
Ďakovný list 

 

Dobrovoľného hasičského zboru Košeca (DHZ Košeca) 

vedeniu spoločnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o. 

a vedeniu spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. 

za finančný príspevok pre občianske združenia darovaním 1% zo zaplatenej dane z príjmu 

právnickej osoby vo výške 1000 €. 

 

Vážení priaznivci dobrovoľného hasičstva, 

 

v úvode nám dovoľte čo najúprimnejšie poďakovať za Váš finančný príspevok našej organizácii. 

Aby sme pre Vás nezostali len anonymným obdarovaným, pokúsime sa Vám v krátkosti predstaviť 

náš DHZ Košeca. 

Začiatky oficiálneho fungovania dobrovoľnej hasičskej organizácie v našej obci siahajú až do prvej 

polovice roku 1888. Sme tak najstaršou fungujúcou organizáciou v obci. V súčasnosti disponuje DHZ 

Košeca 45 člennou členskou základňou, ľuďmi ochotnými pracovať a pomáhať iným bez  nároku na 

akúkoľvek odmenu. Od počiatku sa aktívne zúčastňujeme ako na území obce, tak aj v širokom okolí, 

nielen činností súvisiacich s bojom proti požiarom a živelným udalostiam, ale aktívne sa podieľame aj 

na kultúrno-spoločenskom živote  v našom regióne. 

Po roku 20012 došlo v našej organizácii k výraznému omladeniu členskej základne a k prudkému 

nárastu aktivít. 

V roku 2013 sme obdržali z rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Pamätnú medailu ministra 

vnútra Slovenskej republiky tretieho stupňa za aktívnu pomoc pri odstraňovaní následkov povodní, 

ktoré postihli našu obec. 

K zásadnému pokroku v oblasti materiálovo-technického vybavenia našej DHZ Košeca došlo v 

septembri 2015, kedy sme z rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra SR prevzali repasovaný 

cisternový automobil TATRA 815 CAS 32, ktorý spoločne s cisternovým automobilom 

ŠKODA 706 RTHP CAS 16 z roku výroby 1963, slúžiaci v našej obci od roku 1972, podstatne rozšíril 

naše možnosti zasahovať v prípade potreby. 

Rok 2016 bol pre nás mimoriadne úspešným rokom. Okrem toho, že sme štyrikrát zasahovali na 

výzvu Krajského operačného strediska HaZZ pri požiaroch v okresoch Ilava a Púchov, uskutočnili sme 

aj dva technické zásady v katastri obce Košeca a koncom roka nás potešila zo strany obecného úradu 

v Košeci aj dlho očakávaná realizácia prístavby hasičskej zbrojnice. 

Vami poskytnutý finančný príspevok sme v súvislosti s touto modernizáciou "našej" hasičskej 

zbrojnice všetci vnímali ako dar z nebies. Bol použitý na nákup materiálu potrebného na prestavbu 

pôvodnej malej garáže na modernú šatňu pre zasahujúcich členov DHZ Košeca, na ktorú sa už 



bohužiaľ nenašli prostriedky v rozpočte obce Košeca. Samotnú prestavbu sme dokončili svojpomocne 

v januári 2017 za prispenia našich najaktívnejších členov. 

V súčasnosti sa DHZ Košeca prioritne venuje zásahovej činnosti a v spolupráci so Základnou školou v 

Košeci aj práci s deťmi a hasičskou mládežou. 

Napriek spomenutým úspechom sa snažíme nezaspať na vavrínoch, ale venujeme sa aj naďalej 

príprave a realizácii ďalších vízií a projektov, z ktorých spomenieme napríklad plynofikáciu a 

vybudovanie nového kúrenia v našich priestoroch a nákup staršieho malého vozidla 4x4 na účely 

svojpomocnej prestavby na vozidlo pre technické zásahy. 

 

Záverom nám zostáva len opätovne Vám tlmočiť v mene všetkých členov DHZ Košeca naše úprimné 

ĎAKUJEME a rozlúčiť sa našim hasičským pozdravom: 

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“ 

 

S úctou 

 

 

 

         výbor DHZ Košeca 


