14. 10. 945 v Keresture na obvodnom cviceni sa zúčasní s mot.
Strick cvicenie prevedie podla obežníka čis 5/1945. ako školne cvičenie a utočnie.
Šulec Rudolf
taj.

Michal Retzer
velitel

Foto č. 26: Zápisnica 16. 9. 1945
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Zápisnica (opis) (Foto č. 27, 28)
Zapisnica napisana dna 18.XI.1945
na riádnom valnom shromaždeni
kde bol zvoleni za predsedu valneho
shromaždeniá Viselka Karol ktorí
zahajil a privital hostov žiadal abi
bola prečitana zapisnica minuleho
val. shrom. načo členi sa uzniesli že
nemusi bit čitana načo prišli spravi
činovnikov ako tajomnika ktorí
podal
spravu
administrativnu
Pokladni
spravu
pokladničnu
a Dozorca majetku o stave majetku
D.H.S. potom nasleduval udelenie
Absolutoria činovnikov dalej prijatie
Zmenu novich stanov načo sbor
jednohlasne prijal zmenu stanov
a uzniesol sa za pravoplatné.

Foto č. 27: Zápisnica 18. 11. 1945

Dalej nasledovali volbi funkcionarov
Jednohlasne boli zvoleni nasledovne:
Velitel
m. Velitel
Tajomnik
Pokladnik
Doz. majetku
Reviz. Učtov
Velit. sam. oddielu
Strojník

Retzer Michal
Kollár Ján
Šulec Rudolf
Horvath Michal
Šimo Jozef
Široký, Magula Jan,
Križanovič Jozef
Šulec Anton
Viselka Karol

dalej boli dvaja členovia deleguvani na
okr. val. shromáždenie dňa 25.XI.945
v Trnave Viselka a Šulec R.
Val. shromaždeni prijalo troch novich
členov a to Mihok František, Magula
Kamil a Klimo Jozef. Tak že sa stali členmi
D.H.S. dnom 18.XI.945 ktori zložili slub
a vernosť hasičskeho sboru vo Farkašine.
dalej nastala volna debata a zakončenié
Farkašine dna 18.XI.945
Šulec Rudolf
tajomník

Foto č. 28: Zápisnica 18. 11. 1945

Michal Retzer
velitel
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Zapisnica čis. 6 947 (opis) (Foto č. 29)
Zapisnica napisana dna 23.IV.
kedi D. H. S. previedol praktické
cvičenie s hadicami na ihrisku vo
Farkašine.
Dalej po cviceni usporiadal sbor
Viborovu a člensku schodzu na
ktorej sa členi rozhodli zavolat
bivaleho velitela Frant. Mercela
za člena ai ako velitela preto že
velitel Michal Retzer spominal
velku prácu vo sbori a on musi it.
za svoju povinostu a nastupit
vojansku službu a preto by sa
nemohol venuvat has. sboru a jeho
programu.
Sbor sa rozhodol že 26. IV. svola
znovu člensku schodzu a zavolá
písomne i Frant. Mercela.
Šulec Rudolf
tajomnik

Foto č. 29: Zápisnica 23. 4. 1947

František Mercel
velitel

Zapisnica čis. 7. 947 (opis) (Foto č. 30)
Zapisnica napisana dna 26. IV. 947.
D. H. S. usporiadal Viborovu
a člensku schodzu na ktoru bol
zavolaný Fr. Mercel a tím vstupil do
zboru a bol volený ako velitel. D. H.
S. Farkašine. Všeci členi ktorích
bolo 15 boli spokojni z jeho prijatim
načo on slubil vsetko usilie pre sbor.
Dalej bol prečitaní dopis ako
pozvanka na 75. viročie D. H. S.
v Seredi a posviacku has. zástavi na
den 25.V.947 sbor sa uzniesol že
o tomto bude ešte prejednavat na
buducej členskej schodze.
Šulec Rudolf
tajomnik

František Mercel
Velitel
Foto č. 30: Zápisnica 26. 4. 1947
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Zápisnica č. 15 (opis) (Foto č. 31)
Zápisnica napísana dna 7.X.947.
D.H.S. usporiadal posviacku automotorovej
striekački dna 5.X.47 ktora bola zadovažená od
Vojanskej spravi v Zlatovciách. Ako predavok
vojnovej škodi v hodnote 15 000 kč.
Slavnosti sa zučastnili ako Velitel S.Z.H.J. Pán Bélo
Voldán. Za OHJ. Trnava Velitel Štefan Novák a jeho
zastupca Berci Minarik. Sbori Kerestúr. Opoj.
Serdehel. Linč slavnost bola prevedenia za učasti asi
1000 ludi z obce Farkašin a inich.
Šulec Rudolf
taj

Foto č. 31: Zápisnica 7. 10. 1947

Frant. Mercel
velitel

Foto č. 32: z 5. 10. 1947
V prvom rade: Magula Ján, Horváth Michal
V druhom rade: Šimo Jozef
V treťom rade: Vaško Ján

Zo spomienok Ing. Jána Mercela (1932, Bojnice)
„Môj otec František Mercel bol dlhoročným veliteľom DHS Farkašín. Členom DHS bol od
roku 1925, odkedy pôsobil ako pokladník. Každú nedeľu popoludní sa zdržiaval na hasičskej
zbrojnici, kde mali stretnutia, robili nácviky, ako aj prípravu a údržbu techniky, aby boli
pripravení na zásah.
Uvedenou požiarnou automotorovou striekačkou boli na súťaži hasičských zborov v Trnave.
Pri návrate zo súťaže, keď prechádzali zákrutou na hranici chotára medzi Modrankou
a Vlčkovcami sa auto prevrátilo do priekopy. Auto šoféroval vtedajší tajomník Rudolf Šulec
a otec sedel vedľa neho. Všetci hasiči vypadli do poľa a nič sa im nestalo, len otcovi zachytilo
pravú ruku, ktorú mu zlomilo a polámaných mal niekoľko rebier. Hasiči auto vrátili na kolesá
a pokračovali domov. Otec chodil po ošetrení s drátenou dlahou, ktorú mu dali na zlomenú
ruku.“
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Zápisnica čis. 18 (Foto č. 33)
Zápisnica napisana dna 27.XI.1947.
D. H. S. usporiadal Viborovu a člensku
shodzu za pritomnosti 19. členov na ktorej
bol referovaný priebeh troj denného kurzu
v Trnave na O. H. J.
Dalej sa sbor uzniesol prijat Mercel
Františka narod dna 1. XII. 1875vo
Farkašine za čestného člena dnom
vidržiavania viborovej a členskej schode.
Šulec Rudolf
taj.

František Mercel
velitel

Foto č. 33: Zápisnica z 27. 11. 1947

Čestným členom DHS Farkašín sa stal František Mercel (1875), menovec veliteľa
DHS, ktorý býval v uličke pod hostincom. František Mercel sa stal prvým čestným členom
DHS Farkašín. Bližší dôvod nebol oficiálne uvedený, ale zo spomienok sa hovorilo, že mnohí
členovia DHS sa u neho v dome často stretávali na dobré víno, ktoré dorábal na
Farkašínskych Vinohrádkoch.
Vyhláškou povereníka vnútra č. 964 zo dňa 11. júna 1948, č. A – 311/16 – II/3 – 1948
– o zmenách úradných názvov miest, obcí a osád, bolo zmenených 730 názvov miest, obcí
a osád na Slovensku. Uvedená zmena sa dotkla aj našej obce a bol zmenený názov Farkašín
na súčasný názov obce, Vlčkovce.
V roku 1949 sa udial ďalší zásadný zásah do života všetkých občanov našej obce.
V dôsledku zmeny územnosprávneho členenia bola obec Vlčkovce začlenená do okresu
Sereď, kde sme boli až do roku 1960, kedy sa po opätovnej úprave územno-správneho
členenia Vlčkovce vrátili späť do Trnavského okresu. Z uvedeného dôvodu bol aj DHZ
Vlčkovce v rokoch 1949 až 1960 zaradený do OHJ č. 34 – Sereď, a preto bola všetka agenda
zasielaná do nového okresu.
Dňa 17. mája 1950 bol schválený zákon č. 62/1950 Zb. o ochrane pred požiarmi
a inými živelnými pohromami. Starostlivosť o požiarnu ochranu bola zverená národným
výborom. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) bol premenovaný na Miestnu jednotu
Československého hasičstva (MJČH). Výkonnou jednotkou sa stal „hasičský zbor“. Miestne
jednoty Československého hasičstva (MJČH), ako základné články, boli v roku 1953
premenované na Miestne jednoty Československého zväzu požiarnej ochrany (MJ ČSPO).
Zanikol veliteľský systém a do čela miestnej jednoty (MJ) je ustanovený voľbou predseda,
ktorý organizáciu ako zložku národného frontu (NF) zastupoval navonok.
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Hlásenie OHJ v Seredi 26. 2. 1950 – hlásenie sa posielalo už na OHJ Sereď, kam bola naša
organizácia po zmenách zaradená
Činných členov - 22
Čestných členov - 1
Narukovaných členov – 2
Veliteľ: František Mercel
Predseda: Ján Kollár
Tajomník: Rudolf Šulec
Pokladník: Michal Horváth
Strojník: Karol Viselka
Gazda: Jozef Šimo
Vel. samaritánov: Anton Šulec
Revízori: Ján Vaško, Bohunický
Od roku 1951 evidujeme ďalšiu zmenu názvu organizácie Miestna jednota
Československého hasičstva vo Vlčkovciach.

Foto č. 34: Striekačka PPS 8, ktorú používali naši hasiči od 50-tich rokov
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Zápisnica č. 5 (opis) (Foto č. 35, 36)
Vlčkovce, dňa 8. apríla 1951
Miestná Jednota ČS. hasičstva usporiadala mimoriadne valné shromaždenie za prítomnosti
14 členov na ktorej bol tento program:
1. Prečítanie zápisnice zo schôdze konanej dňa 1.4.51.
2. Zpráva tajomníka o činnosti za rok 1951 ktorý predniesol činnosť v MJČSH podľa
výkazu. Ďalej bola nanosená administratívna činnosť a to došlo 33 spisov, odoslaných
bolo 11 spisov.
3. Zpráva pokladníka bola prednesená podľa pokladničnej knihy.
4. Zpráva revízorov: účtovná správnosť pokladničnej knihy bola tymyto potvrdená.
5. Udelenie absolutária doterajšiemu výboru.
6. Predloženie kandydátky predsedom návrhovej komisie a voľba nového výboru bola
odhlasovaná podľa pripájaného soznamu.
7. Navrhnutie delegátov na Okresnú konferenciu OHJ. Členstvo navrhlo týchto bratov:
Eduard Falath, Jozef Klimo.
8. Prečítanie referátu Č. S. sväzu Hasičstva.
9. Volná diskusia na ktorej bolo zhodnotenie ďalšie budovanie Jednoty ČS. Hasičstva
v našej ľudovodemokratickej republike pod heslom „láska k blýžnému“.
10. Zakončenie: Pre neúčasť delegáta určeného na túto schôdzu bola valná hromada
skončená kde predseda vyzdvihol hlavne úsilie MJČSH aby táto i naďalej sa zapájala
svojou aktivitou na obranu mieru a takto prispelo k zdarnému úspechu budovánia
socializmu u nás.
Schôdza ukončená o 1510hod.
Tajomník MJČSH:
Šulec Rudolf

Predseda MJČSH:
František Mercel

Foto č. 36: Zápisnica z 28. 4. 1951

Foto č. 35: Zápisnica z 28. 4. 1951
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1. 5. 1952 na výročnej schôdzi MJ ČSH Vlčkovce boli prevedené voľby funkcionárov
a ďalej pracovali v nasledovnom zložení:
Veliteľ: František Mercel
Predseda: Ján Kollár
Tajomník: Rudolf Šulec
Pokladník: Michal Horváth
Hospodár: Jozef Šimo
Strojník: Karol Viselka
Revízori: Ján Vaško, Anton Šulec
V roku 1953 do platnosti vstupuje Zákon č. 35/1953 o štátnom požiarnom dozore.
Výkonnou zložkou na obci sa stala verejná hasičská jednotka (VHJ), avšak o krátky čas v tom
istom roku bola premenovaná na verejný požiarny zbor (VPZ). Tento bol v roku 1956
premenovaný na „Požiarny zbor“ (PZ).
V roku 1956 sa na výročnej členskej schôdzi uskutočnili voľby členov výboru
Požiarneho zboru Vlčkovce
Predseda: František Mercel
I.podpredseda, veliteľ: Jozef Šuran
II.podpredseda: Eduard Falath
Osvetový ref.: Alojz Hruška
Organizačný ref.: Jozef Šimo
Preventívny ref.: Karol Viselka
Pokladník: Ján Vaško
Tajomník: Michal Magula
Revízori: Michal Horváth, Alfonz Bošácky
Dňa 17. apríla 1958 vstupuje do platnosti Zákon o požiarnej ochrane č. 18/1958, ktorý
okrem iného zvýšil právomoc miestnych národných výborov na úseku zabezpečovania úloh
požiarnej ochrany.
Zo zápisnice z výročnej členskej schôdze 30. 11. 1958 – kde sa uskutočnila voľba výboru,
ktorý v ďalších rokoch pracoval v nasledujúcom zložení:
Predseda: Viliam Riško
Veliteľ: Jozef Šuran
Tajomník: Anton Pétery
Preventívny ref.: Augustín Královič
Kultúrny ref.: Jozef Hanus
Materiálno-technický ref.: Rudolf Šulec
Org. Ref.: František Koštial
Pokladník: Ján Vaško
Revízori: Alojz Hruška, František Mercel
Podľa evidencie v uvedenom roku mal Požiarny zbor Vlčkovce 32 členov, 3 členovia
na vojne a 3 čestných členov (František Mercel, Jozef Kollár a Jozef Hanus).
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Veľkým zásahom do činnosti nielen obcí, ale aj zväzu požiarnej ochrany bola v roku
1960 ďalšia územná reorganizácia okresov na Slovensku. Vlčkovce sa stali obcou okresu
Trnava a MJ ČSPO Vlčkovce bola zaradená do okrsku č. 37 – Križovany n/D (ďalšie obce
okrsku boli Opoj, Majcichov a Vlčkovce), v rámci Trnavského okresu. Týmto rokom sa opäť
presúvala celá agenda pod okresnú organizáciu v Trnave.

Foto č. 37: Kurz strojníkov, ktorého sa zúčastnil F. Lancz (stredný rad 6. zľava), Martin r. 1963

V roku 1965 na základe rozhodnutia ÚV KSČ IV plenárne zasadnutie Ústredného
výboru Československého zväzu požiarnej ochrany (ÚV ČSPO), ktoré sa konalo v máji toho
istého roku, zrušilo dobrovoľné závodné požiarne jednotky (DZPZ). To znamená, že zanikla
i MJ ČSPO v Cukrovare Vlčkovce, avšak iba ako organizačná zložka, ktorá plnila úlohy u nás
v cukrovare. Niektorí členovia, ako zamestnanci cukrovaru, boli taktiež členmi obecnej
hasičskej jednotky.
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Hasiči vo Vlčkovskom cukrovare
Každý väčší závod musel byť pripravený a mať vycvičených a pripravených
zamestnancov - hasičov na ochranu pred požiarmi. Zároveň podľa veľkosti objektu a počtu
zamestnancov museli mať k dispozícii príslušné vybavenie a techniku. Inak to nebolo ani
v našom cukrovare. Vo farkašínsko-vlčkovskom cukrovare bolo zriadené samostatné požiarne
družstvo - „Závodná jednotka“, ktorá bola vybavená dostatočným výstrojom a výzbrojom
jednotlivcov, a taktiež prívesom s prenosnou motorovou striekačkou a výsuvným rebríkom.
Členovia mali pravidelne nácviky, aby sa pripravili na jednotlivé problematické miesta, kde
by mohlo prísť k požiaru a aby mali sústavne funkčnú techniku. Z dostupných informácií
a spomienok sa podarilo získať len približné údaje o členskej základni. V 50-tich a 60-tich
rokoch viedli činnosť hasičov v cukrovare Imrich Horváth ako veliteľ a Karol Viselka ako
strojník.

Foto č. 38: Hasiči Vlčkovského cukrovaru - cvičenie Váhovce 1957
1. rad stojaci zľava – Karol Viselka, Ján Kuracina, Hrušovský František,
Potisk Augustín, Fabok Dušan, Chobot František,
Turanský Anton, Gabriel Štefan (šofér), Sekera Michal
2.rad zľava – Štastný Peter, Bilovecký Eduard, Horváth Imrich, Beno Štefan,
Potisk Jozef, Škvrnda Ján

Foto č. 39: Cvičenie Váhovce 17. 6. 1957 - Imrich Horváth a Eduard Bilovecký
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Foto č. 40: Zahlásenie pripravenosti družstva – Váhovce r. 1957

Foto č. 41: Veliteľ Imrich Horváth (nesie hadice) – Váhovce r. 1957

Foto č. 42: Zdolávanie prekážky, vľavo vzadu vozidlo „CANADA“,
ktorým sa prepravovali cukrovarskí hasiči.
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V roku 1965 na základe rozhodnutia ÚV KSČ, IV. plenárne zasadnutie ÚV ČSZPO,
ktoré sa konalo v máji, zrušilo dobrovoľné závodné požiarne jednotky. Uvedeným dátumom
zanikla MJ ČSPO v cukrovare Vlčkovce. Aj po týchto zmenách zostalo pôsobiť tzv.
„požiarne družstvo“. K dispozícii bola celá technika, výzbroj a výstroj, ktorá sa využívala.
Došlo k obmene mladších zamestnancov, ktorí nahradili starších hasičov. Veliteľom
požiarneho družstva bol Imrich Horváth, ktorý bol zároveň dlhoročným členom DHZ
Vlčkovce, a v 70-tich rokoch predsedom DHZ Vlčkovce.
V roku 1970 pre nízku spracovateľskú kapacitu bola výroba cukru vo Vlčkovskom
cukrovare zastavená.
V nasledujúcom období sa v areáli zmenila činnosť na strojárenskú výrobu:
- vývojové dielne sa zaoberali vývojom strojov pre potravinársky priemysel, ako účelová
organizácia slovenského cukrovarníckeho priemyslu
- CUKOP štátny podnik – Mechanizačné dielne Vlčkovce, a v niektorých halách vznikli
sklady pre Figaro, Kávoviny a pod.

Foto č. 43: Preukaz člena ČSPO, r. 1959

Aj napriek tomu, že „požiarna
jednotka“
nevykazovala
samostatnú činnosť a niektorí
jej členovia boli zároveň
členmi obecného dobrovoľného
hasičského
zboru,
tak
pravidelne nacvičovali zákroky
v rámci objektu a udržiavali
techniku v riadnom funkčnom
stave, aby mohla byť v prípade
potreby plne využitá. Techniku
PPS 12, výstroj a výzbroj mali
umiestnenú
v hasičskej
zbrojnici pri vrátnici cukrovaru.

Foto č. 44: Preukaz veliteľa požiarneho družstva, r. 1970

(Foto č. 45)
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Foto č. 46 - r. 1963

Foto č. 46, 47: Pohľad na objekt - garáž DHS v Cukrovare

Foto č. 47 - r. 2021

V roku 1962 sa uskutočnila prístavba k hasičskej zbrojnici za Obecným úradom
o jednu miestnosť, čím sa zväčšil priestor pre uskladnenie techniky, výzbroje a výstroje,
ktorou v tom období disponoval Vlčkovský hasičský zbor. Bolo to motorové vozidlo Tatra
805, ako aj príves s PPS 8, ktorú používali okrem zásahov aj na súťaže. To, že sa hasiči
vzorne starali o svoju techniku značí aj to, že striekačka PPS 8, rok výroby 1952, je ešte stále
funkčná, aj keď sa už nevyužíva, je bez prívesu a pôsobí iba ako technika na ukážky. (Zostala
ako jedna z mála vecí v depozite obce po ukončení činnosti našich hasičov.)
V uvedených rokoch sa vykonávali pravidelné, najmä nočné služby – hliadky počas
žatvy a mlatby na zabezpečenie výkonu ochrany majetku pred požiarmi.
V jesenných mesiacoch (pred zimnou vykurovacou sezónou) dobrovoľní hasiči
v spolupráci s poslancami Miestneho národného výboru vykonávali preventívne prehliadky
domov, bytov a iných objektov v rámci obce, ako ochranu pred požiarmi. Organizovali sa
hasičské zábavy.
V roku 1967 na základe rozhodnutia okresnej konferencie Československej požiarnej
ochrany v Trnave sa schválili a vykonali zmeny v okrskovom systéme a z pôvodných 40
okrskov vzniklo 12 okrskov. ZO DPO Vlčkovce bolo zaradené do okrsku č. 9 – Križovany
n/D. Prišlo aj k obmene funkcionárov výboru, našich vlčkovských hasičov.
1968 – 1972 pracoval výbor v zložení:
Predseda: Imrich Horváth
Veliteľ: Jozef Šuran
Zástupca veliteľa: Valerián Behúl
Strojník: Felix Lancz, Michal Vidlička
Pokladník: Ján Vaško
Revízori: Rudolf Šulec, Ján Magula
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V hasičskej zbrojnici bol uskladnený celý zvyšný materiál (výstroj, výzbroj, technika).
Aj keď boli priestory malé, naši hasiči zabezpečovali zodpovedne svoju činnosť. Zúčastňovali
sa pravidelne školení, kurzov, cvičení, súťaží, seminárov a odborných zamestnaní, ktorých
v tom období bolo organizovaných v značnom množstve pre jednotlivé funkcie, ale aj celé
hasičské družstvá.
V roku 1968 sa dvojtýždňového kurzu veliteľov v Martine zúčastnil aj člen ZO DPO
Vlčkovce Valerián Behúl (viď foto č. 48).

Foto č. 48: Valerián Behúl piaty z prava

Foto č. 49: Valerián Behúl prvý zľava

V roku 1969 prišlo k zmene názvu organizácie. Miestna jednota ČSPO bola
uznesením zjazdu premenovaná na Miestnu jednotu Slovenského zväzu požiarnej ochrany
(MJSZPO) a výkonná jednotka bola z požiarneho zboru (PZ) v súlade s vyhláškou MV SR
premenovaná na Verejný dobrovoľný požiarny zbor (VD PZ).
Zloženie výboru VD PZ Vlčkovce od roku 1972:
Predseda – Imrich Horváth
Veliteľ – Jaroslav Bočko
Zástupca veliteľa – Valerián Behúl
Strojník – Felix Lancz, Michal Vidlička
Pokladník – Ján Vaško
Revízori – Rudolf Šulec, Ján Magula
Člen výboru – Štefan Valky
V roku 1973 prichádza v zmysle záverov Slovenského zjazdu ZPO k zmene názvu.
Miestne jednotky (MJ) sú premenované na „Miestne dobrovoľné požiarne zbory“ (MD PZ).
Do nového roku vstúpila organizácia už pod novým názvom, Základná organizácia Zväzu
požiarnej ochrany (ZO ZPO) Vlčkovce.
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Foto č. 50: Členovia ZO ZPO Vlčkovce 1973
V stoji zľava: Králik Štefan, Králik Michal, Lenghart Pavol, Miklovič Milan,
Benčík Jozef
V podrepe zľava: Kollár Štefan, Masaryk Ján, Behúl Valer, Bočko Jaroslav

Rok 1975 bol pre našich hasičov rok slávnostný, keďže uplynulo 50 rokov od prístupu
nášho DHS Farkašín do OHJ č. 28 v Trnave. Na uvedené výročie zorganizovali naši členovia
v spolupráci s MNV Vlčkovce oslavy, ktoré boli spojené so súťažou hasičských družstiev na
ihrisku vo Vlčkovciach. Oslavy sa uskutočnili 30. júna 1975. Pri príležitosti 50. výročia naša
organizácia bola ocenená „Čestným uznaním OV ZPO Trnava“. Počas slávnostného dňa
okrem súťaží družstiev a ukážkou hasičskej techniky, bolo viacero našich členov ZO DPO
povýšených a ocenených za dlhoročnú prácu v prospech občanov na úseku boja proti
požiarom (viac v časti ocenenie). V tomto období bola ZO DPO Vlčkovce najaktívnejšia.
Zúčastňovali sa súťaží, a to spoločne aj so žiackym družstvom mladých požiarnikov.

Foto č. 51: Slávnostný nástup - 50. výročie DHZ Vlčkovce,
r. 1975 - Muži a žiaci DHZ Vlčkovce
Hlásenie podáva I. Horváth

Foto č. 52: Slávnostný nástup - 50. výročie DHZ Vlčkovce,
r. 1975 - Prevzatie ocenenia z OV DPO Trnava
Ocenenie preberá I. Horváth
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Foto č. 53: 50. výročie DHZ Vlčkovce, r. 1975 – Športový areál Vlčkovce
V stoji zľava: MUDr. Krupanský, I. Horváth, P. Lenghart, A. Bošácky, J. Magula,
J. Vaško, R. Šulec, M. Vidlička, F. Lancz, Š. Valky
V podrepe: J. Behúl, J. Benčík, J. Bočko, M. Králik, V. Behúl, J. Masaryk
Žiaci zľava: V. Kocian, A. Lancz, J. Leng hart, J. Madara, L. Valky, I. Dobrovodský,
F. Kosmál, L. Škorec, Š. Ševčík

Foto č. 54: 50. výročie DHZ Vlčkovce, r. 1975 – Športový areál Vlčkovce
Zľava: V. Kocian, F. K osmál, L. Valky, J. Lenghar t, Š. Ševčík, J. Madara, Ľ. Škorec
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Krúžok mladých požiarnikov vo Vlčkovciach
V rámci rozširovania záujmovej činnosti žiakov ZDŠ vo Vlčkovciach a z iniciatívy
DHZ Vlčkovce vznikol v roku 1974 krúžok „Mladých požiarnikov pri ZDŠ Vlčkovce“, ktorý
si zobral pod patronát dlhoročný člen výboru DHZ Vlčkovce, p. Štefan Valky.
Pán Valky postupne začal viesť chlapcov, mladých požiarnikov pri nácvikoch, čím chlapci
získali zručnosti a vedomosti nielen v oblasti požiarnej výchovy, ale aj telesnej prípravy,
brannej výchovy a zdravotníckej prvej pomoci a už v roku 1974 sa zúčastnili viacerých súťaží
v rámci okresných akcií „Plameň 1974“.
Zakladajúci
členovia
krúžku
„Mladých
požiarnikov“ boli: Ľuboš
Valky, Vlado Kocian,
Jaro
Madara,
Anton
Lancz, František Kosmál,
Štefan Ševčík, Jozef
Lenghart, Anton Šimo,
Rudolf
Antal,
Ivan
Dobrovodský, Ľubomír
Škorec, Ľubomír Kollár.
Samozrejme, že aj
pre družstvo žiakov sa
vybavila príslušná výstroj
a výzbroj,
najmä
na
súťaže, a to pracovné, Foto č. 55: Horný rad zľava - Štefan Ševčík, František Kosmál,
Jozef Lenghart, Vlado Kocián, Štefan Valky (vedúci družstva)
ako aj
slávnostnejšie,
Stredný rad zľava - Anton Lancz, Ivan Dobrovodský,
rovnošatové
oblečenie,
Ľubomír Škorec
Ležiaci zľava - Ľuboš Valky, Jaro Madara
ktoré sa využívalo počas
všetkých akcií.
Družstvo sa zúčastňovalo viacerých súťaží v rámci okresu – v Cíferi, Opoji,
Križovanoch nad Dudváhom, Šúrovciach, Majcichove, Hlohovci, Modranke, Kátlovciach,
Maduniciach. To, že chlapci aktívne cvičili, 2x do týždňa, okrem ďalších futbalových
tréningov (všetci boli zároveň hráči žiackeho družstva TJ Vlčkovce), sa prejavilo na dobrej
kondícii.V roku 1974 Vladimír Kocián získal prvú výkonnostnú triedu v prebore jednotlivca.
Naše družstvo mladých požiarnikov sa v roku 1974 zúčastnilo celookresného cvičenia
požiarnikov v Križovanoch n/D pri príležitosti 50. výročia DHZ Križovany n/D. V súťaži
„Plameň 77“ v celookresnej súťaži v Špačinciach obsadili 4. miesto.
Samozrejmosťou boli aj ďalšie aktivity našich Mladých požiarnikov, a tak sa
pravidelne zapájali do zberu textilu, skla, železa, papiera. Za dozoru a spolupráce starších
členov DHZ sa zúčastňovali aj brigád organizovaných na skrášľovaní našej obce. Zapájali sa
pravidelne do súťaží v rokoch 1978 - 1980, kde pribudli ďalší mladší členovia (ročník
narodenia 1966 - 1970). Následne bola činnosť Mladých požiarnikov ukončená z dôvodu, že
nebol dostatočný počet nových členov a pokračovala iba činnosť mužov DPO Vlčkovce.
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Výbor ZO ZPO Vlčkovce v roku 1975 pracoval v zložení:
Predseda – Imrich Horváth
Veliteľ – Jaroslav Bočko
Zástupca veliteľa – Valér Behúl
Strojník – Felix Lancz, Michal Vidlička
Tajomník – Ján Šulec
Pokladník – Ján Vaško
Revízori – Jozef Hanus, Rudolf Šulec, Jozef Šuran
Referent pre prácu s mládežou – Štefan Valky

Foto č. 56: Máj 1976 členovia DHZ Vlčkovce s družstvom žiakov (v pozadí Tatra 805)
Zľava v stoji: Michal Králik, Milan Miklovič, Marián Babiš, Pavol Lenghart,
Jozef Vidlička (predseda MNV), Jozef Benčík, Michal Vidlička,
Štefan Valky, Imrich Horváth (predseda), Valér Behúl.
V podrepe zľava: Jaroslav Bočko (veliteľ), Ľubomír Kollár, Ľubomír Škorec,
Štefan Ševčík, Fero Kosmál, Anton Lancz, Jaro Madara,
Jozef Vidlička ml., Vlado Kocian, Ľubomír Valky, Felix Lancz (strojník)

Foto č. 57: Križovany n/D - Družstvo žiakov DHZ Vlčkovce - nástup pred súťažou
Zľava: A. Lancz, L. Škorec, Ľ. Kollár, Š. Ševčík, M. Kalivoda,
V. Kocian, J. Lenghart, Ľ. Valky
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Foto č. 58: Ľ. Valky podáva hlásenie pred
začatím súťaže

Foto č. 59: Zahájenie súťaže v Križovanoch n/D r. 1976

Foto č. 61: Štefan Ševčík, Ľubomír Škorec
(Križovany n/D r. 1976)

Foto č. 60: Žiaci v akcii na súťaži v Križovanoch r. 1976
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Zloženie výboru ZO ZPO Vlčkovce v rokoch 1977 – 1980 – 1984:
Predseda – Alojz Hruška
Veliteľ – Jaroslav Bočko
Strojník – Felix Lancz, Michal Vidlička
Tajomník – Ján Šulec
Pokladník – Ján Vaško
Referent mládeže – Štefan Valky
Revízori – Jozef Hanus, Rudolf Šulec, Jozef Šuran
Členovia výboru: Štefan Ševčík, Jozef Vidlička

Foto č. 62: Zľava v stoji: Štefan Kollár, Michal Králik, Štefan Králik,
Ján Masaryk, Augustín Sekera, Jozef Šuran,
Štefan Valky
V podrepe – J. Gebel (Opoj), Jaroslav Bočko, M. Šéry (Opoj)

12. decembra 1985 vstupuje do platnosti nový zákon Slovenskej národnej rady č.
126/1985 Zbierky o Požiarnej ochrane, na základe ktorého sa zásadným spôsobom zlepšila
a zvýšila účinnosť požiarnej ochrany (PO).

41

Foto č. 63, 64, 65: Nástup na okresnú súťaž DHZ na ihrisku TJ Opoj v r. 1978, ktorej sa zúčastnili aj naši muži
DHZ Vlčkovce

Foto č. 63

Foto č. 64

Foto č. 65
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Výbor ZO ZPO Vlčkovce 1984 – 1987 - 1990
Predseda – Michal Bohunický
Veliteľ – Jaroslav Bočko
Preventivár, strojník – Felix Lancz,
Michal Vidlička
V roku 1988 malo prísť ku generačnej obmene
členskej základne. Bolo prijatých 13 nových členov,
18 až 20-ročných. Avšak, po absolvovaní vojenskej
služby sa späť vrátili iba niektorí jednotlivci,
a ostatní sa už dobrovoľnému hasičstvu nevenovali.

Foto č. 66: Preukaz veliteľa Jaroslava Bočku,

r. 1984 (člen 1965 – 2002)
V septembri 1989 naši hasiči dostali
z Okresného útvaru Zboru požiarnej ochrany v Trnave do svojej výstroje Pojazdnú prenosnú
motorovú striekačku PPS 12 R1, ktorú následne začali využívať v rámci svojej činnosti.

12. decembra 1990 prišlo k novele Zákona o požiarnej ochrane č. 126/1985 Zbierky,
prijatím zákona SNR č. 525/1990, a to v dôsledku uskutočňovaných spoločenskoekonomických zmien po roku 1989.
V mesiaci marec 1991 prišlo na základe uznesenia mimoriadneho zjazdu Zväzu
požiarnej ochrany SR (ZPO SR) k zmene názvu. ZPO SR bol premenovaný na Dobrovoľnú
požiarnu ochranu SR (SPO SR) a Základné organizácie Zväzu požiarnej ochrany (ZO ZPO)
na Dobrovoľné požiarne zbory (DPO). Začala sa používať nová symbolika a nové stanovy.
Dňa 27. apríla 1991 sa uskutočnila mimoriadna konferencia Okresného výboru
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave, na ktorej sa okrem iného uskutočnila reorganizácia
okrskového systému a zadelenie Základných organizácií DPO do okrskov – hasebných
obvodov a zvolilo sa nové vedenie okrskov. Vlčkovský zbor bol zaradený do okrsku č. 17 so
sídlom v Križovanoch n/D. Okrsok pozostával z požiarnych zborov z obcí Križovany n/D,
Opoj, Vlčkovce, Majcichov, Zavar, Brestovany a Dolné Lovčice. Do funkcie okrskového
veliteľa bol zvolený Stanislav Demovič z Križovian n/D, do funkcie okrskového inštruktora
Felix Lancz z Vlčkoviec, a za okrskového referenta prevencie bol zvolený Igor Kovačič zo
Zavara.
Výročná členská schôdza 11. 4. 1992 – 23 členov DHZ Vlčkovce
Výbor:
Predseda – Michal Bohunický
Veliteľ – Jaroslav Bočko
Strojník – Felix Lancz
Referent CO – Štefan Kollár
Pokladník – Milan Miklovič
Po územno-správnom členení okresov, ktoré sa
uskutočnilo v roku 1996 sa uskutočnila aj
reorganizácia v podmienkach okresu Trnava.
Z pôvodnej okresnej organizácie DPO Trnava
vznikli okresné organizácie DPO Trnava, Piešťany
a Hlohovec.
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Foto č. 67: Preukaz predsedu Michala Bohunického
(člen 1964-2001)

V rokoch 1996 – 1999 výbor DPZ Vlčkovce pracoval v zložení:
Predseda – Michal Bohunický
Veliteľ – Ľubomír Šuran
Preventista, strojník – Felix Lancz
Organizačný referent – Milan Miklovič
Referent mládeže – Peter Bočko
Strojník – Miloš Doktor
Referent CO – Štefan Kollár
V roku 1996 ukončil aktívnu činnosť dlhoročný veliteľ DHZ Jaroslav Bočko, ktorému
na zasadnutí OZ Vlčkovce poďakovala za vykonanú a obetavú prácu v prospech obce počas
svojho pôsobenia, starostka obce MUDr. Marušiaková.
V roku 1998 sa Obecné zastupiteľstvo rozhodlo odpredať vozidlo Tatra 805, ktoré
používali naši hasiči. Vyradili ju z dôvodu nerentabilnej opravy, ktorá by si vyžiadala
komplexnú rekonštrukciu. Naša Tatra 805 bola odpredaná lesníkom do Sverepca za sumu
25 000 Sk. V uvedenom roku sa vysťahoval priestor hasičskej zbrojnice, nakoľko sa
uskutočnila rekonštrukcia daného objektu na klubové priestory. Výstroj a výzbroj sa
umiestnila do pivničných priestorov obecného úradu a PPS 12 R1 sa umiestnila do garáže.
V tomto čase, keďže obec, ani naši hasiči nedisponovali žiadnym motorovým vozidlom, začal
útlm, a postupné ukončenie činnosti dobrovoľného hasičstva vo Vlčkovciach.
Výbor DPZ Vlčkovce v rokoch 1999 – 2002 pracoval v minimálnom počte a režime:
Predseda – Michal Bohunický
Veliteľ – Ľubomír Šuran
Preventista, strojník – Felix Lancz
Referent CO – Štefan Kollár
Jozef Švihorík
Milan Miklovič
V roku 2002 nadobudla účinnosť nová komplexná úprava vyjadrená zákonom č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, kde je ustanovená pôsobnosť orgánov štátnej správy,
miest a obcí na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj druhy a úlohy hasičských jednotiek pri
vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, rôznych haváriách, živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach.
V závere roka 2002 sa v Bratislave konal Snem DPO SR a po búrlivej diskusii prijal
zmenu názvu základného článku. „Dobrovoľné požiarne zbory“ (DPZ) boli s účinnosťou od
1. januára 2003 premenované na „Dobrovoľné hasičské zbory“ (DHZ). Požiarnikom sa začalo
hovoriť „hasič“. V tomto období už boli vlčkovskí hasiči v tzv. nečinnosti, nakoľko sa
nepodarilo získať ďalších aktívnych mladých členov, ktorí by pokračovali v činnosti.
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Foto č. 68: r. 1987 - Posledná rozlúčka s dlhoročným členom a predsedom DHZ Vlčkovce
Imrichom Horváthom (člen 1951 - 1987)
V popredí – Štefan Valky
Členovia DHZ: Michal Králik (zástava), Felix Lancz, J. Vaško (DHZ Opoj), Štefan Kollár
druhý rad sprava – Milan Miklovič, M. Sekera, Jaroslav Bočko, J. Lenghart

Foto č. 69: r. 1991 - Posledná rozlúčka s dlhoročným
členom, pokladníkom a veliteľom DHZ
Františkom Mercelom (člen 1925 - 1991)
DHZ zľava: Felix Lancz, Štefan Kollár,
Jozef Švihorík

Foto č. 70: DHZ zľava - Michal Vidlička, Milan Miklovič,
Drahomír Kabát, Peter Valky

Foto č. 71: Preukaz dlhoročného pokladníka a veliteľa
Františka Mercela, ktorý bol podľa
dostupných informácií najdlhšie pôsobiacim
členom DHZ Vlčkovce, a to v rokoch
1925 - 1991.
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OCENENIA DHZ VLČKOVCE A JEDNOTLIVÝCH ČLENOV DO ROKU 1990
Ocenenia ORGANIZÁCIE:
r. 1948 – Čestný diplom OHJ č. 28 v Trnave, pri príležitosti 25. výročia založenia OHJ
v Trnave.
r. 1975 – Čestné uznanie OV ZPO Trnava pri príležitosti 50. výročia pristúpenia DHZ
Vlčkovce do OHJ Trnava
Ocenenia JEDNOTLIVCOV:
Michal Bohunický (nar. 1927)

r. 1968 – Diplom a uznanie za činnosť PO MJ ČSZPO

Jaroslav Bočko (nar. 1942)

r. 1971 – Zlatá medaila „Za hrdinstvo“ udelené na pléne
OV PO Trnava
r. 1971 –Vyznamenanie „Za statočnosť“ udelené
Prezidentom ČSSR na návrh Vlády SSR
r. 1971 – Diplom a uznanie za činnosť PO MJ ČSSPO

člen (1964 – 2001)

člen (1965 – 2002)

Ján Vaško (nar. 1907)
člen (1932 – 1985)

r. 1975 – Zlatá „Medaila za vernosť“ za 40 rokov práce,
pri príležitosti 50. výročia pristúpenia
DHZ Vlčkovce do OHJ Trnava

Imrich Horváth (nar. 1915), člen (1951 – 1987)
Rudolf Šulec (nar. 1902), člen (1925 – 1986)
Michal Magula (nar. 1905), člen (1927 – 1978)
Alojz Hruška (nar. 1925), člen (1952 –2004)
r. 1975 – strieborná „Medaila za vernosť“ za 30 rokov
práce, pri príležitosti 50. výročia pristúpenia
DHZ Vlčkovce do OHJ Trnava
Alfonz Bošácky (nar. 1905), člen (1952 – 1988)
Ján Magula (nar. 1908), člen (1932 –1988)
František Mercel (nar. 1903), člen (1925 – 1991)
Jozef Šuran (nar. 1928), člen (1947 –1991)
r. 1975 – bronzová „Medaila za vernosť“ za 20 rokov
práce, pri príležitosti 50. výročia pristúpenia
DHZ Vlčkovce do OHJ
Felix Lancz (nar. 1935), člen (1965 – 2007)
Štefan Valky (nar. 1941), člen (1968 – 2002)
Ján Šulec (nar. 1939), člen (1974 –1990)
r. 1977 – „Čestné uznanie“ OV ZPO
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Michal Magula, Ján Magula,
Ján Vaško, Alfonz Bošácky,
Jozef Šuran, Rudolf Šulec,
Imrich Horváth, Jozef Hanus,
František Mercel, Michal Králik

r. 1977 – „Čestné uznanie“ ZO ZPO

Štefan Valky

r. 1978 – „Čestné uznanie“ za mimoriadnu obetavú
činnosť pri výchove mládeže v PO – OV
ZPO Trnava

Alojz Hruška, Ján Šulec

r. 1978 – „Čestné uznanie a diplom“ OV ZPO Trnava

Michal Bohunický, Felix Lancz

r. 1990 – „Medaila za zásluhy“ OV ZPO Trnava

Foto č. 72: Čestný diplom OHJ č. 28 v Trnave z roku 1948

47

Jaroslav Bočko (1942 – 2004) „ČLOVEK MEDZI ĽUĎMI“
Aj taký bol nadpis v časopise, ktorým bol opísaný príbeh mladého dobrovoľného
hasiča, člena DHZ Vlčkovce, ktorý veľmi dlho rezonoval nielen vo Vlčkovciach.
Dňa 14. apríla 1971 sa v podvečer vracal Jaroslav Bočko z práce z Modranky, kde
pracoval na JRD ako traktorista, domov do Vlčkoviec. Zastavil sa ešte na kraji dediny
u Hamranovcov, kde chcel zobrať stromčeky na výsadbu do záhradky pred domom. V ten
večer ich však nedoniesol.
Zo susedného záhumnia za Hamranovým dvorom sa ozval zúfalý detský krik. Ponad
strechy vystúpili husté kúdole dymu. V takom prípade sa dobrý hasič nezaprie. Okamžite
preskočil oplotenie a pred očami sa mu objavil strašný obraz. Z malého drevenného chlievika
na dvore za domom šľahali plamene a dvanásťročný chlapec bezradne pobehoval, kričal
o pomoc a brezovou metlou zúfalo bil do plameňov v snahe ich zadusiť. Z horiaceho
chlievika sa ozýval detský plač a výkriky. „Je tam malý Mirko“, vyľakaným hlasom stačil
povedať Janko. Sekundy neúprosne utekali, bolo treba rýchlo konať, bol sám, a preto sa musel
spoľahnúť na to, že každé jeho rozhodnutie musí byť čo najsprávnejšie, aby zachránil malého
štvorročného chlapca. Dvere aj stena boli v plameňoch a v hustom dyme sa tadiaľ k nemu
nevedel dostať. Za chlievikom bolo vyvýšené hnojisko, z ktorého sa dalo dosiahnuť na
strechu, ktorá ešte nebola v plameňoch. Zoprel sa do rozpálenej plechovej strechy celou silou.
Takú silu jeho ruky hádam nikdy nemali ako teraz. Aj napriek tomu, že rozpálený plech mu
poranil ruky, podarilo sa mu spraviť otvor, ktorý však musí zväčšiť, aby sa dostal k malému
Mirkovi. Ktovie, aká večnosť ubehla odvtedy, kým sa to podarilo. Jaroslav Bočko pozerá cez
otvor do horiaceho chlieva, ale vidí iba dym a oslepivé svetlo plameňov. Zrazu zbadá očká...
nič iné, len očká... zúfalé, nehybné, ochrnuté hrôzou. Snaží sa zachytiť chlapca, len ho
zachytiť. Cez otvor strechy vyšľahli plamene, požiar odtiaľ dostal ďalší prívod kyslíka.
Sekundy trvajú večnosť, jednou rukou drží strechu a druhou cez otvor zachytil chlapca,
ktorému už horela čiapka a svetrík a plamene im obom olizovali tváre. S vypätím posledných
síl vytiahol chlapca z horiaceho chlievika... Až potom pocítil prudkú bolesť na rukách a tvári.
Mirko tiež prenikavo kričal od bolesti.
Ďalej už udalosti dostali rýchli spád, zastavilo auto, ktoré ich oboch odviezlo do
trnavskej nemocnice. Potom sused Hamran natiahol hadicu od vodovodu a oheň zahasil. A
zostalo hlboké ticho, aj praskot plameňov utíchol, čas ide ďalej...
„Jaroslavovi Bočkovi, traktoristovi JRD z Vlčkoviec, členovi DHZ Vlčkovce, na
návrh Vlády SSR udelil prezident ČSSR štátne vyznamenanie „ZA STATOČNOSŤ“.
(foto č. 73) Vyznamenaný 14. apríla 1971 zachránil život štvorročnému Mirkovi pri požiari vo
Vlčkovciach.“
Pri odovzdávaní vyznamenania za uvedenú udalosť, ktorá sa neskončila tragicky len
vďaka jeho duchaprítomnosti a hrdinstvu, Jaroslav Bočko iba poznamenal „Veď sme ľudia“.
Ďalej bola Jaroslavovi Bočkovi udelená zlatá medaila „ZA HRDINSTVO“ (1971)
(foto č. 74) a „Diplom a uznanie za činnosť PO MJ ČSSPO“ (1971).
Jaroslav Bočko sa priženil do Vlčkoviec. Mladá rodina bývala v dome na "Mýte" až
do ukončenia výstavby rodinného domu, kam sa presťahovali. Dobrovoľnému hasičstvu bol
oddaný, keď ako 23 ročný (v roku 1965) sa stal dobrovoľným hasičom. V roku 1967 sa
zúčastnil kurzu veliteľov v Martine. Od roku 1971 bol veliteľom DHZ Vlčkovce, kde ako
veliteľ pôsobil do roku 1996. V roku 1996 ukončil ako veliteľ DPO svoju činnosť a zostal iba
radovým členom.
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Svojou činnosťou a pôsobením ako dobrovoľný hasič bol dobrým príkladom mládeži.
Pozícia dobrovoľného hasiča zostala v rodine, keďže dobrovoľnému hasičstvu sa venujú
synovia Tomáš a Peter (DHZ Vlčkovce), ako aj vnuci Tomáš a Šimon, ktorí pôsobia v DHZ
Križovany n/D.
Počas svojho pôsobenia bol Jaroslav Bočko aj členom Slovenského zväzu PO OV v
Trnave, kde určité obdobie pôsobil ako aktivista - okresný referent mládeže. Taktiež zastával
funkciu poslanca ONV v Trnave ako poslanec za obvod - za obce Vlčkovce, Opoj a
Križovany n/D.

Foto č. 73: r. 1971 - Jaroslav Bočko pri preberaní vyznamenania "ZA STATOČNOSŤ“

Foto č. 74: r. 1971 - Jaroslav Bočko pri preberaní
vyznamenania „ZA HRDINSTVO“
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Foto č. 75: Jaroslav Bočko - Vyznamenanie "ZA STATOČNOSŤ"

Foto č. 76: Ruky poznačené statočnosťou (r. 1971)
Vyznamenanie Jaroslava Bočku „ZA STATOČNOSŤ“ a „ZA HRDINSTVO“

Foto č. 77: Vyznamenanie
ZA VERNOSŤ

Foto č. 78: Vyznamenanie
ZA STATOČNOSŤ
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Foto č. 79: Vyznamenanie
ZA HRDINSTVO

Svätý Florián, patrón hasičov a záchranárov
„Svätý Florián sa stal patrónom hasičov a záchranárov pre svoj charakter a odvahu.
Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali
kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu, nasadením a obetovaním vlastného
života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov."
Svätý Florián (Florián z Lorchu) je katolícky svätec, patrón hasičov, pekárov,
hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou a aj suchom.
Florián je patrónom v Rakúsku, Česku, Bavorsku, Taliansku, Poľsku a aj na Slovensku.
Florián sa narodil 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. V roku 304
sa postavil na obranu 40 zatknutých a uväznených kresťanských legionárov v Lorehu. Za
pokus o ich vyslobodenie bol zatknutý, uväznený a odsúdený na smrť. Poprava sa konala 4.
mája 304 na brehu rieky Enns. Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne bol
utopený vo vodách Enns. Nie sú známe údaje koľko rokov mal v čase popravy.
Kult patróna hasičov bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe. Postavilo sa
množstvo jeho sôch na ochranu pred požiarmi. Vyobrazenia Floriána sa vyskytujú na
mnohých priečeliach budov, v erboch, pečatiach, sôch v obciach a na rázcestiach, ale hlavne
na hasičských zbrojniciach a hasičských zástavách. Pred Floriánom v 15. storočí boli
ochrancami pred ohňom sv. Agáta a sv. Vavrinec.
Povesť hovorí, že v ôsmom storočí zachránil Florián nemecké mesto Nurnberg pred
požiarom. Podľa legendy tiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a bol zachránený
na príhovor svätca. Sv. Florián sa zobrazuje ako rímsky dôstojník alebo vojak s prilbou na
hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie.
Deň sv. Floriána si každoročne pripomíname 4. mája ako deň hasičov a záchranárov.
Svätý Florián je oficiálnym patrónom hasičov. V mnohých obciach sa nachádzajú jeho
sochy. Poväčšine sa tieto sochy postavili ešte v 19. storočí. Stavali ich aj počas prvej
Československej republiky. Svätý Florián je pôvodne ochrancom pred ohňom, o čom svedčí
aj hymnická pieseň k svätému Floriánovi:
Od všetkého chráň nás zlého
chráň nás najmä od ohňov
v čase živlu škodlivého
buď nám mocnou ochranou.
Tvoj štít nech nás ochraňuje
nech nám nedá zahynúť
nech nás v žiali utešuje
a zaháňa viery kľud.
Keď Boh mračná a blýskanie
s hromobitím zosiela,
pros, aby sa v požehnanie
vôľa božia zmenila.
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Svätý Florián je v súčasnosti „najmladšou“ sochou umiestnenou v katastri našej obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Vlčkovce odsúhlasilo plochu na umiestnenie sochy, o ktorú
požiadal Ing. Ivan Dobrovodský. Po vybavení príslušných legislatívnych formalít zabezpečil
na vlastné náklady vybudovanie podstavca, dodanie a montáž sochy sv. Floriána aj
s venovaním
„VENOVANÉ OBYVATEĽOM OBCE
A ČLENOM DHZ VLČKOVCE“
6. APRÍLA 2019
Výstavba a umiestnenie sochy bolo zabezpečené a realizované v marci 2019.
Ing. Ivan Dobrovodský sochu venoval všetkým obyvateľom obce Vlčkovce a všetkým členom
DHZ Vlčkovce, ako ochrancu pred ohňom a požiarmi. Dňa 6. apríla 2019 počas slávnostného
odovzdania nových priestorov garáže DHZ a techniky našim hasičom, bola socha posvätená
Vdp. Ľubošom Matúšom.

Foto č. 80: Socha sv. Floriána pri vjazde k Hasičskej zbrojnici

Foto č. 81: Podstavec sv. Floriána s venovaním
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ZAČALA SA NOVÁ ETAPA VLČKOVSKÝCH HASIČOV
V roku 2015 – 2016 som sa začal po rozhovoroch s viacerými činovníkmi pohrávať
s myšlienkou na obnovu dobrovoľného hasičstva v našej obci. Naši dobrovoľní hasiči od roku
1998 vykonávali iba minimálnu činnosť, keďže už nedisponovali technikou. Od roku 2002
bol DHZ Vlčkovce nečinný, zostal v „spiacom režime“ a bol neaktívny. Oslovil som Tomáša
Bočku a Ivana Mizeru, s ktorými sme začali s rozhovormi a neskôr s prípravami na obnovenie
činnosti DHZ vo Vlčkovciach. Samozrejme, že nebolo možné začať bez podpory poslancov
OZ Vlčkovce, lebo sme si boli vedomí, že bolo potrebné poskytnúť priestory, vytvoriť
podmienky, vyčleniť finančné prostriedky na zabezpečenie výstroje, výzbroje, techniky
a príslušenstva pre činnosť dobrovoľných hasičov. Okrem protipovodňového vozíka
a služobného vozidla Fiat Scudo, ktoré mala naša obec k dispozícii od roku 2015, nebola
k dispozícii iná výbava. Hlavné prípravy na plnohodnotné obnovenie DHZ Vlčkovce a DHZO
Vlčkovce začali koncom roku 2016. Na ďalších prípravách a konzultáciách sa podieľali
Tomáš Bočko a Ivan Mizera a v spolupráci so starostom obce, zvolali na 27. 2. 2017
zasadnutie prípravného výboru k obnoveniu – založeniu DHZ Vlčkovce. Zasadnutia sa
zúčastnilo 21 záujemcov o vstup do DHZ Vlčkovce, ktorí podporili myšlienku obnovy DHZ
Vlčkovce, s tým, že sa stanú riadnymi členmi.
Zoznam členov prípravného výboru:
Tomáš Bočko
Peter Bočko
Ivan Mizera
Peter Dano
František Sabo
Martin Antal
Milan Bartoš
Ing. Ivan Dobrovodský
Mgr. Marek Kráľovič
Róbert Macho
Martin Ševčík

Štefan Ševčík
Dominik Hulík
Jozef Miklovič
Vladimír Kollár
Miriam Šulcová
Lucia Falathová
Štefan Švihorík
Vladimír Zimerman
Ing. Matúš Beňo, PhD.
Ing. Martin Muška

Na 20. 3. 2017 bola zvolaná a uskutočnila sa ustanovujúca členská schôdza DHZ
Vlčkovce za prítomnosti 26 členov. Ako hosť a delegát sa zúčastnil p. Kubovič, ktorý je
okrskový veliteľ a člen OV DPO Trnava. Zahájenie bolo vykonané starostom obce Vlčkovce
Ing. Ivanom Dobrovodským, ktorý sa zúčastnil ustanovujúcej schôdze a stal sa riadnym
členom DHZ Vlčkovce. Na schôdzi bol jednohlasne zvolený výbor DHZ Vlčkovce
v nasledujúcom zložení:
Predseda – Tomáš Bočko
Podpredseda a veliteľ – Ivan Mizera
Tajomník – Mgr. Marek Kráľovič
Pokladník – František Sabo
Strojník – Jozef Miklovič ml.
Referent mládeže – Miriam Šulcová, Lucia Falathová
Preventivár – Dominik Hulík
Revízor – Ing. Ľuboš Šuran
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Po zaregistrovaní našej organizácie na OV DPO Trnava sme sa stali súčasťou 6.
okrsku Šúrovce. Zároveň boli zabezpečené všetky potrebné administratívne úkony k tomu,
aby mohol DHZ Vlčkovce plnohodnotne pracovať. Bola objednaná a postupne zakupovaná
príslušná výstroj a výzbroj z rozpočtu obce. Doplnená bola aj vďaka finančným príspevkom
sponzorov. Pripravili sa priestory na uloženie materiálu (v bývalých priestoroch DHZ) tak,
aby sme mohli rozbehnúť činnosť novovzniknutej organizácie.
Zoznam členov na ustanovujúcej schôdzi dňa 20. 3. 2017 (26 členov):
Martin Ševčík
Štefan Ševčík
Dominik Hulík
Jozef Miklovič
Vladimír Kollár
Miriam Šulcová
Lucia Falathová
Štefan Švihorík
Mário Kašaj
Vladimír Zimerman
Ing. Matúš Beňo, PhD.
Ing. Dávid Čunderlík
Ing. Martin Muška

Tomáš Bočko
Peter Bočko
Ivan Mizera
Peter Dano
František Sabo
Martin Richtárik
Martin Antal
Milan Bartoš
Ing. Ivan Dobrovodský
Ivan Prívozník
Ing. Ľuboš Šuran
Mgr. Marek Kráľovič
Róbert Macho

Obec Vlčkovce v rámci svojho rozpočtu vyčlenila príslušné finančné prostriedky na
nákup základnej výstroje a výzbroje s tým, že sa bude postupne potrebné vybavenie
dokupovať tak, aby mohol byť DHZ plne funkčný na vykonanie zásahov.
Obec rovnako spracovala požiadavky a príslušné podklady v rámci výziev MV SR na
prístavbu garáže DHZ s príslušnou projektovou dokumentáciou. Taktiež žiadosť o dodanie
vozidla IVECO DAILY. Začali sme postupne zabezpečovať vybavenie pre našich hasičov.
Naša stará PPS 8, ktorá bola umiestnená v školskej garáži bola sfunkčnená, ale vzhľadom
k roku výroby 1952 už môže slúžiť iba ako výstavný kus. Po dohode s obcou Majcichov
a Farmou a.s., Majcichov sme od nich prevzali PPS 12, ktorá bola dlhodobo nepoužívaná
v sklade Majcichovskej farmy. Na PPS 12 p. Milan Urban vykonal kompletnú generálku.
Úpravu podvozku vozíka na presun zrealizovali členovia DHZ (J. Miklovič, T. Bočko, M.
Bartoš, R. Macho, I. Mizera). PPS 12 je plne funkčná a bola niekoľkokrát otestovaná na
okrskových, resp. okresnej súťaži družtiev DHZ.
Okrem zapájania sa do rôznych kultúrno-spoločenských aktivít v obci, brigád,
taktických cvičení (aj keď zo začiatku iba ako pozorovatelia), školení, IMZ, členovia DHZ
Vlčkovce 1. 8. 2017 absolvovali prvý „ostrý výjazd“. Požiar na Farme Vlčkovce, kde horela
mliečareň. Osem členov nášho DHZ zabezpečovalo súčinnosť profesionálom z Trnavy
a Galanty, a to spoločne s DHZ Križovany n/D. Po ukončení hlavného zásahu zostali naši na
mieste a zabezpečovali monitorovanie priestoru.
Dňa 11. 9. 2017 bol uznesením OZ Vlčkovce č. 31/2017 vymenovaný do funkcie
veliteľa DHZO Vlčkovce Ivan Mizera a bola schválená zriaďovacia listina DHZO Vlčkovce.
DHZ Vlčkovce sa od svojho vzniku stala jednou z najaktívnejších organizácií v obci.
Nebolo obecnej akcie, ktorej by sa ako spoluorganizátori členovia DHZ nezúčastnili.
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Dňa 9. 6. 2018 na ihrisku vo
Vlčkovciach organizovalo DHZ
Vlčkovce
Okrskovú
súťaž
hasičských družstiev. Naše družstvo
skončilo na 5-tom mieste. Po dlhej
dobe mohli Vlčkovania vidieť
činnosť hasičov pri útoku, ako aj pri
súťaži štafiet. Za organizáciu
obdržali Ďakovný list OV DPO
Trnava.
V rámci podaných žiadostí
sme boli v roku 2018 ako obec
Foto č. 82: Zabezpečenie Okrskovej súťaže hasičských družstiev, r. 2018
úspešný v rámci projektu MV SR na
prístavbu Hasičskej garáže a získali sme dotáciu z MV SR vo výške 30 000 €. Ďalšie finančné
prostriedky vyčlenila obec Vlčkovce a spoločne s garážou sa zrealizovala aj výstavba
spevnenej plochy, ktorá slúži aj ako príjazd do garáže DHZ. S výstavbou sa začalo v auguste
2018 a práce boli dokončené a skolaudované vo februári 2019. Práce na stavbe garáže
zabezpečovala ako hlavný dodávateľ firma IMD design, s.r.o. a spevnenú plochu realizovala
spoločnosť Stehel Construction, s.r.o. Veľa práce, najmä na realizácii všetkých inžinierskych
sietí, zrealizovali samotní členovia DHZ svojpomocne a niektoré práce zamestnanci obce.
V roku 2018 zároveň poslanci OZ Vlčkovce odsúhlasili finančné prostriedky na
zakúpenie repasovaného vozidla Tatra 815 CAS32, ktorú po vysúťažení dodala firma ZEKA
Slavičín (ČR). Na základe špecifikácie našich členov, boli konzultácie na mieste u dodávateľa
a pri reparovaní boli vybrané jednotlivé prvky výzbroje a vybavenia tak, aby maximálne
spĺňala všetky požiadavky na súčasné zásahy.
Dňa 6. 4. 2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie priestorov prístavby garáže DHZ
s rekonštrukciou ostatného zázemia (šatňa, kuchyňka, sociálne priestory, zasadačka, sklad,
príručná garáž). V tento deň sa uskutočnilo aj odovzdanie nového vozidla T-815, CAS 32.
Tejto slávnosti sa zúčastnili okrem našich členov DHZ, poslancov OZ Vlčkovce, aj ďalší
hostia. Zástupcovia MV SR, DPO SR, KR HaZZ Trnava, NR SR, TTSK, starostovia obcí,
členovia DHZ nielen z nášho okrsku. Slávnostný program si prišlo pozireť aj veľa obyvateľov
našej obce.
Posviacku nových priestorov, motorového vozidla Tatra 815, ako aj sochy sv. Floriána
previedol Vdp. Ľuboš Matúš. Počas uvedenej slávnosti bolo viacero členov DHZ Vlčkovce
povýšených do vyššej hodnosti, a niektorí boli ocenení OV DPO Trnava. Starosta obce
odovzdal ďakovné listy a plakety hosťom ako spomienku na uvedený deň a za spoluprácu,
ako aj pamätnú medailu na uvedený, pre nás všetkých významný deň. Plakety obdržali všetci
členovia DHZ.
Uvedeným dátumom sa DHZ Vlčkovce opäť plnohodnotne zaradil medzi hasičské
jednotky, ktoré sú k dispozícii na výjazdy v prípade potreby pre OS OR HaZZ Trnava.
Z dotácií obce a príspevku sponzorov boli dokúpené ďalšie doplnky, rádiostanice, špeciálne
obleky a ochranné prostriedky a pomôcky, pre jednotlivcov, ako aj celé družstvo.
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25. 5. 2019 sme zorganizovali na
základe požiadavky OV DPO Trnava Územnú
súťaž DHZ a HD DPO Trnava. Organizačne
sme zabezpečovali priestory a súťaž, ktorej sa
zúčastnilo 32 družstiev. V súťaži mužov sa naši
hasiči umiestnili na 14. mieste. Súťaž sa
uskutočnila v Športovom areáli TJ Vlčkovce.
Po organizačnej stránke bola súťaž veľmi dobre
zabezpečená.
Foto č. 83: Nástup pri zahájení územnej súťaže DHZ,
r. 2019

Ostré výjazdy naši hasiči absolvovali v dňoch 25. 9. 2019 areál TAZ a 20. 10. 2019
skládka FCC, kde bolo vyslané naše DHZO na výjazdy k požiarom. Tu asistovali
profesionálom, za čo im bol udelený Ďakovný list ROR HaZZ v Trnave.
18. 11. 2019 dostali aj naši
hasiči vo večerných hodinách za
slávnostného nástupu pred Hasičskou
zbrojnicou nové IVECO DAILY CAS
15,
ktoré
odovzdala
osobne
ministerka vnútra SR p. Denisa
Saková. Vozidlo bolo odovzdané za
prítomnosti ďalších významných
hostí. Takže sa technikou zaplnila
garáž našich hasičov. Všetka technika
je plnohodnotne využívaná.
Foto č. 84: Hlásenie pri prevzatí vozidla IVECO DAILY CAS 15,
18.11.2019

K 31. 12. 2019 doručil písomné vzdanie sa funkcie veliteľ DHZO Vlčkovce Ivan
Mizera. Bol poverený vedením do voľby nového veliteľa. Na výročnej členskej schôdzi, dňa
1. 2. 2020, bol za veliteľa DHZO Vlčkovce zvolený Martin Ševčík, ktorého následne poslanci
OZ Vlčkovce uznesením OZ č. 7/2020 zo dňa 10. 2. 2020 odsúhlasili za veliteľa DHZO
Vlčkovce. Následne bol 10. 2. 2020 menovaný a uvedeným dňom prevzal funkciu veliteľa.
Zloženie výboru po výročnej členskej schôdzi od 1. 2. 2020:
Predseda – Tomáš Bočko
Podpredseda a veliteľ – Martin Ševčík
Tajomník – Mgr. Marek Kráľovič
Pokladník – Ing. Martin Muška
Strojník – Jozef Miklovič
Preventivár – Dominik Hulík
Referent mládeže – Miriam Šulcová, Lucia Falathová
Revízor – Milan Bartoš
Počet členov k 1. 2. 2020 - 38
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DHZ Vlčkovce bol dňa 31. 1. 2020 ocenený „Čestná plaketa Ministerstva vnútra SR“
ktorú prevzali naši členovia Tomáš Bočko – predseda a Štefan Ševčík. Ministerka
vnútra SR Denisa Saková odovzdala našim hasičom ocenenie za osobitný prínos pri plnení
úloh MV SR počas zásahu a likvidácie požiaru v areáli TAZ Trnava. Ocenenie prevzali na
slávnostnej akadémii na Bratislavskom hrade, za prítomnosti aj ostatných zástupcov DHZ,
ktorí sa zúčastnili likvidácie požiarov.
(foto č.85),

Od februára 2020 máme nainštalovaný zvolávací systém Fireport na zvolávanie.

Foto č. 85

Foto č. 86: členovia DHZ Vlčkovce a DHZ Križovany n/D pri prevzatí ocenenia – 31.1.2020
Tomáš Bočko, Stanislav Demovič, Martin Zaťko, Štefan Ševčík
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Rok 2020/2021 – Rok KORONY
Od marca 2020 sa naši hasiči zúčastňovali rôznych aktivít a opatrení na zabezpečenie
úloh v boji proti pandémii nielen v obci Vlčkovce, ale aj na úrovni okresu (stráženie stanov
pri FN v Trnave, vykladanie a prevoz materiálu na letisku v BA, dezinfekcia priestorov
a verejných priestranstiev, balenie, príprava a distribúcia osobných ochranných prostriedkov
pre občanov v našej obci, zabezpečovanie testovania v našej obci a pod.). V uvedených
činnostiach pokračovali v roku 2021.
Od januára do apríla 2021 sa pravidelne členovia DHZ Vlčkovce zapájali do
zabezpečenia celoplošného testovania, a to v počte 5 – 8 členov. Aj vďaka ich činnosti obec
dostatočne zvládla uvedené opatrenia, a to k spokojnosti všetkých našich občanov, aby
nemuseli pre sedemdňové priepustky cestovať do Trnavy, resp. do iných odberových miest.
Aj v rámci týchto opatrení bolo vidieť, že naši dobrovoľní hasiči sú chlapi na správnom
mieste. ĎAKUJEME.

Foto č. 87: Odberný tím Vlčkovce počas Veľkonočného testovania, r. 2021
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Zoznam členov DHZ Vlčkovce k 31. 3. 2021 (41 členov):
Róbert Macho
Jozef Miklovič - strojník
Filip Mikulinec
Ivan Mizera
Ing. Martin Muška - pokladník
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Ivan Prívozník
Anton Richtárik
Martin Richtárik
František Sabo
Denis Sersen
Ján Stano
Martin Ševčík – veliteľ
Štefan Ševčík
Mgr. Petra Široká
Laura Štefunková
Miriam Šulcová – referent mládeže
Ing. Ľuboš Šuran
Štefan Švihorík
Vladimír Zimerman

Martin Antal
Milan Bartoš - revízor
Ing. Matúš Beňo, PhD.
Peter Bočko
Tomáš Bočko – predseda
Michal Bublávek
Ing. Dávid Čunderlík
Peter Dano
Ing. Ivan Dobrovodský
Peter Ďurník
Tomáš Falath
Lucia Falathová – referent mládeže
Žaneta Falathová
Bronislav Gabriel
Dominik Hulík - preventivár
Ing. Martina Kalivodová
Mário Kašaj
Erik Kollár
Vladimír Kollár
Mgr. Marek Kráľovič - tajomník
Ivan Macho

Foto č. 88: Členovia DHZ Vlčkovce, 04. 05. 2021 - sviatok sv. Floriána
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Foto č. 90: Štvorkolesová ručná konská striekačka firmy
Stratílek z roku 1910,

Foto č. 89: Motorová striekačka STRATÍLEK z roku 1908

Foto č. 91: Motorová striekačka FLADER,
používaná od r. 1932

Foto č. 92: Dvojvalcová motorová striekačka firmy
Stratílek z roku 1939

Foto č. 93: Motorová striekačka PPS 4 OMNIA,
z r. 1946 - 1951

Foto č. 94: Motorová striekačka PPS 12
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Foto č. 95: Tatra 805, akú používali DHZ Vlčkovce

Foto č. 96: Vloženie PPS 8 vo vozidle Tatra 805
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Súťaž hasičských družstiev – r. 2018, Športový areál Vlčkovce

100. výročie ukončenia I. sv. vojny – 11. 11. 2018
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Posvätenie sochy sv. Floriána – 6. 4. 2019
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Odovzdanie Hasičskej zbrojnice, CAS 32 Tatra 815 – 6. 4. 2019
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Súťaž hasičských družstiev – r. 2019, Športový areál Vlčkovce
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