Článok DHZ Abrahám uverejnený v Abrahámskych novinách – Marec
2018 (Uvedený článok si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)
Činnosť hasičov v novom roku 2018
V sobotu 3.februára sme s folklórnym súborom Jatelinka pochovávali basu. Po úvodnom
sprievode bol pre ľudí v kultúrnom dome pripravený program. Okrem programu boli
nachystané zabíjačkové špeciality a posedenie pre návštevníkov. Touto cestou sa
chceme poďakovať členom FS Jatelinka, kultúrnej komisii a každému kto prispel do tejto
skvelej akcie. Aj tento rok sme pre Vás pripravili prehľad čerpania obecného rozpočtu a
štátnych dotácií. Robíme tak každý rok s cieľom zvýšenia informovanosti medzi
občanmi. Každý má právo vedieť načo míňame verejné financie a dotácie. Obec nám v
minulom roku poskytla 2280€, z tejto sumy sa uhrádzali najmä zálohy za elektrickú
energiu v zbrojnici (618€), PHM (398€), poistky (auto + zbrojnica - 115€) a vodičské
oprávnenie C na hasičské auto (930€). Okrem toho sme dostali dotáciu od Pustých Úľan
(850€), VÚC (400€ -Železný hasič) a Ministerstva vnútra (3000€). Tie sa po pripočítaní
k rozpočtu využili na ďalšie účely, napr. na nočnú súťaž (823€), zásahovú činnosť a
servis techniky (3001€). V posledných rokoch sa snažíme obmieňať vychádzkové
uniformy (aspoň dve za rok - cca 450€), v minulom roku sme investovali taktiež do
20.výročia DHZ (plakety) a branného preteku (spolu vyše 300€). Mimo toho bolo z
obecného rozpočtu vyčlenených 2000€ na projekt hasičskej garáže, ktorý sme podávali
do výzvy ešte v lete, jeho cena bola nakoniec 1800€. Presný rozpis čerpania rozpočtu
a dotácii v roku 2017 nájdete na našej web stránke. V sobotu 17.februára zorganizoval
hasičský zbor v kultúrnom dome výročnú členskú schôdzu. Za prítomnosti viacerých
hostí zbor zhodnotil svoju činnosť a prijal plán hlavných úloh na rok 2018. Okrem toho
sa uskutočnila voľba výboru a návrhu novej zástavy. Zároveň bol stanovený termín
nočnej súťaže Železný hasič, ktorý sa uskutoční 9. júna v sobotu večer na ihrisku
v Abraháme. Ďakujeme hosťom, že prijali naše pozvanie a strávili s nami príjemný večer.
V stredu 7.marca sme od pani reštaurátorky Ivety Krist prevzali zreštaurovanú
historickú zástavu nášho zboru. Historická zástava od jej nájdenia v roku 1998 prešla už
jednou opravou a to v roku 2003. V tom čase ešte neboli také presné a detailné postupy
reštaurovania. Dnes sa reštaurovanie musí riadiť platnými nariadeniami komorou
reštaurátorov, inak by každá kultúrna pamiatka stratila svoju historickú hodnotu. Pri
tejto príležitosti nám bola okrem zástavy odovzdaná dokumentácia, ktorá približuje túto
presnú a neľahkú prácu v konkrétnych bodoch. Celková cena reštaurovania bola podľa
zverejnenej zmluvy 810€, túto sumu uhradila obec z rozpočtu pre obnovu kultúrnych
pamiatok. Zástava prešla kompletným rozobratím, vyčistením, odstránili sa
predchádzajúce nevhodné zásahy (maľované písmo pri sv. Floriánovi a farbenie
podkladu), na záver sa znovu zošila dokopy a spevnila. Olejomaľba sa kvôli vysokej cene
neopravovala (cca 2000€). Zástava sa po týchto úpravách už nemôže používať, jedine
ako pamiatka aby vydržala čo najdlhšie. Časom ju plánujeme umiestniť do obecného
múzea a pripraviť ju k vystaveniu pre každého návštevníka. Už onedlho bude nahradená
novou zástavou DHZ. V pondelok 12.marca pribudli na oficiálnej stránke obce
(www.abraham.sk) nové informácie o DHZ Abrahám, ktoré nájdete v položke
organizácie. Nájdete tu kontakty na hasičov v prípade mimoriadnej udalosti, členskú
základňu, rozsiahlu fotogalériu z rokov 1997-2017, odkazy a stručné informácie o
technike. Okrem toho máte možnosť nahliadnuť do histórie nášho zboru pred rokom
1997 a po roku 1997 (bude dokončená v priebehu marca).
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