
          

  

Vážený pán podpredseda vlády SR a minister vnútra, vážení hostia, milí 

spoluobčania. 

 

Dovoľte mi privítať Vás ako starosta obce v mene obecného zastupiteľstva a 

našich spoluobčanov v obci Malá Čierna. 

Taktiež vítam medzi nami : 

 poslanca NRSR a predsedu ŽSK p. Juraja Blanára. 

 prezidenta hasičského a záchranného zboru SR p. Alexandra Nejedlého. 

 prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p. Ladislava Petho. 

 generálneho sekretára dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p. Vendelína 

Horvátha. 

 riaditeľa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline 

p. Jaroslava Kapusniaka 

a aj Vás všetkých milí hostia a spoluobčania. 

 

Obec Malá Čierna patrí čo do počtu obyvateľov medzi malé obce s počtom 

obyvateľov 370.  

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1471, kedy za kráľa Mateja Korvína, 

ktorý daroval Považsko-bystrické hradné panstvo Ladislavovi Podmanickému 

kde sa spomína aj Malá Čierna vtedy /KYS Charna/. 

 Vítame Vás v Obci, kde máme dobre fungujúci dobrovoľný hasičský 

zbor, ktorý datuje svoju činnosť od roku 1928, kedy kronika zboru spomína 

založenie hasičského zboru notárom Matuškom. V dobrovoľnom hasičskom 

zbore sa vystriedalo niekoľko generácií. Spomeniem z povojnového obdobia 

veliteľa Jakuba Fila a neskôr Ondreja Slyšku. V roku 1978  bol predsedom 

Jozef Čerňanský , ktorý zaktivizoval činnosť organizácie a zameral sa na výcvik 

požiarného družstva. O tom svedčí aj každoročná účasť na rôznych súťažiach.  

V dnešnej dobe si veľmi vážime prácu s deťmi, ktorú vykonáva náš dlhoročný 

člen hasičského zboru Emil Čerňanský. V novodobej histórie činnosti DHZ to 

boli práve hasiči z Malej Čiernej, ktorí pri požiari v roku 2006,  v plnom 

rozsahu preverili akcieschopnosť hasičského zboru.  

DHZ funguje už 87 rokov a rád konštatujem, že je to jedna z mála organizácii, 

ktorú nepoložilo žiadne spoločenské zriadenie, čo svedčí o tom, že táto 

organizácia má svoje opodstatnenie pri ochrane spoločného majetku a ochrany 



zdravia všetkých spoluobčanov. 

 

Vážený pán minister, keď ste asi pred dvoma týždňami odovzdávali požiarnu 

techniku v obci Malé Lednice odvážil som sa Vás spýtať či aj naša obec je v 

zozname ktorá dostane hasičské vozidlo, povedali ste, že 25. októbra zavítate k 

nám. 

Som veľmi rád a vážim si takúto pomoc vlády SR a Vášho ministerstva, pretože 

naši dobrovoľní hasiči si to určite zaslúžia. V mene všetkých občanov obce  

ďakujem Ministerstvu vnútra za poskytnuté vozidlo a Verím, že bude v dobrých 

rukách a bude nápomocné pri ochrane majetku a zdravia občanov. 

 

Ďakujem Vám a hosťom, že ste si našli čas popri svojom náročnom programe a 

prišli ste odovzdať toto krásne hasičské auto osobne. 
 

DHZ spoločne s obecným úradom a starostom budú robiť všetko preto, aby 

zverená technika svojou činnosťou bola vždy pripravená pomôcť pri ochrane 

majetku a životov našich občanov. 
 

Ešte raz veľká vďaka a želám našim hasičom veľa vytrvalosti, odhodlanosti pri 

plnení ich poslania. 
 

 

Odovzdávam slovo ministrovi vnútra. Po prejave odovzdá kľuče od vozidla 

veliteľovi. 

 

Postriekanie šampanským.Minister ,starosta 

 

poprosím o požehnanie vozidla kaplanom. 

 

 

Koniec /neformálne rozhovory , fotografovanie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


