Článok DHZ Abrahám uverejnený v Abrahámskych novinách – Marec
2016 (Uvedený článok si môţete prezrieť aj na www.abraham.sk)
Z činnosti DHZ Abrahám
Začal sa nám nový rok a s ním aj nová kapitola v ţivote dobrovoľných hasičov. Za posledný
polrok sme mali moţnosť zúčastniť sa na viacerých akciách v obci. K našej pravidelnej
činnosti v obci pribudli aj skúšky novej techniky, ktoré pravidelne vykonávame v spolupráci
s DHZ Šúrovce.
V októbri minulého roka sme sa zúčastnili súčinnostného taktického cvičenia Západ, ktoré
prebehlo v areáli Poľnonákup Galanta. V rámci cvičenia ktoré organizoval OV DPO v
Galante v spolupráci s OR HaZZ v Galante, bolo precvičiť vzájomnú spoluprácu hasičov pri
poţiari sila. Cvičenia sa okrem nás zúčastnili hasiči z OR HaZZ v Galante a dobrovoľní hasiči
z obcí Čierna Voda, Gáň, Jelka, Mostová, Sládkovičovo a Veľké Úľany.
V tom istom mesiaci sa hasiči Nikoleta Takácsová, Ema Bobeková a Erik Vyskoč zúčastnili
základnej prípravy členov hasičských jednotiek. Ide o školenie ktorého účelom je zvyšovanie
odbornosti členov DHZ na Slovensku. Konalo sa na hasičskej zbrojnici v Galante pod
vedením pplk. Ing. Zoltána Tánczosa, riaditeľa OR HaZZ v Galante. Pozostávalo z
prednášok, na ktorých sa preberala legislatíva, technika, spôsoby zdolávania poţiarov a ich
hasenie, poskytovanie prvej pomoci a pod. V posledný deň školenia hasiči úspešne vykonali
záverečnú skúšku.
Posledný mesiac december patril tradične dvom pekným akciám. Najprv sme uvarili
kapustnicu na vianočných trhoch a o týţdeň neskôr sme zorganizovali výlet za imelom.
Týmito dvoma akciami sme ukončili mimoriadne úspešný rok 2015.
Keďţe dobrovoľné zbory na Slovensku prechádzajú postupnou premenou, prebieha počas
roka celý rad školení. Za posledné dva mesiace sme sa zúčastnili školenia v Mostovej
zameraného na nové autá Iveco Daily, ktoré organizovala Dobrovoľná poţiarna ochrana v
spolupráci s firmou WISS Wawrzaszek, hlavným dodávateľom nadstavby pre tieto vozidlá.
Ďalšie školenie nasledovalo vo februári a bolo zamerané na poţívanie rádiostaníc, ich
konfiguráciu a hlavné zásady spojovacej sluţby. V sobotu 9. januára sa členovia DHZ
Abrahám zúčastnili základného kurzu istenia a lezenia na lezeckej stene K2 v Bratislave.
Keďţe hasiči myslia aj na tých najmenších, zorganizovali sme v piatok 12. februára ukáţku
techniky a nábor pre deti ZŠ v Abraháme. Na školskom dvore sme deťom poukazovali
techniku, predviedli im hasenie pomocou prášku a CO2, deti si skúšali hasenie vodou a
hasiacimi prístrojmi. Po ukáţke nasledoval nábor v hasičskej zbrojnici. Sme radi, ţe sme
mohli deťom ukázať trošku viac z našej práce a osloviť ich. Chceme upozorniť ţe neustále
prebieha nábor mladých hasičov vo veku od 8 do 15 rokov. Koncom Apríla sa plánujeme
zúčastniť branného preteku mladých hasičov v Gáni. Deti ktoré budú mať záujem nech nás
kontaktujú prostredníctvom facebook stránky DHZ Abrahám alebo môţu napísať na e-mail,
ktorý nájdu na našej stránke www.dhzabraham.sk.
V sobotu 20. februára sa členovia zboru stretli na výročnej schôdzi v kultúrnom dome, aby
zhodnotili svoju činnosť za rok 2015. Za prítomnosti vzácnych hostí sme taktieţ
prediskutovali plán hlavných úloh na rok 2016 a stanovili vhodný termín nočnej súťaţe
Ţelezný hasič, ktorá sa tento rok uskutoční v sobotu 18.júna.
V piatok 26. februára sme pri slávnostnom odovzdávaní v Trnave prebrali protipovodňový
vozík, ktorý naša obec získala vďaka projektu aktívne protipovodňové opatrenia. Tento
projekt z dielne MV SR má za úlohu podporiť účinnú ochranu ţivota a zdravia občanov, ich
majetku, ochranu sociálnej a ekonomickej infraštruktúry, ako aj ochranu ţivotného prostredia
v čase záplav. Zároveň prispieva k zvýšenej ochrane členov zasahujúcich jednotiek,
k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu výkonu záchranných prác nielen počas povodne. Vozík

okrem povodňových bariér obsahuje základné náradie, elektrické a benzínové kalové
čerpadlo, elektrocentrálu, prenosné osvetlenie a plávajúce čerpadlo. Táto výbava sa tak môţe
pouţívať aj pri technických zásahoch, poţiaroch mimo obce, ťahaní vody zo zaplavených
pivníc či nočných zásahoch.
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