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Z činnosti DHZ Abrahám
V piatok 8.decembra hasiči varili kapustnicu pre návštevníkov vianočných trhov v Abraháme,
ktoré sa uskutočnili v kultúrnom dome nasledujúci deň. Pre hasičov to bola posledná akcia
v roku plnom kultúrnych podujatí, zásahov, cvičení a brigád, v ktorom sa nám podarilo
presťahovať do nových priestorov. Budova garáže bola skolaudovaná 11.decembra, o jej
financovaní sme písali v minulom čísle novín. S príchodom nového roka sme pripravili ešte
prehľad čerpania financií z roku 2019. Robíme tak každý rok s cieľom zvýšenia
informovanosti medzi občanmi, ktorí majú právo vedieť načo používame verejné financie obecný rozpočet, štátne dotácie a príspevky z okolitých obcí. Okrem financií určených na
hasičskú garáž bola zboru poskytnutá suma vo výške 6888€, ktorú tvoril príspevok obce
Abrahám (2430€), príspevok obcí Pusté Úľany (890€), Hoste (119€) a Malá Mača (149€),
sponzorský dar od firmy Rovami (300€) a dotácie z Ministerstva vnútra SR (3000€). Na
elektrickú energiu sa minulo 746€, na PHM 288€, poistné hasičskej zbrojnice 30€, školenia
79€ a údržbu 2530€ - motor na bránu do garáže, vychádzková uniforma, vybavenie do garáže,
poplatok za frekvencie rádiostaníc, alarm do garáže, zvolávací systém a povinné 5%
spolufinancovanie dotácie z MV SR. Tá sa čerpala vo výške 3175€, uhrádzal sa z nej napr.
servis Iveca Daily, penidlo, hadice, nehorľavé kukly k zásahovým odevom, svietidlá na
prilby, šatníkové skrine a regály na výstroj (technické prostriedky), nabíjač na vozidlo alebo
záchranná vesta. Z poskytnutej sumy boli teda celkové výdaje vo výške 6848€. Presný rozpis
nájdete na našej stránke www.dhzabraham.sk.
V januári a februári nového roka prebiehali brigády v garáži. Museli sa vytriediť staré veci,
natierala sa betónová podlaha, sadrokartón nad vstupnou bránou prešiel úpravou vrátane
elektroinštalácie k pohonu, skrinky a všetky technické prostriedky sa umiestnili tak, aby mali
svoje pevné miesto (na údržbu, výcvik a zásahovú činnosť). Hasiči odviedli kus práce,
odpracovali desiatky hodín, za čo im patrí úprimná vďaka. V mesiaci apríl sme opäť
z Ministerstva vnútra SR získali dotáciu 3000€ na materiálne vybavenie, ochranné osobné
prostriedky, školenia a servis techniky. Technika sa po zimných mesiacoch skontrolovala
a pripravila na letnú prevádzku. Úprava okolia garáže a maľovanie fasády sa mali pôvodne
realizovať v mesiacoch apríl/máj - príspevok od obce bol 1900€. Avšak kvôli pandémii
koronavírusu sa od realizácie upustilo, nakoľko spôsobila značný výpadok financií v obecnom
rozpočte. V nedeľu 7.júna zorganizoval zbor v hasičskej zbrojnici výročnú členskú schôdzu.
Schôdza sa konala len za prítomnosti členov zboru, ktorí zhodnotili činnosť za uplynulý rok
a prebrali návrhy potrebné k budúcej činnosti organizácie. Počas schôdze bol takisto
schválený plán hlavných úloh na rok 2020 a nové zloženie výboru DHZ.
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