Články DHZ Abrahám uverejnené v Abrahámskych novinách – Apríl
2019 (Uvedené články si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)
Čo čaká hasičov v novom roku 2019?
V mesiaci január sme si pripomenuli 10 rokov od spustenia našej
webstránky www.dhzabraham.sk, ktorá už celú dekádu pravidelne informuje o aktivitách
abrahámskych hasičov. Za 10 rokov činnosti získala vyše 21700 prístupov a tento počet
neustále rastie. Je to dôkaz že ľudia majú stále záujem o jej obsah. Vznikla ešte v dobe, keď
iné organizácie v obci nemali svoje stránky a nevyužívali možnosti tejto propagácie,
maximálne tak v abrahámskych novinách. Nájdete na nej podrobné informácie o histórii
hasičov, fotografie, dokumenty, predpisy, články z novín, výsledky súťaží, čerpanie financií
od roku 2009, kontakty, a pod. Najnovším dokumentom na stránke je prehľad čerpania
finančných prostriedkov za rok 2018, či už z obce alebo zo štátnych dotácii. Pre ľudí ktorí
nemajú prístup k internetu sme pripravili krátky sumár. V roku 2018 nám bolo poskytnutých
celkovo 6820€. Z našej obce nám bolo poskytnutých 2470€, obec Pusté Úľany nám prispela
sumou 850€, VÚC Trnava poskytol dotáciu 500€ na organizáciu nočnej súťaže a 3000€
tvorila dotácia z Ministerstva vnútra. Z tejto sumy sme použili 788€ na energie v zbrojnici.
Pôvodné zálohy za elektriku boli 988€, no začiatkom tohto roka sa obci vrátil preplatok 200€.
V roku 2019 sa nám táto položka ešte zvýši, keďže celá výstavba garáže je napájaná
z elektrickej siete zbrojnice a pribudne samotná garáž, v ktorej sú namontované infražiariče
na temperovanie v zime (nie vykurovanie budovy). Na PHM sa vyčerpalo 413€, jednalo sa
o naftu do Iveca Daily, benzín do agregátov, čerpadiel, oleje a aditíva. Z čiastky 1712€
určenej na materiálne vybavenie a údržbu sa napr. zakúpila nová zástava, vychádzkové
uniformy pre hasičov, spolufinancovala sa dotácia z ministerstva, plnili sa hasiace prístroje,
uhrádzal poplatok za frekvencie rádiostaníc alebo sa dokúpilo vybavenie do zbrojnice. Na
poistné hasičskej zbrojnice sme dali 30€, na školenia 65€ a na organizáciu nočnej súťaže 600€
(služba prvej pomoci, plastový riad, hudba, poháre pre víťazov). Zo štátnej dotácie 3000€ sa
zakúpili dva kompletné zásahové obleky s topánkami, rukavicami, kuklami a prilbami.
Zadovážilo sa penidlo, pracovné odevy pre hasičov a dala sa spraviť kompletná revízia
dýchacích prístrojov (na 5 rokov). Minulý rok sa okrem toho reštaurovala historická zástava.
Cena reštaurovania bola 810€ (hradená z rozpočtu na údržbu kultúrnych pamiatok), nábytok
(držiak + box s plexisklom) stál 495€. Zástava bola umiestnená do obecného múzea, kde
obohatila hasičskú výstavu. V roku 2019 rozpočet hasičov prejde ešte zmenou, budú sa
upravovať spomínané energie aby sa pokryli obe budovy, rovnako bude treba zaobstarať
vybavenie garáže z uvedených prostriedkov a zvolávací systém pre hasičov. Garáž sa pomaly
dokončuje, momentálne sa dokončil nájazd do hasičskej garáže a čaká sa na presunutie
bočného plotu od škôlky. Vnútro je takmer celé vymaľované, chýba ešte liata podlaha.
Zvonka okrem úpravy plotov budú nutné terénne úpravy, vyčistenie okolia od odpadu
a prenesenie niektorých kontajnerov na nový zberný dvor. Podľa postupu týchto prác sa
naplánuje v priebehu roka slávnostné otvorenie zbrojnice a garáže.
V sobotu 23. februára zorganizoval hasičský zbor v kultúrnom dome výročnú členskú
schôdzu. Za prítomnosti viacerých hostí zbor zhodnotil svoju činnosť a prijal plán hlavných
úloh na rok 2019, ktorý prešiel viacerými zmenami. Asi tou najväčšou bolo ukončenie
organizovania nočnej súťaže Železný hasič. Členovia zboru sa zhodli na tom, že nastal čas na
zmenu. Rozhodli sme sa ísť opäť inou cestou. V prípade fungujúceho družstva mladých
hasičov pripadá do úvahy organizovanie ich súťaže (branného preteku). Uvažujeme tak isto
nad obnovením tradície hasičského plesu. Celkovo zbor od znovu založenia zorganizoval tieto

súťaže: Jednu dennú súťaž v požiarnom útoku a štafete (1999), 11 nočných súťaží
v požiarnom útoku (2001-2011), pohárovú súťaž pre mladých hasičov v 4 disciplínach
(2012), 6 nočných súťaží typu Železný hasič (2013-2018) a jeden branný pretek pre mladých
hasičov (2017). Tento rok sa musíme sústrediť na dokončenie a vybavenie garáže, tak aby
bola pripravená k zásahovej činnosti čo je prvoradá vec pre hasičov. Keď je zabezpečená,
potom sa dá venovať iným veciam. Touto preventívnou a represívnou činnosťou sa zbor
odlišuje od iných organizácii v obci, ktoré majú na starosti šport, kultúru alebo inú činnosť. V
sobotu 2.marca sme sa zúčastnili tradičného pochovávania basy v kultúrnom dome. Čoskoro
nás čaká spoločné taktické cvičenie okresu Galanta, po dvoch rokoch sa uskutoční výstava
Fireco v Trenčíne a samozrejme sa môžu vyskytnúť neočakávané akcie. O nich budeme
informovať v ďalšom čísle abrahámskych novín.
Na záver článku by som využil príležitosť a poďakoval sa kultúrnej komisii pri obecnom
zastupiteľstve, ktorá ukončila činnosť k novému roku. Počas ôsmich rokov sme
spolupracovali na viacerých kultúrnych akciách. Chcel by som poďakovať členom komisie a
jej pomocníkom za tento prínos obci Abrahám. Aj napriek množstvu práce a častokrát kritike
občanov dokázali vytvoriť pekné akcie, na ktoré sa bude spomínať. Prichádzali prví
a odchádzali poslední. Každý kto organizoval podobné akcie vie dosť o ich náročnosti, či už
organizačnej, finančnej alebo materiálnej. Ďakujem Vám v mene hasičov za túto obetavú
prácu!
Róbert Hričo - predseda DHZ Abrahám
Stanovisko k zásahu hasičov
Vo štvrtok 7.marca večer bol hasičom ohlásený požiar suchého porastu pri ceste vedľa RC
letiska, medzi obcami Abrahám a Pusté Úľany. Výjazd bol vykonaný v čase 18:35
s technikou Iveco Daily + 4. Po príjazde na miesto sme zistili, že horí nahromadená suchá
pokosená tráva a suchý porast v tesnej blízkosti. Oheň sa následkom silného vetra rozširoval
do okolia. Na likvidáciu sme nasadili jeden D prúd s kombinovanou prúdnicou. Počas zásahu
sme boli informovaní okoloidúcim občanom, že asi 150 metrov ďalej sa nachádza druhé
ohnisko, ktoré už len tlelo. Pristúpili sme teda k uhaseniu aj tohto požiaru a následne boli
prekontrolované obidve miesta. V čase 19:55 sa jednotka vrátila na základňu doplniť hasiace
látky a PHM. O priebehu zásahu a jeho ukončení sme informovali operačné stredisko HaZZ.
Pripájame krátke stanovisko k zásahu:
Vážení občania,
DHZ Abrahám svojou činnosťou presiahol 20 rokov od svojho znovu založenia. Postupne
sme sa prepracovali k vybaveniu a technike, samozrejme aj k pomerne kvalitnej odbornosti
pri zdolávaní rôznych udalostí v našej obci a blízkom okolí.
Sme takmer 365 dní v roku 24 hodín (okrem zamestnania) k dispozícii pre všetkých občanov,
ktorí potrebujú našu pomoc. Častokrát vychádzame na zásah v nočných hodinách za
nepriaznivého počasia, keď mnohí z Vás ani netušia že sa niečo deje. Všetko to robíme bez
nároku na odmenu a nepotrpíme si ani na poďakovanie. Je to proste v človeku nezištne
pomôcť v núdzi. V dnešnej dobe sa však táto vlastnosť u mnohých ľudí vytráca, čo sme mohli
zažiť aj pri našom poslednom zásahu. Nebudem nikoho menovať, tých ktorých sa to týka sa
tam nájdu. Za nepríjemného počasia sme boli privolaní k likvidácii požiaru pri letisku, kde

horela tráva a suchý porast, ktorý bol zapálený a ponechaný bez dozoru. Túto vec
nepochopím, pretože ešte v ten deň SHMU vyhlasovalo mimoriadnu situáciu kvôli vetru.
Iskry a horiace chumáče rozfukovalo do okolia a horenie sa nekontrolovane šírilo k suchým
stromom. Oheň sme v poriadku uhasili a vrátili sa na zbrojnicu. To čo nasledovalo potom mi
vyrazilo dych, absolútna drzosť niektorých ľudí. Slová ako nemáte čo robiť, kto vám to kázal,
mali ste sa ma opýtať, starajte sa o iné veci, atď. My sme na tento zásah nešli z dlhej chvíle
hľadať oheň po chotári, ale preto že sme tam boli privolaní a nemyslite si že sa nám chcelo.
Proste povinnosť a všetko ide bokom. Ešte teraz keď to píšem smrdím od dymu, oblečenie
mám od blata a popola. Keby sme odmietli výjazd, počúvali by sme zas posmešné reči typu
keby niečo horelo a my by sme tam neboli, veď načo máme hasičov, atď. Doteraz sme vždy
pokiaľ to bolo v našich silách a neboli v práci na výjazd vyšli a pomohli sme ako sa dalo v
rámci našich možností.
Preto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí našu snahu a pomoc nielen pri zásahoch ocenia. A
taktiež sa nehneváme ani na našich neprajníkov, pretože ak raz budú potrebovať pomoc
prídeme k nim na pomoc, bez ohľadu na to či nás majú radi alebo nie. Dobrovoľné hasičstvo
je poslanie a služba verejnosti, skúste sa zamyslieť čo ste práve Vy pre obec nezištne
vykonali.
Štefan Palčo - veliteľ DHZ Abrahám

