Články DHZ Abrahám uverejnené v Abrahámskych novinách – Október
2011
(Uvedené články si môžete prezrieť aj na www.obecabraham.sk)
Naše súťažné úspechy
Dňa 13.8. 2011 sa muži z DHZ Abrahám zúčastnili na memoriáli vo Váhovciach. Bola to
veľmi zaujímavá súťaž. Súťažilo sa v netradičných disciplínach. Štafeta, rozvíjanie hadíc na
presnosť, zmotávanie hadíc a príprava náradia, otázky z prvej pomoci, prenášanie vody
deravou nádobou, či pretek jednotlivca sa na bežných hasičských súťažiach nevyskytujú. Za
každú disciplínu sa udeľovali body podľa umiestnenia. Družstvo, ktoré malo najmenší počet
bodov sa stalo víťazom. Na našu veľkú radosť a prekvapenie sa víťazom tejto súťaže stalo
družstvo DHZ Abrahám. Po tejto súťaži nasledovala ešte kráľovská disciplína hasičského
športu, hasičský útok. Tento sa nám nevydaril podľa našich predstáv, keďže sme pri nasávaní
vody nasali aj vzduch, ale aj napriek tejto chybe sme ukončili disciplínu s tretím najlepším
časom. Z Váhoviec sa nám odchádzalo s príjemnými pocitmi. Bol to pekne strávený deň
s príjemnými ľuďmi. A navyše sme si odnášali dva cenné poháre. Zmerali sme si sily
s tímami nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska, a zistili sme, že za nimi v ničom
nezaostávame.
O týždeň neskôr sme sa vybrali s našimi deťmi na súťaž do Suchej nad Parnou. Tu sa súťažilo
iba v hasičskom útoku. Každé družstvo malo dva pokusy, aj keď v našom prípade to až tak
neplatilo. V konkurencii šiestich tímov štartovali naše deti ako piate. Pri prvom pokuse sa im
odpojila hadica od čerpadla a tak svoj pokus neukončili úspešne. Druhý pokus už bol
vynikajúci, ale chybu zase urobili rozhodcovia, keďže terče ešte neboli nachystané. Po
poslednom družstve dostali naše deti opravný pokus. Ten sa im vydaril asi najlepšie. Tešil
som sa, lebo som vedel, že urobili všetko najlepšie ako vedia. Zrazu som videl, ako rozhodca
niečo hovorí chlapcom na prúde. Tí ihneď otočili prúdnice proti sebe a začali na seba striekať
vodu. Neskôr som sa dozvedel slová rozhodcu - Oznamujem vám, že ste vyhrali! Takže som
musel splniť sľub, čo som im dal pred súťažou, že ma môžu hodiť do nádrže s vodou, ak
vyhrajú. Zo Suchej nad Parnou sme síce viacerí odchádzali mokrí, ale s dobrým pocitom.
Zatiaľ posledná súťaž našich detí sa konala 10.9. v Sládkovičove v areáli Vincovho lesa. Bol
to branný pretek, počas ktorého deti vykonávali rôzne nielen hasičské disciplíny. Súťažili
päťčlenné tímy a podarilo sa nám na štart postaviť dve družstvá. Obe súťažili v staršej
kategórii od 12 do 15 rokov, aj keď v jednom tíme boli aj dvaja mladší. Podarilo sa nám
vybaviť, aby na štart nastúpili ako prví. Traja chlapci sa totiž ponáhľali, lebo reprezentujú
Abrahám aj vo futbale a chceli stihnúť oboje. Dlho sme potom čakali na výsledky, ale oplatilo
sa. Deti obsadili cenné druhé miesto.
Čaká ich ešte branný pretek v Blatnom a súťažná sezóna sa pre nich skončila. Bol to veľmi
úspešný rok. Z piatich súťaži si priniesli štyri poháre za dve prvé a dve druhé miesta. Tešíme
sa na súťažný ďalší rok, snáď aj s novými členmi.
Stanislav Parák - podpredseda DHZ Abrahám
Bohatá sezóna v DHZ Abrahám
Branným pretekom v Blatnom sa nám túto hodovú sobotu 1.10 skončila súťažná sezóna v
DHZ Abrahám. Mladí hasiči v staršej kategórií skončili na 1. mieste a dali tak krásnu bodku
sezóne 2011. Veľká vďaka patrí našim mladým hasičom – Lukášovi Hofferovi, Matejovi
Grossmanovi, Matejovi Banášovi a Jozefovi Banášovi za ich účasť, perfektný výkon a tímovú

spoluprácu. Poctivou prácou na tréningoch a súťažiach si toto miesto jasne zaslúžili. Okrem
mnohých súťaží sa dobrovoľný hasiči zúčastňovali aj na kultúrno-spoločenských akciách
a pomáhali pri ich organizovaní, napr. stavanie mája, kladenie vencov pri pomníku padlých
vojakov, varenie gulášu na abrahámskom kotlíku, pomoc pri obecnom dni a stavaní vatry
ústavy. Podarilo sa nám zorganizovať výlet za prútkami, návštevu výstavy hasičskej
a záchranárskej techniky Fireco v Trenčíne a výlet do Terchovej. V júni sme zorganizovali
XI. ročník nočných hasičských pretekov s účasťou vyše 20 družstiev. Doteraz sa počas roka
vyskytli tri zásahy abrahámskych hasičov, z ktorých najvážnejší sme vykonali koncom júla,
keď horela bočná budova v ozdravovni. Spolu s profesionálnymi hasičmi z Galanty a zo
Serede sa nám podarilo v ťažkých podmienkach v noci o 2.30 hod. uhasiť požiar, kompletne
zbúrať celú budovu a zamedziť tak rozsiahlemu tleniu a dymeniu, pretože táto budova nebola
postavená z klasického muriva. Pri zásahu aktívne zasahovali hasiči Peter Čambál a Stanislav
Parák. Viac fotografií nielen zo zásahu nájdete na našej stránke www.dhzabraham.sk. Tento
rok nás ešte čakajú preventívne protipožiarne kontroly, komplexná kontrola hydrantov
a požiarne cvičenie, kde sa starší hasiči oboznámia okrem klasickej techniky aj s dýchacou
technikou, zásahovými oblekmi a celkovou problematikou zasahovania pri požiaroch. Chcel
by som napokon touto cestou poďakovať všetkým našim hasičom, najmä mladým, za krásnu a
úspešnú sezónu, za vzorné reprezentovanie hasičského zboru v Abraháme a obce Abrahám.
Taktiež ďakujem každému, kto nám v tejto sezóne pomohol, či už po stránke finančnej alebo
materiálnej, pri organizovaní akcií alebo za pomoc pri zásahoch v obci a jej okolí. Ďakujeme
aj dobrovoľným hasičským zborom, ktoré organizujú súťaže pre mladých hasičov a pričiňujú
sa o to, aby sa odkaz dobrovoľného hasičstva na Slovensku odovzdával nasledujúcim
generáciám. Dúfame, že na budúci rok ich budeme môcť privítať na súťaži a brannom preteku
mladých hasičov v našej obci. Do ďalšej sezóny prajem hasičom veľa šťastia a elánu a želám
im veľa úspechov nielen v športe, ale takisto pri výkone hasičskej služby a plnení základných
úloh požiarnej ochrany.
Róbert Hričo – predseda DHZ Abrahám
Oznam
DHZ Abrahám upozorňuje občanov, že v priebehu mesiaca október bude vykonávať
preventívne protipožiarne kontroly v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov. Prehliadky slúžia predovšetkým ako prevencia proti vzniku
požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov. Kontrolná
skupina sa sústreďuje najmä na umiestnenie hlavných uzáverov plynu, vody a elektrickej
energie v dome alebo mimo domu a zaznamenáva si aj typ vykurovania v nehnuteľnostiach.
Kontrola domov prebehne od č. domu 100 až po č. domu 200. Obyvatelia obce budú taktiež
upozornení na kontroly aj prostredníctvom obecného rozhlasu.

