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Založenie 15.10. 1929
uskutočnilo sa zakladajúce zhromaždenie dobrovoľného hasičského zboru.
zbor mal pri založení 20 členov.
Zakladajúcimi členmi a prvými funkcionármi boli:
Martin Remenec - predseda
Ján Horník - veliteľ
Blažej Horník - tajomník
Ján Čáko - pokladník

Rok 1934
členovia zboru sa zúčastnili pri hasení stodoly v obci Jasenové

Rok 1936
za veliteľa bol zvolený Ján Horník, jeho zástupcom bol Karol Remenec, tajomníkom
Kornel Dolník
zbor mal 19 členov a ručnú striekačku
všetci členovia zboru sa striedali pri nočných strážach

Rok 1937
funkciu veliteľa prevzal Štefan Dubeň až do roku 1939 keď bola reorganizácia zboru

Rok 1940
bola zakúpená motorová striekačka firmy Stratilek z Vysokého Mýta, ktorá je ešte doteraz v
hasičskej zbrojnici.
posviacka motorovej striekačky sa konala 21.7. 1940 pod protektorátom pána Grófa
Balestrema.
Posviacka bola v prírode na priedhorí z poľnou svätou omšou, ktorú slúžil pán dekan
Marzina z Rajca.
Zišlo sa tam 5 hasičských zborov z Konskej, Kamennej Poruby, Turia, Bytčice, Porúbky aj
z práporom, pán Kapasný z Varína za okresnú jednotu. Na jej prepravu sa musel používať
konský záprah, čo určoval starosta obce.

Rok 1942
od roku 1942, keď mal zbor 15 členov, prevzal vedenie zboru Štefan Škorvánek
jeho zástupcom bol Karol Remenec
strojníkom Michal Dolník
a tajomníkom Alexius Tuhý
kúpou striekačky sa aktivizovala činnosť zboru, uskutočňovali sa rôzne prednášky, cvičenia s
použitím vody a podobne
pod týmto vedením pracoval zbor do roku 1945.
Počas II. Svetovej vojny a hlavne po oslobodení, boli členovia zboru činní, zúčastňovali sa
brigád, preškoľovali občanov o hasení požiarov a ochranu pred nimi. Začali s výcvikom
požiarneho družstva, aby boli pripravení chrániť životy a majetky pred požiarmi. Začali

vykonávať preventívne prehliadky v domoch a v stodolách.

Rok 1947
v roku 1947 bol väčší požiar v obci u Hrehora Adamíka, ktorý hasili okrem miestnych aj
požiarnici Kamennej Poruby, Konskej, Lietavskej Lúčky a Žiliny

Rok 1949
v roku 1949 sa stal veliteľom Blažej Horník
do zboru bolo prijatých 10 nových členov členská základňa mala 27 členov.

Rok 1951
v roku 1951 prichádza k reorganizácií celého hasičstva.
zmenil sa názov organizácie na Miestna jednota Československého hasičstva
požiarne družstvá sa zdokonaľovali, starali sa o predelenú techniku a funkcionári sa
zúčastňovali jednotlivých kurzov, za účelom skvalitniť ďalšiu prácu v organizácií.

Rok 1956
Od roku 1956 postupne sa stali veliteľmi: Jozef Kavecký, Ján Jankech a Alexander Dolník

Rok 1963
od roku 1963 bol veliteľom František Dubeň, predsedom Mikuláš Čáko
v tomto roku zbor získal motorovú striekačku PPS-8. Tým sa zlepšila celá situácia v
organizácii. Členovia požiarneho družstva sa zdokonaľovali v práci s požiarnou technikou.

Rok 1967
v roku 1967 sa dvojtýždňového kurzu okrskových veliteľov v Uš ZPO v Martine zúčastnil
František Dubeň
v nasledujúcich rokoch v organizácií nenastali žiadne zmeny. Úlohy kladené na členov
organizácie boli systematicky a cieľavedomé plnené
prevádzané boli preventívne prehliadky, nočné hliadky a organizovanie Fašiangov v dedine.

Rok 1969 - 1972
v rokoch 1969 - 1972 sa zaoberali členovia Miestnej jednoty Československej požiarnej
ochrany praktickým cvičeniam, preventívnym prehliadkam, údržbe požiarnych strojov, aby
boli vždy v pohotovosti.

Rok 1969
v priebehu roku 1969 sa v obci vyskytol malý nepatrný požiar, ktorý vznikol horením stohu
slamy. Oheň bol ihneď lokalizovaný a nenastali žiadne škody
v obci sa previedlo vyčistenie jednej studne pri praktickom cvičení a odstraňovala sa voda z
dvoch zaplavených pivníc miestnych obyvateľov
členovia Miestnej jednoty Československej požiarnej ochrany vykonávali požiarne hliadky v
priebehu žatvy a mlatby
na Miestnu jednotu bolo dodaných 10 kusov pracovných rovnošiat, 2 ks pogumovaných
hadíc a trhací hák.

Rok 1971
V roku 1971 sa stal predsedom František Dubeň, veliteľom Martin Krajčí, tajomníkom
František Urbanec
V rámci získania finančných prostriedkov sa organizovali tanečné zábavy.

Rok 1972
v roku 1972 sa členovia pri cvičeniach oboznamovali s novým strojom PPS-12
zúčastnili sa na okrskovom cvičení v Rajeckých Tepliciach
v mesiaci august sa po menšej povodni čerpala voda z pivníc občanom bývajúcich v
Kuneradcoch
koncom roka boli dodané cvičné uniformy 9 kusov, ktoré boli ponechané ako vychádzkové a
savice do PPS -12, ktoré nám od dodania stroja chýbali

Rok 1973
v roku 1973 boli prevedené doplnkové voľby. Predsedom sa stal František Dubeň,
podpredsedom Alexander Dolník, veliteľom Martin Krajčí
boli prevádzané nácviky družstva na súťaž, ktorá sa konala v Zbyňove. Taktiež boli
prevádzané preventívne prehliadky, údržba požiarnej techniky, čistení vodných zdrojov.
členovia pomáhali v poľnohospodárstve na JRD Turie, pri oplocovaní základnej školy v obci.
Zúčastnili sme sa aj pri hasení dvoch požiarov a to požiaru u p. Márií Mladšíkovej a
lesného požiaru na polesí Veľká - Lúka - 15 členov.

Rok 1974
v roku 1974 niektorí členovia výboru stagnovali, čo malo vplyv na celú činnosť. V tomto roku
sa požiarne družstvo pripravovalo na obvodnú súťaž, ktorá sa konala v Rajci a na okrskové
taktické cvičenie, ktoré sa konalo v Poluvsí, žiaľ zúčastniť sme sa nemohli nakoľko sme
nemali dopravný prostriedok
boli prevádzané preventívne prehliadky a dohliadky. Odpracovali sa brigádnické hodiny na
zveľaďovaní obce pri jarnom upratovaní, čistení potoka, na miestnom cintoríne výstavbe
športového areálu / ihrisko/. Základného školenia veliteľov a strojníkov sa zúčastnili 2
členovia Milan Dubeň a Ján Remenec
naši členovia sa zúčastnili na oslavách 30 výročia SNP v Kunerade pri pamätníku, pri
odhalení pamätnej tabule na slatinách
na výročnej členskej schôdzi boli prevedené voľby. Výbor bol doplnený novými členmi, čo bol
predpoklad zlepšenia činnosti organizácie.
Za predsedu bol zvolený František Dubeň, veliteľom Martin Krajčí, tajomníkom Michal
Jančúch, preventivár Mikuláš Baránek, strojník Jozef Svitek, ref. Mládeže Ján
Remenec, org. referent Jozef Mladšík, pokladník Ján Vandlík

Rok 1975
v roku 1975 sa organizácia premenovala na ZOZPO. Úlohy kladené na organizáciu sa plnili.
Zúčastnili sa obvodovej súťaže v Lietavskej Svinnej, kde sme obsadili 5 miesto získali II.V.T.
pre družstvo mužov, a jeden člen družstva získal II.V.T. Uskutočnilo sa okrskové cvičenie v
obci Kunerad zámok za účasti 7 požiarnych družstiev. Záverečnou fázou tohto cvičenia bolo

kladenie vencov k pamätníku k 30. výročiu oslobodenia našej vlasti. Účasť na okresnom
cvičení požiarnych družstiev v obci Fačkov.

Rok 1976
v roku 1976 zásluhou veliteľa Martina Krajčí boli do zboru prijaté i ženy, bolo vytvorené
jedno ženské požiarne družstvo. Zúčastnilo sa súťaže v obvodovom kole v Rajci, kde obsadili
1. miesto a kvalifikovalo sa do okresnej súťaže. V okresnom kole v Lietavskej Lúčke obsadili
1.miesto a v jednotlivcoch 1 a 2 miesto. Muži v obvodnom kole v Rajci 1 miesto, postup do
okresného kola v Lietavskej Lúčke, kde sa umiestnili na 3 mieste. Týždňového základného
kurzu veliteľov v Raj. Tepliciach sa zúčastnil jeden člen.
v nasledujúcom roku po obvodových súťažiach sa v rámci okresu na 1 mieste umiestnili ženy
na 3 mieste muži. V Uš ZPO v Martine absolvoval 3-týždňový kurz veliteľov požiarneho zboru
p. Martin Krajčí. Bol odsúhlasený nákup svadobných darov pre členov ZO ZPO Kunerad.

Rok 1978
v roku 1978 požiarné družstvo mužov získalo I.V.T. na požiarnej súťaži v Lietavskej Svinnej.
Požiarne družstvo žien nebolo pripravené vzhľadom uzavretia manželstva, nakoľko nové
členky nebolo možné pripraviť ich v znalostiach a výcviku. Účasť na O.T.C. v Poluvsí v
ďalšom roku sa zúčastnili obvodovej súťaže a postupom do okresného kola v Bytči, kde
požiarne družstvo mužov skončilo na 6 mieste a požiarne družstvo žien na 3 mieste. V rámci
35 výročia SNP sa požiarne družstvo mužov zúčastnilo súťaže vo Fačkove, kde obsadilo 5
miesto. Začalo sa s výstavbou drevenej garáže pre požiarne auto T-805, ktorá sme dostali.
Bol rokom v znamení osláv 50 výročia založenia ZO ZPO v Kunerade.
v nasledujúcom roku na súťaži požiarnych družstiev v rámci okresu sa umiestnili muži na 5
mieste a ženy na 3 mieste. Pred nimi boli len podnikové požiarne družstvá. V tomto roku
založili požiarnici hudobnú skupinu MODUL.
ZO ZPO im pomohla finančne 6 000 Kčs pre zakúpenie hudobných nástrojov pre chod
kapely. Táto hudobná skupina zabávala občanov Kuneradu a celého okolia na fašiangových,
svadobných a tanečných zábavách 8 rokov.

Rok 1981
v roku 1981 boli voľby nového výboru. Predsedom sa stal František Dubeň, veliteľom Martin Krajčí, tajomník - Milan Dolník, strojník - Jozef Svitek, preventivár - Mikuláš
Baránek, ref. mládeže - Ján Remenec. ZO mala 63 členov z toho 19 žien.
naša ZO organizovala obvodové kolo športovej súťaže požiarnych družstiev. Toto náročné
podujatie sa podarilo zvládnuť, až na konečné výsledky a umiestnenie požiarne družstvo
mužov 14 miesto, požiarne družstvo žien 8 miesto

Rok 1982
v roku 1982 sa požiarne družstvo mužov zúčastnilo súťaže v obvodovom kole v Rajci a
okresného kola v Krasňanoch
v Uš ZPO v Martine na 2- týždňovom školení okrskových veliteľov sa zúčastnil člen ZO Ján
Remenec
veľkou zásluhou veliteľa Martina Krajčiho sa vytvorilo požiarne družstvo dorasteniek,
ktoré sa zúčastnilo súťaže v Trnovom, odkiaľ postúpilo. V nasledujúcom roku sa zúčastnilo
krajskej súťaže požiarne družstvo v Novej Bani. Pre zlé pravidlá súťaže obsadili 9 miesto

bolo prevedené plnenie odznaku V.P.III. st. za účasti 10 členov
len vďaka rýchlemu zásahu bol zlikvidovaný požiar a zabránilo sa šíreniu požiaru 28.9. u
Ľudovíta Dolníka, keď horelo v povalovom priestore maštale
za plnenie úloh a brigádnickú činnosť sa viacerým členom dostalo uznanie a poďakovanie

Rok 1984 - 1985
v roku 1984 - 1985 účasť na obvodových kolách - muži, ženy, dorastenky. Ďalej sa požiarne
družstva zúčastnili pohárovej súťaže v Bytči
časopis Požiarník odoberalo 19 členov ZO
bol zrušený nákup svadobných darov pre členov

Rok 1986
v roku 1986 sme usporiadali obvodové kolo v našej obci. Požiarne družstva z Kuneradu
obsadili I. miesto v kategórií muži, ženy, dorastenky postúpili do okresného kola v Bytči, kde
muži skončili na 6 mieste, ženy na II. Mieste, dorastenky na II. Mieste
v Uš DPO Martin sa zúčastnil kurzu preventivára člen ZO Peter Horník
konali sa voľby výboru ZO ZPO. Za nového predsedu bol zvolený Martin Krajčí, veliteľom
Ján Remenec, preventivár Peter Horník, strojník Jozef Mladšík, tajomník Milan Dolník
členská základňa mala 81 členov z toho 30 žien

Rok 1987 - 1988
po roku 1986 sa nám ušlo zorganizovať obvodové kolá aj v roku 1987 a 1988. Nakoľko nebol
záujem iných obcí v Rajeckej doline. Veľmi dobré súťažili požiarne družstvá z Kuneradu, keď
muži obsadili 1 miesto a ženy 2 miesto a postúpili do okresného kola v Dolnom Hričove, kde
sa umiestnili na 3 mieste muži a 4 mieste ženy. Dorastenky, ktoré boli len na II. Zraze hry
Plameň obsadili II. Miesto. Plnenia odznaku V.P.III. st. sa zúčastnilo 10 členov ZO.
Základného školenia veliteľov a strojníkov - účasť 2 čl.

Rok 1989
v roku 1989 si členovia pripomenuli 60 výročie založenia ZO ZPO v Kunerade. Naše 3
požiarne družstvá sme pripravovali na súťaž v obvodovom kole v Kam. Porube. Muži - 2
miesto, ženy 1. miesto, dorastenky 1. miesto. Boli vykonané MTC v obci, preventívne
prehliadky a rôzna činnosť ZO.
kurz veliteľov v Uš DPO v Martine absolvovala členka ZO Lýdia Dubcová. Základného
školenia strojníkov a preventivárov sa zúčastnili členovia. V tomto roku sa prvýkrát
zorganizoval požiarnicky ples pre členov ZO a ich rodinných príslušníkov či partnerov, ktorá
sa každoročne organizoval až do roku 1993

Rok 1990
v roku 1990 obvodová súťaž v Kamennej Porube, muži II. Miesto, ženy a dorastenky v rámci
okresu, ženy 1. miesto, dorastenky 3. miesto. Naša ZO zabezpečila krajské kolo
mládežníckej hry Plameň
základného školenia strojník, preventivár, a vedúci mládežníckych kolektívov za zúčastnili 3
členovia
od polovice 70 -tých rokov a v rokoch 80-tich bola aktivita našej ZO veľmi dobrá, členovia za
zúčastňovali rôznych akcií, ktoré organizoval výbor ZO. Brigádnická činnosť počas týchto

rokov bola veľmi bohatá. Bola zameraná na pomoc poľnohospodársku JRD, SšL akciám Z
akcie Z sa prevádzali pri výstavbe materskej škôlky, športového areálu, ihriska, výstavbe
domu smútku / kaplnky, kostola/, prečerpávačky, septiku pri K.D., oprave K.D., výstavbe
drevenej garáže a pri skrášľovaní životného prostredia v obci.

Rok 1991
v roku 1991 sa v Bratislave konal mimoriadny Slovenský zjazd ZPO, kde sa okrem iného
schvaľovali nové stanovy DPO vlajka a znak
v našej organizácií bola činnosť zameraná na cvičenia požiarnych družstiev na obvodovú
súťaž v Kamennej Porube v počte 2 mužských požiarnych družstiev a 1 ženské požiarne
družstvo, ktoré súťaž vyhralo. Dorastenky sa zúčastnili súťaže v Trnovom, kde obsadili 1.
miesto
konali sa voľby výboru. Keďže pre nezáujem niektorých členov pracovať vo výbore, pracoval
len do konca roku
v tomto roku sa vyskytli 2 požiare, ktorých sme sa zúčastnili pri hasení. A to 18.3. na
Zábystričí, horel mladý porast + tráva. / 12 členov/. Druhýkrát bol výjazd k požiaru
rodinného domu Graciana Horníka ráno 2.45 / 15 členov + občania/. Rýchlym zásahom sa
podarilo lokalizovať požiare a zachrániť nemalé hodnoty.

Rok 1992
v roku 1992 na V.Č.S. sa konali voľby výboru DPO tajným hlasovaním. Predsedom sa stal Ján
Remenec, veliteľ - Martin Krajčí, preventivár Ján Škorvánek, tajomník Jaroslav Horník,
strojník Jozef Mladšík, pokladník Pavla Kavecká
členská základňa mala 80 rokov z toho 23 žien
do šSPD v obvodovom kole v Kunerade sme zapojili požiarne družstvo mužov. Požiarne
družstvo mužov bolo diskvalifikované a nepostúpilo do okresného kola v Dolnom Hričove.
ženy, ktoré súťažili iba v okresnom kole aj zásluhou niektorých dorasteniek, ktoré ich
doplnili sa umiestnili na 5. mieste. Dorastenky, ktoré sa zúčastnili okresného kola v Žiline
skončilo na 1. mieste, kde si vybojovali postup na krajské kolo do Prievidze, kde skončili na
6. mieste. Okrem spomínaných súťaži sa požiarne družstvo mužov a žien zúčastnilo
pohárovej súťaže sklárne Karolinka na Morave.
pripomenuli sme si 70. výročie založenia ZHJ na Slovensku. Pri tomto výročí OV DPO v
Žiline ocenil ZO diplomom na obetavú a dobre vykonanú prácu. Ďalšie ocenenie obdŕžal člen
výboru - veliteľ Martin Krajčí. Bola mu udelená medaila Miroslava Schmidta za zásluhy o
výcvik. Veža členov ZO sa zúčastnilo v auguste na hasení požiaru na Martinských holiach /
Veľká lúka/ v snahe zabrániť šírenie požiaru. Za čo bola odmena od OV DPO 2 000 Sk, za
ktoré nám OV zakúpil ľahké opasky a bundokošeľu
ďalšie zahorenie vzniklo na chalupe p. Hubáčka. Len vďaka rýchlemu zásahu sa požiar
nerozšíril na celý objekt. Skutok najcennejší možno nazvať akciu DPZ, keď 9 požiarnikov
bezplatne darovalo krv.

Rok 1993 - 1994
v rokoch 1993 - 1994 sa organizovali obvodové kolá šSPD v Kunerade, kde sme mali
zapojené 1 požiarne družstvo mužov a zásluhou veliteľa p. Martina Krajči prvýkrát aj
požiarne družstvo dorastencov, kde sme obsadili muži 4 miesto, dorastenci 2. miesto
činnosť DPZ bola zameraná na brigádnickú činnosť, požiarnej technike, prevencií a výcviku

požiarnych družstiev na súťaž. V Uš DPO v Martine absolvoval týždenný kurz preventivárov
p. Ján Škorvánek

Rok 1994
v roku 1994 sme si pripomenuli 65. výročie založenia DPZ. Pri tejto príležitosti prevzali
medaily ZMZ Martin Krajčí, ZZ Jozef Mladšík, Ján Remenec, ZPP - Ján Škorvánek
členovia DPZ čerpali vodu zo zaplaveného suterénu obecného úradu. Od tohto roku DPZ
odoberá časopis Požiarník iba 1ks.

Rok 1995
v roku 1995 sa činnosť zamerala na prevenciu a výcvik požiarnych družstiev na súťaž do
Kamennej Poruby a OTC v Kunerade, kde sme organizovali na imitovaný požiar
Kuneradského zámku, ktorého sa zúčastnilo 6 DPZ vrátane DPZ Kunerad.
konali sa voľby nového výboru. Nový výbor DPZ po tajnom hlasovaní bol takýto. Predseda
Ján Remenec, veliteľ Jaroslav Horník, tajomník Martin Krajčí, strojník Jozef Mladšík,
preventivár Ján Škorvánek, pokladník Pavla Kavecká
členská základňa DPZ má 73 členov z toho 14 žien

Rok 1996
v roku 1996 sa požiarne družstvo zúčastnilo súťaže v Kamennej Porube, umiestnilo sa na 2
mieste a postúpilo na okresnú súťaž v Dolnom Hričove, kde sa im nedarilo a obsadilo až 8.
miesto. Požiarne družstvo dorastencov, ktoré súťažilo iba v okresnom kole obsadilo 4 miesto.
Zúčastnili sme sa aj OTC v Jasenovom. Medaila Miroslava Schmidta Za zásluhy o výcvik bola
udelená Jánovi Remencovi

Rok 1997
v roku 1997 boli vykonané preventívne prehliadky, nácvik požiarnych družstiev muži,
dorastenci, na súťaž v Jasenovom, muži 6. miesto, dorastenci 4 miesto. Účasť na OTC v
Zbyňove
v dňoch 8- 10. júla postihla obec Kunerad veľká povodeň, pri ktorej na záchranných prácach
sa zúčastnilo 27 členov DPZ a odpracovalo sa 308 hodín
na návrh OV DPO Žilina, boli z Prezídia DPO Bratislava udelené ďakovné listy pre
Dobrovoľný požiarny zbor Kunerad a jeho trom členom a to : Anton Remenec, Peter
Horník, Ján Remenec
školenie preventivára absolvoval 1. člen.

Rok 1998
v roku 1998 bola činnosť členov DPZ zameraná na preventívne kontroly a cvičenia
požiarnych družstiev mužov a dorastencov na PP-DPZ v obvodovom kole v Turí. Dorastenci
súťaž vyhrali, muži skončili na 6. mieste. PD sa zúčastnilo aj OTC v Kamennej Porube
odznak odbornosti vzorný požiarnik II a III. St. v Kamennej Porube absolvovalo 11 členov
DPZ. / II. St. Martin Krajčí, Ján Remenec, Jozef Mladšík, Jaroslav Horník, Ján
Škorvánek, Anton Remenec, III. St. Ivan Remenec, Zdeno Čáko, Peter Horník,
Ľubomír Mladšík, Martin Krajčí ml./

Rok 1999

v roku 1999 znamenal pre náš DPZ 70 rokov existencie. K oslavám 70. výročia v našej obci
bol vyšitý požiarnický prápor, ktorý bol na sv. omši vysvätený správcom farnosti p. farárom
Jánom Vallom z Konskej.
okrem udržiavania požiarnej techniky boli vykonané preventívne protipožiarne prehliadky, 2
požiarne mužstva mužov sa pripravovalo na PP DPZ konanú v Kamennej Porube, odkiaľ
nepostúpili na okresného kola, ktoré sa konalo v našej obci. ženské požiarne družstvo, ktoré
súťažilo len v okresnom kole obsadilo 4 miesto
náš DPZ aj takto propagoval požiarnu ochranu v obci, aby si naši občania mohli pozrieť
súťaže, ktoré sme niekoľko rokov organizovali, a je potrebné poďakovať sa všetkým tým
členom, ktorí pomáhali zabezpečovať tieto úlohy pri týchto súťažiach

Rok 2000
v rokoch 2000 - 2001 sa členovia DPZ zdokonaľovali z požiarnou technikou, pozornosť
venovali preventívnym kontrolám. Požiarne družstva sa venovali nácvikom na obvodové
súťaže, ktoré boli v Kam. Porube a v Jasenovom. Okresného kola v Hornom Hričove sa
zúčastnilo ženské PD, kde obsadilo 4. miesto. Zúčastnili sme sa aj OTC v Poluvsí a v
Stránskom a pohárových súťaží v Žiline, kde ženy obsadili 1 miesto / získali putovný pohár +
500 SK/ a vo Fačkove, kde skončili na 6. mieste
vďaka pochopeniu Obecného úradu bolo zakúpené v Turzovke požiarne auto AVIA, ktoré
nahradilo našu nepojazdnú T-805.

Rok 2001
v roku 2001 k sviatku sv Floriána prevzal najväčšie ocenenie Čestný titul Z.Č. DPO SR p.
Martin Krajčí
v týchto rokoch sa naša organizácia zaraďuje medzi najväčšie v okrese s počtom 89 členov z
toho 22 žien.

Rok 2002 - 2003
v rokoch 2002 - 2003 sa činnosť členov DPZ nemenila. Prevádzané boli preventívne kontroly,
požiarne družstva cvičili na súťaže PP DPZ, ktoré sa konali v Kam. Porube a v Rosine
v obci sme organizovali OTC, ako požiar rekreačnej chaty na Priedhorí za účasti Z PDZ z
okresu, ktorého sa zúčastnili DPZ Raj. Teplice, Kam. Poruba, Poluvsie, Stránske, Zbyňov,
Jasenové a Kunerad.

Rok 2003
v roku 2003 sme znova organizovali okresné kolo PP DPZ. Naše požiarne družstvo žien sa
umiestnilo na 1. mieste a prebojovalo sa do krajského kola v Turanoch, kde sa umiestnili na
5 mieste
tiež sme sa zúčastnili na OTC v Jasenovom, pohárových súťaží v Lednických Rovniach, 2 x
muži a ženy, Fačkov 2x muži a ženy, Jasenové 2x muži a ženy, Žilina ženy a v Kam. Porube,
kde ženy súťaž vyhrali
napriek upozorneniam o zákaze vypaľovania trávy sme rýchlym zásahom členov DHZ a
občanov zabránili šíreniu ohňa na Homôlke, kde horela suchá tráva a mladý porast.
Zasahovali sme aj vo večerných hodinách pri veľkom požiari na Ovseniskách / Stránske/ v
snahe zabrániť šíreniu požiaru do lesa
v septembri roku 2003 bola započatá výstavba novej hasičskej zbrojnice

Rok 2004
v roku 2004 sme si pripomenuli 75 výročie DHZ. Preukázalo sa to aj vo zvýšenej aktivity
našich členov a starostu obce Blažeja Dolníka pre výstavbe a dokončení hasičskej zbrojnice
v septembri pri obecných hodoch bola vykonaná posviacka hasičskej zbrojnice a techniky
správcom farnosti p. farárom Róbertom Hanuliakom
činnosť členov DHZ bola zameraná na udržiavanie hasičskej techniky a výzbroje. Hasičské
družstvá cvičili na PP DHZ do Zbyňova, ktorého sa zúčastnili iba ženy a na OTC v Konskej.
Hasičské družstvo žien sa zúčastnilo aj 3 pohárových súťaží: Lednické Rovné, Kamenná
Poruba, Fačkov
pre členov DHZ sa začala nová čestná úloha - státie pri Božom hrobe
počas uličného futbalového turnaja dievčatá DHZ doplnené niektorými členmi, odohrali
futbalový zápas proti poslancom a pracovníkom Obecného úradu Kunerad

Rok 2003 - 2004
V rokoch 2003 a 2004 členovia a členky DHZ Kunerad poskytli pomoc pri futbalových
zápasoch hraných z hráčov hrajúcich v NHL a KUNOU B Kunerad v usporiadateľskej službe
v Oš DPO v Martine absolvoval 40. hod. kurz preventivár obce Ján Škorvánek a 24 hod.
kurzy predsedov a okrskových veliteľov Ján Remenec. Odznak odbornosti III. St. získal
Zdeno Čáko, III. St. Ľudovít Prieložný a Ľubica Škorvánková

Rok 2005 - 2006
v rokoch 2005 - 2006 sa činnosť členov DHZ zameral na hasičskú techniku, nácviky a
preventívne kontroly. Hasičské družstvá sa po nácvikoch zúčastňovali súťaží v Zbyňove muži a v okresnom kole v Dolnom Hričove - ženy, okrskových taktických cvičeniach v
Kľačoch a v Zbyňove
účasť sa pohárových súťažiach v Lednických Rovniach, Kam. Porube a vo Fačkove - ženy, a v
Kam. Porube - muži
ženy DHZ odohrali ďalšie futbalové zápasy proti poslancom Obecného úradu
základnú odbornú prípravu členov DHZ absolvovali 3 členovia : Karol Dolník ml., Ján
Remenec, Zdeno Čáko
nový výbor DHZ bol zvolený s prevažne tých istých členov. Členská základňa má 90 členov z
toho 32 žien
členovia výboru :
predseda Ján Remenec
veliteľ Karol Dolník ml.
tajomník Daniel Zelenay
strojník Zdeno Čáko
preventivár Ján Škorvánek
pokladník Pavla Kavecká

Rok 2007 - 2008
v rokoch 2007 - 2008 niektorí funkcionári stagnovali, čo malo vplyv na činnosť v DHZ.
Hasičské družstvá sa nepripravovali a ani nezúčastnili žiadnej športovej súťaže
prevádzané boli preventívne protipožiarne kontroly, zúčastnili sme sa OTC v Kam. Porube a
v Raj. Tepliciach

zorganizovanie fašiangových zábav, stráženie pri Božom hrobe a pri čistení potoka v obci
v máji sa členovia DHZ pri príležitosti sviatku sv. Floriána zúčastňujú púte v Rajeckej
Lesnej, pri ktorej sú posvätené hasičské zástavy a hasičská technika
základnú odbornú prípravu členov OHZ absolvovali 3 členovia DHZ /Rastislav Dolník,
Marian Horník, Patrik Hulín/. Odznak odbornosti I.st. absolvovali a získali 2 členovia
DHZ / Ján Remenec, Ján Škorvánek/
zúčastnili sme sa na oslavách 80. výročia založenia DHZ v Jasenovom, Raj. Tepliciach,
Zbyňove a v Poluvsí.

Rok 2009
v roku 2009 začal pracovať DHZ už od prvých dní Nového roka prípravou VČS a 18. 1. 2009
aj uskutočnením VČS.
vo februári sme pokračovali fašiangovou zábavou.
na Bielu sobotu stráž pri Božom hrobe, ktorej sa zúčastnilo 12 členov v uniformách.
pri príležitosti sviatku sv. Floriána sa 7. členovia DHZ zúčastnili dňa 26.4. 2009 hasičskej
púte v Rajeckej Lesnej.
v dňoch 23.5. 2009 v Kamennej Porube a 14.6. 2009 v Stránskom účasť na oslavách 80.
výročia založenia Dobrovoľných hasičských zborov.
vykonávali sa protipožiarne preventívne kontroly v obci a zabezpečovala sa odborná
príprava a školenie členov DHZ.
hasičské družstvá mužov a žien cvičili na súťaž. Po nácvikoch sa opäť hasičské družstvá
mužov a žien zúčastnili súťaže v okresnom kole v Zbyňove, kde muži skončili na 14 mieste.
Hasičské družstvo žien na 1. mieste a vybojovali postup na krajské kolo v Dolnom Hričove,
kde skončili na 9. mieste ( nemali 2 platné pokusy v požiarnom útoku)
Na prípravu a organizovanie osláv 80. výročia založenia DHZ v obci bola vytvorená pracovná
skupina z členov DHZ, ktorá aj určila termín osláv na mesiac august 2009.
výbor DHZ je v zložení:
Predseda - Ján Remenec,
veliteľ- Karol Dolník,
preventivár- Ján Škorvánek,
tajomník - Daniel Zelenay,
strojník - Zdeno Čáko,
ref. mládeže - Robo Kocian,
pokladník - Pavla Kavecká,
mat. tech. Referent - Jaroslav Horník,
org. ref. Ľudovít Prieložný
Členská základňa DHZ Kunerad má 76 členov z toho 24 žien.

