Článok DHZ Abrahám uverejnený v Abrahámskych novinách – Júl
2018 (Uvedený článok si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)
Z aktuálnej činnosti DHZ Abrahám
V piatok 23. marca zorganizoval zbor ukážku techniky pre deti ZŠ v Abraháme. Na
školskom dvore sme deťom poukazovali techniku (hasičské auto s výbavou). Deti si
mohli vyskúšať hasenie hasiacim prístrojom CO2 a vodou. Sme veľmi radi, že aj takýmto
spôsobom môžeme deťom ukázať trošku z našej práce a osloviť ich. Vo štvrtok 29.marca
nám ešte pred sviatkami prišla poštou nová hasičská zástava. Keďže zreštaurovaná stará
zástava sa už nemôže používať, len ako pamiatka na výstavu, rozhodli sme sa objednať
novú zástavu. Zástavu zhotovila podľa nášho návrhu firma Alžbeta Straková. Je vyrobená
zo syntetických materiálov formou digitálnej sublimačnej tlače. Na modrej strane sa
nachádza znak DHZ Abrahám. Druhá strana podľa vzoru starej zástavy zobrazuje sv.
Floriána s nápisom - Bohu na slávu, blížnemu na pomoc. V protiľahlých rohoch oboch
strán sa nachádza znak DPO SR a znak zboru použitý na výšivke k vychádzkovým
uniformám. Palicu z bukového dreva zdobí na konci pamätná stuha, na ktorej je
napísaný dátum znovu založenia zboru a vyhotovenia zástavy. Celková cena novej
zástavy vrátane palice, pamätnej stuhy a prepravného obalu bola 504€. Túto sumu
uhradila obec z hasičského rozpočtu určeného na materiálne vybavenie a údržbu.
Zástava v najbližších rokoch bude reprezentovať náš zbor a obec pri rôznych kultúrnych
a sviatočných príležitostiach. V pondelok 30.apríla sme stavali máj pri kultúrnom dome.
VÚC Trnava nám aj tento rok poskytol finančné prostriedky na nočnú súťaž Železný
hasič v Abraháme. Dotácia z programu "Podpora športových aktivít a mládeže v roku
2018" bola schválená vo výške 500€. Prostriedky boli použité na hudobnú produkciu,
poháre pre víťazov a službu prvej pomoci. Dotácia tak prispela k skvalitneniu celého
podujatia. V sobotu 19.mája sme s DHZ Vlčkovce zorganizovali výcvik na Váhu v
Šúrovciach. Mali sme tak opäť možnosť vyskúšať výbavu protipovodňových vozíkov a
Iveca Daily. Okrem základnej skúšky čerpadiel a elektrocentrál sme stavali
protipovodňové bariéry. Tie sme plnili pomocou sústavy sériovo zapojených čerpadiel,
precvičili sme ich osadenie v nerovnom teréne a komunikáciu pomocou rádiostaníc.
Hasiči z Vlčkoviec si okrem toho vyskúšali čerpadlo PS12 a požiarny útok s dýchacími
prístrojmi. V nedeľu 20.mája boli hasiči o 17:00 privolaní na technický zásah medzi
obcami Abrahám a Malá Mača. Z dôvodu poruchy vozidla tu vytiekol motorový olej. Po
príchode na miesto udalosti o 17:15 sme vymedzili miesto udalosti a začali zasýpať
uniknutý olej sorbentom. Zakrátko sa dostavili pracovníci cestnej správy s ďalším
sorbentom. Počas zásahu bolo poškodené vozidlo odvezené odťahovou službou. Sorbent
s olejom bol na záver odobratý do vriec. Po očistení vozovky sa jednotka Iveco Daily 1+2
v čase 18:06 vrátila na základňu.
V sobotu 9.júna sa na ihrisku v Abraháme uskutočnil 6.ročník nočnej súťaže Železný
hasič. Do súťaže jednotlivcov sa prihlásilo 27 hasičov z dobrovoľných aj profesionálnych
zborov. Na súťažiacich tento rok čakalo 7 náročných disciplín v troch kategóriách - ženy,
muži do 30 rokov a muži nad 30 rokov. Súťažilo sa skoro do polnoci, po skončení
nasledovalo vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov. V kategórii ženy sa na prvom
mieste s časom 2 minúty 4,13 sekundy umiestnila Lucia Míková z DHZ Gáň. V kategórii
muži do 30 rokov zvíťazil Maroš Bošeľa z DHZ Polomka s časom 2 minúty 24,06 sekúnd.
Víťazom kategórie muži nad 30 rokov sa s časom 2 minúty 25,68 sekúnd stal Milan
Vyhlídal alias Kuko z DHZ Voderady. Po súťaži nasledovala zábava až do skorých
ranných hodín. Chceli by sme sa poďakovať hasičom za predvedené výkony a divákom
za podporu súťaže. Takisto našim sponzorom, bez ktorých by sa nám nepodarilo

zorganizovať takúto kvalitnú akciu. Konkrétne Obecnému úradu v Abraháme na čele so
starostom Ing. Igorom Némethom, VÚC Trnava, firme UNITEAM, časopisu Friško a
fotografovi Marek Kianička. Ďakujeme!
Róbert Hričo – predseda DHZ Abrahám

