Článok DHZ Abrahám uverejnený v Abrahámskych novinách – Október
2018 (Uvedený článok si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)
Z aktuálnej činnosti hasičov
V stredu 4.júla boli hasiči požiadaní o pomoc pri likvidácii roja včiel pri obytnom dome v
Abraháme. Výjazd bol vykonaný v čase 16:33 s technikou Iveco Daily 1+2. Po príjazde na
miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o roj včiel ktorý bol na strome v blízkosti
vchodových dverí. Hasiči začali s odchytom, pri ktorom boli včely strasené do rojáčika a
ponechané na mieste. Po samotnom odchyte bolo nutné počkať, kým sa všetky včely usadia.
Nakoniec vo večerných hodinách bol roj odvezený z miesta udalosti. Výjazd bol ukončený o
19:40. Na druhý deň vo štvrtok 5.júla boli hasiči opäť požiadaní o pomoc, tentokrát pri
likvidácii spadnutého konára na ceste Pusté Úľany - Pavlice. Výjazd bol vykonaný v čase
17:15 s technikou Iveco Daily 1+2. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o
odlomený konár zo stromu počas silnej búrky. Hasiči odpratali konár z cesty a pozametali
vozovku od drobných úlomkov. Pred dokončením prác prišla na miesto jednotka HaZZ
Sereď, ktorej bolo oznámené ukončenie zásahu. Keďže búrka stále trvala, skontrolovali sa aj
cesty v okolí obce. O 19:00 sa jednotka vrátila na základňu.
V sobotu 21.júla sme na Abrahámskom kotlíku vytvorili pre deti penu. Vo štvrtok 26.júla boli
hasiči požiadaní o pomoc pri likvidácii spadnutého stromu na ceste Abrahám - Pusté Úľany.
Výjazd bol vykonaný v čase 18:15 s technikou Iveco Daily 1+3. Po príchode na miesto
udalosti bolo zistené, že sa jedná o spadnutý strom po silnej búrke, ktorý už bol čiastočne
odtiahnutý traktorom. Hasiči odpratali konáre z cesty, popílili strom na menšie časti a
pozametali vozovku od drobných úlomkov. O 19:00 sa jednotka vrátila na základňu. V dňoch
27.-28.júla sme sa zúčastnili na druhom ročníku festivalu Friškofest, kde sme opäť vykonávali
požiarny dozor. Tento rok prebehol festival v poriadku a bez zásahov. Ďakujeme
organizátorom, že sme sa mohli zúčastniť a prispieť tak k celej akcii.
Na prelome mesiacov júl/august boli hasiči na spoločnom výlete v Zuberci.
V utorok 14.augusta sme do novej miestnosti obecného múzea umiestnili obnovenú hasičskú
výstavu, vytvorenú pred vyše rokom pri príležitosti 20.výročia DHZ Abrahám. Pribudli nové
historické fotografie, vitrína s trofejami, prilba z 19.storočia, technické prostriedky, školský
projekt a to najcennejšie - zreštaurovaná zástava zo začiatku 20.storočia. Touto cestou by sme
sa chceli poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri vytváraní výstavy. Vďaka nej môžu
návštevníci múzea nahliadnuť do histórie hasičov v obci Abrahám. Srdečne Vás pozývame!
V piatok 17.augusta o 18:30 boli hasiči privolaní na likvidáciu osieho hniezda, ktoré sa
nachádzalo pod strechou rodinného domu. Jednalo sa o väčšie hniezdo v uzavretom priestore,
hasiči na likvidáciu použili včelársky oblek a sprej proti hmyzu. V čase 19:45 sa jednotka s
Ivecom Daily 1+2 vrátila na základňu. V sobotu 22.septembra sme sa zúčastnili brigády na
ihrisku, ktorú organizoval futbalový klub. Orezávali sme konáre stromov, odstraňovali suché
konáre, náletové dreviny a čistilo sa okolie stromov. Aj napriek zlému počasiu a menšiemu
počtu ľudí sa podarilo pripraviť aspoň časť areálu na blížiaci sa hodový víkend.
Koncom septembra Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam schválených žiadostí o
poskytnutie dotácie na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc. Dotáciu
na hasičskú garáž získala aj naša obec vo výške 30 000€.
V sobotu 29.septembra členovia zboru pripravili pre deti na ihrisku ukážku techniky spojenú
s hasením požiaru, ktorou tak prispeli do bohatého hodového víkendu.
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