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Zásahov majú menej, 
odkedy zlepšili prevenciu 
Dobrovoľný hasičský zbor 
v Krasňanoch bol založený 
v roku 1933. Odkedy zlepši-
li prevenciu v obci, hasiči 
majú zásahov menej. 

KRASŇANY. Pri ochrane živo-
tov a zdravia občanov a ich 
majetku pred požiarmi a iný-
mi živelnými pohromami zo-
hrávajú dôležitú úlohu dobro-
voľní hasiči. Počas svojej práce 
si musia dokázať poradiť v 
rôznych situáciách. 

„Hlavnou činnosťou zboru 
je prevencia, a teda protipo-
žiarna ochrana obce, protipo-
vodňová ochrana obce, a v ne-
poslednom rade represia," po-
vedal Jozef Trnka, predseda 
Dobrovoľného hasičského 
zboru obce Krasňany. 

V minulosti boli výjazdy 
hasiCov častejšie 
Dobrovoľným hasičom môže 
byť každý občan Slovenskej 
republiky, ktorý dovŕšil 15 ro-
kov. „Dobrovoľní hasiči absol-
vujú základné školenia v od-
bornej škole Dobrovoľná po-
žiarna ochrana Slovenskej re-
publiky v Martine v dĺžke 40 
hodín, kde po záverečných 
skúškach získajú osvedčenie a 
na základe neho sú zaradení 
do zásahovej jednotky obce a 
musia si poradiť v situáciách, 
aké sa vyskytnú v obci, to 
znamená požiar, povodeň či 
iná mimoriadna udalosť." 

V súčasnosti má hasičský 
zbor 110 členov a tri družstvá -
hasičské družstvo mužov, ha-
sičské družstvo dorastu a ko-
lektív mladých hasičov. Hasiči 
v Krasňanoch veľa zásahov 
nemajú. „V minulosti boli vý-
jazdy častejšie, ale keď sa robí 

Dobrovoľní hasifi 
Zbor má v súčasnosti 110 členov. 

dôsledná prevencia, tak tých 
výjazdov býva menej. Je to 
dobrá vizitka nielen pre dob-
rovoľných hasičov, ale aj sta-
rostu obce." 

Potrebujú nové hasičské 

Minulý rok absolvovali dobro-
voľní hasiči dva výjazdy. „Po 
prietrži mračien sme čerpali 
vodu zo zatopených dvorov 
rodinných domov. Druhý a 
zároveň i najväčší minuloroč-
ný zásah bol pri požiari rekre-
ačnej chaty v Kurskej doline. 
Na požiadame Hasičského a 
záchranného zboru v Žiline 
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sme pomáhali pri lokalizácii, 
ako aj pri likvidácii požiaru." 

K dispozícii pri zásahoch 
majú dopravné vozidlo pláva-
júce čerpadlá, kalové elektric-
ké čerpadlo a motorové čer-
padlo. „Momentálne máme 
funkčnú hasičskú techniku, 
až na dopravné motorové vo-
zidlo. Má 33 rokov a už potre-
buje časté opravy, čím sa zvy-
šujú náklady na jeho prevádz-
ku. Problémy sú aj s náhrad-
nými dielmi na toto vozidlo. 
Súrne by sme potrebovali nové 
hasičské vozidlo," dodal Jozef 
Trnka. 
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