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Činnosť hasičov počas roka 2016
S blížiacim sa koncom roka prinášame čitateľom abrahámskych novín prehľad
a zaujímavosti z činnosti dobrovoľných hasičov v našej obci. Pre nás hasičov to bol
mimoriadne úspešný rok. Podarilo sa nám obnoviť družstvo mladých hasičov, vďaka
modernej technike ktorú sme dostali sa zlepšila činnosť zboru po každej stránke, nie len
zásahovej. Počas roka sa hasiči zdokonaľovali na viacerých školeniach. V okrese Galanta
prišlo k prehĺbeniu spolupráce medzi jednotlivými zbormi, čoho výsledkom boli
spoločné cvičenia organizované v Šintave a v Abraháme. Podieľali sme sa taktiež na
spoluorganizovaní kultúrnych podujatí v našej obci. Keď sa pozrieme spätne na
jednotlivé akcie zboru, každá jedna by sa nezaobišla bez práce mladých ľudí, ktorí ju
vykonávajú dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Často krát musia zrušiť alebo presunúť
svoje súkromné akcie, naplánovať si dovolenku na daný termín, vybaviť si voľno,
uvoľniť sa z práce či zo školy. Bez dobrej partie, ktorá má správnu motiváciu a vidí stále
vo svojej činnosti význam by tento zbor už dávno neexistoval. Významnou mierou
k tomu prispieva súčasná finančná podpora dobrovoľných hasičov zo strany štátu. Pre
skupinu B v ktorej sa nachádzame je to 2000€. Vďaka týmto peniazom, ktoré dostávame
štvrtý rok môžeme dokúpiť do auta a zbrojnice potrebné vybavenie, osobnú výstroj,
zúčastniť sa školení alebo vykonať servis na technike. Zbory sa celom Slovensku
prechádzajú postupnou reformou, približujú sa viac k profesionálnym hasičom, a ich
činnosť sa sústreďuje viac na požiarnu ochranu ako na športovú či kultúrnu oblasť.
V našej obci sa stále nájdu po rokoch ľudia ktorí pochybujú o práci hasičov, závidia nám
financie, pokrok a zlepšenie, kritizujú nás vo viacerých veciach. Samozrejme nie sme
najlepší na svete, ani sme to nikdy netvrdili, tiež sme len ľudia a máme svoje chyby.
S ľuďmi v obci máme svoje dobré a zlé skúsenosti, no napriek tomu sa stále chceme
podieľať na živote v obci. Dlhodobým trendom obecných organizácii je byť videný čo
najviac. Máme v obci ľudí čo sa potrebujú nonstop ukazovať, upozorňovať na seba
rozličnými spôsobmi. Hasiči tento trend nenasledujú, pretože sú k dispozícii vždy keď
ich je najviac treba, v čase keď ostatní ľudia sa potrebujú len pozerať a dopĺňať situáciu
múdrymi rečami. Pekným príkladom býva stavanie mája, ktorý sme tento rok stavali
tradične koncom apríla. Je to krásna akcia určená hlavne pre deti aby sa im zachovalo
niečo málo z tradícii, detská radosť vie potešiť a inšpirovať. V obci Abrahám existuje
a žije kopec šikovných mladých ľudí s rôznym nadaním. Niektorí radi dvíhajú činky
a chvália sa tým na internete, iný obľubujú zápasenie s lavičkou na zastávke alebo
s drahou kamerou na stĺpe, máme tu anonymných umelcov a hrdinov s fľašou alkoholu v
ruke. Čo bráni týmto mladým ľudom postaviť máj tak ako to robili predchádzajúce
generácie? Odpoveď je jednoduchá - nemajú na to, pretože vytvoriť niečo v obci stojí
viac námahy ako zničiť. Mesiac Jún patrí každý rok najväčšej akcii ktorú organizujeme
a tou je súťaž Železný hasič. Týždeň pred našou súťažou sme sa ešte stihli zúčastniť
okresných previerok pripravenosti v Trsticiach, kde družstvá z celého okresu súťažili
v štafete a v požiarnom útoku. V sobotu 18. júna sa na ihrisku v Abraháme uskutočnil

v poradí už 4. ročník nočnej súťaže Železný hasič. Dodnes je to jediná nočná súťaž tohto
typu na celom Slovensku. Do súťaže jednotlivcov, ktorá simuluje zásahovú činnosť
hasiča s použitím dýchacieho prístroja ako záťaže, sa celkovo prihlásilo 26 pretekárov
z dobrovoľných aj profesionálnych zborov. Na trávnatom povrchu čakalo pre
súťažiacich 7 náročných disciplín v troch kategóriách - ženy, muži do 30 rokov a muži
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 (ženy len 1m), ťahať 80kg figurínu na
vzdialenosť 10m (ženy závažie s pieskom), prekonať 5m tunel so závažím a na záver
trikrát prevrátiť pneumatiku. Pred začatím podujatia bola pre deti pripravená ukážka
techniky, hasenie požiaru a bohatá pena. Podujatie sme zahájili o 21.30 hod. za účasti
starostu obce Ing. Igora Németha a mjr. Mgr. Zoltána Takácsa, riaditeľa OR HaZZ
v Trnave. Po úvodných príhovoroch boli súťažiaci poučený o pravidlách a bezpečnosti,
potom nasledovalo plnenie disciplín v kategórii ženy. Súťažilo sa do neskorých nočných
hodín, krátko po polnoci nasledovalo vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie výsledkov
a odovzdanie cien. V kategórii ženy sa na treťom mieste umiestnila Veronika
Jankovičová z DHZ Gáň s časom 2 minúty 27 sekúnd. Na druhom mieste skončila Dáša
Richterová z DHZ Opatovce nad Nitrou s časom 2 minúty 20 sekúnd. Prvé miesto získala
po roku opäť Lucia Míková z DHZ Gáň s časom 2 minúty 5 sekúnd. V kategórii muži do
30 rokov sa na treťom mieste umiestnil minuloročný víťaz kategórie Rastislav Bohuš z
DHZ Suchá nad Parnou s časom 2 minúty 32 sekúnd. Na druhom mieste skončil Tomáš
Bobiš z DHZ Hodruša - Hámre s časom 2 minúty 22 sekúnd a na prvom mieste
s najlepším časom 2 minúty 19 sekúnd sa umiestnil víťaz Peter Baša z HaZZ v Trnave. V
kategórii muži nad 30 rokov na treťom mieste s časom 2 minúty 49 sekúnd skončil Peter
Vida z DHZ Bojnice. Na druhom mieste sa s časom 2 minúty 34 sekúnd umiestnil Michal
Libiček z DHZ TU Zvolen. Víťazom kategórie s časom 2 minúty 24 sekúnd sa stal Adrián
Ficík z TFA Teamu Slovakia. Po súťaži nasledovala zábava až do skorých ranných hodín.
Ďakujeme hasičom za účasť a predvedené výkony, ukázali že dokážu prekonať nielen
disciplíny ale aj samých seba. Takisto našim sponzorom, bez ktorých by sa nám
nepodarilo zorganizovať takúto kvalitnú akciu, konkrétne Obecný úrad Abrahám na čele
so starostom Ing. Igorom Némethom, firmy CleanSol, Rovami a Šimúnek. Naša vďaka
patrí takisto divákom, ktorí príšli pozrieť a povzbudiť hasičov alebo sa len tak zabaviť.
Sme radi, že môžeme pre nich pripraviť športovo-kultúrnu akciu, kde vidia hasičinu
z inej stránky ako bola doteraz prezentovaná. Súčasne pozdravujeme kritikov súťaže,
práve oni sú tiež našou inšpiráciou robiť túto súťaž. S radosťou im odporúčame
zorganizovať rovnako kvalitnú akciu, určite si budú viac vážiť hodnotu ľudskej práce.
Mesiac Júl bol pre hasičov najaktívnejší. Na začiatku mesiaca sme sa zúčastnili dňa detí
na ranči v Galante, kde sme v spolupráci s firmou Datalogic pripravili pre deti ukážku
techniky a penu z ktorej mali deti najväčšiu radosť. V piatok 8. júla členovia DHZ
vykonali každoročný výcvik v protiplynovom stredisku v Slovnafte. Toto školenie slúži
na overenie fyzickej a psychickej pripravenosti hasičov v podmienkach simulujúcich
podmienky pri zásahu s dýchacími prístrojmi. Hasiči si v polygóne precvičili pohyb,
vyhľadávanie osôb a nebezpečných látok v zadymenom prostredí, komunikáciu,

spoluprácu pri zdolávaní prekážok a prekonávanie stiesnených priestorov. To všetko s
použitím dýchacích prístrojov Saturn S7. Na záver im bol udelení certifikát, ktorý ich
oprávňuje používať dýchacie prístroje celý ďalší rok. V sobotu 16. Júla hasiči varili guláš
na gulášovej súťaži, ktorá sa konala na ihrisku v Abraháme. V pondelok 18. júla boli
hasiči požiadaný o pomoc pri odstránení osieho hniezda, ktoré sa nachádzalo pod
strechou rodinného domu. V nedeľu 24. júla v ranných hodinách bol hasičom
prostredníctvom operačného strediska v Trnave nahlásený technický výjazd - čerpanie
vody po búrke z podzemnej garáže v Galante. V sobotu 30. júla sme sa zúčastnili
spoločného cvičenia pri Váhu v Šintave. Toto cvičenie, ktorého sa okrem nás zúčastnili aj
DHZ Pata a DHZ Šintava, bolo zamerané na preskúšanie novej techniky a výbavy, ktorú
zbory získali za posledné obdobie. Pozornosť sme venovali hlavne protipovodňovému
vozíku a jeho výbave. Oboznámili sme sa s postupmi pri čerpaní vody pomocou
benzínového čerpadla, plávajúceho čerpadla a elektrického kalového čerpadla s
použitím elektrocentrály. Vyskúšali sme protipovodňové bariéry - ich správne uloženie,
upevnenie a naplnenie. V piatok 26. augusta nás zavolali organizátori abrahámskej
cyklotúry, aby sme im pomohli zlikvidovať sršnie hniezdo na poľovníckom posede
v streleckom areáli. Sršnie hniezdo sme zlikvidovali pomocou snehového hasiaceho
prístroja. Vo štvrtok 1. septembra sme postavili a neskôr večer dozerali na zapálenie
vatry ústavy. Pripomenuli sme si tak 24. výročie schválenia základného zákona našej
krajiny. V sobotu 1. októbra sa naši mladí hasiči prvýkrát zúčastnili branného preteku v
obci Blatné. Spomedzi 23 tímov v staršej kategórii sa dokázali umiestniť na deviatom
mieste. Keďže to bol ich posledný pretek v tomto roku, chceli by sme sa im poďakovať
za vzornú reprezentáciu nášho zboru počas celého roka a do novej sezóny im želáme
veľa šťastia a úspechov. Chceme upozorniť že nábor mladých hasičov vo veku od 8 do 15
rokov prebieha počas celého roka. Deti ktoré budú mať záujem nech nás kontaktujú
prostredníctvom facebook stránky DHZ Abrahám, kontaktov na hasičov alebo napíšu
mail na dhzabraham@gmail.com. V sobotu 12. novembra sa v čase od 9.00hod. do
12.00hod. uskutočnilo spoločné taktické cvičenie jednotiek dobrovoľných hasičov v
miestnej ozdravovni v Abraháme. Zúčastnilo sa ho celkovo 30 členov z DHZ Abrahám,
DHZ Pata a DHZ Gáň s troma autami Iveco Daily a cisternami Tatra 815 a Škoda 706.
Pozostávalo z dvoch častí. V prvej časti bolo zamerané na precvičenie prieskumu a
likvidácie požiaru v budovách s využitím cisterny a vodného zdroja. Sledované boli
postupy jednotlivých družstiev od výjazdu hasičskej techniky po príjazd na miesto
udalosti, zásady prieskumu a komunikácie cez rádiostanice, tvorba nasávacieho,
dopravného a útočného vedenia, priebeh likvidácie požiaru, použitie ADP - autonómny
dýchací prístroj, komunikácia veliteľov počas zásahu. V druhej časti sa zisťovala celková
orientácia, komunikácia a použitie osobných ochranných prostriedkov s ADP pri práci v
zadymenom prostredí. V piatok 9. decembra sme tradične varili kapustnicu na vianočné
trhy, ktoré sa uskutočnili v kultúrnom dome v Abraháme. Keďže sa tento rok postupne
blíži ku koncu, chceli by sme sa touto cestou poďakovať všetkým ľudom, ktorí nás
neustále počas roka podporovali. Na budúci rok náš zbor oslavuje 20. výročie od svojho
znovu založenia a pre čitateľov abrahámskych novín pripravujeme v novom roku krátky
pohľad do histórie. O tom ako začínal zbor, ako sa postupne formoval, pohľady a názory

na jednotlivé obdobia, úspechy, fotografie a veľa iného. Sledovať nás môžete aj na našej
webovej stránke www.dhzabraham.sk kde nájdete vždy aktuálne novinky - fotografie,
akcie ktoré organizujeme alebo na ktorých sa zúčastnili členovia zboru, články
z obecných novín, rozpočet, staršie fotografie, prehľad o technike a pod.
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