Články DHZ Abrahám uverejnené v Abrahámskych novinách – Júl 2017
(Uvedený článok si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)
20 rokov DHZ Abrahám – 2.časť
V dnešnom pokračovaní o histórii DHZ Abrahám by sme radi pripomenuli ľudom ďalšie
udalosti, ktoré formovali hasičský zbor do dnešnej podoby. Vráťme sa ešte do roku
1999. S prichádzajúcim množstvom hasičských súťaží a povinností pre hasičov sa začalo
rozmýšľať o prvom hasičskom vozidle. Už nestačilo len vybaviť traktor na družstve aby
ťahal vozík s čerpadlom alebo kompletnú výbavu prenášať v obecnej Avii, ktorá sa
používala pre futbalové družstvo a iné organizácie. Organizácia potrebovala auto čo
bude neustále k dispozícii, aj v prípade že sa niečo v obci vyskytne. Prvá hasičská Avia
bola zapožičiavaná od roku 1999 z obce Pusté Úľany a hasiči ju používali do roku 2004.
V tomto roku bola snaha odkúpiť z Pustých Úľan toto auto, žiaľ nebol záujem z ich
strany a naša obec musela hľadať auto inde. Smutné je že po zániku DHZ Pusté Úľany
obec túto Aviu nepoužívala a dodnes parkuje vo dvore v obci. Je v dezolátnom
nepojazdnom stave, komplet zhrdzavená a vhodná jedine do šrotu...
Spočiatku myšlienke zakúpiť hasičské vozidlo neboli naklonení u nás ani poslanci ani
starosta obce. Od samotného začiatku v roku 1997 počúvali hasiči posmešky od ľudí a
poslancov na obecných zastupiteľstvách. Hasiči pamätajú na časy, keď sa títo ľudia
prezentovali na hasičských súťažiach a pri podávaní rúk s predstaviteľmi okresu
a rôznymi funkcionármi, hovorili o tom ako veľmi podporujú tento zbor. Týždeň po
súťaži na obecnom zastupiteľstve boli ich názory opačné a nechceli nám preplatiť ani
montérky, nehovoriac zakúpiť hasičské auto. Túto ľudskú faloš a zlobu, ktorá nás
sprevádzala od začiatku sme museli prekonať, a to svojou činnosťou pre obec. Z tohto
dôvodu sa uskutočnila zbierka na hasičské vozidlo. Hasiči s prilbou v ruke chodili po
domoch a pýtali sa kto by mohol prispieť. Týmto spôsobom 10. januára 2004 vyzbierali
sumu 19 040 Sk, po doložení peňazí od hasičov táto suma činila rovných 20 000 Sk.
Poľnohospodárske obchodné družstvo v Abraháme venovalo sponzorský dar 10 000 Sk
na zakúpenie vozidla. Abrahámsky hasiči majú odvtedy vo svojej kronike založený
zoznam ľudí s podpismi a sumou, ktorú títo ľudia venovali hasičom. Nikdy na nich
nezabúdame a za túto veľkú pomoc im dodnes ďakujeme. S týmito vyzbieranými
peniazmi hasiči predstúpili pred starostu a žiadali o nové vozidlo. O dva mesiace 16.
marca 2004 bolo zakúpené zo Serede prvé hasičské auto - Avia A31 za 140 000 Sk. Toto
auto slúžilo hasičom do roku 2015. Zúčastnilo sa nespočetne veľa akcií, od súťaží až po
zásahy, a slúžilo obci ako technická pomoc skoro pri každej príležitosti, či už to bolo
stavanie májov, vianočných stromčekov, prenos ťažkého materiálu a pod. Hasiči pre
Aviu postavili z vlastných zdrojov prístrešok na obecnom úrade, z peňazí ktoré si
zarobili zberom železa. Obec do tejto stavby neprispela vtedy ani korunu. K Avii bol
neskôr zakúpený vozík na prepravu materiálu, opäť z peňazí za zber železa. Do Avie sa
investovali počas 11 rokov nemalé peniaze na jej údržbu. Niektoré boli hradené
z obecných peňazí, iné si hasiči museli hradiť z vlastných zdrojov lebo starosta
s obecným zastupiteľstvom poskytovali peniaze podľa nálady a osobnej zaujatosti voči
hasičom. Náhradné diely sa tak zháňali kde sa dalo, našli sa však aj občania ktorí
darovali náhradné diely do Avie. Hasiči investovali veľa osobného času do starostlivosti
o auto a techniku. Pri natieraní Avie si dvaja členovia zobrali týždeň dovolenky, aby stihli
natrieť Aviu a vymeniť motor na hasičskom čerpadle pre súťažné družstvo. Touto
dobrovoľnou činnosťou a hlavne ochotou ušetrili obci značné finančné prostriedky.
S príchodom Avie už nič hasičov neobmedzovalo v chodení na súťaže, školenia alebo
zásahy. Začalo sa postupne formovať súťažné družstvo mužov a žien. Dostavili sa prvé

úspechy, ktoré pokračujú dodnes. Naše trofeje z hasičských súťaží si môžu pozrieť
návštevníci obecného múzea, kde sme ich všetky vystavili pri príležitosti 20.výročia
znovu založenia zboru. Medzi najúspešnejšie tímy patrilo ženské družstvo, ktoré získalo
najviac trofejí. Takisto si môžu občania pozrieť fotografie za uplynulé obdobie, či už zo
zásahov, súťaží, brigád alebo obecných akcií. Počas rokov sa hasiči zúčastnili nespočetne
veľa súťaží. V letnom období od júna do septembra bývala hasičská súťaž každú sobotu
vrátane tej v Abraháme. Boli to denné súťaže, nočné súťaže, súťaže hry Plameň mladých
hasičov, branné preteky mladých hasičov, previerky pripravenosti, okresné či krajské
súťaže. Za každým jedným úspechom zboru sa skrývala poctivo odvedená práca, či už na
tréningu, pri príprave techniky, organizovaní nočnej súťaže a pod. Organizácia nočnej
súťaže prebiehala kedysi úplne inak. Začalo sa v dobe, keď na ihrisku bola stará budova,
mini prístrešok na varenie gulášu, betónová plocha bez lavičiek, pultu pre bufet a skladu.
Od rána sa pripravoval guláš, minimálne 4 kotle, bolo treba čistiť cibuľu, krájať mäso,
variť guláš pred začiatkom súťaže, víno sa čapovalo do fliaš ktoré bolo potrebné
poumývať, chystali sa dve základne pre súťažné družstvá, celá plocha vedľa ihriska bola
zastavaná hasičskými autami. Pamätáme ako sa na jednej súťaži zúčastnilo vyše 40
družstiev, na ihrisku bolo cca 800 ľudí, minulo sa 6 kotlov gulášu a vyše 250 litrov vína,
pričom zábava trvala do šiestej rána a s upratovaním sme končili až o ôsmej ráno
(vyzbieralo sa cca 60 vriec odpadu). Dnes keď nám niekto povie, že sa tu nedajú
organizovať akcie, s radosťou sa na tomto názore pobavíme. Dajú, len treba chcieť
a nebyť pohodlný. Nočné súťaže organizovali a organizujú celé roky mladí ľudia,
dobrovoľne a do súťaže vkladajú svoj čas a peniaze. Za túto odvedenú prácu by sme sa
im chceli poďakovať, každému jednému (bývalým aj súčasným členom).
Okrem športových úspechov si pripomeňme zásahovú činnosť. Technické vybavenie
zboru je dnes na vynikajúcej úrovni, no nie vždy tomu bolo tak. Začali sme s Aviou do
ktorej sa museli dokúpiť a zohnať z druhej ruky základné vecné prostriedky. Na zásahy
sa chodilo len v montérkach a starými prilbami. Prvý veľký požiar sme zaznamenali
v roku 2005, keď horela strecha bývalej ozdravovne. Na mieste sme boli medzi prvými
a použili sme len 4 staré hasiace prístroje z Avie. Požiar už bol ale rozšírený v strešnej
konštrukcii, preto sa hasenie s profesionálnymi hasičmi z okolia predĺžilo do rána. Po
tomto a podobných zásahoch sa začalo postupne riešiť vybavenie členov a zboru. Prvý
zásahový kabát s prilbou bol zakúpený z Brna v roku 2008, druhý o rok nato. Stálo to
veľa nervov a debát na obecnom zastupiteľstve, aby sme mohli zo svojho rozpočtu
zrealizovať takúto vec. Topánky sme si dokonca kúpili za svoje peniaze, takisto dýchacie
prístroje v roku 2010, pre ktoré sme išli až do Dolního Benešova. V roku 2011 a 2012
pribudli do vybavenia nové zásahové obleky, ktoré členovia zakúpili z vlastných peňazí.
Do Avie bola vyrobená a namontovaná 300 litrová nádrž na vodu s vysokotlakým
čerpadlom, aby sme mohli aspoň zasahovať pri menších požiaroch porastov, odpadu
a trávy. Členovia strávili dlhé hodiny pri prerábaní Avie, nakoľko nádrž bolo treba vsadiť
do malého voľného priestoru za čerpadlom. Všetky tieto udalosti dokazujú, že hasičstvo
je viac ako záľuba/hobby, je to nadšenie robiť veci pre pomoc druhým. Od roku 2008
zhromažďujeme výbavu, ktorá v obci vydrží veľa rokov a nasledujúce generácie hasičov
nebudú mať problém nadviazať na činnosť. K tomuto dnes už slúžia štátne dotácie, no
nebolo tomu vždy tak. Nastal obrovský posun vpred, zbor sa začal viac orientovať viac
na zásahy ako šport, dodnes sú to lepšie investované peniaze ako na drahé čerpadlo pre
ligové súťaže. V budúcom čísle si povieme viac o financovaní zboru, neuverejnenom
článku v novinách, zháňaní nových priestorov pre činnosť, neúspešných mladých
organizáciách a novej súťaže Železný hasič.
Hasiči Abrahám

Z činnosti dobrovoľných hasičov v Abraháme
V sobotu 1.apríla sa mladí hasiči zúčastnili branného preteku v Malinove. V mladšej
kategórii od 8 do 12 rokov sa im podarilo umiestniť na 6.mieste z 15 družstiev. V staršej
kategórii od 12 do 16 rokov sa mladí hasiči umiestnili taktiež na 6.mieste z celkovo 18
družstiev.
V sobotu 8.apríla sme sa zúčastnili na taktickom cvičení v Pate, kde sme si opäť mohli
precvičiť naše zručnosti, konkrétne pri hasení osobného automobilu. Cvičenia sa okrem
nás a DHZ Pata zúčastnil aj DHZ Gáň, DHZ Šintava a DHZ Šoporňa. Okrem samotného
hasenia sme si precvičili vzájomnú komunikáciu pri zásahu, použitie ADP či dopĺňanie
vody. Na záver nechýbalo hasenie odpadu s použitím ťažkej peny.
V sobotu 15.apríla sme uskutočnili tradičný výlet za prútkami, tento rok aj s mladými
hasičmi. Mohli sme tak všetci spolu opekať, pliesť šibáky a stráviť pekný deň v prírode.
V utorok 18.apríla sme vykonali v spolupráci s DHZ Pata pravidelný servis hasičského
vozidla Iveco Daily. Servis prebehol formou výjazdu z firmy Sparex Slovakia. Na aute sa
menili všetky potrebné oleje, filtre, kvapaliny podľa plánu údržby a kontroloval sa
celkový stav vozidla. Okrem nás vykonali servis aj DHZ Gáň a DHZ Šoporňa.
V sobotu 22.apríla sa mladí hasiči zúčastnili branného preteku v obci Gáň. Spomedzi
štrnástich tímov v mladšej kategórii dokázali vybojovať krásne tretie miesto. V staršej
kategórii dokázali vybojovať pekné siedme miesto z dvanástich družstiev.
V sobotu 29.apríla sa mladí hasiči zúčastnili výcviku na lezeckej stene K2 v Bratislave.
Naučili sa tak základné veci potrebné k lezeniu a isteniu na umelej stene, vyskúšali si
lezenie vo výškach (od 9 do 19 metrov) a prácu s lezeckým vybavením.
V nedeľu 30.apríla sme stavali máj pri kultúrnom dome. Na stavanie sme pozvali tak ako
minulý rok aj mladých hasičov, pretože práve pre nich a ďalšie deti z obce je táto pekná
tradícia určená. Na máj si deti môžu zavesiť svoje stužky, ktoré budú po celý mesiac
ozdobou koruny stromu. Zároveň im môžeme ukázať viac z našej práce a inšpirovať ich
aby nedopadli ako súčasná generácia občanov Abrahámu, ktorá dokáže mať silné reči
len pri poháriku a na internete. Pri stavaní nám zaspievala folklórna skupina Jatelinka,
pre všetkých prítomných bolo pripravené občerstvenie. Veľká vďaka patrí kultúrnej
komisii, FS Jatelinka a starostovi za dobrú spoluprácu, vďaka čomu môže byť tento
krásny májový symbol ozdobou našej obce.
V sobotu 6.mája sme sa zúčastnili medzinárodnej výstavy hasičskej a záchranárskej
techniky Fireco v Trenčíne. Počas návštevy sme mali možnosť vidieť najnovšiu hasičskú
techniku používanú na Slovensku a v Čechách. Pre návštevníkov bol pripravený
sprievodný program - ukážky práce hasičov pri hasení požiaru vo výškovej budove a
požiaru auta, vyslobodzovanie zranených z havarovaných vozidiel, vyhľadávanie osôb,
ukážka lezeckej techniky, prelet letky Ministerstva vnútra alebo súťaž v požiarnom
útoku pomocou historických striekačiek. Okrem iného sme si pozreli prezentáciu
produktov od firiem, ktoré dodávajú výbavu pre dobrovoľných hasičov, čo nám umožní
lepšie a efektívnejšie využitie štátnych dotácii.
V sobotu 27.mája sa mladí hasiči zúčastnili okresnej súťaže Plameň v Gáni. Súťažilo sa v
disciplínach beh CTIF, štafeta, teória a požiarny útok s vodou. V záverečnom hodnotení
mladí hasiči skončili spomedzi štyroch tímov z okresu na druhom mieste. Po detskej
súťaži nasledovali oslavy 90.výročia DHZ Gáň. Počas programu bola pre ľudí pripravená
ukážka techniky HaZZ, vyslobodzovania osôb z havarovaných vozidiel a hasenia áut.
Svoju prácu predstavili kynológovia PZ, pre deti bola pripravená pena ktorá mala ako
vždy veľký úspech. Na ukážkach sme v spolupráci s DHZ Gáň zahasili horiace autá.
V nedeľu 11.júna sme sa zúčastnili na skalnom lezení pri obci Chtelnica. Mohli sme si tak

priamo v prírode precvičiť lezenie, istenie lezcov, vyskúšať jednotlivé techniky a
spoznať nových ľudí. Venovali sme sa aj nácviku zlaňovania zo skalnej steny. Opäť sa
nám potvrdilo, že lezenie patrí k hasičstvu, nielen z hľadiska fyzickej prípravy.
V sobotu 17.júna sa na ihrisku v Abraháme uskutočnil 5.ročník nočnej súťaže Železný
hasič. Do súťaže jednotlivcov sa prihlásilo 24 hasičov z dobrovoľných aj profesionálnych
zborov. Na súťažiacich tento rok čakalo až 8 náročných disciplín v troch kategóriách ženy, muži do 30 rokov a muži nad 30 rokov. Súťažilo sa do neskorých nočných hodín,
krátko po polnoci nasledovalo vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov. Po
odovzdaní cien nasledoval slávnostný ohňostroj pri príležitosti 20.výročia znovu
založenia DHZ Abrahám. V kategórii ženy sa na prvom mieste s časom 2 minúty 45
sekúnd umiestnila Lucia Míková z DHZ Gáň. V kategórii muži do 30 rokov zvíťazil
Eduard Fedorco z DHZ TU Zvolen s časom 3 minúty 48 sekúnd. Víťazom kategórie muži
nad 30 rokov sa s časom 3 minúty 26 sekúnd stal Adrián Ficík z TFA Team Slovakia. Po
súťaži nasledovala zábava až do skorých ranných hodín. Chceli by sme sa poďakovať
hasičom za účasť a predvedené výkony. Takisto našim sponzorom, bez ktorých by sa
nám nepodarilo zorganizovať takúto kvalitnú akciu. Konkrétne Obecnému úradu v
Abraháme na čele so starostom Ing. Igorom Némethom, VÚC Trnava, časopisu Friško,
firmám CleanSol, Rovami, UNITEAM a mediálnemu partnerovi netky.sk. Ďakujeme!
V sobotu 24.júna sme sa zúčastnili na abrahámskom kultúrnom dni, kde sme pre deti
pripravili ukážku techniky a hromadu peny, z ktorej mali deti veľkú radosť.
Róbert Hričo - predseda DHZ Abrahám

