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Činnosť DHZ Abrahám v roku 2016
S blížiacim sa koncom roka prinášame čitateľom časopisu Požiarnik prehľad a
zaujímavosti z činnosti dobrovoľných hasičov v obci Abrahám. Pre nás to bol
mimoriadne úspešný rok. Podarilo sa nám obnoviť družstvo mladých hasičov, vďaka
modernej technike ktorú sme dostali sa zlepšila činnosť zboru po každej stránke, nie len
zásahovej. Počas roka sa hasiči zdokonaľovali na viacerých školeniach. V okrese Galanta
prišlo k prehĺbeniu spolupráce medzi jednotlivými zbormi, čoho výsledkom boli
spoločné cvičenia organizované v Šintave a v Abraháme. Bohužiaľ vždy sa nájdu ľudia
ktorí si takúto činnosť a spoluprácu zborov v okrese nevážia. Keď sa pozrieme spätne
na jednotlivé akcie zboru, každá jedna by sa nezaobišla bez práce mladých ľudí, ktorí ju
vykonávajú dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Často krát musia zrušiť alebo presunúť
svoje súkromné akcie, naplánovať si dovolenku na daný termín, vybaviť si voľno,
uvoľniť sa z práce či zo školy. Bez dobrej partie, ktorá má správnu motiváciu a vidí stále
vo svojej činnosti význam by tento zbor už dávno neexistoval. Významnou mierou
k tomu prispieva súčasná finančná podpora dobrovoľných hasičov zo strany štátu.
Zbory na celom Slovensku prechádzajú postupnou reformou, približujú sa viac
k profesionálnym hasičom, a ich činnosť sa sústreďuje viac na požiarnu ochranu ako na
športovú či kultúrnu oblasť. Mesiac Júl bol pre hasičov najaktívnejší. Na začiatku
mesiaca sme sa zúčastnili dňa detí na ranči v Galante, kde sme v spolupráci s firmou
Datalogic pripravili pre deti ukážku techniky a penu z ktorej mali deti najväčšiu radosť.
V piatok 8. júla členovia DHZ vykonali každoročný výcvik v protiplynovom stredisku v
Slovnafte. V pondelok 18. júla boli hasiči požiadaný o pomoc pri odstránení osieho
hniezda, ktoré sa nachádzalo pod strechou rodinného domu. V nedeľu 24. júla v ranných
hodinách bol hasičom prostredníctvom operačného strediska v Trnave nahlásený
technický výjazd - čerpanie vody po búrke z podzemnej garáže v Galante. V sobotu 30.
júla sme sa zúčastnili spoločného cvičenia pri Váhu v Šintave. Toto cvičenie, ktorého sa
okrem nás zúčastnili aj DHZ Pata a DHZ Šintava, bolo zamerané na preskúšanie novej
techniky a výbavy, ktorú zbory získali za posledné obdobie. Pozornosť sme venovali
hlavne protipovodňovému vozíku a jeho výbave. Oboznámili sme sa s postupmi pri
čerpaní vody pomocou benzínového čerpadla, plávajúceho čerpadla a elektrického
kalového čerpadla s použitím elektrocentrály. Vyskúšali sme protipovodňové bariéry ich správne uloženie, upevnenie a naplnenie. V piatok 26. augusta nás zavolali
organizátori abrahámskej cyklotúry, aby sme im pomohli zlikvidovať sršnie hniezdo na
poľovníckom posede v streleckom areáli. Vo štvrtok 1. septembra sme postavili a
neskôr večer dozerali na zapálenie vatry ústavy. Pripomenuli sme si tak 24. výročie
schválenia základného zákona našej krajiny. V sobotu 1. októbra sa naši mladí hasiči
prvýkrát zúčastnili branného preteku v obci Blatné. Spomedzi 23 tímov v staršej
kategórii sa dokázali umiestniť na deviatom mieste. Mladým hasičom ďakujeme za
vzornú reprezentáciu nášho zboru počas celého roka a do novej sezóny im želáme veľa
šťastia a úspechov. V sobotu 12. novembra sa v čase od 9.00hod. do 12.00hod.
uskutočnilo spoločné taktické cvičenie jednotiek dobrovoľných hasičov v miestnej
ozdravovni v Abraháme. Zúčastnilo sa ho celkovo 30 členov z DHZ Abrahám, DHZ Pata a
DHZ Gáň s troma autami Iveco Daily a cisternami Tatra 815 a Škoda 706. Pozostávalo z

dvoch častí. V prvej časti bolo zamerané na precvičenie prieskumu a likvidácie požiaru v
budovách s využitím cisterny a vodného zdroja. Sledované boli postupy jednotlivých
družstiev od výjazdu hasičskej techniky po príjazd na miesto udalosti, zásady
prieskumu a komunikácie cez rádiostanice, tvorba nasávacieho, dopravného a útočného
vedenia, priebeh likvidácie požiaru, použitie ADP - autonómny dýchací prístroj,
komunikácia veliteľov počas zásahu. V druhej časti sa zisťovala celková orientácia,
komunikácia a použitie osobných ochranných prostriedkov s ADP pri práci v
zadymenom prostredí.
V piatok 9. decembra sme tradične varili kapustnicu na vianočné trhy, ktoré sa
uskutočnili v kultúrnom dome v Abraháme. Na záver by sme sa chceli touto cestou
poďakovať hasičom z DHZ Šintava, DHZ Pata a DHZ Gáň za vynikajúcu spoluprácu pri
organizovaní spoločných taktických cvičení. Veríme že naša spolupráca bude v novom
roku pokračovať a svojou spoločnou činnosťou budeme reprezentovať nielen samých
seba, ale aj celý okres Galanta.
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