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MLADÍ HASIČI NÁS ZASE POTEŠILI 

 

Súťaží pre mladých hasičov nebýva po-

čas roka veľa. Po halovej súťaži 

v Ivanke pri Nitre, ešte vo februári, na 

nás prvá súťaž čakala až 28. mája. A to 

bolo hneď okresné kolo hry Plameň 

v Galante. Zúčastnili sa 4 hasičské druž-

stvá z okresu: Sládkovičovo, 

vo, Jelka a Abrahám. Súťažilo sa 

v štyroch disciplínach: teória, požiarny 

útok CTIF, štafeta na 400 metrov 
a požiarny útok s vodou. Naše deti mali 

ťažkú úlohu, keďže na požiarny útok 

CTIF nastupovali ako prvé bez toho, 

aby ho niekedy trénovali. Nemáme 

technické prostriedky na zloženie tejto 

trate, takže som im iba teoreticky 

svetlil, čo majú robiť. Na našu veľkú 

radosť ukončili túto disciplínu 

s najlepším časom a navyše 

bez trestných bodov.  

Veľmi dobre zvládli aj teore-

tickú časť, kde sa z 30 otá-
zok pomýlili iba raz. Aj šta-

fetu na 400 metrov zvládli 

bez trestných bodov. Prob-

lémy nastali až pri požiar-

nom útoku s vodou, keď nám 

počas vykonávania disciplí-

ny zhasol motor. Podarilo sa 

ho však rýchlo naštartovať, 

a tak bola disciplína ukonče-

ná. Potom sme sa museli všetci rýchlo 

schovať, keďže začalo pršať. 

O týždeň neskôr sme boli pozvaní na 

pohárovú súťaž do Tomášikova. Súťaži-

li opäť 4 hasičské družstvá. Dve 

z domáceho Tomášikova a po jednom 

zo Sládkovičova a Abrahámu. Súťažné 

disciplíny boli teraz iba dve: štafeta na 

400 metrov a požiarny útok s vodou. 

V štafete dosiahli naši mladí hasiči dru-

hý najlepší čas, no požiarny útok zvládli 

najlepšie. Po spočítaní oboch časov 
skončil napokon Abrahám tesne druhý 

za domácim Tomášikovom. Je to pekný 

výsledok a deti mali z neho veľkú ra-

dosť. Spoznali nových kamarátov 

a výborne reprezentovali hasičský zbor 

a našu obec. 

Deti mali viac času a prezerali si zása-

hové vozidlá profesionálnych hasičov 
z Galanty. Rozhodcovia zatiaľ spočítali 

časy zo všetkých disciplín. S napätím 

sme očakávali výsledky. Keď pri nástu-

pe začali hovoriť poradie od štvrtého 

miesta, naša nervozita sa zväčšovala. 

No, ako vyslovili druhé miesto Sládko-

vičovo, bolo všetko jasné. Najlepším 

tímom mladých hasičov v okrese 

ta sa stal Abrahám. Škoda, že postupový 

rok je až ten budúci! Pokúsime sa však 

aj o rok zopakovať toto umiestnenie, 

aby sme si mohli zmerať sily 

s najlepšími tímami trnavského kraja.  

Stanislav Parák 

podpredseda DHZ Abrahám 

 

 

 

 

 

Žatevné práce v Abraháme 

 

    v  pohľade času 
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