Článok DHZ Abrahám uverejnený v Abrahámskych novinách – Júl 2015
(Uvedený článok si môţete prezrieť aj na www.abraham.sk)
Nová technika a nové možnosti v DHZ
Prvých polrok bol pre náš zbor nesmierne bohatý na zorganizované akcie. Koncom marca
sme sa zúčastnili na základnom kurze prvej pomoci, ktorý sa konal na hasičskej stanici v
Šúrovciach. Na školení sa okrem nás zúčastnili aj členovia DHZ Šúrovce a DHZ Gáň.
Základy prvej pomoci nám vysvetľovali skúsení inštruktori z Červeného kríţa a HaZZ SR.
V apríli sme zorganizovali tradičný výlet za prútkami a posledný aprílový deň sme postavili
máj pri kultúrnom dome. Streda 6. Mája sa navţdy zapíše do histórie nielen zboru, ale aj
obce. Pán minister vnútra Róbert Kaliňák nám slávnostne odovzdal nové vozidlo Iveco Daily
o ktoré sme poţiadali ešte minulý rok. Na obce prichádza s pomocou eurofondov nová
technika – vozidlá a protipovodňové prívesy. Do konca septembra má byť odovzdaných vyše
400 vozidiel Iveco Daily a vyše 600 protipovodňových vozíkov po celom Slovensku. Sme
radi, ţe aj do našej obce pribudla nová technika, ktorá nám umoţní rýchlejšie a efektívnejšie
pomáhať pri rôznych udalostiach. Nové vozidlo má okrem nádrţe na vodu aj svoje čerpadlo
a výbavu či uţ na poţiarny alebo technický zásah. Iveco tak nahradilo Aviu, ktorá uţ dlhšie
slúţila zboru a bola technicky zastaralá. Moţno niektorí z Vás si pamätajú na to ako chodili
hasiči pred pár rokmi po dedine a do helmy vyberali peniaze. Na Aviu sa v tej dobe
vyzbieralo vyše 20 000Sk. Bola to veľká pomoc od občanov Abrahámu, hasiči tak mohli
začať svoju činnosť naplno rozvíjať. Krátko na to postavili hasiči na obecnom úrade garáţ,
kde bola Avia zaparkovaná, a v ktorej bude odteraz bývať nové Iveco Daily. Chceli by sme sa
poďakovať ľudom ktorí v tej dobe pomohli nám hasičom. Na ich dar nikdy nezabúdame, aj
vďaka Vám bolo umoţnené aby sa do tejto obce dostala nová technika. Preto peniaze získané
predajom Avie budú investované opäť do nového vozidla, ktoré chceme aby čo najdlhšie
slúţilo občanom Abrahámu. Taktieţ by sme sa chceli vyjadriť k názorom ktoré sa tu v obci
šírili, ţe slávnostné odovzdávanie bola spolitizovaná akcia. Určite politika ovplyvňuje náš
kaţdodenný ţivot a v obci sa nájdu sympatizanti rôznych politických smerov a názorov, tzv.
miestny odborníci na politiku. Škoda ţe väčšina týchto odborníkov zostáva len pri silných
rečiach. Keby ich ústa vedeli robiť, Abrahám by bol na inej úrovni. Jednu vec ktorú im
môţeme my hasiči odkázať je tá, ţe hasiči pomáhajú kaţdému človeku bez rozdielov. Nech je
politický systém akýkoľvek, hasiči a záchranári tu musia byť pre nich kaţdý deň 365 dní
v roku. Ak to čo najviac ľudí takto pochopí, bude len dobre. Ako povedal pán minister pri
odovzdávaní - vozidlo je dar a zároveň splátka dlhu za prácu, ktorú dobrovoľní hasiči roky
vykonávajú pre svoje okolie, ľudí v ňom ţijúcich a toto vozidlo nám umoţňuje pokračovať
v našej práci. Netrvalo dlho a nové auto sme začali naplno vyuţívať. V nedeľu 31.mája
o 18.30 hod. bol hasičom ohlásený nebezpečne visiaci strom nad cestou za ihriskom. Keďţe
strom mal podhnité korene, bol vyvrátený a kaţdú chvíľu mohol spadnúť na cestu, rozhodlo
sa o uzavretí cesty a spílení stromu. Členovia zboru následne strom spilovali a vyčistili cestu
v oboch smeroch jazdy. Taktieţ sme sa zúčastnili kultúrnych akcií. V sobotu 30. mája sme sa
zúčastnili na výstave hasičskej a záchranárskej techniky Fireco v Trenčíne. Keďţe výstava
skončila skôr, rozhodli sme sa na obecnej akcii predviesť deťom nové vozidlo a okrem
ukáţky hasenia poţiaru sme pre nich pripravili malé penové prekvapenie. V sobotu 6.júna
sme boli pozvaní na oslavy dňa detí do Šúroviec. Vďaka hasičom zo Šúroviec sme strávili
príjemné popoludnie pri Váhu, kde sme mohli deťom spoločne ukázať techniku, venovať sa
im pri plnení rôznych disciplín a samozrejme ukázať niečo z hasenia poţiaru a vytvorili sme
pre nich hromadu peny.
V sobotu 13. júna sme na ihrisku v Abraháme zorganizovali v poradí uţ 3. ročník nočnej
súťaţe Ţelezný hasič, dodnes jedinú súťaţ tohto typu na Slovensku, ktorá sa koná v noci.
Súťaţ sme začali organizovať tradične ráno uprataním areálu, bez potreby fotografovania

a upozorňovania na neporiadok. Svoju energiu sme radšej vloţili do príprav, čo sa nám vrátilo
v podobe vydarenej akcie. Do súťaţe jednotlivcov, ktorá simuluje zásahovú činnosť hasiča
s pouţitím dýchacieho prístroja ako záťaţe, sa celkovo prihlásilo 31 pretekárov
z dobrovoľných aj profesionálnych zborov. Tento rok sme mohli opäť privítať našich bratov
hasičov z Českej republiky, konkrétne z jednotky SDH Velké Karlovice. Na trávnatom
povrchu čakalo pre súťaţiacich 7 náročných disciplín v troch kategóriách - ţeny, muţi do 30
rokov a muţi nad 30 rokov. Hasiči mali na trati dlhej 200m za úlohu roztiahnuť hadice,
vyliezť na 3m vysokú plošinu a vytiahnuť hadice, vykonať predpísaný počet úderov kladivom
v hammer boxe, preskočiť 2m vysokú bariéru (ţeny len 1m), ťahať 80kg figurínu na
vzdialenosť 10m (ţeny závaţie s pieskom), prekonať 5m tunel so závaţím a na záver trikrát
prevrátiť pneumatiku. Podujatie sme zahájili o 21.00 hod. za účasti plk. JUDr. Vojtecha
Valkoviča, riaditeľa KR HaZZ v Trnave, mjr. Mgr. Zoltána Takácsa, riaditeľa OR HaZZ
v Trnave a pplk. Ing. Zoltána Tánczosa, riaditeľa OR HaZZ v Galante. Po úvodných
príhovoroch boli súťaţiaci poučený o pravidlách a bezpečnosti, potom nasledovalo plnenie
disciplín v kategórii ţeny. Rozhodcami súťaţe boli členovia DHZ Šúrovce – veliteľ Marek
Martinkovič a hasiči Matej Líška a Róbert Uhrák. Súťaţilo sa do neskorých nočných hodín,
krátko po polnoci nasledovalo vyhodnotenie súťaţe, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.
V kategórii ţeny sa na treťom mieste umiestnila Dáša Richterová z DHZ Opatovce nad Nitrou
s časom 1 minúta 58 sekúnd. Na druhom mieste skončila Diana Juríková z DHZ TU Zvolen
s časom 1 minúta 53 sekúnd. Prvé miesto získala Lucia Míková z DHZ Gáň s časom 1 minúta
52 sekúnd. V kategórii muţi do 30 rokov sa na treťom mieste umiestnil Michal Libiček
z DHZ TU Zvolen s časom 2 minúty 25 sekúnd. Na druhom mieste skončil Peter Wojatschek
z DHZ Trstín s časom 2 minúty 22 sekúnd a na prvom mieste s časom 2 minúty 19 sekúnd sa
umiestnil víťaz kategórie Rastislav Bohuš z DHZ Suchá nad Parnou. V kategórii muţi nad 30
rokov na treťom mieste s časom 2 minúty 28 sekúnd skončil Adrián Ficík zo ZHÚ U.S.Steel
Košice. Na druhom mieste sa s časom 2 minúty 26 sekúnd umiestnil Marek Suchoň z DHZ
Šenkvice. Jasným víťazom kategórie a ţelezným hasičom s najlepším časom 2 minúty 17
sekúnd sa stal Milan Vyhlídal alias Kuko z DHZ Voderady. Po súťaţi nasledovala zábava aţ
do skorých ranných hodín. Chceli by sme sa poďakovať hasičom za účasť a predvedené
výkony. Sme radi, ţe táto súťaţ nie je len o plnení disciplín, ale je to skutočná oslava
a stretnutie našej hasičskej rodiny. Na záver by sme chceli poďakovať našim sponzorom, bez
ktorých by sa nám nepodarilo zorganizovať takúto kvalitnú akciu. Boli to v prvom rade
Obecný úrad Abrahám a POD Abrahám. Poďakovanie patrí takisto firmám CleanSol, Rovami
a Šimúnek, ktoré sa rozhodli podporiť naše podujatie. Či uţ to bola plošina alebo
občerstvenie, bola to veľká pomoc pre nás. Svojou pomocou podporili všetkých hasičov na
súťaţi. Dúfame, ţe sa o rok opäť stretneme a oslávime našu činnosť na ďalšom ţeleznom
hasičovi!
Kolektív hasičov DHZ Abrahám

