Článok DHZ Abrahám uverejnený v Abrahámskych novinách – Júl 2014
(Uvedený článok si môţete prezrieť aj na www.abraham.sk)
DHZ Abrahám v roku 2014

Prinášame Vám krátky súhrn činností DHZ Abrahám za uplynulý polrok:
V sobotu 1. februára sa členovia zboru zúčastnili obecnej zabíjačky, kde pomáhali miešať
kašu. Okrem nej mohli ľudia z celej obce ochutnávať alebo si zakúpiť ďalšie zabíjačkové
špeciality - jaternice, pečené mäso a cigánsku pečienku.
V sobotu 1. marca sa členovia zboru opäť zišli na výročnej členskej schôdzi, kde zhodnotili
svoju celoročnú činnosť, prijali plány hlavných úloh a nových členov. Následne sme sa
zúčastnili pochovávania basy v kultúrnom dome, ktorú organizoval folklórny súbor Jatelinka.
V utorok 11. marca o 17:45 bol hasičom nahlásený poţiar trávnatého porastu v miestnej
ozdravovni. Po príjazde na miesto udalosti bola na dohasenie ohnísk pouţitá voda, ktorou sa
zalialo celé okolie.
V stredu 16. apríla náš veliteľ Štefan Palčo navštívil dobrovoľných hasičov v meste Gams vo
Švajčiarsku. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať hasičom z Gams za vrúcne prijatie a
prehliadku hasičskej zbrojnice.
V sobotu 19. apríla sme zorganizovali tradičný výlet za prútkami. Keďţe prútiky kvôli
neskoršiemu dátumu veľkej noci a teplejšiemu počasiu uţ neboli, vyuţili sme voľný čas
aspoň na prechádzku a opekanie. Príjemné chvíle nám spestril zásah v Pustých Úľanoch,
ktorý bol nahlásený o 11:30. Jednalo sa o poţiar trávnatého porastu v Pustých Úľanoch. Po
príchode sa na mieste udalosti nachádzali členovia HaZZ v Seredi, ktorí likvidovali poţiar
suchej trstiny o rozlohe pribliţne 500m2. Po zaliatí a skontrolovaní okolia sme na mieste
zotrvali ešte pol hodinu.
V stredu 30. apríla sme stavali máj pri kultúrnom dome. Po postavení sme spoločne s občanmi
išli na čele sprievodu na ihrisko, kde sme si mohli posedieť a zabaviť sa pri dobrej hudbe.
V sobotu 10. mája sme sa zúčastnili na druhom ročníku púte hasičov do Šaštína, ktorú
zorganizovala Dobrovoľná poţiarna ochrana SR a Krajský výbor dobrovoľnej poţiarnej
ochrany v Trnave, pri príleţitosti osláv sviatku sv. Floriána, ako aj Roku Sedembolestnej
Panny Márie. Slávnosť začala popoludní sprievodom príslušníkov hasičských zborov a
pokračovala slávením svätej omše, ktorej predsedal ordinár OS a OZ SR Mons. František
Rábek. Po skončení na nádvorí pred Bazilikou, zazneli príhovory predstaviteľov
dobrovoľného hasičského zboru a zástupcov miestnej a štátnej samosprávy. Po nich
nasledovala prezentácia techniky hasičov.
Vo štvrtok 15. mája o 18.00 boli hasičom ohlásené spadnuté stromy, ktoré boli následne
odstránené. Táto udalosť len potvrdila úbohý stav stromov v našej obci a neochotu riešiť tento
stav zo strany obyčajných ľudí, ktorí si potrpia na ochranu a krásu zelene. Väčšina veľkých
stromov v našej obci je v stave kedy môţu hocikedy spadnúť kvôli hnilým jadrám, zlomiť sa
a spôsobiť škody na majetku občanov. Ak sa nezačne s obnovou a výsadbou nových stromov,
môţeme v budúcnosti očakávať podobné problémy.
V sobotu 17. mája sa členovia zboru zúčastnili Dňa hasičov v Bratislave, ktorý organizoval
HaZZ SR, pri príleţitosti medzinárodného dňa hasičov a sviatku sv. Floriána. Pre všetkých
účastníkov bol pripravený bohatý program - vystrihávanie a vyslobodzovanie osôb z

havarovaného auta, hasenie poţiaru, ukáţka práce potápačov a lezcov, ukáţka techniky a iné.
V sobotu 7.6. sa konal II. ročník nočnej súťaţe Ţelezný hasič v Abraháme. Vo fyzicky
náročných disciplínach sa stretlo celkovo 34 dobrovoľných a profesionálnych hasičov zo
Slovenska a Čiech, vrátane desiatich hasičiek. Českú republiku reprezentovali dobrovoľní
hasiči z mesta Vlašim. Súťaţilo sa v troch kategóriách – ţeny, muţi do 30 rokov a muţi nad
30 rokov. Na trati dlhej 200m museli súťaţiaci prekonať 7 náročných disciplín – preskočenie
2m bariéry, údery 6kg kladivom do hammer boxu, prevracanie pneumatiky, rozťahovanie
hadíc, prenášanie závaţí, zmotávanie hadíc a prenos 80kg figuríny. Súťaţ sa začala o 21.00
hod. a prebiehala aţ do polnoci. Podujatie prišli osobne podporiť zástupcovia z radov
profesionálnych hasičov – riaditeľ KR HaZZ v Trnave plk. JUDr. Vojtech Valkovič a riaditeľ
OR HaZZ v Galante mjr. Ing. Zoltán Tánczos. V kategórii ţeny zvíťazila Katarína
Pecháčková z DHZ Pruské s časom 1 min a 57 s. V kategórii muţi do 30 rokov zvíťazil
Michal Libiček z DHZ TU Zvolen s časom 2 minúty a 53 sekúnd. V kategórii muţi nad 30
rokov zvíťazil slovenský reprezentant v TFA Adrián Ficík zo ZHÚ US Steel Košice s časom
3 min 19 s. Po ukončení súťaţe nasledovalo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie trofejí.
Chceli by sme sa poďakovať účastníkom súťaţe za skvelé výkony, divákom za úţasnú
atmosféru a našim sponzorom – firme Rovami zo Sládkovičova, firme Gefco
a abrahámskemu Denver Pubu za to, ţe prispeli k úspešnému zvládnutiu celého podujatia.
V sobotu 28.6. sa začali prípravné práce pre našu novú hasičskú zbrojnicu. Pre náš zbor je to
historický okamih, pretoţe po 17 rokoch od znovu zaloţenia budeme mať konečne svoje
vlastné priestory, kde sa budeme môcť stretávať a mať uloţenú potrebnú techniku. Stavba
bude pozostávať z troch kontajnerov, pod ktoré sa musí pripraviť podklad z makadamu,
vybetónovať nosné pätky, vykopať prípojky na vodu, elektrinu a kanalizáciu. Dodanie a
zmontovanie je naplánované na koniec Júla.
Aktuálne informácie spolu s fotografiami môţete nájsť aj na www.dhzabraham.sk
Róbert Hričo – predseda DHZ Abrahám

