
Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hostia! 

 

Dovoľte mi, aby som Vás v mene vedenia obce Krasňany čo najsrdečnejšie privítal u nás 

v Krasňanoch pri príležitosti osláv 80. rokov od založenia DHZ. Osobitne vítam riaditeľa 

hasičského a záchranného zboru v Žiline pplk. Ing. Jána Peknušu, riaditeľku OV DPO Žilina p. 

Danku Kianičkovú, partnerský hasičský zbor zo Starej Bystrice, Sbor dobrovolných hasičů 

z českej obce Visker, hasičský zbor, pani burmistrz a ďalších zástupcov z družobnej gminy 

Strumień z Poľskej republiky. Vítam zástupcov všetkých DHZ, ktorí prijali pozvanie ako 

i všetkých prítomných hostí. 

 

Jednou z najkrajších ľudských vlastností je spolupatričnosť. Táto vlastnosť vari najvýraznejšie 

vystupuje do popredia pri hasičskej práci, ktorá dáva nemálo príležitostí prejaviť ju nielen 

slovom, ale aj činom. Hasič pri svojej práci je človekom v tom najlepšom zmysle slova. Veď 

nielenže pomáha zachrániť materiálne hodnoty, ale neraz nasadzuje svoj vlastný život, aby 

zachránil život svojho spoluobčana. Niekedy však ani táto najväčšia obetavosť a vypätie všetkých 

síl nestačia. Živel je silnejší ako človek. Najdôležitejšie je však to, že každý z Vás vždy podá 

pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Táto humánna myšlienka sprevádza krasňanskú 

dobrovoľnú požiarnu ochranu od čias, kedy ju s hrdosťou založili naši už nebohí dedovia. 

 

Náplň práce hasičského zboru je obsiahla a vyžaduje od každého člena vysokú odbornosť, 

uvedomelú a dobrovoľnú disciplínu a podriaďovanie sa kolektívnej výchove. 

Odrazom veľkého úsilia našich hasičov počas 80-ročnej činnosti sú aj ich mimoriadne dobré 

výsledky v súťažiach na rôznej úrovni. Svedčia o tom trofeje a ocenenia, ktoré zdobia zasadačku 

na požiarnej zbrojnici. 

DHZ je najpočetnejšia spoločenská organizácia našej obce. Dobrovoľní hasiči sa popri oblasti 

prevencii venujú aj činnosti ochrany pred požiarmi a povodňami. Taktiež sa aktívne zúčastňujú aj 

kultúrneho a spoločenského života v obci. 

Z členov dobrovoľného hasičského zboru je vytvorený 11-členný aktívny obecný hasičský zbor. 

 

Vážené členky, vážení členovia DHZ, 

pri príležitosti osláv 80. rokov od založenia DHZ Krasňany Vám chcem poďakovať za Vašu 

obetavú a nezištnú prácu pre našich spoluobčanov na úseku požiarnej ochrany. Do ďalšieho 

obdobia Vám prajem pevné zdravie, veľa chuti a vytrvalosti pri pokračovaní vo svojej ušľachtilej 

činnosti. Aby sa Vám darilo napĺňať priania svojich predchodcov „Bohu na slávu, národu na 

chválu a blížnemu na pomoc.“ 

Nie ste hasiči pre krásne sekerky na opaskoch, zlaté prilby a pre vyžehlené uniformy, ale ste 

hasiči svojím srdcom. A hasiči sú ľudia dobrého srdca. 

Súčasťou dnešných osláv je aj súťaž v požiarnickom športe, ktorá sa koná ako spomienka na 

nebohého dlhoročného aktívneho veliteľa p. Miroslava Cigánika. 

Všetkým Vám prajem, aby sa Vám darilo. 


