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(Uvedený článok si môţete prezrieť aj na www.abraham.sk)

15. sezóna DHZ Abrahám
V tomto roku si náš zbor pripomína 15. výročie svojho znovu zaloţenia. Dobrovoľný
hasičský zbor sa obnovil dňa 1.3.1997 na valnom zhromaţdení, ktoré sa konalo v klube
dôchodcov v Abraháme. Na valnom zhromaţdení bol prítomný aj vtedajší starosta obce
Bohumil Čambál, ktorý oboznámil nových hasičov s úlohami, ktoré by mal plniť dobrovoľný
hasičský zbor, najmä z oblasti prevencie. Dňa 3.3.1997 bol DHZ Abrahám zaregistrovaný
medzi dobrovoľné hasičské organizácie na Slovensku. Znovu zakladateľmi DHZ v Abraháme
boli: Alfonz Čambál, Peter Čambál, Pavol Čambál, Daniel Kollár, Ivan Banáš, Marek Banáš,
Štefan Palčo, Milan Ţgančík, Patrik Kollár a Boris Mišovič. Túto udalosť sme si pripomenuli
na stretnutí hasičov, ktoré sa konalo v Máji v kultúrnom dome za prítomnosti starostov,
zakladajúcich členov a hasičov. O tom, ţe tento rok je pre náš zbor veľmi významný svedčia
aj mnohé akcie, ktoré organizujeme a na ktorých sa zúčastňujeme. V apríli sme zorganizovali
našu tradičnú akciu - výlet za prútkami a táto akcia bola zároveň prvým stretnutím mladých
hasičov pred začiatkom trénovania a súťaţenia. Mladí hasiči sa v Máji zúčastnili na okresnej
súťaţi hry PLAMEŇ v Galante, kde obsadili krásne druhé miesto. Táto súťaţ bola prípravou
na historicky I. súťaţ mladých hasičov v Abraháme, ktorá sa konala dňa 9.6 na ihrisku. Po 11
rokoch organizovania nočných súťaţí sme sa rozhodli dať príleţitosť nasledujúcej generácii
hasičov. Zúčastnilo sa 5 druţstiev - Abrahám, 2 druţstvá zo Sládkovičova, Jelka a
Tomášikovo. Súťaţilo sa v štyroch disciplínach - teória, poţiarny útok CTIF, poţiarny útok s
vodou a štafeta na 400m. Na 1. mieste sa umiestnilo staršie druţstvo zo Sládkovičova, na 2.
mieste sa umiestnili mladý hasiči z Abrahámu a na treťom mieste skončili mladý hasiči z
Jelky. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby
sa takáto súťaţ mohla konať. Hasičským druţstvám ďakujem za to, ţe prijali pozvanie a
zúčastnili sa na tejto súťaţi. Mladým hasičom ţelám veľa šťastia a úspechov v prebiehajúcej
sezóne a dúfam, ţe sa o rok budeme môcť opäť stretnúť u nás v Abraháme. Staršie druţstvo
hasičov sa zúčastnilo zatiaľ na súťaţiach vo Veľkých Úľanoch, Zelenči a v Jelke, kde sa po
dlhej dobe konali okresné previerky pripravenosti a podarilo sa nám skončiť na 6. mieste
v disciplínach štafeta a poţiarny útok s vodou. Hasičský zbor sa podieľal aj na organizovaní
kultúrno-spoločenských podujatí – stavanie mája, kladenie vencov k pamätnej tabuli Jána
Palárika, kladenie vencov k pomníku padlých vojakov a po veľmi dlhej dobe sa hasiči
zúčastnili aj procesie na sviatok Boţieho tela. Chcel by som sa touto cestou poďakovať
všetkým hasičom a tým ktorí nás podporujú za to, ţe môţeme spoločne preţívať takúto
krásnu jubilejnú sezónu.
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