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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.

Slávnostný príhovor starostu obce p.Kontríka
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.
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Požiarny útok domácich dievčat DHZ Korňa
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.

Korňa B v plnom nasadení
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.
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Odmena za 2.miesto pre domáce dievčatá z rúk starostu
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.
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Komentár a vyhlásenie víťazov
Prestávky boli vyplnené majstrovským komentárom Františka Huríka, vystúpením tanečnej skupiny
REFLEX pod vedením p. Badzgoňovej a bohatou 62 kusovou tombolou.

Vystúpenie tanečnej skupiny REFLEX
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.
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