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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 sobotu 10.9.2011 v poradí 11.aktivita „Spoločná ukážka hasičskej techniky v Starých 

Hamrách, spoločné stretnutie hasičských zborov a slávnostné ukončenie projektu“. 

Dobrovoľný hasiči tam vystavili hasičskú techniku oboch partnerských obcí Korňa – Staré Hamry, 

pútačom bola aj zrekonštruovaná V3S. ktorú poskytlo SDH Ostravica. 

 

Časť vystavovanej techniky na námestí v Starých Hamrách 

Okrem samotnej výstavy techniky, hasiči pripravili aj pre deti hry šikovnosti, kde sa mali 

najrýchlejšie obliecť do hasičskej výstroje, prekonať prekážkovú dráhu a spojiť hadice. 
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Hry zručnosti pre deti 

Akcia ďalej pokračovala ukážkami zásahov a hasenia požiarov, spomeniem ukážku 

spoločného zásahu členov SDH Staré Hamry a DHZ Korňa pri simulovanej dopravnej nehode 

osobného motorového vozidla, ktoré narazilo do stromu.  

 

Príjazd zasahujúcich hasičov oboch partnerských obcí 
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Pri týchto ukážkach hasiči použili - aj výstroj a výzbroj zakúpenú prostredníctvom tohto 

mikroprojektu, využili skúsenosti zo školení a výcviku. Je dôležité najmä pre obyvateľom 

prihraničných horských obcí mať vyškolených a vystrojených hasičov vo svojej obci. Obce Korňa 

a Staré Hamry majú veľkú výhodu nakoľko majú spolu hranice zásahových hasičských obvodov.  

 

Príhovor starostu Staré Hamry 

Na záver akcia sa konalo záverečné spoločné stretnutie zástupcov oboch obcí a členov 

DHZ, SDH v kultúrnom dome obce Staré Hamry. Na úvod veliteľ hasičov SDH Staré Hamry Ing. Ján 

Klepáč poďakoval obom starostom obce za podporu projektu. Po úvodných slovách zhodnotili 

projekt aj súčasný starosta obce Staré Hamry Bc. Ján Klepáč st. a starosta obce Korňa Jozef 

Kontrík. Na pokračovanie partnerstva oboch obcí nadviazal vo svojom príhovore aj predseda DHZ 

Miroslav Smažák a odovzdal plakety jednotlivým obetavým členom DHZ a SDH. 
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Príhovor predsedu DHZ Korňa 

Na znak úprimnej vďaky členovia SDH Staré Hamry darovali pamätné plakety starostovi 

obce Korňa Jozefovi Kontríkovi a veliteľovi DHZ Rastislavovi Faturovi za tvorbu a realizáciu v rámci 

tohto mikroprojektu.  
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Spoločné foto s pamätnými plaketami 

 

Pamätnú plaketu odovzdáva bývalej starostke zástupca velitela SDH Staré Hamry  
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Ďakovné plakety si prevzali, aj vtedajšia starostka obce Ing. Eva Tořová, ktorá taktiež stála 

pri zrodení tohto projektu. 

 

Úprimné poďakovanie a odovzdanie plakety z rúk starostu obce Jozefa Kontríka 

Všetci zúčastnení sa zhodli, že to nieje koniec spoločným aktivitám – ale naopak začiatok 

obojstranne úspešnej spolupráce v obidvoch hasičských organizáciách a obciach v tomto 

prihraničnom území. Na záver chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorým priložili ruku k dielu a to 

najmä starostom obcí, poslancom za podporu pri predfinancovaní, Programu cezhraničnej 

spolupráce, TRRA za spracovanie projektu, TSK za dôveru-schválenie projektu, výboru DHZ, 

dievčenskému a mužskému kolektívu DHZ Korňa, nášmu fotografovi, členom SDH Staré Hamry, 

priazdnivcom a podporovateľom dobrovoľných hasičov, vedeniu KR HaZZ v Žiline, OR HaZZ 

v Čadci, OV DPO Čadca, Strednej škole MV SR PO v Žiline, lesníckym inštruktorom, príslušníkom 

HZS Frýdek Místek, HZS Olomouc, hasičskému múzeu Ostrava, DHZ Klokočov, DHZ Turzovka, 

DHZ Vysoká nad Kysucou - Horný Kelčov, DHZ Makov, DHZ Radôstka, DHZ Podvysoká, 

dopravcom, dodávateľom materiálu a služieb, inštruktorom Zdravotnej záchrannej služby, všetkým 

aktívnym členom DHZ Korňa od tých najmenších – až po najstaršieho  p.Jozefa Učníka st. ( ktorý, aj 

vo svojom veku sa aktívne venuje práci v DHZ ). Keď som pred pár rokmi pozeral prvú výzvu 

v kategórii cezhraničnej spolupráce, už vtedy som v kútiku duše veril v úspech poctivej práce 

vykonanej v prospech našich občanov partnerských obcí. Tento projekt ma osobne stál veľa úsilia, 

energie a verím v dobro vykonanej práce bez osobného prospechu.   
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