Článok DHZ Abrahám uverejnený v Abrahámskych novinách –
December 2018 (Uvedený článok si môžete prezrieť aj na www.abraham.sk)
Po 15 rokoch sme sa dočkali
V pondelok 22.októbra firma EVAM plus, s.r.o. z Lubiny začala s výstavbou hasičskej garáže
na pozemku zberného dvora. V januári 2019 tomu bude už 15 rokov čo hasiči s prilbou ruke
chodili a vyzbierali na vozidlo 20 000Sk, o dva mesiace obec kúpila Aviu za cenu 140 000Sk.
V tom istom roku hasiči postavili z peňazí za zber železa prístrešok pre Aviu. Obci sa tieto
investované peniaze dávno vrátili. Od roku 2013 obec dostala na podporu hasičov 15 000€,
získala automobil Iveco Daily vrátane výbavy v hodnote 114 813€, protipovodňový vozík
v hodnote 14 359€ a na vybudovanie garáže 30 000€. Roky tvrdej práce pre obec sa vyplatili,
touto činnosťou sme dokázali prispieť k jej rozvoju. Chceli by sme sa poďakovať za všetky
povzbudivé správy, ktoré hasiči dostali po zverejnení odpovede na internetové názory
občanov k výstavbe garáže. Je to pre nás dôkaz že po vyše 20 rokoch sa stále oplatí vyvíjať
činnosť v obci. Celú odpoveď s článkami o výstavbe, podrobnými informáciami, plánmi
garáže a aktuálnymi fotografiami nájdete na stránke www.dhzabraham.sk. Vyjadrili sme sa
dostatočne a túto vec z našej strany považujeme za uzavretú. Celková cena stavby vrátane
príjazdovej komunikácie, obrubníkov okolo garáže s kamenným lôžkom a úpravou plota bola
vyčíslená na 37 685€. Vďaka podpore štátu a spolufinancovaniu obce získame priestory pre
hasičov na najbližšie desaťročia. Stavba mala byť odovzdaná do 21.decembra tohto roka, no
kvôli zlému počasiu sa termín posúva do ďalšieho roka. Hasičskú garáž a zbrojnicu si budú
môcť ľudia pozrieť počas slávnostného otvorenia, ktoré je plánované v priebehu roka 2019.
V sobotu 24.novembra sme sa zúčastnili brigády na ihrisku, ktorú organizoval futbalový klub.
Pokračovali sme v začatej práci na brigáde ešte v septembri. Orezávali sa konáre stromov,
odstraňovali suché konáre a náletové dreviny. Podarilo sa nám kompletne vyčistiť celú stranu
ihriska od vodárne, tá bola zarastená tak že sa tam nedalo vôbec kosiť alebo prejsť s autom.
Brigáda síce oficiálne trvala do 12.00, no niektorí ostali úplne do konca do 14.00 hod. Využili
sme počasie bez dažďa a bager poskytnutý od Juchabagruje s.r.o, bez ktorého by sme tam boli
do večera. Chceli by sme sa poďakovať všetkým za pomoc, dokázali sme spoločne počas tejto
jesene pripraviť areál na ďalšiu sezónu.
V piatok 30.novembra o 11:20 bol hasičom ohlásený požiar horiaceho auta s prívesným
vozíkom na Hviezdoslavovej ulici v Abraháme. Výjazd bol vykonaný s technikou Iveco Daily
+ 1. Po príchode na miesto udalosti boli okamžite použité 3ks práškových a 2ks vodných
hasiacich prístrojov, nakoľko hasičské auto bolo od utorka bez vody kvôli silným mrazom.
Auto sa podarilo uhasiť pred príchodom jednotky HaZZ za pomoci ďalších hasiacich
prístrojov z obecného úradu, reštaurácie Denver a od ľudí z blízkeho okolia. Balík sena sa na
prívesnom vozíku uhasiť nepodarilo, za pomoci pákových nožníc bol odtiahnutý od auta. Po
týchto úkonoch sa čakalo na jednotku HaZZ zo Serede, po ich príchode bol natiahnutý C prúd
ktorým bol požiar lokalizovaný a zlikvidovaný. Balík sena sa za pomoci vidiel podarilo
rozhrabať a zaliať vodou. Na miesto sa počas zásahu dostavili aj príslušníci Policajného zboru
a zisťovateľ príčin požiarov z OR HaZZ v Galante. Auto s prívesným vozíkom bolo postupne
naložené na vysokozdvižný vozík a odnesené majiteľovi. Cesta sa spriechodnila a vyčistila
prúdom vody (Iveco sa išlo natankovať k hydrantu na ihrisko), zbytky sena a plastov boli
naložené na prívesný vozík z obecného úradu. Následne sa hasičské auto znova odvodnilo
kvôli pretrvávajúcim mrazom, jednotka sa o 13:59 vrátila na základňu. Veľká vďaka patrí
Tomášovi Hanuliakovi a ďalším, ktorí pomáhali hasiť horiace auto a za poskytnutie hasiacich
prístrojov.

V piatok 7.12. sme varili kapustnicu na adventné trhy v Abraháme, ktoré sa uskutočnili
nasledujúci deň v sobotu. Na trhoch sa tradične predstavili predávajúci so svojimi výrobkami
a nechýbal predaj vianočných špecialít. Na záver by som chcel v mene hasičov popriať
občanom a čitateľom novín príjemné prežitie vianočných sviatkov. Veľa šťastia, zdravia,
lásky, pohody s Vašimi blízkymi a množstvo pracovných, ako aj osobných úspechov v novom
roku 2019!
Róbert Hričo - predseda DHZ Abrahám

