V piatok 19. januára 2018 sa v kultúrnom dome v obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota
uskutočnil5. ročník podujatia s názvom "Hasiči Hasičom", ktorý organizovalo Krajské
riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica.
Slávnostného podujatia, na ktorom boli udelené viaceré ocenenia za výnimočné činy na úseku ochrany pred
požiarmi, sa zúčastnil starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi, prezident HaZZ Alexander Nejedlý, poslanec
NR SR a primátor mesta Hnúšťa Michal Bagačka, Vendelín

Horváth, generálny sekretár Dobrovoľnej

požiarnej ochrany SR, ako aj riaditelia krajských riaditeľstiev HaZZ, riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ
Banskobystrického kraja, predsedovia územných výborov DPO SR Banskobystrického kraja a ďalší hostia.
Nominácie na ocenenia bolo rozdelené do sedem kategórií a podaných 29 nominácií.
V kategórii zásahová činnosť kolektívu bolo nominovaných desať kolektívov.
Ocenenie udelené dvom kolektívom. Prvým oceneným kolektívom z radov dobrovoľníkov sa
stali členovia DHZO Hodruša Hámre - Alžbeta Miháliková, Patrik Klein a z DHZO Žarnovica
Ľubomír Tomka. Dňa 2. septembra 2017 sa menovaní vracali osobným autom zo súťaže
Železný hasič. Cestou domov na rýchlostnej ceste R1 pri Žiari nad Hronom spozorovali požiar
osobného motorového vozidla, ktorý sa im aj za pomoci ostatných vodičov podarilo uhasiť.
Zároveň pomohli posádke, ktorú upokojovali až do príchodu jednotky HaZZ.
Prebratia ocenenia sa zúčastnili za DHZO Hodruša Hámre:
Kamil Kamódy , veliteľ DHZ – DHZO
Mariana Pacalajová, predsedníčka DHZ Kopanice
Mária Putišová, tajomníčka ÚzV DPO SR Žiar nad Hronom

V tej istej kategórii získala ocenenie hasičská stanica v Krupine a hasičská stanica v Pliešovciach, menovite
npor. Martin Poništ, por. Branislav Straka, ppráp. Martin Vician a príslušníci z hasičskej stanice v Krupine,
npor. Ing. Jozef Hucák a npor. Filip Celleng. Dňa 11. júla 2017 sa menovaní príslušníci ponáhľali k osobe
zavalenej traktorom. Po príchode na miesto udalosti zistili, že zranený má zakliesnenú nohu medzi kabínou
traktora a kmeňmi stromov. Keď sa ani napriek enormnej snahe po viacerých pokusoch nepodarilo traktor
nadvihnúť pomocou vzduchových vankúšov, veliteľ zásahu nariadil rozpílenie konštrukcie kabíny, vďaka
čomu sa podarilo osobu spod traktora vytiahnuť. Zraneného potom previezli štvorkolkou k čakajúcemu
vrtuľníku a odovzdali do rúk lekárom. Bol to veľmi náročný zásah v ťažkom horskom teréne a trval takmer
7 hodín.

Bližšie informácie z podujatia HASIČI – HASIČOM viď:
Na internetovej stránke: Prezídium Hasičského a záchranného zboru - Informačný servis

