Články DHZ Abrahám uverejnené v Abrahámskych novinách – Apríl
2017 (Uvedený článok si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)
20 rokov DHZ Abrahám – 1.časť
Ako sme sľúbili v predchádzajúcom čísle, prinášame čitateľom abrahámskych novín
krátky pohľad do histórie činnosti dobrovoľných hasičov v našej obci. Kvôli obsiahlosti
témy zverejníme v každom čísle novín počas roka jednu časť. Prečítať si ich budete môcť
taktiež na našej internetovej stránke. Tú dnešnú venujeme počiatkom hasičov
v Abraháme a znovu založeniu zboru. Je tomu už 20 rokov čo tu pôsobíme a radi by sme
sa podelili o naše skúsenosti, názory, dobré aj zlé veci, jednoducho všetko to čo nás
sprevádzalo až do dnešného dňa. Náš zbor si prešiel ťažkou cestou a začínal v dobe bez
dnešných vymožeností. Začínal v dobe kedy každý čo i len malý úspech musel byť
vykúpený tvrdou prácou. DHZ Abrahám sa obnovil na valnom zhromaždení dňa
1.3.1997. Bola to zaujímavá doba pomaly končiaceho mečiarizmu, ktorého prítomnosť
bola v obci silno cítiť. V tejto búrlivej atmosfére “demokracie“, kedy sa najväčšia
pozornosť v obci venovala futbalovému klubu, sa podarilo nájsť vtedajšiemu starostovi
Bohumilovi Čambálovi skupinu mladých ľudí, ktorí vytvorilo niečo čo sa málokomu
predtým podarilo. Vytvoriť funkčnú organizáciu hasičov trvajúcu dodnes. Keby ste sa
vtedy spýtali ľudí aktívne zapájajúcich sa v obci a v obecnom zastupiteľstve či tento zbor
vydrží 20 rokov, určite by vás boli vysmiali. Dnes sa naopak mi hasiči týmto ľudom
smejeme a s radosťou na nich spomíname...
Zakladajúcimi členmi boli títo ľudia - Alfonz Čambál, Marek Banáš, Peter Čambál, Štefan
Palčo, Pavol Čambál, Daniel Kollár, Ivan Banáš, Milan Žgančík, Patrik Kollár a Boris
Mišovič. Na valnom zhromaždení starosta obce oboznámil hasičov s úlohami, ktoré by
mali hasiči plniť. O dva dni neskôr bol zbor zaregistrovaný medzi dobrovoľné hasičské
organizácie na Slovensku. Toto stretnutie bol len začiatok ťažkej cesty. V našej obci
nepôsobili hasiči od konca 70.rokov. Pritom podľa výpovede žijúcich občanov vznikol
hasičský zbor niekedy začiatkom 20. storočia. Požiarna zbrojnica bola umiestnená v
priestoroch, kde sa nachádza terajšia fara a bola zriadená z bývalej obecnej väznice žalára. Hasičský zbor mal k dispozícii ručnú hasičskú striekačku ťahanú koňmi a
príslušné náradie. Po postavení fary bola požiarna zbrojnica umiestnená za bývalou
školou, v priestoroch kde sa kedysi nachádzal bufet. Nasledovali obdobia vojny,
povojnové obdobie kedy ešte hasiči existovali, no skôr sa jednalo o prechodné obdobia.
Abrahámu pre rozvoj dobrovoľného hasičstva chýbal súvislý vývoj a jeho odovzdávanie
z generácie na generáciu. Je zaujímavé, že za socializmu kedy dobrovoľní hasiči boli silne
podporovaný a dostávali od štátu techniku podobne ako dnes, sa u nás nič nezachovalo.
Jediné čo hasiči prebrali od obce v roku 1997 bolo zopár plesnivých hadíc, prázdny vozík
na hasičskú striekačku presunutý z obce Pata, motor od čerpadla PS12 pohodený
v skrini v garáži na zdravotnom stredisku a betónový základ v bývalom klube dôchodcov
čakajúci na hasičské auto, čo nikdy neprišlo. To bolo všetko s čím tento zbor začínal, bez
vlastných priestorov a s pár vecami do šrotu. Nech už tento stav zavinil ktokoľvek môže
sa za to hanbiť. Z tohto dôvodu nikdy nespomíname hasičov pôsobiacich pred nami.
Nevytvorili nič čo by sa zachovalo a to málo čo vytvorili zanechali v dezolátnom stave.
Patria už len do dávnej histórie. Dodnes pritom nie je známy ani presný dátum založenia
zboru, už roky sa ho snažíme bezvýsledne nájsť v archívoch. Podobne dopadla zástava
zboru ktorú pre náš zbor dala vyhotoviť grófka Ilona Esterházy. S jej vznikom sa spája
meno talianskeho grófa Virgilio Cerezetto Tallos. Obaja aristokrati majú štítok na žrdi

našej zástavy. Zástava spolu so žrďou boli dlhé roky oddelené, nakoľko zbor nefungoval
niekoľko desaťročí. Nikto nevedel kde sa zástava a žrď nachádzajú, a či ešte vôbec
existujú. Samotná zástava sa našla pri upratovaní kostola v roku 1998 v tzv. grófskej
búde. Žrď o ktorej existencii nikto netušil, sa zrazu objavila až v Španej Doline pri
Banskej Bystrici vďaka pani Glosovej. Bola veľkou obdivovateľkou starožitností
a pôsobila v Abraháme ako učiteľka v detskej ozdravovni (bývalý kaštieľ
Esterházyovcov). Zástava sa až v roku 2003 dala odborne zakonzervovať a vyčistiť z
financií, ktoré poskytol obecný úrad. Je obrovské šťastie že sa aspoň tento poklad
a pozostatok po hasičoch z prvej polovice 20. storočia zachoval pre budúce
generácie. Zásluhu na tom majú práve hasiči, ktorí sa do hľadania pustili a bez ich
záujmu by sme prišli o túto vzácnosť. Keďže sa začínalo od nuly, bolo potrebné nájsť
vhodné priestory pre klub. Jediné riešenie sa naskytlo v pivnici na zdravotnom
stredisku, v tej dobe zahádzanú do polovice s uhlím a odpadom. Hasiči z pivnice vybrali
celkovo 2 traktorové vlečky odpadu, nahodili nové omietky, musel sa prerobiť odpad,
voda, vyčistiť komín pre kachle a pod. Časom pribudol drevený obklad na stenách kvôli
veľkej zime. Prvé peniaze čo hasiči od obce dostali - 20 000Sk, sa minuli na hasičské
montérky, okná na pivnici a zopár náhradných dielov. Ostatné veci si hasiči museli
pozháňať z domu, zarobiť si zberom železa, zorganizovaním diskotéky či plesu. V garáži
sa podarilo dať dokopy roky nefunkčné čerpadlo. Začali sa vykonávať preventívne
protipožiarne kontroly. Členovia absolvovali prvé preventivárske a veliteľské školenia.
Hasiči absolvovali svoju prvú súťaž 30.8.1997 v Horných Salibách. V tej dobe ešte nebolo
hasičské vozidlo, a preto musel stačiť traktor z družstva ktorý ťahal prívesný vozík
s čerpadlom. V máji 1999 sa zorganizovalo stretnutie pre mládež v klube dôchodcov, na
ktorom sa zúčastnili ešte ako deti budúci dobrovoľní hasiči. Z tohto stretnutia vzišlo
prvé družstvo mladých hasičov, ktorí koncom mája 1999 absolvovali svoju prvú súťaž
v Galante, po ktorej nasledovali súťaže v Žiline a vo Vinohradoch. V tom istom roku sa
zorganizovala prvá denná hasičská súťaž v Abraháme a zúčastnilo sa jej 16 družstiev.
Deň na to sa hasiči zúčastnili vysviacky nového erbu obce, ktorý dodnes reprezentuje
našu obec a je súčasťou znaku DHZ Abrahám. Počas každého roka sa hasiči zúčastnili
mnohých súťaží a výletov, kde mohli spoznávať nových ľudí a utužovať kolektív.
Venovali sa hasičskému športu v dobe, kedy sa tento šport dal ešte nazvať hasičský,
súťažilo sa hlavne s klasickými motormi s rozhadzovaním hadíc. Družstvá nepoznali
medzi sebou rivalitu, naopak vymieňali si skúsenosti a tešili sa že sa opäť stretnú bez
ohľadu na to kto vyhral súťaž. V máji roku 2000 bolo založené prvé ženské družstvo,
ktoré malo premiéru na nočnej súťaži v Závode. Pri tejto súťaži sa naši hasiči inšpirovali
a v júni roku 2001 zorganizovali prvú nočnú hasičskú súťaž v Abraháme. DHZ Abrahám
bol prvý zbor, čo v Trnavskom kraji organizoval nočné hasičské preteky. Nočné súťaže
sa stali tak populárne, že na ne dodnes ľudia spomínajú ako na najlepšiu obecnú akciu v
roku. Bez prestávky nočné súťaže v požiarnom útoku pokračovali do roku 2012,
rekordná účasť bola počas jednej súťaže cca 800 ľudí. V tradícii nočných súťaží
pokračujeme v zmenenej forme dodnes, našu obec vďaka tomu poznajú hasiči po celom
Slovensku.
Toľko k prvej časti. V nasledujúcom čísle abrahámskych novín sa budeme venovať
prvému hasičskému autu v obci. O tom ako ho obec získala a ako sa ľudia naňho skladali.
Povieme si niečo o úspešnom dievčenskom družstve a nahliadneme do zásahovej
činnosti zboru, ktorá postupne prichádzala a ovplyvňovala zbor počas ďalších rokov.
Hasiči DHZ Abrahám

Krátky prehľad činnosti DHZ Abrahám
V sobotu 7.1. sa členovia zboru zúčastnili hodovej hasičskej súťaže v obci Gáň. Súťažilo
sa v disciplíne požiarny útok s vodou v náročných podmienkach. Teplota vzduchu počas
konania disciplíny dosahovala cca -12˚C. Aj napriek zlým podmienkam družstvo zvládlo
útok s dobrým časom, v celkovom poradí sme sa umiestnili na 8.mieste.
V sobotu 14.1. sa uskutočnila v priestoroch hasičskej zbrojnice výročná členská schôdza
DHZ Abrahám. Na schôdzi sme zhodnotili činnosť za uplynulý rok, uskutočnila sa voľba
výboru a voľba delegátov na okresné valné zhromaždenie OV DPO v Galante. Určili sme
si plán hlavných úloh na rok 2017. Od pondelka 23.1. môžeme konečne používať
frekvencie HaZZ pri komunikácii s rádiostanicami Motorola. Táto zmena nám umožní
lepšiu komunikáciu a koordináciu s jednotkami HaZZ a DHZ, či už pri zásahoch alebo
spoločných cvičeniach. V piatok 27.1. o 21.08 hod. bol hasičom ohlásený požiar odpadu
pri ceste do hája. Na hasenie boli použité práškové hasiace prístroje a lopaty, ktorými
sme odpad zasypali snehom. V nedeľu 29.1. sme sa zúčastnili základného a pokročilého
kurzu istenia a lezenia na lezeckej stene K2 v Bratislave. V sobotu 19.2. sme sa zúčastnili
stretnutia ministra vnútra Róberta Kaliňáka s dobrovoľnými hasičmi z Trnavského
kraja. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť fungovanie a činnosť celoplošného systému
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek. S účinnosťou od 1.3.2017
nadobúda platnosť vyhláška č. 611/2006 o hasičských jednotkách, pre náš zbor to
znamená zvýšenie dotácií v skupine B z 2000€ na 3000€. Naša obec tak získa viac
finančných prostriedkov na činnosť dobrovoľných hasičov. Minister tiež ohlásil
rozbehnutie projektu financovania rekonštrukcie hasičských zbrojníc. Dobrovoľní hasiči
sa tak budú môcť uchádzať o dotácie, ktoré pomôžu dobudovať alebo zrenovovať
zbrojnice po celom Slovensku. O tieto dotácie sa budeme uchádzať aj my s novým
projektom garáže. V nedeľu 26.2. sme sa spolu s folklórnym súborom Jatelinka zúčastnili
tradičného pochovávania basy v kultúrnom dome. V sobotu 4.marca sme oslavovali
20.výročie nášho znovu založenia. Za prítomnosti zakladajúcich členov, bývalých hasičov
a vzácnych hostí sme si pripomenuli pre našu obec historickú udalosť, ktorá dala
prvotný impulz činnosti tejto organizácie. Chceme sa im poďakovať za ich prítomnosť a
povzbudivé slová. Vo štvrtok 9. marca sme zorganizovali ukážku techniky pre deti ZŠ v
Abraháme. Na školskom dvore sme deťom poukazovali techniku, predviedli im hasenie
pomocou hasiaceho prístroja CO2, deti si taktiež mohli vyskúšať hasenie hasiacim
prístrojom. Sme radi, že sme mohli deťom ukázať trošku z našej práce a osloviť ich.
Chceme upozorniť že stále prebieha nábor mladých hasičov vo veku od 7 do 15 rokov.
Deti alebo rodičia detí ktoré budú mať záujem nech nás kontaktujú prostredníctvom
facebook stránky DHZ Abrahám, telefónnych čísel, napíšu mail na
dhzabraham@gmail.com alebo prídu na najbližší tréning. Tešíme sa na Vás!
Róbert Hričo - predseda DHZ Abrahám

