Deň hasičov 2016
Svätý Florián, patrón hasičov a záchranárov, sa zobrazuje ako
rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke drží zástavu, v pravej
nádobu na vodu, ktorou zalieva horiaci dom. Patrónom hasičov
a záchranárov sa stal pre svoj charakter a odvahu. Svoj život
obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 vojakov. Sv. Floriána si
pripomíname každý rok 4. mája (Deň hasičov a záchranárov).
Pri tejto príležitosti, dňa 30. apríla 2016, DHZO Paňovce
zorganizovalo pre svojich mladých hasičov exkurziu na hasičskej
stanici v Moldave nad Bodvou. V priebehu tejto krátkej návštevy
sme mali možnosť nahliadnuť do života hasičov počas výkonu
služby. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií,
napríklad čo je to ohlasovňa požiarov a na čo slúži, ako sa hasičom
nahlasuje výjazd, koľko času majú na realizáciu výjazdu, čo všetko
je súčasťou základného výstroja hasiča a pod. Oboznámili sme sa
so zásahovými vozidlami ale aj s hasičskou technikou, ktorú hasiči
bežne používajú pri práci. Na spestrenie nám prakticky predviedli
ako fungujú hydraulické vyprosťovacie nožnice, ktoré sa používajú na vyslobodenie osôb
z vrakov áut, vzduchový vak, ktorý dokáže nadvihnúť bremeno až 35 ton ťažké ale aj dýchací
prístroj, ktorého váhu sme mali možnosť vyskúšať na vlastnej koži.

Hasiči nás zaviedli aj do ich malého múzea, ktoré majú zriadené priamo v priestoroch ich
stanice. Mali sme tak možnosť nazrieť aj do histórie hasičstva a hasičského športu, ktorá je
naozaj veľmi bohatá. Ako prejav našej vďaky sme moldavským hasičom tiež prispeli do
zbierky historických kúskov, a to jednou historickou hasičkou uniformou z roku 1963.

Ponuku povoziť sa na hasičskom aute so zapnutými majákmi a sirénou sme neodmietli ☺.

Po návrate domov oslavy dňa hasičov a záchranárov ešte nekončili. Pokračovali sme
spoločnou opekačkou na futbalovom ihrisku, po ktorej si dospelí posedeli v príjemnej
priateľskej atmosfére a deti si zahrali loptové hry. O zábavu sa im postarali aj záchranárske
psy Lara s Dominou.

Strávili sme spolu krásny deň a v kruhu našej hasičskej rodiny sme si pripomenuli deň nášho
patróna, sv. Floriána.
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