Článok DHZ Abrahám uverejnený v Abrahámskych novinách –
Júl 2013
(Uvedený článok si môţete prezrieť aj na www.abraham.sk)
Byť hasičom je výzva!
S týmto heslom sme očakávali príchod nového roka 2013, no ešte predtým sme stihli
v decembri uskutočniť výlet za imelom a odpáliť obecný ohňostroj. Začiatok roka a vlastne
celý prvý polrok sa niesol v duchu príprav na prelomovú akciu a tou bola nočná súťaţ
jednotlivcov Ţelezný hasič, ktorou sme ukončili 11. ročnú sériu hasičských súťaţí druţstiev,
ktoré pretekali v poţiarnom útoku. Bolo treba vymyslieť disciplíny, pripraviť pozvánky
a propozície, vyrobiť prekáţky a pod. Udalosť týchto rozmerov si vyţiadala veľa času
a energie. Dnes môţeme jasne povedať, ţe súťaţ dopadla nad naše očakávania a spokojní boli
nielen súťaţiaci, hostia ale predovšetkým diváci. Táto súťaţ bola historicky prvou v celom
Trnavskom kraji a zúčastnili sa na nej hasiči z Abrahámu, Trnavy, Voderád, Zelenča,
Šenkvíc, Šúroviec, Púchova, Bytčice a Ivanky pri Nitre. Súťaţ nám dodala nový impulz do
našej činnosti, ktorá bola v tomto polroku veľmi bohatá a preto Vám prinášame krátky súhrn
z našej činnosti:
V sobotu 2. februára sa naši členovia zúčastnili fašiangovej soboty v našej obci, kde okrem
zabíjačky a predaja kvalitných výrobkov nechýbalo ani tradičné pochovávanie basy.
V sobotu 23. februára zorganizoval hasičský zbor v kultúrnom dome v Abraháme výročnú
členskú schôdzu. Za prítomnosti hasičov a viacerých hostí zbor zhodnotil svoju činnosť a
prijal plán hlavných úloh na rok 2013.
V sobotu 30. marca sa naši hasiči rozhodli napriek krásnemu zimnému počasiu zorganizovať
výlet za prútkami. Na výlete sa zúčastnili okrem starších hasičov aj mladí hasiči, a mohli sme
sa tak všetci spolu brodiť snehom a blatom aţ k nášmu cieľu. Prútikov sme síce zopár
nazbierali, no záţitkov ešte oveľa viac.
V nedeľu 31.3. boli hasiči poţiadaný o pomoc pri likvidácii vody v jednom z domov pre
podozrenie z poškodenia obecného vodovodu. Po zavretí konkrétnej vetvy a odčerpaní vody z
koncovej šachty sa nakoniec zistilo, ţe sa jednalo o kanalizáciu, ktorá presakovala z dôvodu
upchania a tento problém bol neskoršie odstránený firmou, ktorá má kanalizáciu na starosti.
Počas dvoch aprílových víkendov (5.4.-7.4. a 13.4.-14.4.) sa hasiči Štefan Palčo, Peter
Čambál, Pavol Čambál, Andrej Ivančík a Jozef Hrubčin zúčastnili základnej prípravy členov
hasičských jednotiek. Ide o školenie, ktoré organizuje Dobrovoľná poţiarna ochrana SR v
spolupráci s Hasičským a záchranným zborom SR, za účelom skvalitňovania členskej
základne dobrovoľných hasičský zborov na Slovensku. Toto školenie sa konalo na hasičskej
zbrojnici vo Veľkých Úľanoch a v Galante. Pozostávalo z prednášok, na ktorých sa preberala
legislatíva, technika, spôsoby zdolávania poţiarov a ich hasenie, poskytovanie prvej pomoci a
pod., nechýbali ani praktické ukáţky. V posledný deň školenia hasiči úspešne vykonali
záverečnú skúšku.
V utorok 30. apríla sme tak ako kaţdý rok stavali máj. Aj napriek drobným technickým
nedostatkom a prekáţkam ktoré na nás čakali sa nám podarilo máj postaviť, a spoločne s
občanmi ísť na čele sprievodu na ihrisko, kde sme si mohli posedieť a zabaviť sa pri dobrej
hudbe.

V sobotu 4. mája sme navštívili výstavu Fireco v Trenčíne. Jedná sa o výstavu hasičskej a
záchranárskej techniky, ktorá sa koná kaţdé dva roky. Mali sme tu moţnosť vidieť súťaţ s
historickými hasičskými striekačkami, najnovšiu techniku pouţívanú v našom obore, ukáţky
práce hasičov, stretnúť a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí. Okrem záţitkov sme si z
výstavy priniesli aj mnoţstvo cenných informácií, ktoré môţeme vyuţiť v našom zbore.
V stredu 8. mája sme spomínali na našich zosnulých občanov Abrahámu, ktorí padli v prvej a
druhej svetovej vojne.
V sobotu 11. mája sa uskutočnila prvá púť hasičov do Šaštína, ktorú zorganizoval Krajský
výbor dobrovoľnej poţiarnej ochrany v Trnave pri príleţitosti 90. výročia zaloţenia
okresných hasičských jednôt v okresoch Trnavského kraja. Jednalo sa o veľmi vydarenú
akciu, z ktorej sme si odniesli mnoţstvo duchovných záţitkov. V pamäti nám navţdy ostanú
pravdivé slová Ľuboslava Farkaša, kňaza a poručíka Hasičského záchranného zboru SR, ktoré
nám adresoval vo svojej kázni. Táto púť bola jasným dôkazom, ţe aj napriek ťaţkej dobe v
ktorej myslíme viac na seba ako na druhých, sa dokáţu hasiči spojiť a vytvárať veľké veci.
Slová Bohu na slávu, blíţnemu na pomoc, ktoré nosíme na svojich hasičských zástavách sú
tak dodnes ţivé.
V sobotu 1. júna sme na oslavách MDD, ktoré sa organizovali na ihrisku, predviedli ukáţku
hasenia s hasiacim prístrojom, s vodou a s pouţitím dýchacích prístrojov. Deti mali moţnosť
vyskúšať si našu techniku aj v praxi a na záver sme deti povozili na hasičskej Avii. Sme radi,
ţe sme mohli deťom ukázať viac z našej práce a obohatiť tak bohatý program pre deti počas
tohto slávnostného dňa.
Byť hasičom je výzva, výzva na celý ţivot plná prekáţok. Aj s touto myšlienkou sme
organizovali v Abraháme I. ročník nočnej hasičskej súťaţe jednotlivcov Ţelezný hasič, ktorá
sa konala v sobotu 8. júna. Na dráhe dlhej vyše 200 m sa stretlo 20 hasičiek a hasičov, na
ktorých čakalo 7 náročných disciplín - zapájanie a rozťahovanie hadíc, preskočenie 2m
bariéry, prenášanie 80 kg figuríny, posun závaţia po koľajnici, prenášanie závaţí, zmotávanie
hadíc a prevracanie pneumatiky. Súťaţ sa začala o 21.00 hod. a prebiehala aţ do polnoci. Po
ukončení súťaţe nasledovalo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie trofejí. V kategórii ţeny
zvíťazila Nikoleta Takácsová z DHZ Abrahám s časom 2 minúty a 49 sekúnd. V kategórii
muţi zvíťazil Milan Vyhlídal z DHZ Voderady s časom 2 minúty a 50 sekúnd. Chceli by sme
sa poďakovať účastníkom súťaţe za skvelé výkony, všetkým ľudom ktorí nám pomohli
zorganizovať túto súťaţ, ale aj divákom za skvelú atmosféru a budeme radi, ak sa znova o rok
stretneme na ďalšom ročníku súťaţe Ţelezný hasič v našej obci.
V piatok 5.júla sme sa zúčastnili osláv pri príleţitosti 1150. výročia sv. Cyrila a Metoda
v našej obci a mohli sme si tak spolu s MO Matice slovenskej, folklórnym súborom Jatelinka
a za prítomnosti hostí a občanov pripomenúť túto významnú udalosť v histórii našej krajiny.
Tieto oslavy vyvrcholili odhalením pamätnej tabule a výsadbou pamätnej lipy v priestoroch
obecného múzea.
V utorok 9.júla o 16.00 hod. bol hasičom ohlásený poţiar v priestoroch bývalej detskej
ozdravovne. Jednalo sa o poţiar odpadu a suchých konárov zo stromov pri hlavnej budove,
ktorý bol v poslednom štádiu horenia, no stále postupoval suchým porastom aţ k vedľajšej
budove. Na dohasenie poţiaru bola pouţitá voda, ktorou sa zalialo tieţ celé okolie.
Viac fotografií a informácií z našej činnosti nájdete tieţ na www.dhzabraham.sk

