DOBROVO NÝ HASI SKÝ ZBOR V DOBŠINEJ

Vý atok z dejín dobrovo ného požiarneho zboru v Dobšinej.
Dobšiná už od šestnásteho storo ia trpela astými a ve kými požiarmi, ktoré narobili
ve a škody a privádzali obyvate ov na mizinu a to už aj preto, že domy stály husto
ved a seba, dvory boli úzke a dlhé a takmer v každom bývalo aj nieko ko baníckych
rodín. Obydlia boli povä šine drevené, kryté šind ovou, ba asto aj slamenou strechou.
Historik mesta píše, že v roku 1876 zúril požiar, ktorému padla za obe ve ká as
mesta. Pohorelci dostali na výstavbu svojich domov pri záruke mesta - od obce
Vondrišel - pôži ku v sume 2.000 zlatých. No najvä ší požiar bol roku 1855. Ohe
zúril na nieko kých miestach. Terajšie námestie bolo ešte zastavané drevenými domami
po celej ploche. Zhorel aj evanjelický kostol s vežou a zvony sa roztopili. Potreba
zakladania požiarnych zborov sa ukázala ve mi aktuálna a naliehavá. Poukazovalo sa aj
na to, že neorganizované zákroky obyvate stva pri požiaroch spôsobovali asto vä šie
škody, ako sám požiar. Prvé dobrovo né hasi ské zbory sa za ínajú zaklada až
v šes desiatych rokoch 19. storo ia. Ako prvý bol založený v Nedanovciach roku 1867
a v prvej tridsiatke obcí so založenými hasi skými zbormi nachádzame aj mesto
Dobšinú.
Je 30.máj 1875. K mestskému domu prúdia nadšenci a udia každého povolania. Má sa
kona zakladajúce zhromaždenie dobrovo ného hasi ského zboru. Vtedy vzb kol zápal
a oduševnenie celého mesta za založenie hasi ského zboru v Dobšinej. O význame
zakladajúcej schôdze a o humánnom poslaní hasi ského spolku prehovorili vtedajší
predstavitelia mesta a zvolili prípravný výbor. Hne sa prihlásilo 49 osôb za
výkonných hasi ov a 7 osôb za podporujúcich lenov. 13. júna 1875 sa uskuto nilo
zakladajúce valné zhromaždenie Dobrovo ného hasi ského spolku v Dobšinej. Bolo
prítomných 70 lenov a vykonala sa vo ba funkcionárov - aklamáciou.
z najdôležitejších udalosti v živote zboru:
1876 - spolok vstúpil do Krajinskej hasi skej jednoty
1879 - vybudovaný bol hasi ský dom a výstupná veža
1890 - Ján Chovan založil hasi skú kapelu
1900 - v tomto roku sa konalo významné 25 ro né jubileum založenia DHS a zbor
dostal svoju novú zástavu.
1906 - na strážnych miestach - na policajnej strážnici, na hasi skej strážnici a na veži
evanjelického kostola bolo namontované protipožiarne poplachové zariadenie,
1922 - je zaznamenaný alší rozkvet spolku, vstupuje do 10 lenov a spolok vykazuje
už 90 inných lenov
1925 - podžupan Ján Obercián si 5. mája prezrel hasi skú strážnicu s celým zariadením,
vykonalo sa poistenie mužstva a z príležitosti 50 rokov založenia DHS sa
udelili služobné medaile
1941 -1. a 2. septembra zúril obrovský víchor spojený s cyklónmi a narobil ve a škôd.
Len v dobšinských lesoch vyvrátil a polámal vyše 100000 m3 dreva
1950 - k 75. výro iu založenia zboru bolo sa treba postara o to, aby lenovia dostali
nové uniformy. Za výdatnej pomoci Mestského národného výboru bola

zakúpená látka a rovnošaty ušil Šimon Uhrin ko. lenstvo sa prestalo deli na
inných, prispievajúcich a estných lenov. Pri národnom výbore vznikol
požiarny zbor - ako výkonný orgán národného výboru a ten menoval aj velite a
jednotky. D a 4.júna sa uskuto nila slávnos 75. výro ia DHS, na ktorom sa
zú astnilo vyše 400 uniformovaných hasi ov z celého Rož avského okresu.
Bol tiež hasi ský juniáles v udovej záhrade.
1953 - bola organizácia premenovaná na sl. zväz požiarnej ochrany a miesto názvu
hasi sa za al používa názov požiarnik.
1960 - došlo k zrušeniu doterajších osád mesta Dobšinej -D. . Jasky a, Dobšinská
Maša, Rakovec a Sykavka.
1974 - po dlhotrvajúcich daž och vznikla povode a voda v potoku stúpla tak, že na
Tureckej ulici pretekala 10 -15 cm ponad most. Mestský národný výbor dal
pristava jednu izbu a vykona GO požiarnej zbrojnice. Zabezpe ená bola
príprava na oslavy 100, výro ia založenia DPZ, majetok aj DPZ - prenosná
motorová strieka ka Flader, motorová strieka ka Škoda i 206, automobilová
strieka ka Saurer a náhradný motor, automobilová strieka ka, Škoda 706,
servisná nabíja ka, oživovací prístroj, kompresor a ostatný pomocný materiál.
1975 - oslavy storo nice d a 14. a 15, júna - na námestí v Dobšinej
2000 - oslavy 125, výro ia DPO v mesiaci september.

