Článok DHZ Abrahám uverejnený v Abrahámskych novinách – November
2014
(Uvedený článok si môţete prezrieť aj na www.abraham.sk)
Po 17 rokoch sme sa dočkali

Ako sme Vás uţ informovali v predchádzajúcom čísle abrahámskych novín, koncom Júna
sme začali s prípravnými prácami pre našu novú hasičskú zbrojnicu. Počas celého mesiaca
Júla prebiehali práce na budúcich základoch – vykopávali sme a betónovali nosné pätky pre
kontajnery, kopali sme prípojky pre elektrinu, vodu a kanalizáciu. Následne sme upravovali
povrch, bolo potrebné doviesť a rovnomerne navoziť kameň. Práce prebiehali podľa plánu
vďaka čomu mohla firma EKO-BAU s.r.o. v piatok 25.7. priviesť a zmontovať kontajnery,
ktoré spolu vytvorili našu novú hasičskú zbrojnicu. V posledných dňoch na zbrojnici prebehli
posledné úpravy pred tým, neţ sa začnú sťahovať všetky potrebné veci z pôvodného klubu.
Vykopali sme a zapojili vodu, boli namontované a spustené elektrické hodiny, namontované
svetlá v miestnostiach, priviezli sme nábytok a základné vybavenie. V priebehu októbra
plánujeme aj slávnostné otvorenie novej zbrojnice za účasti hasičov z okolitých zborov.
Sme veľmi radi, ţe máme konečne svoje dôstojné miesto, kde sa môţeme stretávať a mať
uloţenú potrebnú techniku. Toto dielo je dôkazom takmer 18 rokov trvajúcej kvalitnej práce
hasičov pre našu obec a obyvateľov v nej ţijúcich. Cesta k novej zbrojnici nebola ľahká, často
sme sa stretali s nepochopením, ale musíme povedať ţe aj s veľkou podporou od mnohých
občanov. Z nášho nie veľmi veľkého rozpočtu by sa takéto dielo nepodarilo zrealizovať,
pretoţe musíme pokryť energie, pohonné hmoty a základnú údrţbu. Našlo sa však riešenie
ktoré premenilo sen na skutočnosť. Pouţitím obytných kontajnerov, ktoré boli cenove
dostupné aj pre obecný rozpočet, bolo moţné výstavbu zrealizovať. S myšlienkou novej
hasičskej zbrojnice prišiel pred štyrmi rokmi nový starosta obce Ing. Igor Németh. Zo
začiatku sa nám to zdalo nemoţné, nakoľko sme viackrát ţiadali o nové priestory. Buď neboli
peniaze alebo vhodné miesto. Neúnavným hľadaním riešenia výstavby hasičskej zbrojnice sa
podarilo pánovi starostovi nájsť kompromis medzi našimi poţiadavkami a moţnosťami
obecného rozpočtu. Postupne aj obecné zastupiteľstvo odobrilo zámer starostu a nás hasičov o
vybudovanie nových priestorov zbrojnice. Čaká nás ešte veľa práce ale veríme, ţe aj s Vašou
podporou sa nám to podarí. Časom plánujeme postaviť garáţ, ktorá chýba k plnohodnotnému
vyuţívaniu zbrojnice. Taktieţ sme poţiadali o nové hasičské auto Iveco Daily, ktoré sa
koncom roka začne prideľovať dobrovoľným hasičským zborom. Iste, vţdy bude dochádzať
k nezhodám. Ľudia sa stále budú pýtať prečo majú hasiči toto, načo potrebujú tamto a pod.
Niektorí zas budú hovoriť o tom ako by postavili lepšiu a hlavne murovanú zbrojnicu. Škoda
len, ţe keď mali títo ľudia príleţitosť, nikdy ju nevyuţili a chovali sa úplne inak. Problémom
bola a je neustále závisť ktorá je v našej spoločnosti zakorenená. Ľudia závidia druhým
úspech a schopnosť niečo spraviť, keďţe oni ani prstom nepohnú keď treba pomôcť. Sme si
istý, ţe investícia do hasičského zboru nie je zbytočná, pretoţe sa snaţíme zabezpečovať
ochranu pred poţiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami. Kaţdý občan v našej obci môţe
raz potrebovať pomoc a my sme tu nato, aby sme pomohli bez rozdielu o koho ide. Nová
zbrojnica určite pomôţe zvýšiť záujem o prácu hasičov. Hasičstvo tak v našej obci nezanikne
a všetci občania budú mať aj v budúcnosti zabezpečenú pomoc. My hasiči na sebe tvrdo

pracujeme, sme stále lepší, zveľaďujeme našu obec a pomáhame občanom v núdzi. Svojou
prácou, či uţ pri výstavbe novej zbrojnice, pri čistení a zariaďovaní starého klubu v roku 1997
alebo pri iných činnostiach(údrţba techniky, brigády, obecné akcie, zásahy) za posledných
takmer 18 rokov sme obci ušetrili nemalé finančné prostriedky. Nehanbíme sa za svoju prácu
a radi to dnes pripomíname. Nič by sa však neudialo bez hasičov v zbore a bez ľudí, ktorí nám
dodnes pomohli. Preto by sme sa touto cestou chceli poďakovať v prvom rade všetkým
hasičom, ktorí svoj voľný čas venovali nielen prípravným prácam na zbrojnici, ale takisto ho
venovali akejkoľvek inej činnosti v hasičskom zbore od znovu zaloţenia v roku 1997 aţ
dodnes. Bez ich námahy a snahy za tie roky by sme sa nikdy nedopracovali k nášmu novému
"hasičskému domovu". Rád by som pripomenul aj konkrétne mená hasičov, ktorí poloţili
a pracovali na základoch novej hasičskej zbrojnice. Boli to Štefan Palčo, Peter Čambál,
Tomáš Heriban, Pavol Čambál, Andrej Ivančík, Matej Banáš, Erik Vyskoč, Jozef Hrubčin,
Milan Ţgančík, Martin Kralovič, Jozef Banáš a Róbert Hričo. Osobitne by sme sa chceli
poďakovať pánovi starostovi Ing. Igorovi Némethovi, ktorý bol hlavným iniciátorom a
bojoval s nami za novú hasičskú zbrojnicu. Taktieţ veľké poďakovanie patrí poslancom
obecného zastupiteľstva, ktorý svojim rozhodnutím posunuli hasičský zbor v Abraháme vpred
a podporili snaţivých mladých ľudí. Firme Elektromont s.r.o. ďakujeme za pomoc pri
zavedení elektriny do zbrojnice a poskytnutie techniky. No a v neposlednom rade patrí
úprimná vďaka všetkým ľuďom, ktorí kedykoľvek podali pomocnú ruku nám hasičom v
Abraháme. Ďakujeme!!!
Kolektív hasičov DHZ Abrahám

