Články DHZ Abrahám uverejnené v Abrahámskych novinách – November
2010
(Uvedené články si môžete prezrieť aj na www.obecabraham.sk)
Prevencia proti požiarom
Hlavnou náplňou dobrovoľných hasičských zborov je predchádzanie požiarom v obci
a v okolí obce. Sledovanie hladiny riek a potokov pre prípad hroziacich povodní, kontrola
polí v žatevnom období, kontrola obytných domov a teda priestorov vykurovaných pevnými
palivami (kachieľ, krbov, piecok...atď.) komínov, povál, skladovanie horľavých látok v
blízkosti otvoreného ohňa. V mesiacoch máj a jún padlo veľa zrážok, vieme čo všetko to malo
za následok hlavne v obciach na východe. Aj naša hliadka hasičov (Róbert Hričo, Marek
Parák, Stanislav Parák ) monitorovala stúpanie hladiny rieky Dudváh a potoka Gidra
(Pleva).Našťastie hladiny týchto vodných tokov nevystúpili zo svojich brehov a teda nebolo
treba zasahovať. Rýchla informácia dokáže zmobilizovať, zabrániť väčším škodám na
majetku a na ľudských životoch.
V letných mesiacoch keď je všetko vyprahnuté, treba hliadkovať a dávať pozor na vznik
požiarov. Naše hliadky kontrolovali žatevné polia a to hlavne v popoludňajších hodinách kedy
sa vracali z práce a boli v pohotovosti do neskorých večerných hodín. Zásah našou technikou
na poliach je síce obmedzený, ale okrem okresným HaZZ spolupracujeme aj s DHZ Pavlice
(požiar Kaštieľ), Zeleneč (požiar poľa), Voderady ,Sládkovičovo, Veľké Úľany, ktorých
vybavenosť je v tomto zásahu lepšia. V tomto roku sme sa zamerali na prevenciu obytných
domov. Prevencia musí prebiehať podľa určitých pravidiel za akých podmienok, akým
spôsobom a hlavne kto ju má vykonávať, toto zastrešuje vyhláška 121/2002 Z. z. - Vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii. Dňa 22.05.2010 sme
uskutočnili prevenciu domov od čísla 1-100. Kontrolnú skupinu tvoril preventivár Peter
Čambál a členovia Róbert Hričo, Marek Parák, Stanislav Parák . Môžem skonštatovať, že vo
väčšine domov neboli nájdené závady či porušenia a tie drobné sa dali ľahko odstrániť. V
týchto kontrolách budeme pokračovať v budúcom roku. Chcel by som poďakovať všetkým
ľuďom, ktorý nám umožnili prístup do svojich domov.
Ďalším bodom prevencie je hydrantová sieť v našej obce ktorá je zastaraná. Zopár hydrantov
prešlo rekonštrukciou, hlavne podzemné hydranty na Hviezdoslavovej ulici. Ostatné liatinové
vykazujú časom a poveternostnými vplyvmi opotrebenie a poškodenie. Našou úlohou bude
presadiť aspoň rekonštrukciu jedného hydrantu ročne na obecnom zastupiteľstve.
Peter Čambál – preventivár DHZ Abrahám
Rok 2010 v DHZ Abrahám
Pred pár dňami sa skončila trinásta súťažná sezóna v DHZ Abrahám. Pri posedení s mladými
hasičmi v klube na záver tejto sezóny som si uvedomil jednu vec. Byť dobrovoľným hasičom
je stále aktuálne. Potvrdilo sa to najmä po založení družstva mladých hasičov. V našej obci
vyrastá ďalšia generácia, ktorá sa postupne oboznamuje s významom dobrovoľných hasičov
nielen u nás, ale všade vo svete. K tomu dopomáhajú najmä hasičské súťaže, kde mladí hasiči

spoznávajú nové lokality, nových ľudí, získavajú cenné informácie a prehlbujú svoje
poznatky. Zároveň sa posilňujú vzťahy v kolektíve. Zdravý kolektív, jeho súdržnosť a sila,
disciplinovanosť, to všetko sa odrazí nielen pri hasičskom športe, ale aj pri zásahu hasičov.
Mladí hasiči dokázali viac než len vyhrať dva poháre a dostať diplom. Vytvorili kolektív, kde
záleží jeden na druhému, navzájom sa podporujú, sú disciplinovaný a majú svoj cieľ - byť
dobrým dobrovoľným hasičom. Preto im patrí veľká vďaka za ich prácu a za vzornú
reprezentáciu nášho zboru a obce. Ďakujeme aj firme GR Servis, ktorá nám poskytla
sponzorský dar 300 Eur na zakúpenie hasičských búnd pre mladých hasičov.
Okrem športovej činnosti sa DHZ Abrahám v tomto roku venoval prevencii(viac v článku
Prevencia obce), zúčastnil sa na kultúrnych podujatiach v obci - obecná zabíjačka a
pochovávanie basy, stavanie mája, súťaž vo varení gulášu, kladenie vencov pri pomníku
padlých vojakov, usporiadali sme desiaty ročník nočnej hasičskej súťaže. Popri kultúrnych
podujatiach organizujeme vlastné podujatia, výlety, stretnutia, pri ktorých načerpáme nové
sily, zabavíme sa a upevníme náš kolektív – výlet za prútkami, výlet za imelom, výlet do
Smoleníc s mladými hasičmi, vinobranie. Členovia zboru chodia taktiež pravidelne darovať
krv. Každoročne sa stretávajú všetci členovia na výborovej schôdzi, kde sa sformulujú a
odsúhlasia hlavné body činnosti zboru na ďalší rok. Fotografie z týchto podujatí môžete nájsť
na našej webovej stránke www.dhzabraham.sk. Okrem fotografii nájdete na tejto stránke
históriu DHZ Abrahám, zoznam členov, technické vybavenie, zoznam usporiadaných
a pripravovaných akcii, dokumenty, stanovy, čerpanie peňazí z obecného rozpočtu, výsledky
z predchádzajúcich nočných hasičských súťaží. Na záver by som chcel poďakovať všetkým
ľuďom, ktorí nás túto sezónu podporovali, ktorí sa zúčastňovali našich podujatí, všetkým
hasičom a všetkým, ktorí sa pričinili o fungovanie tohto zboru.
Róbert Hričo – podpredseda DHZ Abrahám
Zo života mladých hasičov
Ako už možno viete, tento rok sa nám v DHZ podarilo založiť detské hasičské družstvo.
S touto myšlienkou sme prišli už dávnejšie, ale stále k tomu chýbal ešte posledný krok. Na
začiatku roka schválila výborová schôdza založenie družstva mladých hasičov. Ako prvý krok
sme urobili nábor v miestnom klube. Musím sa priznať, čakal som väčší záujem. No na
prvom tréningu sa počet zvýšil a po asi desiatich tréningoch sme mali 17 záujemcov. Ale
začiatky sú ťažké, rýchlo niektorí prestali chodiť. Prvýkrát sa naši mladí predstavili na
abrahámskej nočnej súťaži. Predviedli tu požiarny útok. Deti si svojou činnosťou a aktivitou
na tréningoch zaslúžili aj odmenu. Zorganizovali sme výlet do jaskyne Driny, odkiaľ sme
pokračovali k Smolenickému zámku, pri ktorom sme opekali. Bolo to dobré aj na utuženie
kolektívu. Najviac sa deti tešili, kedy už budú konečne súťažiť. Prvá pohárová súťaž, ktorej sa
naše deti zúčastnili sa konala v Suchej nad Pranou. Súťažilo sa na dva požiarne útoky,
z ktorých ten lepší sa počítal do výsledkov. Pri prvom útoku bolo ešte vidno známku
nervozity. Druhý si síce zlepšili o 4 sekundy, ale na lepšie ako 4. miesto to nestačilo. Nabrali
však prvé skúsenosti a porovnali si sily s inými tímami. V ten deň sme dostali pozvánku na
branný pretek do Sládkovičova. Ten sa konal v areáli Vincovho lesa. Súťaž pozostávala
z teórie, samotného branného preteku a štafety hasičských dvojíc. Boli dve kategórie: mladší

(od 8 do 12 rokov) a starší (od 12 do 16). V oboch kategóriách sme postavili po jednom
päťčlennom tíme. Mladší v zložení: Daniel Parák, Matej Grosman, Jozef Banáš, Michaela
Ležovičová a Adam Karel. Starší: Lukáš Hoffer, Ema Bobeková, Erik Vyskoč, Jakub Hitka
a Matej Banáš. Na veľkú radosť, v mladšej kategórii, obsadili naši hasiči vynikajúce 2. miesto
a odniesli si zo súťaže svoj prvý pohár. Starší sa tiež snažili, čoho dôkazom bola najlepšie
zvládnutá štafeta hasičských dvojíc, ale ani to nestačilo na pohárové umiestnenie a skončili
tesne štvrtí. Celkovo túto súťaž hodnotím veľmi pozitívne. Hneď na druhý týždeň začala
príprava na ďalší branný pretek v Blatnom. Počas tejto prípravy ma najviac potešila aktivita
samotných detí. Nie raz vyšla iniciatíva od nich, aby sme išli behať. Povzbudzovali jeden
druhého a pomáhali si, ak niekomu niečo nešlo. To málokedy vidno aj u dospelých. Prejavilo
sa to aj na súťaži v Blatnom. Trať tohto branného preteku bola oveľa náročnejšia ako
v Sládkovičove. Behalo sa cez les. Na trati sa nachádzalo 8 stanovísk, na ktorých museli
súťažiaci plniť rôzne disciplíny. Na štart sme postavili dva štvorčlenné tímy. Prvý tím,
v zložení Erik Vyskoč, Jakub Hitka, Matej Banáš, Ema Bobeková (Adam Karel), vyštartoval
na trať ako druhý v poradí. Desať minút po nich vyštartoval aj druhý tím. Ten tvorili: Daniel
Parák, Jozef Banáš, Lukáš Hoffer a Matej Grosman. Chcem vyzdvihnúť snahu všetkých, ale
najviac Emy Bobekovej, ktorá sa snažila pokračovať, aj keď sa počas preteku zranila. Ešteže
aj Adam Karel, ktorý pôvodne nesúťažil, sa rozhodol, že si chce trať zabehnúť s nimi. Takže
keď Ema už nemohla pokračovať, plnil disciplíny za ňu. Som spokojný s výkonom všetkých
detí. Keďže každý DHZ mal dva tímy, pri vyhodnotení sa spočítali časy oboch. Naši mladí
hasiči obsadili štvrté miesto. Dostali aj pohár, diplom, tričká a rôzne užitočné drobnosti.
Najviac ma však potešilo, keď po vyhodnotení súťaže, hlavný rozhodca povedal, že ešte
venuje jednu cenu. Túto venoval on sám a rozhodol sa ju dať družstvu mladých hasičov z
Abrahámu, ktoré sa mu najviac páčilo v snaživosti a v správaní. Dostali ochranné hasičské
prilby. Toto ocenenie považujem za lepšie ako celkové víťazstvo. Po týchto zážitkoch som
rád, že som zobral túto náročnú úlohu. Ďakujem všetkým, čo mi pomáhali pri tréningoch.
Najmä Marekovi Parákovi a Petrovi Čambálovi, ale aj Štefanovi Palčovi, Pavlovi Čambálovi,
Róbertovi Hričovi, Jozefovi Hrubčinovi a v neposlednom rade aj rodičom detí, ktorí ich
v tejto aktivite podporujú.
Stanislav Parák - tréner mladých hasičov DHZ Abrahám

