Článok DHZ Abrahám uverejnený v Abrahámskych novinách – Júl
2019 (Uvedený článok si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)
Z činnosti hasičov v Abraháme
V sobotu 13.apríla prebehlo v obci Čierna Voda spoločné taktické cvičenie DHZ okresu
Galanta, zamerané na použitie diaľkovej dopravy vody pri hasení. Na cvičení sa zúčastnilo
celkovo 17 dobrovoľných zborov a jednotka OR HaZZ v Galante. Dĺžka diaľkovej dopravy
vody bola cca 2km. Cieľom cvičenia bolo preveriť pripravenosť a súčinnosť hasičských
jednotiek pri doprave vody pomocou dostupnej techniky, skontrolovať funkčnosť spojenia a
komunikáciu pri zásahu, stav hasičskej techniky a vecných prostriedkov. V stredu 17.apríla
boli hasiči požiadaní o prečistenie vodovodného potrubia v obci. Počas dňa došlo k poruche
kompresora na čerpacej stanici, ktorý sa po vyše 30tich rokoch činnosti musel vymeniť.
Našťastie sa podarilo zohnať vhodný kompresor a nainštalovať ho včas do čerpacej stanice.
Pri poruche sa nahromadili usadeniny v potrubí, ktoré sme pomocou koncových hydrantov
postupne vypúšťali v čase od 18:15 do 20:30. V tomto období počas troch týždňov došlo k
viacerým poruchám na vodovodnom potrubí pri predajni potravín v centre obce. Potrubie
staré vyše 50 rokov bolo na viacerých miestach prasknuté a bola nutná výmena. Po výmene
potrubia sme viackrát umývali cestu a chodník od zeminy. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali
pri riešení tejto havarijnej situácie! V sobotu 20.apríla na Veľkú noc sme strážili Boží hrob. V
piatok 26.apríla o 16:45 boli hasiči prostredníctvom operačného strediska v Trnave požiadaní
o pomoc pri likvidácii spadnutého stromu na ceste medzi obcami Hoste a Majcichov. Výjazd
bol vykonaný v čase 16:58 s technikou Iveco Daily 1+5. Po príchode na miesto udalosti bolo
zistené, že sa jedná o nalomený konár, ktorý obmedzoval jazdu v jednom pruhu. Po jeho
spílení hasiči pozametali vozovku od drobných úlomkov. O 17:56 sa jednotka vrátila na
základňu. V pondelok 29.apríla bol na hasičskom aute Iveco Daily vykonaný pravidelný
servis vo firme AGROTEC Nitra. Menili sa všetky potrebné oleje, filtre, kvapaliny podľa
plánu údržby a kontroloval sa celkový stav vozidla. V utorok 30.apríla sme opäť stavali máj
pri kultúrnom dome. V nedeľu 2.júna sme sa zúčastnili na oslavách MDD v obci Hoste, kde
bola pre deti pripravená ukážka hasenia požiaru. V sobotu 8.júna prebehlo na Váhu pri obci
Vinohrady spoločné cvičenie DHZ Pata, Abrahám a Šintava. Bolo zamerané na použitie
diaľkovej dopravy vody pri hasení pomocou sériovo zapojených čerpadiel. Preverila sa
pripravenosť a súčinnosť jednotiek, funkčnosť spojenia a komunikácia pri diaľkovej doprave
vody, stav techniky a vecných prostriedkov. V sobotu 15.júna sme na obecnom dni v
Abraháme pripravili pre deti hromadu peny. Tesne po detskej akcii na ihrisku o 18:55 bol
hasičom prostredníctvom operačného strediska v Trnave ohlásený požiar rodinného domu v
obci Pusté Úľany. Výjazd bol vykonaný v čase 19:00 s technikou Iveco Daily 1+5 a osobným
autom 1+2. Po príchode sa na mieste udalosti nachádzala jednotka HaZZ zo Serede a Galanty,
veliteľ zásahu určil činnosť pre našich členov. Prvá skupina vytvorila prívodné vedenie od
hydrantu k CAS30 Tatra 815-7, druhá skupina bola poslaná k haseniu požiaru a rozoberaniu
strešnej konštrukcie. Počas zásahu sa na miesto udalosti dostavila jednotka Policajného zboru,
DHZ Veľké Úľany a vyšetrovateľ príčin požiarov s termokamerou. Po likvidácii požiaru bol
vykonaný záverečný prieskum. Následne jednotka zbalila vecné prostriedky a v čase 21:05 sa
vrátila na základňu. V sobotu 22.júna sme sa zúčastnili Dňa detskej radosti v obci Malá Mača,
kde sme pre deti pripravili penu a malú ukážku techniky. Od Marca sme sa zapojili do
zvolávacieho systému Fireport, ktorý prostredníctvom volania a SMS upozorňuje členov na
výjazd. O jeho zavedení sa rozhodlo aj v priamej súvislosti s výstavbou hasičskej garáže. Tá
je momentálne dokončená a čaká ju kolaudácia. Počas Júna na nej prebiehali opravy, ktoré
riešila priamo firma EVAM plus, s.r.o. z Lubiny. Do garáže bol nainštalovaný pohon brány,

na ktorý prispela firma Rovami sumou 300€. Touto cestou im ďakujeme za pomoc a podporu!
V mesiaci Júl nás čakajú úpravy, ktoré budeme realizovať počas sťahovania, či už vo vnútri
alebo v okolí. Postupne sa do okolia navozí zemina, ktorej treba značné množstvo, zatiaľ bola
presunutá len malá časť zeminy. Po terénnych úpravách bude okolie garáže zatrávnené. Od
Apríla majú občania možnosť navštevovať nový zberný dvor smerom na Hoste. Do jeho
priestorov sme pred otvorením preniesli pneumatiky zo starého zberného dvora. Prenášať sa
budú ešte zvyšky stavebného odpadu, papiera a pôvodný plot od škôlky. Viac informácií
z činnosti prinesieme v budúcom čísle abrahámskych novín.
Róbert Hričo - predseda DHZ Abrahám

