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V Korni 2017 
 

Postrehy z hasičskej súťaže XXX. Ročník hasičskej súťaže „ O pohár starostu 
obce a DHZ Korňa “ a zároveň aj VII. ročník hasičskej súťaže vzájomnej 

spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry 

 
            V nedeľu 28.5.2017 sa v obci Korňa konal, uţ XXX. ročník tohto zaujímavého 
podujatia. Po úvodnom hlásení veliteľa DHZ Rastislava Faturu, zazneli štátne hymny 
Slovenskej a Českej republiky, premiérovo zaznela aj štátna hymna Bulharska, nakoľko tento 
ročník nás navštívila aj delegácia Bulharských hasičov a zástupcovia ich ministerstva vnútra. 
Potom uţ v príhovore starosta obce Štefan Belko predstavil vzácnych hostí: prednostu 
obvodného úradu Mgr. Petra Šimčiska, predsedu ÚzV DPO Čadca Miroslava Kozu, 
podpredsedu ÚzV DPO Čadca Ladislava Šimašeka, prezidenta ASSR MUDr. Marcela 
Sedlačka, prítomných súťaţiacich, hostí a divákov. V jednotlivých príhovoroch hostí bola 
vyzdvihnutá veľmi dobrá spolupráca s Dobrovoľným hasičským zborom Korňa. Následne sa 
slova ujal moderátor podujatia a predseda DHZ Miroslav Smaţák, ktorý neúnavne 
komentoval jednotlivé poţiarne útoky.  
 

 
Na obr. Domáce DHZ Korňa s PS 8 Veterán 

 
Ako prvé sa na štart postavili domáce ţeny DHZ Korňa, ktorým šťastíčko neprialo 
a nedosiahli na medailové pozície v konečnom hodnotení. Ďalej nasledovali ostatné 
hasičské druţstvá ţien, muţov. Na druhej trati štartovalo aj 11 hasičských druţstiev mladých 
hasičov. V priebehu dňa podujatie prišiel podporiť - aj riaditeľ KR HaZZ v Ţiline plk. Ing. 
Jaroslavov Kapusniak Ph.D.. Medzi prestávkami boli divákom predstavené jednotlivé 
hasičské druţstvá, počas dňa bolo pre všetkých pripravené občerstvenie a strava, začo 
ďakujeme všetkých kuchárom a obsluhe. Počasie nás aj dva krát olialo, no na chuti 
súťaţiacich a divákov neubralo. Na konci podujatia bola tradičná tombola a týmto ďakujeme 
všetkým našim sponzorom za podporu tohto verejnoprospešného podujatia u nás v obci.  
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Na obr. Domáce DHZ Korňa muži pri nástreku do terčov 

 
V konečných výsledkoch v muţskej kategórii zvíťazilo: SDH Lubno (časom 15,76 s), druhá 
DHZ Podvysoká (15,77 s), tretie DHZ Staškov (15,82 s),  v ţenskej kategórii zvíťazili ţeny 
Oščadnica (18,96 s), druhá DHZ Turzovka (20,88 s), tretie DHZ Dulov (23,43 s). Na záver 
štartovali aj historické striekačky PS 8, v tejto kategórii zvíťazila domáca DHZ Korňa (29,59 
s), druhé DHZ Brodno (41,23 s) a tretia DHZ Turzovka. Na druhej trati v kategórii detí 
najlepší boli DHZ Vranie (16,09 s), druhé DHZ Staškov (18,16 s), tretie DHZ Korňa dievčatá 
(19,02 s), štvrté DHZ Korňa Chlapci (19,96 s) – všetkým gratulujeme, veď nie je dôleţité 
vyhrať, ale zúčastniť sa . 
 
Na záver v mene vedenia DHZ Korňa sa chceme úprimne poďakovať všetkým, čo podporili 
a pomohli pri zorganizovaní tejto športovej udalosti a tešíme spoločne na ďalší rok.   

 
 

 
 
 
 

Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa 


