ODOVZDÁVANIE HASIČSKÉHO AUTÁ V KURIME
„ Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť
pomôcť v nešťastí “....
Počas minulého piatka navštívil našu obec Kurima generálny sekretár Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky Vendelín Horváth spolu s riaditeľom KR HaZZ
zboru v Prešove plk. Jánom Goliašom. Účelom ich cesty do nášho regiónu bolo odovzdanie
hasičského auta veliteľovi a predsedovi DHZ v obci Róbertovi Vujčíkovi.
Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla sa udialo v piatok 1.júla 2016. Za zvuku
výstražných majákov hasičského auta Iveco Daily osobne privítal generálneho sekretára
starosta obce Ján Bartoš. Po zaznení povelu: „Hasičská jednotka POZOR! K hláseniu hľaď!“
a podaní hlásenia veliteľom Hasičskej jednotky generálnemu sekretárovi, starosta obce
predniesol slávnostný príhovor, citujem: „Náš hasičský zbor pôsobí v obci už úctyhodných 83
rokov. V roku 1949 obec dostala motorovú striekačku a v roku 1957 prvé hasičské auto. Po
vybudovaní novej hasičskej zbrojnice v októbri 1975, bolo našim hasičom pridelené nové
cisternové požiarne vozidlo LIAZ CAS 25, ktoré aj keď už nie je v dobrom technickom stave,
slúži nám doteraz. No ktovie, či by tomu tak bolo, keby sa nebol o toto vozidlo dlhé roky
vzorne staral vodič a strojník Imrich Pivovarník, ktorému právom patrí veľká vďaka
a uznanie,“ koniec citátu. Po príhovoroch starostu obce, generálneho sekretára a wojta Gminy
Moszczenica (družobná obec z Poľska), nasledovalo odovzdanie najvyššieho vyznamenania
„Zaslúžilý člen DPO SR,“ členovi DHZ Kurima Imrichovi Pivovarníkovi. Vyznamenanie
odovzdal generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth a člen prezídia DPO SR a predseda
OV DPO v Bardejove Pavol Ceľuch .
Po slávnostnom uvedení do činnosti si už hasiči s radosťou prevzali svoje auto. Spoločne
veríme, že toto nové hasičské auto pri vzornej údržbe a opatere nám bude slúžiť aspoň tak
dlho ako to doterajšie. Ďakujeme ministrovi vnútra Róbertovi Kaliňakovi, Prezídiu DPO SR
a všetkým, ktorí sa pričinili o pridelenie novej hasičskej techniky. Hasičskej slávnosti sa
zúčastnili aj: riaditeľ OR HaZZ SR v Bardejove pplk. Dušan Novotný - člen prezídia DPO
SR, predseda OV DPO v Bardejove a poslanec PSK Pavol Ceľuch, poslanec PSK a prednosta
OÚ v Bardejove Ing. Miroslav Bujda, delegácia z OV DPO v Bardejove na čele s riaditeľkou
Gabrielou Švárnou, delegácia Dobrovoľných hasičov z družobnej poľskej gminy
Moszczenica na čele s wojtom gminy Jerzym Walegom.
Táto slávnostná chvíľa dozaista vstúpi do dejín našej obce ako jedna zo vzácnych
a významných. Nech nové auto pomôže a uľahčí napĺňať našim dobrovoľným hasičom to
známe: „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc.“
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