Články DHZ Abrahám uverejnené v Abrahámskych novinách –
December 2017 (Uvedené články si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)
20 rokov DHZ Abrahám – 4.časť
Na záver prinášame čitateľom abrahámskych novín posledný článok o histórii zboru za
posledných 20 rokov. Predchádzajúce tri články nám pripomenuli udalosti a skúsenosti,
ktoré sa udiali od roku 1997. V tomto článku si popíšeme udalosti a zmeny, ktoré určili
ďalší smer a vývoj nášho zboru za posledných 8 rokov. Týchto osem rokov znamenalo
veľký skok vpred, hasiči sa počas nich konečne dostali na vyššiu úroveň. Prvá dôležitá
udalosť pre zbor nastala v roku 2010 po voľbách v obci. V tom čase sa hasiči dostali na
svoje minimum čo sa týka rozpočtu, niektorí členovia uvažovali o skončení v zbore,
prestal sa trénovať hasičský šport, družstvo mladých hasičov sa v takýchto
podmienkach pomaly a ťažko rozbiehalo. Technika bola zastaralá, vyžadovala čoraz viac
údržby, podpora a vzťahy s obcou boli na dne. Dnes môžeme s odstupom času povedať
že keby nebolo tejto dôležitej zmeny, hasiči v Abraháme by doteraz jazdili na starej Avii
a stretávali by sa v pivnici na zdravotnom stredisku. Začiatky však neboli ľahké ani
vtedy. Na prvom zastupiteľstve v roku 2011 prišlo k hádke kvôli navýšeniu rozpočtu. Bol
to náročný rok v ktorom došlo k veľkej poruche na Avii, len oprava motora stála skoro
600€. Keby nebolo príspevku 300€ od VÚC na nočnú súťaž, nikdy by sa v ten rok
neuskutočnila. Väčšinu nákladov na súťaž sme uhradili zo svojich peňazí. Keď sme
odrátali všetky náklady na chod zboru z rozpočtu, ostalo nám len 150€ na detské
uniformy a štartovné na súťaže. Aj toto bol jeden z dôvodov prečo sa nasledujúci rok
neorganizovala nočná súťaž, len súťaž pre mladých hasičov. V roku 2012 došlo ku
kompletnej revízii dýchacích prístrojov a k montáži nádrže s čerpadlom do Avie. Päť
dýchacích prístrojov Saturn S7 vybavil starosta od OR HaZZ v Galante formou darovacej
zmluvy. Podobne Aviu na náhradné diely, ktorú nám vtedajší krajský riaditeľ z Trnavy
odovzdal pri zahájení nočnej súťaže v roku 2011. Vďaka tejto pomoci sa stával zbor
lepšie pripravený na poskytnutie pomoci ľudom v prípade rôznych udalostí. V roku
2012 sa zorganizovala historicky prvá súťaž pre mladých hasičov. Mladí hasiči úspešne
reprezentovali našu obec a vrchol v tom roku dosiahli prvým miestom na brannom
preteku v Blatnom. Vyrástla nová generácia hasičov, ktorá sa dodnes podieľa na činnosti
zboru. Zorganizovalo sa prvé taktické cvičenie v ozdravovni, pri ktorom sme si vyskúšali
novú techniku a nabrali nové skúsenosti. Je pozoruhodné že sme sa začali venovať
zásahovej činnosti a príprave na možné zásahy v dobe, keď iné zbory riešili viac súťaže
ako praktickú hasičinu. V roku 2013 prišlo k poslednej veľkej poruche Avie, konkrétne
brzdového systému, a kvôli oprave sme prekročili rozpočet. Od tej doby sme už
nechodili s týmto autom na STK, pretože by potrebovalo rozsiahlu generálku na ktorú
neboli peniaze. Uskutočnila sa prvýkrát nočná súťaž Železný hasič, v tej dobe novinka
a dodnes jediná nočná súťaž tohto typu na Slovensku. Hasiči sa prvýkrát zúčastnili na
základnej príprave hasičských jednotiek, toto školenie bolo potrebné pre plánované
dotácie a budúcu podporu dobrovoľných hasičských zborov zo strany štátu. Koncom
roka sme už dostali podporu 3000€ a nasledujúci rok 2000€. Za tieto peniaze sa ešte
nedal uhrádzať servis techniky, preto sa nakúpil zásahový materiál podľa zoznamu
ktorý uverejnilo ministerstvo vnútra, ako podmienku základného zabezpečenia zborov
pre jednotlivé kategórie. Zbor dlhodobo hľadal priestory pre činnosť a skladovanie
potrebného materiálu. V roku 2014 sa podarilo starostovi Ing. Igorovi Némethovi
presvedčiť zastupiteľstvo, aby podporilo jeho nápad a projekt hasičskej zbrojnice
formou kontajnerového systému. Jediné vhodné miesto na umiestnenie sa našlo na
zbernom dvore v priestore, kde boli len pneumatiky, železný odpad a staré chladničky.

Projekt sa po dohode s nami mierne upravil a zastupiteľstvo nakoniec schválilo
jednohlasne vybudovanie hasičskej zbrojnice. Behom mesiaca v lete sme toto miesto
pripravili tak aby bolo možné dodržať termín dodávky a montáže. Vykopali sme a pred
pripravili prípojky pre elektrinu, vodu a kanalizáciu, vybetónovali sme nosné pätky
zbrojnice a naviezli kameň po celej ploche. Dňa 25.7.2014 priniesla firma EKO-BAU s.r.o.
kontajnery, ktoré po zložení vytvorili náš nový domov. Chceli by sme sa poďakovať
starostovi, členom vtedajšieho zastupiteľstva a hasičom, ktorí sa podieľali na príprave
tejto stavby. Všetci spoločne dokázali investovať do budúcnosti našej obce. S novým
miestom na činnosť začal zbor novú etapu svojho fungovania. Nová budova je
energeticky málo náročná a poskytuje dostatočné priestory pre hasičov. S novou
zbrojnicou a s novým elánom sa pokračovalo v činnosti a zároveň v hľadaní možností
získania novej techniky. Starosta uzavrel s obcou Pusté Úľany zmluvu o zabezpečení
funkcie DHZ, čo znamenalo rozšírenie pôsobnosti zboru a viac peňazí na podporu zboru.
Zmluvu sme mali uzavretú aj s obcou Hoste, no došlo k jej zrušeniu vplyvom založenia
nového zboru v obci. Preto úlohy DHZ vykonávame len v Abraháme a Pustých Úľanoch.
Po avizovanom prideľovaní vozidiel Iveco Daily s kompletnou výbavou sme sa nakoniec
dočkali. Dňa 6.5.2015 nám bolo za prítomnosti hostí a občanov slávnostne odovzdané do
užívania nové vozidlo s ktorým je radosť pracovať, vo všetkých smeroch nahradilo starú
Aviu. Bola to skutočne odmena za to čo sme pre obec dovtedy spravili. To že máme
vozidlo v obci je taktiež zásluhou súčasného starostu, bez ktorého pomoci by sme toto
vozidlo nezískali. Neprešiel ani mesiac od odovzdania a nové vozidlo bolo už na svojom
prvom výjazde. S vozidlom sa pravidelne jazdí, udržuje sa a používa sa na všetky účely od zásahov až po detské súťaže. V tom istom roku vyšiel aj zákon o č.37/2014 o
dobrovoľnej požiarnej ochrane, ktorý zakotvil činnosť dobrovoľných hasičov v právnom
systéme. Hasiči vďaka nemu tak môžu dostávať pravidelné dotácie, refundácie za zásahy
a žiadať o dotácie prostredníctvom výziev. O necelý rok pribudol k Ivecu Daily
protipovodňový vozík, ktorý doplnil chýbajúcu techniku v Ivecu. Naša obec ho získala
v rámci projektu aktívne protipovodňové opatrenia. Dodanie novej techniky podnietilo
k znovu založeniu detského družstva, z ktorého možno raz vyrastú hasiči pomáhajúci
občanom Abrahámu a jeho okoliu. Hasiči dnes už nemajú problémy s technikou
a oblečením ako tomu bolo kedysi. Našli sa aj sponzori podporujúci náš zbor, z čoho
máme veľkú radosť, je to dôkaz že dobrí ľudia ešte nevymreli. Podpora a komunikácia
zo strany obce a zastupiteľstva je na úrovni, pokračujeme v činnosti ďalej, a keď je dobrá
príležitosť tak si navzájom pomôžeme. V poslednom roku pôsobenia zboru bola podaná
žiadosť o dotáciu projektu novej hasičskej garáže. Obec Abrahám tak má možnosť získať
peniaze na nové priestory pre techniku, ktoré tu chýbali niekoľko desaťročí.
Týmto článkom história nekončí, naopak pokračuje ďalej. Sme radi že sme Vám mohli
priniesť stručné zhrnutie udalostí, ktoré sa stali v zbore za posledných 20 rokov. Bolo to
len to najstručnejšie zhrnutie, ostatné udalosti zachytávajú kroniky DHZ s fotografiami,
články, dokumenty a osobné skúsenosti členov. K zverejneným článkom pripravujeme aj
fotografie, mnohé doteraz nepublikované, ktoré doplnia a obohatia tento text. Po
skompletizovaní bude celý dokument zverejnený na našich web stránkach.
Hasiči DHZ Abrahám
Záver roka v DHZ Abrahám
Priblížil sa nám koniec roka a tento rok môžeme hodnotiť ako mimoriadne úspešný pre
hasičov v Abraháme. Oslávili sme svoje 20. jubileum a to nielen oslavami. Dá sa povedať
že každou akciou sme pripomenuli ľudom svoju činnosť, svoju históriu a poslanie, ktoré
máme ako dobrovoľní hasiči. Toto všetko by sa ale neudialo bez partie obyčajných

chalanov, ktorí pred 20 rokmi dokázali prekonať najväčšie počiatočné problémy a
predsudky. Vybudovali z ničoho fungujúcu organizáciu a vytvorili potrebné základy pre
hasičstvo v našej obci. To kde sú hasiči teraz by neexistovalo bez ich práce, ktorou sa
zapísali do histórie. Okrem jubilea si pripomeňme aspoň v skratke čo sa dialo u hasičov
počas roka. Členovia zboru sa zúčastnili na troch školeniach, deviatich výcvikoch,
deviatich zásahoch, troch taktických cvičení a šiestich súťažiach. Podieľali sa na
organizácii štyroch obecných akcii, spravili štyri ukážky techniky pre deti. Zorganizovali
šesť výletov pre hasičov a dve obecné akcie (nočná súťaž Železný hasič + branný pretek).
Navštívili dve schôdze (s ministrom vnútra + schôdza okresu Galanta), zorganizovali
výročnú schôdzu a stretnutie pri príležitosti 20. jubilea. Počas roka sa venovali servisu
techniky (cca 20 hodín) a tréningu družstva mladých hasičov (cca 30 hodín), ktorí počas
roka získali 4 ocenenia (jedno za tretie miesto, jedno za druhé miesto a dve za prvé
miesta). Bol vyškolený jeden vodič skupiny C (Andrej Ivančík), ktorý sa pridal k skupine
piatich ľudí oprávnených k jazdeniu a obsluhe hasičského auta Iveco Daily. Začiatkom
roka boli zverejnené telefónne čísla na hasičov, ktoré sa však reálne využili len štyrikrát
z toho posledný zásah (dopravná nehoda viď nižšie) bol chybne nahlásený. Osvedčili sa
tak len na zásahy kde sa dá poskytnúť pomoc s časovým odstupom, na urgentné zásahy
stále odporúčame volať linku 150 poprípade 112. Upozorňujeme že hasiči v obci nie sú
vždy k dispozícii a v prípade zásahu HaZZ nás kontaktuje operačné stredisko v Trnave. Je
to omnoho rýchlejšie v takýchto prípadoch ako hľadať čísla hasičov na internete či v
mobile. Zhrnutie činnosti za posledné tri mesiace:
V sobotu 14.októbra sa uskutočnilo taktické cvičenie na vodnom diele Kráľová. Cvičenie
bolo zamerané na protipovodňové opatrenia a organizovalo ho OR HaZZ v Galante v
spolupráci s OV DPO v Galante. Cvičenia sa zúčastnili viaceré zbory z celého okresu.
Pozostávalo z čerpania vody pomocou veľkokapacitného čerpadla Hytrans, diaľkovej
dopravy vody a stavania protipovodňových bariér. Dňa 29.októbra o 14:22 sme boli
požiadaní operačným strediskom v Trnave o pomoc pri likvidácii spadnutého stromu na
ceste do Hoste. Po príjazde na miesto udalosti o 14:35 nás čakala jednotka Policajného
zboru, ktorá zatiaľ usmerňovala premávku. Časť stromu spadla na vozovku, zatarasila
viac ako jeden jazdný pruh a preto sme okamžite začali s jej likvidáciou. Druhá stojaca
časť stromu bola silne poškodená, a pretože hrozilo jej bezprostredné zlomenie, bola
spílená a zlikvidovaná. Po odprataní konárov z vozovky sme počas spiatočnej cesty našli
v obci vývrat stromu, ktorý zatarasil chodník. Zahájili sme likvidáciu aj tohto stromu a
odpratali sme konáre. V čase 15:50 jednotka ôsmich hasičov po vyrozumení operačného
strediska ukončila zásah. V sobotu 4.novembra sme využili pekné počasie a zorganizovali
rozlúčku so sezónou spojenú s prípravou techniky na zimu. Spoločne s mladými hasičmi
sme v zbrojnici zhodnotili tohtoročnú športovú sezónu, dohodli ďalšie akcie, bolo
pripravené občerstvenie a deti sa mohli previesť na aute. Auto bolo zároveň pripravené
na zimu, museli sa vypustiť a schovať čerpadlá, vypustila sa nádrž na vodu. V aute sa
nechala len výstroj ktorej nevadí chladné počasie a prípadný mráz. Zároveň sa doplnili
kvapaliny, nemrznúce zmesi, premazali sa spoje, tesnenia a ventily, dobili batérie na
čerpadlách a auto sa na záver pripojilo na stále dobíjanie. V utorok 14.novembra o 17:24
boli hasiči privolaní k dopravnej nehode a následnému požiaru auta na ceste do Hoste.
Po príjazde na miesto udalosti o 17:40 sa na mieste nachádzali hasiči zo Serede,
záchranná zdravotná služba a polícia. Požiar auta bol v tom čase už zahasený a zranený
cyklista bol ošetrovaný zdravotnou službou. Boli sme požiadaní o vyčkanie na mieste,
kde sme výstražnými svetlami zabezpečovali jednu stranu komunikácie. V čase 18:40 bol
zásah ukončený. V sobotu 18.novembra sa hasiči zúčastnili na spoločnom taktickom
cvičení v obci Gáň. Cvičenia sa zúčastnilo celkovo 6 zborov - Gáň, Pata, Šintava, Abrahám,
Košúty a Vlčkovce. Cieľom cvičenia bolo precvičiť spoločný postup pri požiari skládky

odpadu, komunikáciu zasahujúcich hasičov, dopĺňanie vody zo zdroja, použitie ADP a
pod. Našou úlohou bolo hasenie odpadu na okraji skládky s použitím miestnej
hydrantovej siete. V druhej časti cvičenia si hasenie auta a odpadu vyskúšali s našou
technikou aj DHZ Vlčkovce. Po skončení cvičenia nasledovalo vyhodnotenie. V nedeľu
3.decembra sme spolu s mladými hasičmi zorganizovali lezecký výcvik na K2 v
Bratislave. Znova sme si zatrénovali a zaliezli na umelých stenách, precvičili základy
lezenia, techniku istenia top rope a istenie spodným lanom. Otestovali sme zároveň našu
lezeckú výbavu a hlavne nové dynamické lano. Spoločne sme tak strávili pekný deň a
naučili sa niečo nové. V piatok 8.decembra sme uvarili kapustnicu na adventné trhy v
Abraháme, ktoré sa uskutočnili nasledujúci deň v sobotu.
Čo sa týka aktivít, môžeme povedať že tento rok bol pre nás rekordný. V budúcom roku
určite neplánujeme toľko aktivít ako tento rok, nakoľko povinnosti členov pribúdajú (čo
dokazujú aj dve svadby cez rok). Každý z nás máme svoje rodiny, záujmy, školy,
zamestnania a preto sa snažíme v rámci voľna ako sa dá. Nie vždy vieme podporiť všetky
podujatia v obci. Máme aj svojich neprajníkov a zlé skúsenosti s nimi, preto je nevhodné
navzájom spolupracovať. Svoju energiu venujeme radšej deťom alebo pripravovaným
projektom v roku 2018. Nová generácia hasičov ešte len vyrastá, no už teraz sa zapájajú
z čoho máme veľkú radosť. Deťom sa venujeme s radosťou a radi privítame v budúcom
roku nových mladých hasičov. Chceme aby raz niečo vybudovali a spravili pre občanov.
V obecnom rozpočte bolo schválených 500€ na odborné čistenie a zakonzervovanie
hasičskej zástavy. Po jej vyčistení by sme ju najradšej natrvalo umiestnili do obecného
múzea a doplnila by tak našu doterajšiu kompozíciu. Po štyroch rokoch od vybudovania
zbrojnice nastal čas aby sme upravili jej okolie (umiestnili nápis, upravili chodníky,
kameň). Uvidíme ešte ako dopadne projekt hasičskej garáže a podľa toho sa tieto
vonkajšie úpravy prispôsobia. V novom roku sa uskutoční výročná schôdza, kde sa bude
preberať a schvaľovať ďalšia činnosť . Na záver roka by sme sa radi poďakovali každému
kto nás podporil v činnosti a do nového roka želáme čitateľom abrahámskych novín len
to najlepšie.
Róbert Hričo – predseda DHZ Abrahám

