Korňa –Staré Hamry
„Priateľstvo a spolupráca“

Spoločné cvičenie s deťmi obcí Korňa a Staré Hamry – 2012

Dňa 2.5.2015 pri príležitosti sviatku patróna hasičov sv. Florána - Dobrovoľný
hasičský zbor Korňa predviedol deťom základnej školy v Korni hasičskú techniku, zásahový
materiál, osobné ochranné pomôcky pre hasičov a ukážky, ktoré veľmi zaujali deti a aj
prítomných pedagógov. Počas akcie boli prítomný aj členovia družobnej organizácie SDH
Staré Hamry, ktorý najmenším zvedavcom ukázali svoju výzbroj a porozprávali zážitky
a postrehy s výjazdov najmä v zimnom období na horskom prechode BÍLA.
V mene výboru DHZ Korňa a SDH Staré Hamry ďakujeme za podporu a účasť na akcii.

Spracoval: Rastislav Fatura
Foto: SDH Staré Hamry
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XXV. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce a DHZ Korňa“ a zároveň
II. ročník hasičskej súťaže cezhraničnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry,
ktorý sa uskutočnil dňa 22.7.2012 v areáli DHZ Korňa, príjemné počasie pritiahlo divákov
nielen z obce Korňa, ale aj 42 súťažných kolektívov z Čiech, Moravy a Slovenska.
Hasičské podujatie začalo nástupom družstiev o 11,00 hod. a odznením slovenskej hymny,
následne všetkých privítal moderátor súťaže p. František Hurík, svojím príhovorom
poďakoval Dobrovoľnému hasičskému zboru Korňa za veľmi dobrú činnosť na úseku
ochrany pred požiarmi riaditeľ KR HaZZ v Žiline pplk. Ing. Jaroslav Kapusniak a odovzdal
predsedovi DHZ Korňa p. Miroslavovi Smažákovi pamätný dar. Slova sa ujal starosta obce
Korňa p. Jozef Kontrík a poďakoval usporiadateľom za ich celoročnú prácu a úsilie
v prospech občanov a obce, zároveň poprial všetkým športovcom veľa šťastia v kráľovskej
hasičskej disciplíne – požiarny útok. Pred samotným športovým zápolením všetci prítomný
vzdali minútu ticha za členov, ktorý sa tohto ročníka nedožili a navždy nás opustili.
Následne prvé na štart sa pripravilo domáce družstvo dievčat, ktoré sa svojím veľmi dobrým
časom 18,79 sek. umiestnilo celkovo na 2.mieste, prekonali ich len dievčatá z Malej Bytče
časom 17,91 sek.. O pár minút štartovalo aj domáce družstvo mužov, ktoré v omladenej
zostave dosiahlo čas na pravom prúde 14,94 sek. a na ľavom 15,57 sek., následne sa
v silnej konkurencii umiestnilo na 7.mieste. Diváci, sponzori a nadšenci videli v plnom
nasadení aj naše domáce B družstvo, ktoré súťažilo v kategórii širokých hadíc, kde im však
šťastie neprialo a umiestnili sa na 8.mieste.
Počas dňa doprialo usporiadateľom aj slniečko, ktoré sa nemračilo a neplakalo - ako
v minulých rokoch. V mene výboru DHZ Korňa ďakujeme všetkým naším zúčastneným 39
členom za vynaložené úsilie a ich obetovaný voľný čas, ktorý nám venovali pri príprave
hasičskej súťaže a počas jej trvania napr. pri výčapoch, príprave guláša, pečení klobás,
regulácii dopravy, rozhodcov a inej potrebnej činnosti v zákulisí príprav. Táto doba je tvrdá
a sme nesmierne radi, keď sú ľudia ochotný zdarma bez nároku na odmenu pomôcť počas
dlhých príprav takejto akcie.
Diváci videli veľmi pekné a férové zápolenie, kde v mužskej kategórii dosiahli na medaile
tieto družstvá: 1. Podvysoká 14,14s , 2. Rudinka 14,67s , 3. Setechov 15,23s . V ženskej
kategórii: 1. Malá Bytča 17,91s, 2. Korňa 18,79s, 3. Horný Kelčov 18,95s. V kategórii
širokých hadíc Kamenná Poruba 17,31s, 2. Bytčica 17,60s, 3. Kolárovice 17,81s.
Prestávky boli vyplnené majstrovským komentárom Františka Huríka, vystúpením tanečnej
skupiny REFLEX pod vedením p. Badzgoňovej a bohatou 62 kusovou tombolou.
Každá takáto akcia je finančne náročná a nedala by sa zorganizovať bez aktívnej podpory
starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a sponzorov, za ktorú im úprimne
ďakujeme v mene celého dobrovoľného hasičského zboru a že sú nám ochotný pomôcť aj
v dobe krízy.

Spracoval: Rastislav Fatura
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Skúška - Ukončenie základnej odbornej prípravy členov DHZo. Na akcii
zúčastnený aj členovia DHZ Korňa a Staré Hamry + okolité DHZ.

Dňa 9.12.2012 sa konala skúška odbornej prípravy členov DHZo. Táto akcia bola
zaradená ako spoločná akcia trvalej udržateľnosti mikroprojektu obcí Korňa a Staré Hamry.
Výstupom tejto aktivity je, že dvaja členovia DHZ Korňa získali odbornosť na výkon
v hasičskej jednotke.
Počas odbornej prípravy sa členovia hasičských zborov zdokonaľovali v používaní
výstroje, výzbroje, čerpadiel, vytváranie vodnej hmly a ako aj na obr. vyššie vytváranie
strednej a ťažkej peny. V mene DHZ Korňa ďakujem družobnej organizácii SDH Staré Hamry
a naším členom za podporu.
Spracoval: Rastislav Fatura, foto: DHZ Korňa
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II. Hasičský ples vzájomnej spolupráce
Dňa 4.2.2012 sa konal II. Hasičský ples vzájomnej spolupráce 2012 v penzióne
Kriváň v obci Korňa. V poradí už druhý hasičský ples v našej obci Korňa získava na
popularite a zúčastnilo sa ho 116 členov okolitých hasičských zborov, družobnej organizácie
SDH Staré Hamry, zástupcovia sponzorov a aj podporovatelia DHZ Korňa.
Počas večera ich zabávala skvelá hudba 2+1 s Kysuckého Nového Mesta a nedala im
vydýchnuť. Ďalej počas večera vystúpili Silverky, Ľudová hudba a aj krúžky pod Centom
voľného času ZŠ Korňa.
Plesanie splnilo účel a stretli sa na ňom dlhoroční hasiči, sponzori a podporovatelia hasičov.
Počas plesu vznikli aj nové priateľstvá a kontakty, ktoré počas budúcej spolupráce
využijeme.
Ako prekvapenie bol pre návštevníkov polnočný ohňostroj „odpálený hasičmi s bezpečnej
vzdialenosti“. Ďakujeme za prežitie príjemného zážitku s priateľmi hasičmi.

Spracoval: Rastislav Fatura
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VČS Korňa 21.1.2012
Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, ktorá sa konala 21.1.2012
od 14,00 hod., tejto akcie okrem členov DHZ Korňa sa zúčastnil aj starosta obce Jozef Kontrík,
delegát OV DPO Čadca Milan Dorman, zástupcovia DHZ Vysoká nad Kysucou, DHZ Horný Kelčov,
DHZ Makov a družobnej organizácie SDH Staré Hamry.
Úvodné slová patrili predsedovi DHZ Miroslavovi Smažákovi – ktorý všetkých privítal, ďalej správu
o činnosti DHZ Korňa za rok 2011 prečítal tajomník Martin Gregor. Veliteľ DHZ Rastislav Fatura
oboznámil prítomných o zásahoch ( 6 cvičení + 13 zásahov z toho k 7 požiarom, 2 dopravným
nehodám, 1 znášaniu pacientov, 2 predlekárskej zdravotníckej pomoci, 1 povodňové práce. Pri týchto
udalostiach sa zachránilo 5 osôb a 6 osôb malo drobné zranenia, k zraneniu zasahujúcich hasičov
nedošlo. Celkové škody na majetku boli 3 660 € a uchránené 132 500 € ).
V diskusii vedenie DHZ poďakovalo starostovi obce, poslancom OZ, sponzorom, priaznivcom
a členom za aktívnu pomoc v roku 2011, aj starosta obce p.Kontrík vo svojom príhovore poďakoval
členom a zaprial im úspechy v ďalšej prospešnej pomoci pre občanov.
Nakoľko bol tento rok volebný pre vedenie Dobrovoľného hasičského zboru, konalo sa zvolenie
výboru a okrem staronových členov, bol doplnený do výboru DHZ aj Patrik Vyrobik, Andrej Nehera
a Katarína Ďurkáčová, ktorý sa aktívne zúčastňujú akcií zboru.
Okresný výbor DPO Čadca odmenil viacerých členov medailami za zásluhy, za vernosť a zvlášť bolo
poďakované dlhoročnému členovi Vladimírovi Kocúrovi za pomoc a brigádnickú činnosť v prospech
DHZ a obce Korňa.
Spracoval: Rastislav Fatura
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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.
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.
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..
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
Asociácie samaritánov SR predvádzali účastníkom poskytnutie prvej pomoci, ukážky činnosti
a taktiež možnosť používania núdzového náramku pre starších občanov.
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.
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.
Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa
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III. Hasičský ples vzájomnej spolupráce 2013

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.
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.
Priam kráľovsky naložené stoly a krásna výzdoba dodala tomu, už tradičnému plesu noblesu
ako VIP celebritám. Akcie sa zúčastnilo 113 členov a hostí. Chceme sa touto cestou úprimne
poďakovať sponzorom, hosťom, hudobníkom, vystupujúcim, p. Márii Kontríkovej
s kolektívom a organizačnému výboru plesu DHZ Korňa, SDH Staré Hamry 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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Ukončenie II. základnej odbornej prípravy členov DHZo
Dňa 1.6.2015 sa uskutočnili odborný výcvik a skúšky II. Základnej odbornej prípravy
členov DHZo obcí. Akcie sa zúčastnilo aj 13 členov DHZ Korňa, ďalej partnerská organizácia
SDH Staré Hamry a členovia DHZ okolitých obcí. Ako prvé si dobrovoľní hasiči preskúšali
prácu čerpania s prírodného vodného zdroja za pomoci plávajúcich čerpadiel.
Ďalšou úlohou bol výcvik členov aj s vysokotlakým čerpadlo zakúpeným s mikroprojektu
obcí Korňa – Staré Hamry „Priateľstvo a spolupráca“ ( na obr.)
Postupne si hasiči vyskúšali diaľkovú dopravu vodu hadicovým spôsobom, transport
pacienta, hasenie požiaru ručnými hasiacimi prístrojmi, hasenie požiaru penou.
V druhej časti ich čakala písomná časť a samotné skúšky, kde naši 13 členovia DHZ
Koňa získali osvedčenie o základnej príprave člena DHZo. V mene výboru DHZ ďakujeme
všetkým za účasť a podporu na akcii.
Spracoval: veliteľ DHZ Korňa Rastislav Fatura
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Spoločné cvičenie na súčinnosť pri zabezpečení stravy a poskytovaní prvej
pomoci v prípade mimoriadnych udalostí
Dňa 26.10.2013 sa uskutočnilo spoločné súčinnostné cvičenie partnerských DHZ Korňa
a SDH Staré Hamry s témou – „ Spoločné cvičenie na súčinnosť pri zabezpečení stravy a poskytovaní
prvej pomoci v prípade mimoriadnych udalostí “. Prvou časťou bolo zoznámenie sa z výbavou
jednotlivých hasičských jednotiek a odsúhlasenie si jednotlivých postupov. Postupne boli rozložené
stanové prístrešky, zabezpečené el.energia, rozostavenie stolov, postupná organizácia pri úprave
stravy a jej výdaji.
Ako základ pre rýchlu prípravu stravy bola na toto cvičenie vyhradená strava (klobása s chlebom
a čajom). Pre začiatočnú inštruktáž je to postačujúce, zúčastnené hasičské jednotky si vyskúšali
zručnosti v poľnej kuchyni a aj za pultom.
Druhou témou cvičenia bolo školenie postupov pri poskytovaní prvej pomoci a systému
zaradenie Dobrovoľných hasičských zborov v Integrovanom záchrannom systéme.
Na záver v diskusii jednotlivý členovia hasičských zborov si vymenili názory, poznatky
a upevnili spoluprácu. Členovia hasičských jednotiek musia byť pravidelne vzdelávaný na úsek
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci a ochrany pred požiarmi. Ďakujeme všetkým zúčastneným
za účasť a podporu.

Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa
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Taktické cvičenie transportu pacientov v zimnom období z ťažko dostupných miest
Dňa 1.2.2014 sa uskutočnilo v rámci trvalej udržateľnosti taktické cvičenie, na ktorom sa zúčastnili
partnerské organizácie SDH Staré Hamry a DHZ Korňa. Hlavným účelom bolo si prakticky v teréne
vyskúšať svoje zručnosti a zakúpenú výstroj, výzbroj v rámci spoločného mikroprojektu.
Vzhľadom na počasie, ktoré prialo sneženiu boli aj jednotlivé modelové situácie reálne.
Počas cvičenia si jednotlivý zúčastnený členovia vyskúšali či už pozíciu záchranára, ale aj
zachraňovaného. Ďalej na terénnych vozidlách sme si precvičili aj montáž a demontáž snežných
reťazí. Ďakujeme členom oboch organizácií za aktívnu účasť.

Spracoval: Rastislav Fatura

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

IV. Hasičský ples vzájomnej spolupráce 2014
Za zvuku ručnej historickej sirény - bol ples vzájomnej spolupráce otvorený. Úvodným
príhovorom predsedu DHZ Korňa p. Miroslavom Smažákom o aktivitách DHZ, vzájomnej
spolupráci s HaZZ, ASSR, SDH Staré Hamry, susednými DHZ a ostanými zložkami
Integrovaného Záchranného Systému.
Na znak úcty a spolupráce sa plesu zúčastnili: krajský riaditeľ HaZZ Žilina Ing. Jaroslav
Kapusniak s manželkou, okresný riaditeľ HaZZ Čadca Ing. Stanislav Zdařil, členovia
Asociácie Samaritánov SR, zástupcovia okolitých DHZ, SDH Staré Hamry, sponzori,
priaznivci a členovia DHZ Korňa. Úvodný valčík patril pozvaným hosťom a domácim
hasičom, ktorý na príprave tohto plesu strávili nespočetný počet hodín prípravy.
Hudba pod patronátom ľudového zabávača p. Hruštinca „GRADOVALA“ a počas prestávok
pookriala hostí harmonikárka Kristína Ševčíková a Maťo Bzdilík. Polnočná tombola
rozveselila šťastlivcov a tí čo nemali šťastie v hre – mali ho v láske, čo dosvedčovala skvelá
tanečná nálada a zaplnený parket úsmevov.
Ďalším prekvapením bola súťaž v spájaní hasičských hadíc – do súťaže boli zapojené
manželky hasičov a sponzorov. Zvíťazila priateľka nášho člena Maťa Staníka, cenu fairplay
za bojovnosť p. Emília Barčáková (tradičný sponzor DHZ) získala charitatívny kalendár pre
Daniela, ďalšie ocenené súťažiace dostali medaile a kalendár najsexi ženského týmu 2014
DHZ Radôstka.
Na záver chcem všetkým zúčastneným poďakovať za skvelú zábavu, potvrdenie vzájomnej
spolupráce, no najmä sponzorom a usporiadateľskému kolektívu Dobrovoľného hasičského
zboru Korňa. Verím, že o rok sa opäť všetci stretneme.
Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Školenie spoločných postupov pri dopravnej nehode a iných
požiaroch

Dňa 6.4.2014 sa uskutočnilo v rámci trvalej udržateľnosti školenie na zdokonalenie
spoločných postupov pri dopravnej nehode a iných požiaroch. Akcie sa zúčastnili členovia
partnerských organizácii DHZ Korňa a SDH Staré Hamry.
Prvá modelová situácia boli postupy pri dopravnej nehode osobného motorového
vozidla. Následne bola využitá aj výzbroj zakúpená v rámci nášho spoločného mikroprojektu
/ lekárnička, transportné nosidlá /.
Druhá úloha bola bezpečné vyslobodenie a transport osoby spod sutín
v stavebninách. Členovia museli dodržať správne postupy či už vo svojej ochrane osoby a aj
zachraňovanej osoby.
Ako tretia úloha bol zásah za použitia autonómnych dýchacích prístrojov do
vnútorných priestorov budovy na 2. NP a následná evakuácia zranenej osoby a likvidácia
požiaru za pomoci 1xC prúdu s kombinovanou prúdnicou.
Medzi zásady BOZP pri vykonávaní zásahov je aj ustrojenosť a používanie osobných
ochranných prostriedkov, čo je základom bezpečnosti na zásahu. Počas celej akcie bola
sledovaná aj táto oblasť. V mene výboru DHZ Korňa ďakujeme za aktívnu účasť na akcii.

Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov
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Hasičská súťaž v Korni 2014
Dobrovoľný hasičský zbor Korňa usporiadal 20.7.2014 XXVII. ročník súťaže ,,O pohár starostu
obce a DHZ Korňa ,, a zároveň sa konal IV. ročník hasičskej súťaže cezhraničnej spolupráce obcí
Korňa a Staré Hamry (36 zúčastnených družstiev SR, ČR)
Po privítaní hostí a súťažiacich predseda DHZ Korňa p.Miroslav Smažák odovzdal slovo plk. Ing.
Jaroslavovi Kapusniakovi Krajskému riaditeľovi HaZZ v Žiline, ktorý odovzdal pamätnú medailu
predsedovi a členom DHZ za pomoc pri ochrane pred požiarmi a činnosť za 60 rokov od vzniku
Dobrovoľného hasičského zboru. Ďalej s príhovorom pokračoval zástupca Asociácie Samaritánov SR
p. Matúš Nešták poďakoval za spoluprácu pri spoločných akciách s DHZ Korňa a poprial súťažiacim
veľa šťastia. Následne starosta obce p. Jozef Kontrík slávnostne otvoril hasičskú súťaž, ktorá
každoročne patrí v obci medzi významné akcie.
Po organizačných pokynoch sa na štart pripravilo domáce žiacke družstvo, ktoré ukázalo svojím
rodičom bezchybné vykonanie požiarneho útoku s vodou. Potom už štartovali domáce ženy DHZ
Korňa, ktoré s časom 19,01s ostali neprekonané a vo svojej kategórii vyhrali. Ďalej nasledovali
hasičské družstvá s rôznych častí Česka, Slovenska. Počas prestávok vystúpili aj harmonikári pod
vedením p.Jozefa Vyrobíka.
Pre súťažné kolektívy boli vytvorené viaceré kategórie podľa výkonu hasičských striekačiek a šírky
hadíc. Napr. v kategórii široké hadice zvíťazilo DHZ Bytčica časom 16,31s. V kategórii neprerobené
PS 12 zvíťazil DHZ Mojšová Lúčka, v športovej kategórii upevnila svoju skvelú tohtoročnú formu
1.miestom DHZ Rudinka časom 14,98s. Najrýchlejší prúd u mužom bol ľavý prúd DHZ Bobrovček
14,05s a u žien 18,51s pravý terč DHZ Horný Kelčov. Počas súťaže došlo k zraneniu súťažiacej, ktorej
poskytli prvú pomoc členovia ASSR , DHZ Korňa a následne bola prevezená do NsP Čadca.
Ako na záver sa predstavili dve hasičské družstvá mužov s historickou striekačkou PS 8, kde susedná
DHZ Turzovka dosiahla čas 35,48s - no domáca DHZ Korňa ich prekonala časom 29,95s (priemerný
vek tohto družstva bol 51 rokov).
Počas podujatia sa o občerstvenie, stravu, priebeh súťaže staralo 35 domácich dobrovoľných hasičov
a 5 členov ASSR za čo im patrí veľká vďaka a uznanie, ďalej chceme poďakovať všetkým
podporovateľom, vedeniu obce, sponzorom, členom a priaznivcom za bezchybný priebeh súťaže
a skvelé reprezentovanie Dobrovoľného hasičského zboru Korňa.
Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov
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V. Ročník Hasičského plesu vzájomnej spolupráce 2015
Dňa 7.2.2015 sa konal V. Ročník Hasičského plesu vzájomnej spolupráce, už
tradične ho usporiadali členovia DHZ Korňa a SDH Staré Hamry. Táto akcia bola
pokračovanie na základe vzájomnej spolupráce obcí Korňa - Staré Hamry a realizovaného
mikroprojektu v roku 2011. Hneď pri príchode na ples ich srdečne vítal predseda DHZ p.
Miroslav Smažák a veliteľ DHZ p. Rastislav Fatura s tradičným zoznamovacím prípitkom.
Ako úvodné prekvapenie bola inscenovaná ukážka poskytnutia prvej pomoci, kde sa
predstavili nové členky DHZ Korňa. Ďalej sme pokračovali úvodným príhovorom predsedu
a slávnostným prípitkom. Po chutnej večeri nasledoval úvodný hasičský valčík a ďalej sa
postupne pridali ďalší hostia, ktorý prišli podporiť našu akciu. Medzi hosťami bol aj riaditeľ
OR HaZZ Čadca Ing. Stanislav Zdařil, riaditeľka ZŠ Korňa Mgr. Jaroslava Srničková,
zástupcovia firmy Z+P stav, veliteľ DHZ Zákopčie Tarabov Ján Plaček a veľa podporovateľov
hasičov nielen z obce Korňa.
Počas plesu vystúpili aj deti Centra voľného času pri ZŠ Korňa, hrali a spievali na ľudovú
nôtu za čo im ďakujeme. Ďalej naši dobrovoľníci sa postarali o spestrenie programu rôznymi
scénkami a súťažami, do ktorých zapojili aj účastníkov plesu, ktorým sa to veľmi páčilo. Ako
tohtoročný bonus každá žena na plese dostala kalendár a pohár DHZ Korňa s radami ako sa
má správať v prípade mimoriadnej udalosti – no musela sa verejne zdôveriť prečo má toho
svojho chlapa rada. Dočkali sme sa úprimných, ale aj komických odpovedí.
Taktiež po polnoci sa žrebovala bohatá tombola od našich sponzorov. Hlavnou cenou bol
wellnes pobyt v hodnote 250 € od sponzorskej firmy BaB spol. s.r.o. Korňa. O hudobné
spestrenie sa starala známa skupina 2+1, ktorá našich hostí bavila, až do skorého rána.
V mene Dobrovoľného hasičského zboru Korňa ďakujeme všetkým zúčastneným,
sponzorom, členom za podporu a tešíme sa aj o rok.
Spracoval: Katarína Dubačová, člen DHZ Korňa

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov
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Spoločné školenie a postupy pri likvidácii bodavého hmyzu
s následným praktickým výcvikom
Dňa 14.8.2015 sa v rámci trvalej udržateľnosti konalo Spoločné školenie a postupy pri
likvidácii bodavého hmyzu s následným praktickým výcvikom. Členovia DHZ Korňa a SDH
Staré Hamry si spoločne vymenili svoje praktické znalosti pri likvidácii hniezd bodavého
hmyzu. Ďalej si prakticky vyskúšali ochranný oblek SRŠEŇ. Ďalej bolo zakúpené špeciálne
bipenové pero, ktoré sa môže použiť v prípade alergickej reakcie.
Počas školenia sme obdržali žiadosť o pomoc od Českej chatárky, ktorá má svoju
víkendovú chalupu v obci Korňa. Presnejšie sa jednalo o bodavý hmyz v drevenej chalupe,
ktoré mali svoje hniezdo pod obkladom medzi 1 a 2 NP. Následne sa časť zúčastnených
členov vystrojila a vykonala výjazd z vozidlom DHZ Korňa Nissan k spomínanej chalupe. Po
prieskume za použitia ochranného obleku SRŠEŇ, chemický prípravkov bolo hniezdo
zlikvidované a výletové miesto zastriekané stavebnou penou. V mene výboru DHZ ďakujeme
zúčastneným za pomoc a účasť na tomto školení.

Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov
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Hasičská súťaž v Korni 2015 v rámci projektu „Dobrovoľní hasiči deťom 2015 „
Dňa 26.7.2015 sa konal v rámci projektu „ Dobrovoľní hasiči deťom 2015 “
XXVIII. Ročník hasičskej súťaže „ O pohár starostu obce a DHZ Korňa “ a zároveň aj V.
ročník hasičskej súťaže vzájomnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry pod záštitou
predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára v rámci trvalej udržateľnosti
mikroprojektu obcí Korňa a Staré Hamry „Priateľstvo a spolupráca“
Po úvodnom nastúpení 41 hasičských družstiev a podaní hlásenia starostovi obce Korňa p.
Štefanovi Belkovi sa slova ujal predseda DHZ p. Miroslav Smažák, ktorý privítal
zúčastnených hostí: starostov obcí Korňa a Staré Hamry, prezidenta ASSR MUDr. Marcela
Sedlačka a predsedu Mgr. Renátu Penazzi, riaditeľa OV DPO Čadca p. Martu Balošákovú,
zástupcov sponzorov, priazdnivcov športu, kolegov s ČESMAD Slovakia a rodičov mladých
hasičov.
Následne domáce družstvo dievčat štartovalo ako prvé a časom 20,91 sek. získali celkové
druhé miesto. Ženské družstvo DHZ Oščadnica získalo prvé miesto časom 20,16 sek.
a susedky DHZ Podvysoká získali tretie miesto časom 21,25 sek.
Súbežne na trati č.2 súťažili naši najmenší hasiči v dievčenskej a chlapčenskej kategórii
v rámci projektu „ Dobrovoľní hasiči deťom 2015 “. V dievčenskej kategórii vyhrali Kolárovice
časom 16,69 sek. a druhé boli domáce Korňanky časom 26,15 sek. Chlapčenská kategória
mala 7 účastníckych družstiev, tam zvíťazil Predmier pri Bytči časom 21,40 sek. a domáci
chlapci sa umiestnili na zemiakovom štvrtom mieste časom 22,29 sek.
Počas priebehu súťaže dorazil aj krajský riaditeľ HaZZ v Žiline plk. Ing. Jaroslav Kapusniak
PhD., ktorý súťaží aj v hasičskom družstve DHZ Podvysoká – to následne aj ukázalo
najrýchlejší požiarny útok dňa s časom 14,56 sek. a zvíťazilo pred Klokočovom, ktorý sa
časom 15,53 sek. dostal na druhé miesto, tretí skončili muži DHZ Rudinka s časom 15,83
sek.. Domáci muži časom 16,63 sek. sa umiestnili na 6 mieste. Súťaž pokračovala aj ďalšími
kategóriami napr. v zmiešanej kategórii (v družstve min. 3 ženy) vyhral DHZ Dolný Hričov
tesne pred domácimi DHZ Korňa, tretí DHZ Ochodnica. Ako posledný požiarny útok s vodou
predviedli domáci veteráni DHZ Korňa so striekačkou PS 8 a časom 27,76 sek. priviedli
divákov k potlesku, priemerné časy s touto striekačkou sú okolo 34 sek.
V túto hasičskú nedeľu si prišli na svoje aj deti, ktoré nesúťažili – obzerali a fotili sa pri
vyslobodzovacom špeciále ČESMAD Slovakia, zrekonštruovanom lesnom špeciále V3S,
hasičskej CAS 32 T 148, vojenskej V3S a obrnenom vojenskom špeciále súkromného
zberateľa. Ďalej pre nich zahral aj Andrej Kampf ČS má talent aj so svojou taktiež
talentovanou sestrou. Pre staršie ročníky zaspievali domáce ľudové speváčky pod vedením
Mgr. Šufliarského a po ďalších piesňach ich doplnili muzikanti harmonikári pod vedením p.
Vyrobíka. V závere hasičskej súťaže sme sa poďakovali súťažiacim družstvám vo varení,
nakoľko navarili chutne a nasledovala „povinná tancovačka“ predsedu a veliteľa od ľudových
speváčok.
Na záver chceme v mene vedenia DHZ Korňa poďakovať generálnemu sponzorovi súťaže
THT Slovensko RNDr. Ondrejovi Blažekovi – Korňanskému rodákovi a všetkým sponzorom,
priaznivcom, starostovi a vedeniu obce, moderátorovi p.Huríkovi, deťom a ich rodičom za
dôveru, všetkým zúčastneným členom DHZ Korňa za ich obetavú, dôležitú prácu pre našu
organizáciu a obec. Na zabezpečenie tejto akcie sa podieľalo 61 členov organizačného
týmu, bez nároku na mzdu – ešte raz ďakujeme.
Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa
Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Pokračujúce akcie v rámci trvalej udržateľnosti
Dátum

Akcia

21.1.2012

Výročná členská schôdza v Korni 2012

4.2.2012

II. Hasičský ples vzájomnej spolupráce 2012

2.5.2012

Spoločné cvičenie s deťmi obcí Korňa a Staré Hamry - 2012

22.7.2012

XXV. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce a DHZ
Korňa“ a zároveň II. ročník hasičskej súťaže cezhraničnej
spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry

41 súťažiacich
družstiev SR, ČR

9.12.2012

Skúška - Ukončenie základnej odbornej prípravy členov DHZo.
Na akcii zúčastnený aj členovia DHZ Korňa a Staré Hamry +
okolité DHZ.

Výstup 2 členovia
DHZ Korňa získali
odbornú
spôsobilosť.

2.2.2013

III. Hasičský ples vzájomnej spolupráce 2013

112 členov a hostí

1.6.2013

Skúška 2 - Ukončenie II. základnej odbornej prípravy členov
DHZo. Na akcii zúčastnený aj členovia DHZ Korňa a Staré
Hamry + okolité DHZ.

Výstup 13 členovia
DHZ Korňa získali
odbornú
spôsobilosť.

21.7.2013

XXVI. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce a DHZ
Korňa“ a zároveň III. ročník hasičskej súťaže cezhraničnej
spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry

48 zúčastnených
družstiev SR,ČR

26.10.2013

Spoločné cvičenie na súčinnosť pri zabezpečení stravy
a poskytovaní prvej pomoci v prípade mimoriadnych udalostí.

18.1.2014

IV. Hasičský ples vzájomnej spolupráce 2014

1.2.2014

Taktické cvičenie transportu pacientov v zimnom období
z ťažko dostupných miest

6.4.2014

Školenie spoločných postupov pri dopravnej nehode a iných
požiaroch

20.7.2014

XXVII. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce a DHZ
Korňa“ a zároveň IV. ročník hasičskej súťaže cezhraničnej
spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry

36 zúčastnených
družstiev SR,ČR

7.2.2015

V. Hasičský ples vzájomnej spolupráce 2015

91 členov a hostí

26.7.2015

XXVIII. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce a DHZ
Korňa“ a zároveň V. ročník hasičskej súťaže cezhraničnej
spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry

41. zúčastnených
družstiev SR,ČR

14.8.2015

Spoločné školenie a postupy pri likvidácii bodavého
hmyzu s následným praktickým výcvikom

Poznámka

116 členov a hostí

122 členov a hostí
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