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Trenčín, 11. september 2017 

Na jednej z najväčších hasičských súťaží na Slovensku sa tento rok zúčastnilo 120 

družstiev, ako najlepší sa ukázali hasiči z Podhoria 

Ďurďovský výstrek je jedným z najväčších hasičských podujatí na Slovensku. V sobotu 9. septembra sa na 

tomto podujatí zišlo viac ako 800 súťažiacich. Súčasťou Ďurďovského výstreku bolo aj finále Slovensko-

moravskej hasičskej ligy 2017. 

Finále jubilejného 15. ročníka Slovensko-moravskej hasičskej ligy prebehlo v rámci podujatia Ďurďovský 

výstrek v sobotu 9. septembra v Ďurďovom (okres Považská Bystrica). Ročník 2017 zahrnul aj súťaž 

o Pohár čestného veliteľa Jána Ďuriša. Ďurďovského výstreku sa zúčastnilo viac ako 800 súťažiacich, 

ktorí tvorili 120 hasičských družstiev zo Slovenska a z Čiech. V rámci programu vystúpila česká formácia 

Divokej Bill, slovenská legenda Pavol Hammel a kapela Caliber X. Návštevníkov počas celého dňa 

sprevádzal moderátor Ďuro Mokrý spolu s Milanom „Yettim“ Kováčikom.  

Podujatie finančne podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj. Na Ďurďovský výstrek zamieril predseda TSK 

Jaroslav Baška v sobotu hneď dvakrát. Ráno spolu so starostom obce Ďurďové Antonom Ondráskym 

podujatie slávnostne otvoril a večer, po skončení súťaží, odovzdal poháre a ceny víťazom. Slovensko-

moravskú hasičskú ligu ovládla obec Podhorie, ktorá sa už po piatykrát stala víťazom.  

O organizáciu celého podujatia sa postarala obec Ďurďové v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom 

Ďurďové. Práve DHZ Ďurďové je jedinou organizáciou DHZ v rámci Trenčianskeho kraja, ktorá od svojho 

vzniku v roku 1933 neprerušila svoju činnosť až po súčasnosť. „Veľmi ma teší, že aj v obci Ďurďové funguje 

spolupráca medzi dobrovoľnými hasičmi a starostom obce na takej vysokej úrovni, že spoločne dokážu 

zorganizovať jedno z najväčších hasičských podujatí na Slovensku. Na Ďurďovskom výstreku sme sa mohli 

presvedčiť, že dobrovoľné hasičské zbory sú pripravené vždy pomôcť a zasiahnuť proti živlom a ochrániť tak 

život obyvateľov alebo ich majetok,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. 

V tomto roku sa konal už 17. ročník Ďurďovského výstreku, ktorý sa v našom regióne teší čoraz väčšej 

obľube.   

 


