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Hasičská súťaž v Korni 2013
V Nedeľu 21.7.2013 sa konal už XXVI. ročník súťaže ,,O pohár starostu obce a DHZ
Korňa ,, a zároveň III. ročník hasičskej súťaže cezhraničnej spolupráce obcí Korňa a Staré
Hamry. Slnečné počasie a atraktívna súťaž prilákala nielen Korňanov, ale aj občanov
z iných obcí a miest.

Slávnostný nástup hasičských družstiev
Podujatie zahájila hymna Slovenskej republiky a následne aj susednej Českej republiky. Po
nástupe súťažných družstiev a hlásení veliteľa DHZ Korňa Rastislav Fatura sa slova ujal
predseda DHZ Korňa Miroslav Smažák, ktorý privítal starostu obce Jozefa Kontríka,
generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, krajského riaditeľa HaZZ Ing. Jaroslava
Kapusniaka, prezidenta asociácie samaritánov SR MUDr. Marcela Sedlačka, predsedu OV
DPO Čadca Ľudovíta Kováčika, riaditeľku OV DPO Čadca Martu Balošákovú, okresného
veliteľa OV DPO Čadca Františka Žilku, 48 hasičských družstiev, divákov, sponzorov
a usporiadateľov.
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Príhovor generálneho sekretára DPO SR
Po príhovoroch hostí a starostu obce Korňa, ktorý pochválili aktívnu činnosť, zásahy
a ochotu pomôcť sa slova ujal moderátor František Hurík, potom už nasledovalo športové
zápolenie hasičov, kde sa najlepšie darilo v športovej kategórii mužov hasičskému družstvu
Bobrovček (okres LM) časom 15,08 sek. boli neprekonateľný, v ženskej kategórii zvíťazilo
hasičské družstvo Horenická Hôrka časom 19,29 sek.. V kategórii široké hadice zvíťazilo
hasičské družstvo Kamenná Poruba časom 16,41 sek. a v kategórii neprerobených
prenosných hasičských striekačiek hasičské družstvo Dolný Hričov časom 25,37 sek..

Domáci tým Korňa A v plnom nasadení
Počas súťaže sa predstavil aj detský tým mladých hasičov s ukážkou požiarneho útoku
Plameň, ďalej boli pre detičky pripravené hry o medaile a sladkosti, detský kútil a členovia
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Asociácie samaritánov SR predvádzali účastníkom poskytnutie prvej pomoci, ukážky činnosti
a taktiež možnosť používania núdzového náramku pre starších občanov.

Najmladší korňanskí hasiči pri požiarnom útoku
Domácemu ženskému kolektívu sa podarilo získať v ťažkej konkurencii 4.miesto
a mužskému týmu A sa darilo menej, druhý mužský kolektív B súťažil v kategórii na široké
hadice. Aj napriek tomu chceme v mene výboru DHZ Korňa poďakovať za reprezentáciu
a snahu za bojovnosť a usilovnosť.

Domáci ženský tým odhodlaný pokoriť všetky útrapy
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Víťaz hlavnej kategórie DHZ Bobrovček
Pre dobrú pohodu, zabezpečenie trate, časomiery, koordinácie parkovania, občerstvenia
a stravy sa staralo 50 členov a priateľov Dobrovoľného hasičského zboru Korňa – úprimne
im ďakujeme, nakoľko prípravy na súťaž a jej samotná realizácia zaberie nespočetné
množstvo odpracovaných hodín, ktorý sú naši členovia ochotný odpracovať na úkor svojich
rodín a voľného času. Ďalej ďakujeme sponzorom a všetkým čo nám pomáhajú počas
celého roka.

Záverečné poďakovanie starostu obce Jozefa Kontríka

Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa
Foto: DHZ Korňa
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