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Hasičský ples v Korni 
 

Dňa 2. 2. 2013 o 19,00 hod. sa v obci Korňa v reštaurácii Korňanka uskutočnil „ III. 

ročník Hasičského plesu vzájomnej spolupráce“.  Táto aktivita sa konala, ako trvalá 

udržateľnosť mikroprojektu obcí Korňa – Staré Hamry „Priateľstvo a spolupráca“ 

realizovaného v roku 2011.  

 

 
 

Prítomných hostí plesu uvítal organizačný výbor na čele s predsedom DHZ p. Miroslavom 

Smažákom a veliteľom DHZ p. Rastislavom Faturom, na znak vrúcneho prijatia sa zohriali 

horúcim nápojom grog a nežné pohlavie bolo uvítané s ružou, ďalej na svoje čestné miesta 

boli odvedený v spoločnosti usmiatych uniformovaných hasičiek.  
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Začiatok plesu tradične začal so zvukom sirény a úvodným valčíkom hasičov. O skvelú hudbu 

sa postarala hudobná skupina 2+1, DJ Adrián a počas plesu vystúpili aj tanečné skupiny 

SILVERKY a tanečný krúžok ZŠ Korňa Talentárium. V priebehu plesu nás navštívila aj 

popoluška, škaredé sestry a malý Mirko, ako kultúrna vložka usporiadateľov. Polnočná 

tombola bola príjemným prekvapením, kde bolo veľa spokojných výhercov – pre tých čo 

nevyhrali, nech skúsia šťastie v láske. Pre šikovné dievčatá a ženy bola pripravená súťaž 

v spájaní hadíc v kategórii LAJK, kde vyhrala česká slečna tesne pred našimi Korňankami.  
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Priam kráľovsky naložené stoly a krásna výzdoba dodala tomu, už tradičnému plesu noblesu  

ako VIP celebritám. Chceme sa touto cestou úprimne poďakovať sponzorom, hosťom, 

hudobníkom, vystupujúcim, p. Márii Kontríkovej s kolektívom a organizačnému výboru plesu 

DHZ Korňa za veľmi vydarený ples. Veríme, že aj v budúcom roku sa stretneme na 4. 

ročníku  Hasičského plesu vzájomnej spolupráce. 

 

 

 

Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa 
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