Článok DHZ Abrahám uverejnený v Abrahámskych novinách – December
2011
(Uvedený článok si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)

Záver roka v hasičskom zbore
Po veľmi úspešnej športovej sezóne v DHZ Abrahám nastal čas aj na prevenciu. Plánované
preventívne protipožiarne kontroly sa uskutočnili v sobotu 15.10, kde kontrolná hliadka
v zložení Peter Čambál, Marek Parák a Róbert Hričo kontrolovala nehnuteľnosti, najmä
prístup k hlavným uzáverom plynu, vody a elektrickej energie a zisťovala typ kúrenia.
Uvedené údaje sme podľa stanovených predpisov zaslali na krajský úrad požiarnej ochrany
v Trnave. Kontroly prebiehali od č. domu 100 až po č. domu 200. Chceme sa poďakovať
všetkým ľudom, ktorí nám otvorili a umožnili kontrolu a taktiež za pozitívny prístup k nám
hasičom. Dňa 20.10 naši hasiči zabezpečovali dohľad po rozsiahlom požiari v Pustých
Úľanoch. Profesionálnym hasičom zo Senca, Galanty a Serede sa po vyše 4 hodinách podarilo
uhasiť požiar, ktorý vznikol pri rozoberaní čerpacích zariadení PHM. Po dobu troch hodín
hasiči Štefan Palčo, Peter Čambál a Marek Parák zabezpečovali dohľad nad miestom požiaru.
Dňa 8.11. bol dobrovoľným hasičom oznámený požiar strniska a zvyškov po zbere kukurice
na konci našej obce pri vinohrade. Jednalo sa o vypaľovanie, ktoré sa však majiteľom vymklo
spod kontroly. Na hasenie boli použité hasiace prístroje a drobné ohniská požiaru boli
zahádzané zemou. Nasledujúce 2 hodiny hasiči Štefan Palčo, Róbert Hričo a Peter Čambál
zabezpečovali dozor. Podrobnejší článok o situácii v Pustých Úľanoch ako aj fotky zo
zásahov môžete nájsť na www.dhzabraham.sk. Na stránke okrem nových fotografií nájdete
všetky akcie na ktorých sme sa zúčastnili, naše pripravované akcie, staršie články
z abrahámskych novín a čerpanie financií z obecného rozpočtu. Blíži sa záver roka a s ním
rozsiahla technická príprava na ďalšiu sezónu. Nezabúdame ani na to, že nasledujúci rok to
bude pre náš zbor 15 rokov od znovu založenia v roku 1997. Chcel by som sa poďakovať
všetkým hasičom a všetkým ľudom za podporu a do nového roka Vám prajem veľa šťastia
a úspechov.
Róbert Hričo – predseda DHZ Abrahám

