Články DHZ Abrahám uverejnené v Abrahámskych novinách – Október
2017 (Uvedené články si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)
20 rokov DHZ Abrahám – 3.časť
DHZ Abrahám prináša pre čitateľov abrahámskych novín už tretiu časť o histórii zboru
za posledných 20 rokov. Prvé dva články vzbudili veľmi pozitívne aj negatívne zábavné
ohlasy. Pravda ktorá vychádza najavo hnevá niektorých ľudí, ale bohužiaľ história nie je
len o športových úspechoch, zásahoch, či kultúrnych podujatiach. História zboru je
takisto o neúspechoch, bojom s ľudskou hlúposťou, zaujatosťou, bojom o financie,
o rovnaký prístup k organizáciám alebo bojom rozdielnych názorov v samotnom zbore.
Bohužiaľ sa stali a treba o nich povedať ľudom pravdivo, na rovinu. Zopár ľudí sa po
týchto článkoch dokonca vyjadrilo, že hasiči sú pre obec Abrahám zbytočný. Týmto ich
pozdravujeme, radi sa na nich bavíme. Nech si pozrú našu činnosť a potom zistia, že
práve oni sú najviac zbytočný. História zboru je zároveň poučením pre budúcich
starostov, poslancov a obyvateľov Abrahámu ako sa v budúcnosti majú správať k tým,
ktorí dobrovoľne svojou činnosťou budujú v obci hodnoty pre všetkých. Ako majú
k pristupovať k organizácii a hodnotiť ju na základe činnosti, nie tradície, rozdielnym
názorom či záujmom. Nič nie je ideálne, ani história DHZ Abrahám. Počas 20 rokoch sa
v radoch hasičov vystriedalo veľmi veľa ľudí. Trvalo dlhšiu dobu než sa zbor stabilizoval
aby mohol naplno využiť svoj potenciál. Nestretali sme sa v spoločných priestoroch len
kvôli oslavám a zábavám. Často sa riešili financie, fungovanie, spoločný postup,
správanie ľudí. Nasledovali hádky, nedorozumenia, celé roky sa takto formoval kolektív.
Je to dôkaz že hasiči sú takisto ľudia s rozdielnymi názormi a nie vždy sa dá na prvýkrát
dohodnúť. Formovanie kolektívu je špecifická vec v našom zbore, stmeľoval sa formou
brigád, spoločných činností, výletov, súťažami a pod. Od vzniku DHZ dodnes členovia
odrobia každý rok pri činnosti veľmi veľa hodín, môžeme skôr hovoriť o dňoch. Je to
jeden z dôvodov prečo máme málo členov a mladí ľudia sa k nám nehrnú. Byť hasičom je
v prvom rade zodpovednosť - za seba, za druhých, za materiálne veci v zbore, za tie
rokmi vybudované hodnoty čo máme. Najprv musí byť spravená robota, až potom sa
môže oslavovať a zabávať. Tento prístup je u súčasnej generácie mladých ľudí nie príliš
populárny. Koľko nádejných hasičov by bolo v obci, len by museli zahodiť fľašu alkoholu,
drogy, prestať sa flákať po dedine a začať na sebe makať. Mali sme tu rôzne organizácie
v obci vytvorené za účelom stretávania sa mladých ľudí, ale vždy to dopadlo sklamaním
a fiaskom. Tak ako každá organizácia sme chceli lepšie priestory a presunúť sa z pivnice
konečne ďalej, preto sa hľadali iné spôsoby. Boli tu návrhy na zakúpenie domu alebo
pozemku pre hasičov, pre obec by to však bola veľká investícia a tieto návrhy sa neujali.
Sen o nových a hlavne dôstojných priestoroch sa tak naplnil až v roku 2014 postavením
zbrojnice kontajnerovým systémom, 17 rokov po vzniku DHZ. Súčasťou histórie je
nielen hľadanie nových priestorov, ale rovnako získavanie financií na samotnú činnosť.
Často krát sa diskutuje medzi občanmi o príliš veľkej finančnej podpore hasičského
zboru. Veľa ľudí vidí len celkovú sumu a nie obecné peniaze. Táto skutočnosť nám
pripomenula aby sme sa v tomto článku venovali tejto problematike a pripravili sme
malé porovnanie. V roku 1997 dostal na činnosť zbor od obce 20 000Sk. Táto suma sa
postupne počas 11 rokov zvyšovala až do roku 2008, kedy príspevok od obce dosiahol
84 000Sk, čo je v dnešnej dobe prepočtom cca 2 788 €. Z tohto rozpočtu sa platil vtedy
technik požiarnej ochrany, čo bolo dosť nespravodlivé, nakoľko technika si mala zaplatiť
obec zo svojho a platili ho hasiči zo svojich peňazí určených na činnosť. Hasiči tak mali
k dispozícii reálne cca 77 000Sk. V roku 2009 príspevok na hasičov od obce klesol na 2
158€ a na historické minimum sa dostal v roku 2010 kedy predstavoval sumu 1 200 €.

Keď sa nás rodičia detí, ktoré vtedy reprezentovali obec a nosili zo súťaží poháre pýtali
prečo si deti musia požičiavať uniformy, povedali sme im pravdu. Našťastie v roku 2011
po politických zmenách začal rozpočet stúpať, príspevok od obce bol 1 500€. V roku
2014 sme začali dostávať príspevok od obce Pusté Úľany za plnenie úloh DHZ vo výške
850€. Dnes v roku 2017 hasiči dostávajú od obce Abrahám príspevok 2 280€. Do tohto
sa nepočíta príspevok od Pustých Úľan, príspevok od VÚC či štátne dotácie. Skoro
polovica z tejto sumy sa minie na PHM, energie v zbrojnici, poistku auta a zbrojnice.
Ostatné sa míňa podľa potreby na vybavenie, údržbu, školenia a nočnú súťaž. Počas
rokov hasičov sprevádzali vysoké náklady na opravu starej techniky a neočakávané
poruchy vozidla, ktoré prekročili rozpočet. Dnes je technika vymenená, nová a peniaze
sa používajú len na základnú údržbu. Je nutné poznamenať že naša obec neprispieva
toľko peňazí do hasičov ako mnohí predpokladajú, stačí sa pozrieť na rozpočty obcí
v galantskom okrese. Hasiči za svoju prácu nedostávajú žiadnu finančnú odmenu, prácu
vykonávajú dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Jedinou odmenou je keď môžu dostať
uniformu za činnosť alebo posedieť si spoločne v zbrojnici. Hasiči o peniaze museli často
bojovať - svojou aktívnou činnosťou, diskusiami na zastupiteľstve a niekedy aj formou
protestu, napr. sme nestavali máj alebo odmietli pochovávať basu. Svoje názory na
nespravodlivé financovanie hasičov v obci sa snažili propagovať aj prostredníctvom
článku v abrahámskych novinách. Ten žiaľ nebol uverejnený čo vyvolalo veľké emócie.
Po varovaní že článok bude roznesený do každej schránky v obci došlo k dohode, ktorá
zaručila hasičom viac peňazí z rozpočtu. Článok tak dodnes zostal len v archíve
uchovaný pre budúce generácie, pričom je peknou spomienkou na vtedajšiu politiku
a pomery v obci. Počas rokov však došlo k striedaniu generácií, do obce prišli noví ľudia
s iným zmýšľaním, vznikli nové organizácie pre ľudí, nastávajú zmeny pre obec
Abrahám a nedajú sa zastaviť. Toto je rovnako dôležitý faktor ovplyvňujúci vývoj v
hasičskom zbore. Všetky tieto udalosti za posledných 20 rokov dokazujú, že sa hasiči
nedali zneužívať. Dobrovoľní hasiči nikdy neboli a nebudú kultúrna či športová
organizácia. Nepatríme už medzi organizátorov plesov a diskoték ako v začiatkoch
fungovania, keď zbor potreboval každú korunu navyše. Prioritou je požiarna bezpečnosť
v obci a keď je finančne zabezpečená, potom sa dá baviť o pomoci pri kultúrnych akciách
a pod. Nočná súťaž ktorá sa v obci organizuje je takisto činnosť nad rámec základných
povinností. Vždy sme ju organizovali preto, lebo sme v nej videli zmysel, nebolo to len
o zárobku. Pri súťaži sa stretávala generácia hasičov, ktorá vybudovala základy pre
súčasnú činnosť zborov. Nadväzovali sa cenné kontakty, hasiči si navzájom takto
pomáhali. Ak obec prestane vidieť zmysel v súťaži alebo ju prestane podporovať, potom
nie je dôvod v nej pokračovať. Jedinú výnimku sme spravili v roku 2012, kedy sme dali
príležitosť mladým hasičom v okrese Galanta. Po tomto roku sme už nikdy
nezorganizovali tradičnú súťaž v hasičskom útoku, chcelo to zmenu, novú výzvu a
inšpiráciu. Pamätáme si ako nás vtedy ľudia ohovárali že nemyslíme na ľudí a podobné
hlúposti. Samozrejme sme si z toho nič nerobili, išli sme si vlastnou cestou a v roku 2013
sa už zorganizovala nová súťaž Železný hasič. Vývoj v obci človek nezastaví, to isté platí
pre náš zbor. Za posledných 20 rokov sa toho veľa udialo, od úplnej nuly až po novú
zbrojnicu, novú techniku a tvorenie projektu pre garáž v jubilejnom roku. Je to niečo
úžasné a občania môžu byť na to právom hrdý. V poslednom čísle zakončíme články
o histórii DHZ. Povieme si viac o posledných rokoch fungovania, politických zmenách
ktoré odštartovali modernizáciu a skvalitnenie činnosti zboru, mladých hasičoch
a úspešnom projekte novej hasičskej zbrojnice.
Hasiči DHZ Abrahám

Z aktuálnej činnosti DHZ Abrahám
V piatok 30.júna o 19:55 nám bol operačným strediskom v Trnave nahlásený požiar
suchého porastu na začiatku obce Pusté Úľany. Výjazd bol vykonaný v čase 20:02 s
technikou Iveco Daily + 7 členov. Po príchode bol na hasenie požiaru použitý jeden D
prúd s kombinovanou prúdnicou. Krátko po príchode sa na miesto dostavila jednotka z
HS Sereď, ktorá na hasenie požiaru použila lafetový prúd. Cez víkend 1.-2.júla sme sa
zúčastnili na dvoch výletoch. V sobotu sme s turistickým klubom Kamzík z Nových
Zámkov zliezli ferratu Bürgeralm v Rakúsku. Na druhý deň sme spolu s členmi DHZ Pata
splavovali Váh od Hlohovca až po Šintavu. V utorok 4.júla bol operačným strediskom v
Trnave a občanmi obce nahlásený požiar suchého porastu v záhrade rodinného domu v
Abraháme. Výjazd bol vykonaný v čase 13:57 s technikou Iveco Daily + 1 člen. Na miesto
udalosti sa v rovnakom čase dostavila aj jednotka z HS Sereď. Na hasenie bolo použité
vozidlo Iveco Daily, ktoré sa dokázalo dostať až do dvora pred záhradu. Z auta bol
natiahnutý jeden D prúd s kombinovanou prúdnicou. V dňoch 10.-15.júla boli hasiči na
tradičnom spoločnom výlete, tento krát v Zuberci. Počas týždňa zdolali vrch Baníkov,
Roháčske plesá, tiesňavy v Juráňovej doline, navštívili múzeum oravskej dediny,
Brestovskú jaskyňu a na záver Oravský hrad. Dňa 17.júla vyhlásilo Ministerstvo vnútra
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu. Účelom
výzvy je Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb, opravy budov, nadobudnutie budov na účel
hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Do tejto výzvy sa zapojila aj naša obec s novým
projektom garáže. V sobotu 29.júla sa v našej obci konal 1.ročník festivalu Friškofest,
kde sme sa na prípravách zúčastnili deň vopred. Pomáhali sme doplniť nádrže s vodou
pre pódium, pomáhali sme stavať stany, nosili lavičky so stolmi, stavali zábrany a pod.
V deň konania festivalu sme vykonávali protipožiarny dozor. Po jeho skončení bol
hasičom ráno o 1:30 oznámený požiar na ceste do Pustých Úľan za ihriskom. Výjazd
vykonaný v čase 1:35 s vozidlom Iveco Daily + 4 hasiči. Po príchode bolo zistené, že sa
jednalo o zapálený balík slamy v strede cesty. Na hasenie požiaru bol použitý jeden D
prúd zakončený kombinovanou prúdnicou. Po likvidácii hasiči zvyšky slamy odpratali
mimo cestu kvôli sprejazdneniu komunikácie. V stredu 9.augusta sme si pre deti na fare
pripravili malú ukážku techniky v rámci tábora, ktorý majú deti tento týždeň v
Abraháme. Mohli sme im tak predstaviť prácu hasičov, ukázať techniku, auto, nechýbalo
ani hasenie požiaru či pena. Vo štvrtok 10.augusta večer o 23.30 bol hasičom oznámený
spadnutý strom po silnej búrke, ktorá sa prehnala západným Slovenskom. Výjazd
vykonaný v čase 23:40 s vozidlom Iveco Daily + 4 hasiči. Po príchode bolo zistené, že sa
jedná o vyvrátený strom, ktorý pred pádom na dom zadržalo elektrické vedenie. Keďže
elektrické vedenie bolo silne zaťažené, strom musel byť opatrne opilovaný aby sa znížila
jeho váha. Na spilovanie koruny sa použil rebrík a pomocou motorovej píly bol strom
skrátený. Za pomoci lana a Iveca Daily sa strom ťahaním vrátil do pôvodnej polohy, kde
mohol byť opäť skrátený a následne zhodený na zem. Po spilovaní stromu hasiči ešte
skontrolovali ulice v obci a odstránili z ciest väčšie konáre. Výjazd bol ukončený o 2.00
hod. V piatok 11.augusta sa členovia zboru zúčastnili každoročného výcviku v
protiplynovom stredisku v Slovnafte. Hasiči si v polygóne precvičili pohyb, vyhľadávanie
osôb a nebezpečných látok v zadymenom prostredí, komunikáciu, spoluprácu pri
zdolávaní prekážok a prekonávanie stiesnených priestorov. V sobotu 19.augusta sme sa
zúčastnili na nočnej hasičskej súťaži v Gáni. Po dlhej dobe sme si vyskúšali požiarny útok
s vodou, prvýkrát so zásahovým čerpadlom Tohatsu. Nakoniec sme skončili s výsledným
časom 46,75 sekundy na ôsmom mieste z 11 družstiev v klasickej kategórii. V tomto

letnom období plnom akcií to bola konečne príležitosť stretnúť sa, zašportovať si a
zabaviť sa spolu s inými hasičmi z nášho okolia. V pondelok 28.augusta večer boli hasiči
privolaný na likvidáciu osieho hniezda, ktoré sa nachádzalo pod strechou rodinného
domu. Jednalo sa o väčšie hniezdo v uzavretom priestore a preto hasiči na likvidáciu
museli použiť dýchacie prístroje Saturn S7, s oblekmi a kuklami proti bodavému hmyzu.
V dňoch 30.-31.augusta sme boli na výlete v Martine, kde sme preliezli cez ferratu HZS a
na druhý deň navštívili hasičské múzeum v Priekope. Jedná sa o najväčšie múzeum
hasičskej techniky na Slovensku, ktoré sa nachádza v areáli bývalých vojenských
skladov. Činnosť múzea zabezpečujú a udržiavajú členovia DHZ Priekopa. V zbierke
múzea sú dokonca aj unikáty z 19.storočia. Cestou späť sme sa zastavili na Donovaloch,
kde sme vyskúšali lezeckú stenu a lanový park. V sobotu 2.septembra sme vykonávali
výcvik s protipovodňovou technikou na lodenici v Šintave. Po vyše roku sme sa tak
vrátili na miesto, kde sme spolu s DHZ Šintava a DHZ Pata zorganizovali prvý spoločný
výcvik s touto technikou v okrese Galanta. To čo sme sa vtedy naučili sme si znovu
zopakovali, od štartovania čerpadiel až po plnenie a stavanie bariér. Na záver sme
skúšali plnenie nádrže Iveca Daily za súčasného používania čerpadla Tohatsu. V sobotu
16.septembra sme zorganizovali 1.ročník branného preteku pre mladých hasičov
v areáli poľovníckej chaty. Pre hasičov sme pripravili 8 disciplín, ktoré mali za úlohu
zdolať na 2,5km dlhej trati cez háj okolo ozdravovne. Strieľalo sa so vzduchovky,
z prenosnej striekačky, hádzalo sa granátom, skúšala sa prvá pomoc a teória z požiarnej
ochrany, liezlo sa cez laná, viazali sa uzle a určovali hasiace prístroje. Napriek veľmi
zlému počasiu sa zúčastnilo päť družstiev, po dve z Abrahámu a z Gáňu, a jedno zo
Sládkovičova. V mladšej kategórii sa ako jediné umiestnilo družstvo z Abrahámu, a hoci
nemali súpera vo svojej kategórii, bola to zaslúžená odmena za výborný výkon v tak
zlom počasí. Opäť sa potvrdilo že my hasiči si počasie nevyberáme. V staršej kategórii sa
na štvrtom mieste umiestnilo družstvo zo Sládkovičova. Na treťom a druhom mieste sa
umiestnili družstvá z Gáňu a na prvom mieste družstvo z Abrahámu. Na záver prebehlo
odovzdanie cien, hasiči sa mohli občerstviť a zohriať sa pri teplom čaji. Chceli by sme sa
poďakovať mladým hasičom za účasť a predvedené výkony. Dokázali svoju odolnosť
a pripravenosť, keď prišli súťažiť za každých podmienok. Naše poďakovanie patrí
poľovníckemu združeniu za poskytnutie chaty na branný pretek a redakcii časopisu
Friško za ceny pre jednotlivé družstvá. Ďakujeme členom DHZ Gáň a každému kto
osobne pomohol pri organizácii branného preteku, bez ich pomoci by sa ťažko dalo
zorganizovať podobnú akciu. V sobotu 30.septembra sa naši mladí hasiči zúčastnili
branného preteku v obci Blatné. Spomedzi dvadsiatich tímov v mladšej kategórii
dokázali vybojovať pekné šieste miesto. V staršej kategórii sa dokázali umiestniť na
siedmom mieste zo sedemnástich družstiev. Keďže to bola ich posledná súťaž v tomto
roku, chceli by sme sa im poďakovať za celú tohtoročnú sezónu, v ktorej dokázali
vybojovať viacero umiestnení. Do ďalšieho roka im želáme veľa nových úspechov!
Róbert Hričo – predseda DHZ Abrahám

