Článok DHZ Abrahám uverejnený v Abrahámskych novinách –
December 2013
(Uvedený článok si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)
Činnosť dobrovoľných hasičov a nové možnosti
Hasičský zbor čakajú v nasledujúcom roku veľké zmeny, ale ešte predtým Vám ponúkam
prehľad o činnosti dobrovoľných hasičov v Abraháme v tomto polroku:
V nedeľu 14.júla o 16.00 hod. bol hasičom ohlásený požiar v záhrade rodinného domu, kde
horela latrína a uložené drevo. Vďaka ľudom, ktorí už na mieste požiar hasili sa nič vážneho
nestalo a celé okolie bolo napokon schladené a zaliate vodou.
V sobotu 20.júla sme sa zúčastnili gulášovej súťaže Abrahámsky kotlík. Po dvoch rokoch
súťažnej pauzy sme dokázali uvariť guľáš, s ktorým sme sa umiestnili na prvom mieste!
V piatok 26.júla o 19.00 hod. bol hasičom ohlásený požiar stohu repkovej slamy za Pustými
Úľanmi. Po príchode sa na mieste nachádzali profesionálny hasiči zo Serede, ktorí nás
oboznámili so situáciou. Horiaci stoh sa nachádzal v blízkosti cesty so suchým porastom a
kvôli vysokým teplotám sa k nemu nedalo priblížiť, preto muselo byť okolie len schladzované
vodou. Po asi dvoch hodinách nám bolo odovzdané miesto požiaru, ktoré sme kontrolovali až
do 4.00 hod. rána, kedy sme naposledy celé okolie zaliali vodou a skontrolovali, aby
nevznikol ďalší požiar.
V stredu 31.júla boli hasiči požiadaný o pomoc pri odstránení sršnieho hniezda, ktoré sa
nachádzalo na povale rodinného domu. Hniezdo nemohlo byť zapálené, preto sa muselo
vyčistiť s biolitom a po jeho zlikvidovaní bolo spálené.
V utorok 6.augusta došlo v poobedných hodinách k spadnutiu starej vŕby, ktorá sa nachádzala
v tesnej blízkosti miestneho rybníka. Vŕba sa v nasledujúcich dvoch dňoch musela postupne
spilovať a keďže váha stromu bola príliš veľká, k jej vytiahnutiu musela byť dodaná ťažká
technika z abrahámskeho družstva.
V sobotu 31.augusta sme v spolupráci s MO Matice slovenskej v Abraháme postavili a neskôr
večer dozerali na zapálenie vatry ústavy, ktorou sme si pripomenuli jej schválenie pred 21
rokmi.
V nedeľu 20. októbra sme sa zúčastnili na stretnutí dobrovoľných hasičov Trnavského kraja s
ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom. Na tomto stretnutí bol predstavený projekt
celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej
republiky. Do tohto projektu sú zapojené všetky dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku,
ktoré sú podľa technického vybavenia a času výjazdu zaradené v jednotlivých kategóriách.
Cieľom stretnutia bolo formou prednášky a následnej diskusie objasniť jednotlivé body
týkajúce sa konkrétneho zapojenia dobrovoľných zborov do zásahovej činnosti, získavania
techniky, čerpania dotácií, školení členov a pod. Projekt by sa mal naplno rozbehnúť v roku
2014.
V dňoch 18.-19. a 26.-27. októbra sa hasiči Tomáš Heriban a Róbert Hričo zúčastnili
základnej prípravy členov hasičských jednotiek. Ide o školenie, ktoré organizuje Dobrovoľná
požiarna ochrana SR v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom SR, za účelom
skvalitňovania členskej základne dobrovoľných hasičský zborov na Slovensku. Toto školenie
sa konalo na hasičskej zbrojnici v Galante pod vedením mjr. Ing. Zoltána Tánczosa, riaditeľa
OR HaZZ v Galante. Pozostávalo z prednášok, na ktorých sa preberala legislatíva, technika,
spôsoby zdolávania požiarov a ich hasenie, poskytovanie prvej pomoci a pod. Nechýbali ani
praktické ukážky záchrany osôb z havarovaného vozidla, použitia vysokozdvižnej plošiny a
hasenia horiaceho auta. V posledný deň školenia hasiči úspešne vykonali záverečnú skúšku.
Vo štvrtok 20.11. prebehla kontrola hydrantov v obci. Skontrolované boli všetky koncové
hydranty a hydranty s dobrým prístupom pre hasičskú techniku, ktoré musia byť v

pravidelných intervaloch vypúšťané a musí sa overiť ich funkčnosť, hlavne pred zimou.
Zároveň slúžia na prečistenie vodovodného potrubia od usadenín a v prípade zásahu na
dopĺňanie vody.
V sobotu 30.11. boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly od č. domu 300 po č. domu
400. Zisťovalo sa umiestnenie hlavných uzáverov plynu, vody a elektrickej energie a typ
kúrenia. Uvedené údaje sa každoročne zasielajú na okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante.
V sobotu 7. decembra sme po roku opäť uvarili a predávali kapustnicu na adventných trhoch
v Abraháme. Atmosféra bola vynikajúca, na trhoch sa predstavilo 21 predávajúcich, ktorí
ponúkali rôzne výrobky. Nechýbalo ani kultúrne vystúpenie žiakov materskej a základnej
školy. V bufete sa okrem kapustnice predávali lokše, štrúdle, punč a varené víno. Medzi
predávajúcimi bol aj náš veliteľ a včelár Štefan Palčo so svojimi včelími produktmi.
Ako môžete vidieť, práca dobrovoľných hasičov je veľmi rôznorodá. Venujeme sa prevencii
domov a hydrantov (hlavná povinnosť zo zákona), zasahujeme všade tam kde je to
potrebné, taktiež sa zúčastňujeme na školeniach, cvičeniach a spoločensko-kultúrnych
akciách. V rámci svojich možností udržujeme hasičskú techniku v stave pripravenosti. Toto
všetko by nebolo možné bez finančnej podpory obecného úradu a ľudí, ktorí svoju hasičskú
záľubu a poslanie berú vážne a dokážu obetovať svoj voľný čas pre iných. Aké zmeny nás
teda čakajú?
Vláda na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 6. novembra prerokovala a schválila návrh zákona
o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov. Od
budúceho roka budú tak dobrovoľné hasičské zbory ešte viac podporované štátom. Môžeme
povedať, že sa jedná o čiastočnú profesionalizáciu dobrovoľných hasičov. Každý zbor bude
zaradený do kategórie A, B alebo C. My konkrétne sme boli vďaka technickému stavu,
zaškoleným členom a aktívnej činnosti v okrese Galanta zaradený do kategórie A. Vďaka
tomu budeme môcť čerpať dotácie na hasičskú techniku, školenia a získavať ľahšie novú
techniku vrátane náhradných dielov. V prípade potreby budú dobrovoľný hasiči
z jednotlivých skupín zvolávaní a budú pomáhať profesionálnym zložkám, či už pri
kalamitách alebo požiaroch. Pre nás hasičov to znamená prijať výzvu, aby sme si svoje
povinnosti plnili zodpovedne, samozrejme za podpory našich občanov. Na základe týchto
všetkých podnetov a dlhodobej aktívnej činnosti sme sa rozhodli na poslednom zasadnutí
obecného zastupiteľstva prediskutovať s poslancami a starostom možnosť postaviť hasičskú
zbrojnicu. Poslanci so starostom nám vyšli v ústrety a vyčlenili na tento projekt financie
z obecného rozpočtu. Čaká nás rok nových možností, zmien a chcel by som v mene hasičov
poďakovať všetkým ľudom, ktorí nás podporovali a neustále podporujú – obecnému úradu,
najmä pánu starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, občanom tejto obce, našim
rodinám. Sme radi, že sa v tejto obci stále nájdu ľudia, ktorí vedia oceniť našu prácu
a aktivity. Každý rok tak môžeme rozvíjať našu činnosť, pomáhať obci a jej obyvateľom,
robiť to čo nás baví. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka
želáme len to najlepšie!
Róbert Hričo – predseda DHZ Abrahám

