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(Uvedený článok si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)

Z činnosti hasičského zboru
Jedna z hlavných úloh, ktorú má dobrovoľný hasičský zbor v obci plniť je prevencia. V júli
tohto roka DHZ Abrahám začal s kontrolou hydrantov v našej obci, ktorá bola rozdelená na tri
etapy. Skontrolované boli všetky hydranty vrátane koncových hydrantov, ktoré musia byť
v pravidelných intervaloch vypúšťané, najmä z hľadiska zanášania potrubia a čistoty vody.
V novembri boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly od čísla domu 200 po číslo
domu 300. Počas leta hasiči zorganizovali výlet do Terchovej. Dňa 28.7. bol vyhlásený cvičný
poplach za účelom preverenia pripravenosti k zásahu, techniky a SMS zvolávacieho systému.
Výjazd sa uskutočnil za 7 minút od zaslania SMS členom zboru. Po cvičení prebehlo krátke
školenie a zopakovanie si obsluhy hasiaceho zariadenia a napĺňania nádrže na vodu. Hasičský
zbor sa podieľal aj na organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí. V sobotu 1. septembra
sme postavili a neskôr večer aj dozerali na zapálenie vatry ústavy. Pripomenuli sme si tak 20.
výročie schválenia základného zákona našej krajiny. Presne o dva týždne 15. septembra sa
naši členovia zúčastnili procesie a sv. omše pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny
Márie patrónky Slovenska. V nedeľu 23. septembra boli hasiči požiadaný o pomoc pri
likvidácii vody zo zatopených pivníc z dôvodu poškodenia vodovodnej prípojky. Za pomoci
ponorného kalového čerpadla bola vyčerpaná voda z dvoch pivníc. Počas jesene dostali
príležitosť taktiež mladí hasiči, ktorí sa zúčastnili branného preteku v Blatnom, kde s časom
27 minút a 13 sekúnd obhájili minuloročné prvenstvo v staršej kategórii. Víťazné družstvo
bolo zložené z týchto členov: Matej Grossman, Adam Bacigál, Lukáš Hoffer a Jozef Banáš.
Mladým hasičom gratulujeme k zaslúženému víťazstvu a zároveň ďakujeme za krásnu sezónu
plnú úspechov, v ktorej reprezentovali náš zbor a našu obec. V sobotu 13. októbra sa
uskutočnilo požiarno-taktické cvičenie, ktoré sa konalo v priestoroch bývalej ozdravovne.
Cvičenie pozostávalo z hasenia požiarov pomocou vysokotlakového zariadenia, hasiacich
prístrojov a vyhľadávania osôb. Hasiči si tak precvičili samotnú techniku hasenia, prieskum
budovy, prácu s motorovou pílou a použitie dýchacích prístrojov. Dňa 18. októbra sa v
kultúrnom dome v Abraháme uskutočnilo zasadnutie krajského výboru dobrovoľnej požiarnej
ochrany. Výbor prijal naše pozvanie a mohol tak v príjemnom prostredí prerokovať a
vyhodnotiť svoju činnosť. V sobotu 1. decembra členovia zboru vynášali a pilovali staré
dubové trámy z kostolnej veže. Tieto trámy, staré vyše 200 rokov, boli veľmi ťažké a bez ich
odstránenia by nebolo možné v budúcnosti vyčistiť a zrekonštruovať celé prvé podlažie na
veži. V sobotu 8. decembra sa uskutočnili prvé vianočné trhy v Abraháme, kde sme v
spolupráci s obecným úradom uvarili a predávali kapustnicu. Kapustnica podľa názorov ľudí
bola vynikajúca a sme radi, že sme mohli priložiť ruku k dielu pri tejto veľmi vydarenej
adventnej akcii. Zároveň ďakujeme ľudom, ktorí nám pomáhali nielen pri varení, ale aj pri
organizovaní vianočných trhov.
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