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   K o r ň a  – S t a r é   H a m r y               

„Priateľstvo a spolupráca“ 

                 V rámci mikroprojektu Korňa – Staré Hamry „Priateľstvo a spolupráca“ sa uskutočnila 

v poradí, už 10.aktivita „Spoločný detský tábor“ od 2.9 do 4.9.2011. Trojdňová akcia zameraná 

najmä pre mladých a nádejných hasičov.  

Prvý deň po zraze pred hasičskou zbrojnicou v Korni sa deti a mládež obidvoch DHZ, SDH 

presunuli do penziónu Mária v Korni. Po ubytovaní v penzióne a chatke sa zúčastnení navečerali. 

Večerný program rybačka a nočný futbal dopadol super a bez zranení. Ulovené pstruhy boli 

gurmánsky pripravené na večeru v sobotu. 

 

Večerná rybačka, úlovok mladého hasiča SDH St.Hamry  
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Hra na slepú hasičskú babu 

Druhý deň po rannej rozcvičke sa zúčastnení presunuli na náučný turistický pochod smerom na 

Živčákovú (navštívili pútnické miesto), osadu U Zelenkov, po hrebeni hory sa postupne dostali k 

ropnému prameňu v Nižnej Korni. Odtiaľ sa už ponáhľali na chutný obed do Penziónu. Po obednej 

sieste ich čakalo popoludnie plné hier, o 17.hod. začal tréning v areále DHZ Korňa - kde sa 

pripravili na Nedeľnú hasičskú súťaž mladých hasičov v Makove. Na večer ich už čakali ulovené 

rybičky a grilovačka. O 21 hod. bola vyhlásená večierka, ktorú prerušil nočný poplach s dvoma 

neľahkými úlohami. Počas nočnej akcie si zúčastnení osvojili zručnosti a nadobudnuté vedomosti 

počas projektu, následne po skončení zásahu sa všetci odobrali k zaslúženému spánku. 
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Časť „zdatných“ na pútnickom mieste Živčáková 

Tretí deň - už všetci netrpezlivo čakali na hasičskú súťaž, dovtedy sa vyšantili na hrách, 

trampolínach a hojdačkách. Po výdatnom obede sme sa presunuli do obce Makov, kde spoločné 

družstvo mladých hasičov (Korňa + Staré Hamry) predviedlo bezchybný požiarny útok a dosiahli 

4.miesto – je to pre nich veľká motivácia na ďalšie rozvíjanie svojich zručností. 

 

Zmiešaný kolektív mladých hasičov DHZ a SDH 
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Na záver tohto historicky prvého detského tábora organizovaného pre mladých hasičov bolo 

vyhodnotenie najšikovnejších, najusilovnejších počas celého konania akcie. Deti si domov na 

pamiatku odniesli medaile, diplomy, upomienky a pohár venovaný SDH Staré Hamry za pomoc pri 

doterajších aktivitách v rámci mikroprojektu. V tejto zdigitalizovanej  dobe plnej počítačov, internetu 

je už priam zázračné motivovať deti k športu, prechádzke prírodou a vzťahu pomôcť iným, pre 

mnohých je pohodlnejšie žiť vo svojej izbe so svojím internetom. Vzhľadom na to nás teší, že naši 

mladí hasiči bez rozdielu hraníc sa zúčastnili tohto táboru v hojnom počte. 

 

Dôsledná príprava na základni na detskej súťaži v Makove 

Na záver chceme v mene výboru DHZ Korňa poďakovať vedúcim táboru, všetkým zúčastneným za 

ochotu pomôcť pri organizovaní detského táboru a rodičom za ich dôveru. 
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