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Ako už tradične sa začal rok 2016 pre členov DHZ Kanianka výročnou členskou schôdzou, ktorá sa 

konala 16. 1. 2016 v banketovej miestnosti v DK Kanianka. Tu členovia zhodnotili svoju činnosť za rok 

2015, ale aj predniesli plán hlavných úloh v roku 2016, zvolili si zloženie výboru a starší členovia 

spomínali na „staré časy“.  

Počas celej zimy a jari sa členovia venovali „zimnej príprave“ na sezónu 2016 – najmä individuálne 

chodili do posilňovne, ale aj spoločne trénovali na sucho, tzv. „ zapájačky“. Popri tom sa takmer 

každú sobotu venovali mládeži, aby sa mohlo po niekoľkoročnej prestávke opäť postaviť na štart 

družstvo kanianskych „plameniakov“. A tak sa aj stalo na Okresnom kole hry Plameň 14. 5. 2016 

v Opatovciach nad Nitrou. Tu 

našu aktivitu pochválil predseda 

Okresného výboru Dobrovoľnej 

Požiarnej Ochrany SR p. Ján 

Macák a podpredseda pre prácu 

s mládežou p. Juraj Barta. 

Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev 

z celého okresu. Napriek malej 

nervozite a silnej konkurencii sa 

družstvo z Kanianky umiestnilo 

na skvelom predposlednom 

mieste, čo je dôkaz, že aj pomerne mladý kolektív hasičov je schopný vychovať nástupnícku generáciu 

a že hasičstvo v Kanianke určite „nevyhasne“.  

  



Šport 
Medzitým sa začala športová sezóna, a to 30. 4. 2016 1. kolom Hornonitrianskej hasičskej ligy v Koši. 

Muži aj ženy štartovali v klasickej aj športovej kategórii. Veľkým prekvapením bolo skvelé druhé 

miesto mužov v klasickej kategórii ( výsledný čas 19.25 s ).  Počas sezóny sa družstvá umiestňovali na 

4.-6. pozícií, ale pravdaže sa občas vyskytlo aj malé zaváhanie alebo chyba a výsledok bol horší. Ale 

o tom je šport.                          

 

Za zmienku stojí určite :  

 3.miesto- muži klasika, Koš 

 3.miesto- muži klasika, Uhrovec 

 3.miesto- muži šport, Uhrovec 

 4.miesto- muži klasika, Bystričany 

 2.miesto- ženy šport, Tesárske Mlyňany 

 3. miesto- ženy klasika, Tesárske 

Mlyňany 

 3.miesto- muži klasika, Koš- nočná súťaž 

 2.miesto- ženy šport, Kanianka 

 3.miesto- ženy šport, Oslany  

Počas celého roka sa muži aj ženy zúčastňovali 

súťaží nielen na Hornej Nitre, ale aj v okolí miest 

Trenčín, Zlaté Moravce, Púchov, Martin a Bánovce nad Bebravou. 

  



Niečo z našej kultúrno-spoločenskej  činnosti: 

 6. 2. 2016 sme sa v spolupráci s SOS Kanianka po prvýkrát zúčastnili tradičného fašiangového 

sprievodu.   

 20. 2. 2016 sme sa zúčastnili súťaže Kanianska koštovka. Podľa poroty sme navarili najlepšiu 

kapustnicu, čiže vyhrali.  

 V tú istú sobotu (20.2.2016) do našej zbrojnice 

zavítali záchranári Falck. Deti naučili nielen 

poskytnúť prvú pomoc, ale aj ako ošetriť 

krvácanie alebo zlomeninu. Na záver im 

predviedli ako vyzerá záchrana osoby z 

havarovaného automobilu. Deťom sa veľmi páčilo 

a naučili sa veľa nových vecí. 

 

 

  



 23. 4. 2016 Brigáda - čistenie okolia Kanianskeho potoka na Starej ceste pri príležitosti Dňa Zeme, v 

časti od kaplnky po starý kultúrny dom. 

 30. 4. 2016 sme sa ponáhľali zo súťaže v Koši do Kanianky na tradičné stavanie mája. 

 21. 5. 2016- Mužské družstvo vyrazilo na súťaž do Uhrovca, kde im šťastie prialo (viď. 

predchádzajúca strana). Ostatní členovia však nezostali 

doma ale už od rána pripravovali v spolupráci s inými 

organizáciami Deň rodiny. Pre deti sme si pripravili 

rôzne disciplíny, ktoré by mal podľa nás zvládnuť každý 

mladý hasič. Po ich úspešnom absolvovaní každé dieťa 

dostalo sladkú odmenu a „osvedčenie o úspešnom 

absolvovaním výcviku“ .  Naši „dvorní“ kuchári 

pripravili chutnú cigánsku v žemli a pečené klobásy.   

  



 V piatok 3. 6. 2016 sme sa zúčastnili pálenia vatry v rámci Kanianskych dní. Tu sme plnili funkciu 

protipožiarnej hliadky tak, ako nám ukladá zákon. V sobotu nás čakala perfektne pripravená súťaž a 

trať v rámci 3. kola HNHL v Krásne. V mužskom tíme nám chýbali 

3 členovia stabilnej zostavy ale nepožičiavali sme si z iných tímov. 

Dali sme priestor naším mladým 

členom a dokonca rozdeľovač nám        

v klasike odbehla naša „Bambuľka“.         

V športe debut našich prúdarov vyšiel 

na výbornú (pozn. chalani bežali prvú 

súťaž v živote ). „Makači“ zostrekli PP: 

17,93 ĽP:17,50.  V klasike sme uchmatli 

tiež pár ligových bodíkov s časom PP: 

22,09 ĽP 21,08. S dobre odvedenou 

robotou sme sa vracali späť domov na 

Kanianske dni. Pomáhali sme v stánkoch s občerstvením, vyberali vstupné 

na let teplovzdušným balónom a nakoniec sme ho prevádzkovateľom 

pomohli poskladať. Po náročnom dni sme stále 

nemali dosť a hor sa do Ruskoviec na nočnú 

súťaž. Cesta plná dobrej nálady nám vydržala až 

po samotný útok na súťaži, bohužiaľ sme útok 

nedokončili. V nedeľu sme ešte pomohli 

upratať areál pri priehrade. 

  



 Druhá júlová sobota (9. 7. 2016) patrila 7.ligovému kolu Hornonitrianskej hasičskej ligy .Po prvý 

krát dostala možnosť organizovať ligové kolo Kanianka. Mladí kolektív DHZ Kanianka sa zhostil tejto 

možnosti na výbornú. Zhodou okolností v deň konania 1. ročníka hasičskej súťaže „ O pohár 

starostu obce Kanianka“ sme si pripomínali druhé výročie znovuzrodenia hasičského športu v obci. 

Po zaznení slovenskej hymny v podaní detského dychového orchestra Maguranka junior, slávnostne 

otvoril pán starosta obce Kanianka Ing. Ivor Husár súťaž najlepších družstiev Hornej Nitry. Počasie 

bolo nádherné, menšie problémy nám robil vietor. Symbolicky otvorili súťaž svojím útokom naši 

„Plameniaci“. 

V klasickej kategórii mužov bolo zaznamenaných 14 hasičských časov z toho až 6 pod hranicou 18 

sekúnd, čo možno pripísať k tomu , že sezóna sa dostávala do druhej polovice a mužstvá boli viac a 

viac kompaktnejšie. Svoju dominanciu v klasickej kategórii potvrdili muži z Poruby s výsledným 

časom na pravom prúde 16,73s a ľavý prúd 16,3 s, čo bol aj najrýchlejší zostrek v tejto kategórii. 

Druhé miesto obsadili muži z Oslian s časom 17,23s. Čas 17,49s priniesol mužom z Novej Dediny 

tretie miesto. 

V klasickej kategórii žien štartoval 8 ženských družstiev. Najlepšie to zvládli ženy z Kocurian s časom 

(pravý prúd) 19,42s a lepší ľavý prúd 18,61s bol aj najlepším zostrekom ženskej klasickej kategórie. 

Horná Ves zaznamenala čas 20,15 s čo im prinieslo druhé miesto. Z tretieho miesta sa tešili ženy s 

Poruby s časom 20,27 s.  

„Kráľovská“ športová kategória mužov bola napínavá až do posledného útoku. Celkovo sa postavilo 

na štart 17 hasičských mužstiev. Prvé miesto obsadili vždy usmiaty muži z Tesárskych Mlynian 

časomiera pri ich útoku sa zastavila na 14,20s. Muži z Rybian krásnym časom 14,35 s obsadili druhé 

miesto. Tretie miesto na súťaži patrilo mužom z Rakše s časom 14,59s. Ľavý prúdar z Topoľčianok 

získal titul najrýchlejšieho prúdara s časom 13,89s. 

V Športovej kategórii žien svoje hasičské umenie ukázalo 10 družstiev. Pohár za prvé miesto a tortu 

si vybojovali ženy z Hornej Vsi s časom 17,46s, ľavá prúdarka bola o pár desatín lepšia za čo si 

vyslúžila s časom 16,93 s titul najrýchlejšia prúdarka. Všetkým prítomným vyrazili dych domáce ženy 

z Kanianky. Ich terč bol zhodený v čase 17,54s Za veľkých ovácií nielen domácich fanúšikov si 

prebrali pohár za druhé miesto. Tretie miesto patrilo ženám z Rybian s časom 17,67.  

  



                             Výhra našich žien. 



 V sobotu 23. júla 2016 sa naša jednotka zúčastnila na Dni Otvorených Dverí u dobrovoľných hasičov 

v Dubnici (Bojnice). Zobrali sme so sebou aj našich Plameniakov, ktorí záujemcom predviedli svoje 

zručnosti v požiarnej štafete.  



 26. 8. 2016 sme sa v poobedňajších hodinách stretli v areáli pri priehrade postavili vatru na oslavu 

72. výročia SNP, ktorá sa konala nasledujúci deň. Tu sme opäť plnili úlohy protipožiarnej hliadky. 

S menšími kusmi dreva nám prišli pomôcť aj naši Plameniaci. 

 22. 10. 2016 sme sa zúčastnili 4 . ročníka Kanianskej koštovky. My sme pre občanov pripravili 

Tradičnú zabíjačkovú kašu. Samozrejme sme vyhrali.  

 20.11.2016, o 13:08hod. vykonala naša jednotka technický výjazd s technikou DA AVIA A30 v počte 

1+4 na ulicu Stará cesta. Tu následkom včerajších výdatných zrážok došlo k upchatiu odtokového 

kanála naplaveninami, ktoré následne tiekli ďalej po ulici. Preto najskôr členovia očistili vozovku od 

kameňov, listov a rôzneho odpadu pomocou ručného náradia (metly, lopaty, motyky). Následne 

sme sa napojili na hydrantovú sieť a opláchli blato. Pri hľadaní podzemného hydrantu nás čakalo 

nemilé prekvapenie od robotníkov, ktorí minulú zimu budovali kanalizáciu v obci. Množstvo 

hydrantov bolo buď úplne pod asfaltom a ani sme ich nenašli alebo boli zaliate "smolou", takže 

nešli otvoriť. Tým pádom sme boli nútení vytvoriť hadicové vedenie dlhšie asi o 80 metrov. Tento 

fakt je o to viac znepokojujúci, že v prípade požiaru sa musíme spoliehať len na hydrantovú sieť 

nakoľko naša jednotka aj napriek veľkému úsiliu nedisponuje cisternovým automobilom. Jednotka 

sa vrátila na zbrojnicu o 14:40 hod., kde očistila použité vybavenie a pripravila do pohotovosti. 

Veľmi vďační nám boli hlavne obyvatelia tejto ulice a upozorňovali na časté upchávanie kanála 



  



Plány do budúcnosti: 
 Pokračovať v práci s deťmi. Dúfajme, že sa už v nadchádzajúcej sezóny postaví na štart Ligy 

Mladých Hasičov chlapčenské aj dievčenské družstvo. No najskôr potrebujeme získať aspoň 

základnú výbavu (detské hadice, savice, rozdeľovač, prúdnice, atď..)  

 Naďalej udržať mužské a ženské športové družstvo. V Hornonitrianskej hasičskej lige máme 

len tie najvyššie ambície. 

 Venovať viac prostriedkov a pozornosti zásahovej činnosti. V tomto smere je náš najväčší cieľ 

získať vozidlo schopné výjazdu, keďže súčasná technika je zastaraná nielen morálne, ale aj po 

technickej stránke. Tým pádom je jeho prevádzka finančne náročnejšia. Preto veríme 

v úspešnú spoluprácu s Ministerstvom vnútra, ktoré po celý rok rozdávalo úplne nové 

zásahové vozidlá po celej SR úplne zadarmo ( v počte vyše 450 ks). Podmienkami na získanie 

vozidla je splniť požiadavky stanovené v zmluve ( momentálne naša jednotka všetky spĺňa) 

a zaslať žiadosť podpísanú starostom obce. Preto sa obraciame na Vás s prosbou o podporu 

a súdržnosť. Získanie takéhoto vozidla by bolo obrovským impulzom pre rozvoj hasičstva 

v Kanianke. Členovia jednotky sú odborne vyškolení a vodiči majú odbornú spôsobilosť na 

vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy ( „môžu jazdiť na majákoch“). Preto by bolo aj 

akousi odmenou za tvrdú a vytrvalú prácu. Malá poznámka: Obec Kanianka je jedinou obcou 

v okrese Prievidza, ktorá nedostala novú automobilovú techniku! Preto členovia využívajú na 

dopravu na taktické cvičenia najmä súkromný automobil. Ďalší cieľ je rozšíriť technickú 

výbavu, čím sa samozrejme zvýši  „portfólio“ výjazdov, pri ktorých budeme vedieť včas 

a odborne zasiahnuť. Predsa našim prvotným poslaním je ochrana občanov obce Kanianka 

a ich majetku. 

 Rekonštrukcia priestorov v hasičskej zbrojnici. Jedná sa o zasadaciu miestnosť a garáž. Oba 

priestory chceme nanovo vymaľovať a celkovo „skrášliť“. 

 Naďalej sa podieľať na kultúrnom živote v obci – spolupráca pri organizovaní Dňa rodiny, 

Kanianských dní, atď.. 

 Zväčšovať členskú základňu o mladých, aktívnych a cieľavedomých ľudí.  

 Pravidelne (pokiaľ to bude technicky možné) sa zúčastňovať taktických cvičení a rôznej 

odpornej odbornej prípravy ( školenia). 

 Dobudovať „Hasičský areál“ pri starom futbalovom ihrisku.  

 



Hasičská jednotka 
 

Hasičská jednotka obce Kanianka je zaradená v kategórii „B“ v rámci Celoplošného rozmiestnenia síl 

a prostriedkov. To znamená že v prípade vyhlásenia poplachu majú členovia 2 hodiny aby sa dostavili 

do hasičskej zbrojnice a na pokyn operačného dôstojníka vykonala výjazd do 10 minút. Momentálne 

podmienky pre zaradenie do tejto kategórie naša jednotka spĺňa, no má dôjsť k legislatívnej zmene. 

Novou podmienkou je disponovať cisternovým automobilom. Tým pádom nám hrozí preradenie do 

kategórie „C“ a aj veľké zníženie dotácie ( LEN 700€ ).   

Kategória „B“ je každoročne dotovaná Ministerstvom vnútra sumou 2000€, ktorá sa smie použiť 

výhradne na materiálno-technické zabezpečenie („ veci potrebné na zásah“). Možno sa to zdá ako 

veľká suma, no ledva postačí na nákup základného vybavenia a výstroje hasiča, pretože každá 

z týchto vecí musí mať istý certifikát.    

Tento rok boli z poskytnutých finančný prostriedkov podľa zmluvy s DPO SR zakúpené osobné 

ochranné pracovné pomôcky:  5 párov zásahových topánok, 4 páry zásahových rukavíc Tiffany, 6ks 

nomexových kukiel, 6 ks zásahových opaskov, 4ks nomexových zátylníkov k prilbám Gallet F1S, 5ks 

osobných svietidiel M-FIRE AG  a materiálno - technické zabezpečenie : 1ks  hadica C 52 PES-R 

zásahová, 4ks hadica D 25, prúdnica D 25, prechod C/D, hasiaci prístroj CO2 2 kg.   

 Z uvedeného možno konštatovať, že dotácia splnila svoj účel. Zasahujúci členovia DHZ  sú vybavení 

osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktorých použitie je nevyhnutné pri rôznych typoch 

zásahov, ale najmä pri požiaroch v exteriéri. Vďaka dotáciám došlo k zlepšeniu akcieschopnosti 

zásahovej jednotky. K uvedenému vyhodnoteniu projektu prikladáme nasledujúcu 

fotodokumentáciu: 

  



 

  

  



„Plameniaci“ 
 

„Budúcnosť hasičstva v Kanianke.“ Tak by sme mohli nazvať naše deti. V súčasnosti máme 18 detí- 

z toho 10 chlapcov a 8 dievčat vo veku 8- 12 rokov. Sami sme boli od začiatku prekvapení, s akou 

radosťou a zapálením deti chodia na 

krúžok a nevedia sa dočkať ďalších súťaží. 

 Všetko to začalo 14. 11. 2015, kedy prišlo 

do zbrojnice prvých 13 chlapcov. Ukázali 

sme im, ako sa majú zmotávať hadice, čo 

bola ich najväčšia zábava. Veľkú pozornosť 

pútala aj hasičská Avia no najviac mali deti 

radosť z majákov. Taktiež sa naučili viazať 

rôzne uzle ale aj ako rýchlo sa dokáže 

hasičská jednotka obliecť do zásahových 

odevov. 

Dňa 30.1.2016 sa deti zúčastnili exkurzie na hasičskej zbrojnici v Nitrianskom Pravne. Tu sa 

oboznámili s technikou a vybavením ktorú používajú hasiči na výjazdoch a vyskúšali si ako sa cíti 

zranená osoba na nosidlách. Taktiež si vyskúšali čo obnáša nosenie zásahového odevu so všetkým čo 

k tomu patrí (prilba, rukavice, topánky,...).   

  



Takto sme sa stretávali s deťmi každú druhú sobotu a naučili 

ich základné veci hasičského športu. 

V sobotu 20. 2. 2016 do našej zbrojnice zavítali záchranári 

Falck, ako už bolo spomenuté. 

 

 

 

 

 

V sobotu 23.4.2016 absolvovali Plameniaci „ostrý“ tréning v Koši. Všetci sme sa super zabavili a 

naučili prvky disciplíny CTIF.   

 

14. 5. 2016 sa zúčastnili na ich premiérovej (prvej) súťaži v Opatovciach nad Nitrou v rámci Ligy 

Mladých Hasičov  ( spomenuté v úvode). Podarilo sa im dokončiť všetky disciplíny s prekvapujúcimi 

časmi. 

27. 5. 2016 Okrem toho, že k týmu sa pridali dievčatá, na záver nás najviac potešili dresy od nášho 

sponzora Extrareklama, za ktoré im veľmi ďakujeme.  

 

 



 

27. 8. 2016 sa zmiešané družstvo zúčastnilo svojej prvej súťaže, a to 4.ročníka hasičskej súťaže o 

pohár starostky obce Opatovce nad Nitrou. Napriek nervozite sa im svoj útok podarilo dokončiť. 

Dňa 23. 9. 2016 sme sa zúčastnili finále 10.ročníka LMH (Liga Mladých Hasičov), ktoré sa 

uskutočnilo v Koši . Cieľom tejto akcie bolo našim deťom ukázať ako to funguje na takýchto kolách a 

do budúcna sa vyvarovať chybám, ktoré musíme cez zimnú prestávku nacvičiť, pretože chceme 

reprezentovať našu obec a zbor v tejto lige .   

 

 

  



Rok 2015 v krátkosti: 
 30. 5. Deň rodiny - pripravenie atrakcií pre deti. Zúčastnilo sa 12 členov. 

 

 31.5 - 45.výročie Maguranky. Naša činnosť pozostávala z: varenie občerstvenia pre 

účinkujúcich, organizačné zabezpečenie, zúčastnilo sa 14 členov.  

 12.-14.6 - Kanianske dni- činnosť: organizačné zabezpečenie, práca v bufetoch Domu kultúry, 

zúčastnilo sa 18členov zboru. 

 

 Júl - polievanie futbalového ihriska pomocou PS 12 z dôvodu poruchy na čerpadle. Vykonali 

sme cca 7 výjazdov. 

 

 8.8 - „Kaňanský bicykel“- činnosť: organizačné zabezpečenie (riadenie premávky na trati), 

zúčastnilo sa 12 členov zboru. 

 

 September - Pomoc pri oprave hydrantu pri futbalovom ihrisku z dôvodu potreby funkčnosti 

(dodávka vody) na hasičskú súťaž. 

 

 12.9 – Fazuľovica - Účasť  zboru na súťaži vo varení „fazuľovice“  v počte 10 členov zboru. 

 

 26.9 -  Hasičská súťaž v Kanianke 

 

 Dňa 28.11.2015 sa jednotka DHZo Kanianka zúčastnila na súčinnostnom cvičení dobrovoľných 

hasičských jednotiek v Pravenci v areáli bývalého Tatranábytku. Cvičenie bolo zamerané na 

nácvik diaľkovej prepravy vody 

na vzdialenosť 600 metrov 

pomocou hadicového vedenia a 

prenosných motorových 

striekačiek, a ďalej na 

vyhľadávanie zranených osôb v 

priestoroch požiaroviska. 

Cvičenia sa zúčastnili jednotky z 

obcí Nitrianske Pravno, 

Nedožery-Brezany, Malinová, 

Poluvsie a Kanianka.   

 



 

 Pri návrate z taktického cvičenia sa jednotka stala svedkom dopravnej nehody medzi obcami 

Kanianka a Lazany. V čase príchodu jednotky na miesto nehody sa vodič nachádzal už mimo 

osobného vozidla a z oboch smerov sa v neprehľadných zákrutách tvorili kolóny. Traja 

členovia jednotky sa postarali 

o riadenie premávky, ostatní 

traja ponúkli vodičovi 

zdravotnú pomoc ktorú 

odmietol, ďalej skontrolovali či 

nedošlo k úniku ropných látok 

a pomohli vodičovi dostať 

automobil späť na vozovku. 

Členovia jednotky zistili 

prítomnosť poľadovice na 

mieste nehody, preto veliteľ 

zásahu okamžite informoval 

Slovenskú správu ciest o 

nebezpečnom stave vozovky. Onedlho bol celý úsek medzi obcami Kanianka až Lazany 

dôkladne posypaný.  

 

 14. 11. 2015 – začiatok práce s deťmi. (Už spomenuté.) 

 

 V priebehu roka prebehlo v troch etapách natieranie okien na hasičskej zbrojnici. 

Všetky okná boli obrúsené a tri krát natreté. Zúčastnilo 10 členov. 

  



Zhrnutie 
 

DHZ Kanianka má za sebou opäť produktívny rok. Za jeden z našich najväčších úspechov považujeme 

detské družstvá. Teší nás hlavne to, že tu ostane po nás generácia a nestane sa to čo pred 15 rokmi, 

kedy ostalo v zbrojnici ticho a starší členovia len „udržiavali zbor pri živote“. Naša generácia to mala 

(a ešte aj má) veľmi ťažké, pretože sme začínali od nuly. Napríklad takmer nikto z nás sa nevenoval 

hasičstvu  v detstve, takže sme skoro ani nevedeli čo ten „Plameň“ je, no a dnes tu stoja 2 

perspektívne družstvá.   Taktiež sme nevedeli nič ani o legislatíve a vlastne ako to celé funguje.  

„Kde je vôľa, tam je cesta.“ 

To sme si približne pred tromi rokmi povedali a rozhodli sme sa, že prejdeme cez prekážku. 

Samozrejme to prinieslo aj „obete“, či už naškriepené medziľudské vzťahy alebo obetovaný čas. 

Možno si niekto povie, však čo, občas nejaká súťaž, tréning, krúžok, cvičenie, výjazd alebo akcia. No 

vždy sú to celé víkendy alebo týždne tvrdej práce. Koľkokrát sme si povedali že to vzdávame, že sa to 

nedá. Ale vždy sme sa stretli na druhý deň v montérkach, športovom úbore alebo v zásahovom 

obleku a povedali si: „Nie, nevzdáme to!“ Aj vďaka tomuto vedia aj v iných kútoch Slovenska, že 

niekde existuje Kanianka, že sú v nej šikovní mladí ľudia pretože vedia, čo práca v DHZ obnáša. 

Párkrát sme od ľudí počuli: „Keby máme takýchto hasičov aj u nás.“ To je niečo, čo nás vždy povzbudí 

byť ešte lepšími, aby raz kanianskí hasiči patrili medzi elitu minimálne v okrese. Predpoklady na to 

máme a pokiaľ nás podporí aj vedenie obce, sľubujeme, že dáme do toho viac ako všetko. 

 

Vaši hasiči, hasičky a plameniaci 

 


