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Nové priestory pre hasičov
V sobotu 6.júla členovia zboru zorganizovali brigádu, počas ktorej previezli techniku z
obecného úradu do nových priestorov. Zároveň sa upratovala hasičská zbrojnica a jej okolie kosilo sa, odvážali sa časti betónového plota, prenášal sa sklad a zásahové veci do garáže.
Zvyšky stavebného odpadu, železa, kartónov a papiera, starý železný plot od škôlky a
pneumatiky sa postupne vyvážali na nový zberný dvor smerom na Hoste. Stará garáž na
obecnom úrade bola vyčistená a odovzdaná k parkovaniu obecných vozidiel. Na záver sa na
fasádu garáže namontoval znak s nápisom, umyla technika a pripravila k výjazdu. V letných
mesiacoch prebiehali terénne úpravy, upravovala sa zemina vedľa budovy a priviezla nová.
Tieto úpravy budú pokračovať keď sa nám podarí opäť zohnať zeminu, ktorej treba značné
množstvo. Kompletné fotografie z výstavby a sťahovania techniky si môžete pozrieť na web
stránke www.dhzabraham.sk. V blízkej dobe fotografie doplnia už existujúcu hasičskú
výstavu v obecnom múzeu.
Presne pred rokom v pondelok 22.októbra 2018 firma EVAM plus, s.r.o. z Lubiny začala
s výstavbou hasičskej garáže na pozemku zberného dvora. Výstavba trvala do Júna tohto roka,
na financovaní projektu sa podieľalo Ministerstvo vnútra dotáciou 30 000€, obec
spolufinancovala stavbu sumou 10 421,17€. Celková hodnota bola teda 40 421,17€. Okrem
toho obec financovala demontáž a stavbu oplotenia pri Materskej škole sumou 5641,88€. Na
motorizáciu segmentovej brány prispela firma Rovami sumou 300€, zvyšných 530€ bolo
hradených z rozpočtu DHZ. K dokončeniu projektu významnou mierou prispela aj
každoročná dotácia z Ministerstva vnútra v hodnote 3000€, z ktorej sa nám podarilo zakúpiť
nábytok a potrebné vybavenie. Momentálne prebiehajú posledné úpravy v garáži tak, aby bola
pripravená na kolaudáciu. Do budúceho roka plánujeme ešte podať žiadosť o príspevok na
vymaľovanie garáže, túto investíciu necháme na posúdenie obecnému zastupiteľstvu.
Vybudovaním garáže sa ukončila jedna dlhá etapa, ktorá začala v roku 1997. Pre obec je to
významná udalosť, pretože po mnohých desaťročiach získala priestory pre techniku a činnosť
hasičského zboru. V roku 2014 po výstavbe hasičskej zbrojnice na zbernom dvore a získaní
nového vozidla v roku 2015 vznikala postupne vízia tohto projektu. Koncom roka 2016 začala
návrhom rozpočtu a pokračovala dodnes. Presné informácie - popis udalostí, postupov
obecného zastupiteľstva, zdôvodnenie, nákresy a financovanie výstavby občania nájdu na
našich stránkach, nepotrebujeme ich znova rozpisovať v novinách. Vznikli po začatí
stavebných prác v súvislosti s diskusiou, následným nedorozumeniam a urážkam
adresovaných nielen nám. Posledná informácia šíriaca sa po obci o hasičskom aute čo sa
nezmestí do garáže, bola len vtipnou spomienkou na tieto udalosti. Po týchto skúsenostiach
silu a výdrž venujeme radšej svojim rodinám a ľudom, ktorí nás skutočne podporujú. V našej
činnosti stále pokračujeme a postupne pripravujeme techniku na zimnú prevádzku, prebieha
údržba a skúška techniky, konečne v lepších podmienkach.
Na záver by som sa chcel v mene hasičov poďakovať každému, kto prispel svojou činnosťou
k vybudovaniu garáže pre hasičské auto a k zveľadeniu areálu v centre obce. Dokázali sme
tak spolu vytvoriť lepšie podmienky pre budúce generácie.
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