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ROK 2010 V DHZ ABRAHÁM 

Pred pár dňami sa skončila trinásta 

súťažná sezóna v DHZ Abrahám. Pri 

posedení s mladými hasičmi v klube 

na záver tejto sezóny som si uve-

domil jednu vec. Byť dobrovoľným 

hasičom je stále aktuálne. Potvrdilo 

sa to najmä po založení družstva mla-

dých hasičov. V našej obci vyrastá 

ďalšia generácia, ktorá sa postupne 

oboznamuje s významom dobrovoľ-

ných hasičov nielen u nás, ale všade 
vo svete. K tomu dopomáhajú najmä 

hasičské súťaže, kde mladí hasiči 

spoznávajú nové lokality, nových ľu-

dí, získavajú cenné informácie a pre-

hlbujú svoje poznatky. Zároveň sa 

posilňujú vzťahy v kolektíve. Zdravý 

kolektív, jeho súdržnosť a sila, disci-

plinovanosť, to všetko sa odrazí nie-

len pri hasičskom športe, ale aj pri 

zásahu hasičov. Mladí hasiči dokázali 

viac než len vyhrať dva poháre a do-

stať diplom. Vytvorili kolektív, kde 
záleží jednému na druhom, navzájom 

sa podporujú, sú disciplinovaní a ma-

jú svoj cieľ – byť dobrým dobro-

voľným hasičom. Preto im patrí vďa-

ka za ich prácu a za vzornú repre-

zentáciu nášho zboru a obce. Ďaku-

jeme aj firme GR Servis, ktorá nám 

poskytla sponzorský dar 300 eur na 

zakúpenie hasičských búnd pre mla-

dých hasičov. Okrem športovej čin-

nosti sa DHZ Abrahám v tomto roku 

venoval prevencii (viac v článku Pre-

vencia obce), zúčastnil sa na kul-

túrnych podujatiach v obci – obecná 

zabíjačka a pochovávanie basy, sta-

vanie mája, súťaž vo varení gulášu, 
kladenie vencov pri pomníku padlých 

vojakov, usporiadali sme desiaty roč-

ník nočnej hasičskej súťaže. Okrem 

kultúrnych podujatí organizujeme 

vlastné podujatia, výlety, stretnutia, 

pri ktorých načerpáme nové sily, za-

bavíme sa a upevníme náš kolektív – 

výlet za prútkami, výlet za imelom, 

výlet do Smoleníc s mladými hasič-

mi, vinobranie. Členovia zboru cho-

dia pravidelne darovať krv. Každo-

ročne sa stretávajú všetci členovia na 
výborovej schôdzi, kde sa sformulujú 

a odsúhlasia hlavné body činnosti 

zboru na ďalší rok. Fotografie z tých-

to podujatí môžete nájsť na našej we-

bovej stránke www.dhzabraham.sk. 

Okrem fotografií tam nájdete stránke 
históriu DHZ Abrahám, zoznam čle-

nov, technické vybavenie, zoznam 

usporiadaných a pripravovaných ak-

cií, dokumenty, stanovy, čerpanie fi-

nančných prostriedkov z obecného 

rozpočtu, výsledky z predchádzajú-

cich nočných hasičských súťaží. Na 

záver by som chcel poďakovať všet-

kým ľuďom, ktorí nás túto sezónu 

podporovali, ktorí sa zúčastňovali na 

našich podujatiach, všetkým hasičom 
a všetkým tým, ktorí sa pričinili 

o fungovanie tohto zboru.                                         

Róbert Hričo  

podpredseda DHZ Abrahám

 

 

ZO ŽIVOTA MLADÝCH HASIČOV  

 

Ako už možno viete, tento rok sa nám 

v DHZ podarilo založiť detské hasič-

ské družstvo. S touto myšlienkou sme 

prišli už dávnejšie, ale stále k tomu 

chýbal ešte posledný krok. Na za-

čiatku roka schválila výborová schô-

dza založenie družstva mladých ha-

sičov. Ako prvý krok sme urobili ná-

bor v miestnom klube. Musím sa pri-

znať, čakal som väčší záujem. No na 

prvom tréningu sa počet zvýšil a po 
asi desiatich tréningoch sme mali 17 

záujemcov. Ale začiatky sú ťažké, rý-

chlo niektorí prestali chodiť. Prvýkrát 

sa naši mladí predstavili na abra-

hámskej nočnej súťaži. Predviedli tu 

požiarny útok. Deti si svojou činnos-

ťou a aktivitou na tréningoch zaslúžili 

aj odmenu. Zorganizovali sme výlet 

do jaskyne Driny, odkiaľ sme pokra-

čovali k Smolenickému zámku, pri 

ktorom sme opekali. 

Bolo to dobré aj na utuženie ko-

lektívu. Najviac sa deti tešili, kedy už 

budú konečne súťažiť. Prvá pohárová 

súťaž, na ktorej sa naše deti zúčastnili, 

sa konala v Suchej nad Parnou. Sú-

ťažilo sa na dva požiarne útoky, 

z ktorých ten lepší sa počítal do vý-

sledkov. Pri prvom útoku bolo ešte 
dieť príznaky nervozity. Druhý si síce 

zlepšili o 4 sekundy, ale na lepšie ako 

4. miesto to nestačilo. Nabrali však 

prvé skúsenosti a porovnali si sily 

s inými tímami. V ten deň sme dostali 

pozvánku na branný pretek do 

kovičova, ktorý sa konal v areáli 

covho lesa. Súťaž pozostávala 

z teórie, branného preteku a štafety 

hasičských dvojíc. Boli dve kategórie: 

mladšie deti (od 8 do 12 rokov) 
a staršie deti (od 12 do 16). V oboch 

kategóriách sme postavili po jednom 

päťčlennom tíme. Mladší v zložení: 

Daniel Parák, Matej Grosman, Jozef 
Banáš, Michaela Ležovičová a Adam 

Karel. Starší: Lukáš Hoffer, Ema Bo-

beková, Erik Vyskoč, Jakub Hitka 

a Matej Banáš.  

Na veľkú radosť, v mladšej kategórii, 

obsadili naši hasiči vynikajúce 2. 
miesto a odniesli si zo súťaže svoj 

vý pohár.  


