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Infohasič
Patrí odjakživa k povinnostiam hasičov, aby 
posledný aprílový deň v duchu tradícií posta-
vili na námestí máj. Pri tejto príležitosti sa spo-
lu stretli spolky, ktoré pôsobia v obci a spolu 
v sprievode sa pobrali od miestnej hasičskej 
zbrojnice k námestiu, kde už bol pripravený 
krásny program, o ktorý sa postarali deti z ma-
terskej školy a naši priatelia od Starostlivých 

medvedíkov. Popri hudbe a guláši sa občania 
spolu bavili až do večera.
Posledný májový deň hasiči opäť pristúpili  
k máju na námestí, no tentokrát už nie kvôli 
zábave, ale povinnosti dať ho dolu. Už teraz sa 
tešíme na budúci rok, keď sa opäť spolu stret-
neme pri stavaní mája.

Aj ho staviame, aj ho váľame

Je dôležité vychovať si nasledovníkov
Koncom marca sa konalo na domácej pôde  
inštruktívno-metodické zamestnanie dobro-
voľných hasičských zborov -  okrskov Jaslovské 
Bohunice, Dechtice a Dolná Krupá.

Na IMZ sa zúčastnili okrem nás zástupcovia 
zborov z  Radošoviec, Kátloviec, Dobrej Vody, 
Dolného Dubového, Malženíc, Špačiniec, Dol-

nej Krupej a Pola. Pozvanie prijali aj  starostka 
obce Božena Krajčovičová a predseda okresné-
ho výboru v Trnave Ing. Ivan Mička.

Hlavnou témou bola oslava 90. výročia založe-
nia zemskej hasičskej jednoty v Trnave, ale aj 
pripravované projekty a akcie, ktoré jednotlivé 
zbory prezentovali. Výrazný dôraz sa kládol na 

prácu s mládežou a dorastom, z ktorých by vy-
rástli naši nasledovníci. 
Na záver spoločného stretnutia prebehla dis-
kusia, kde si prítomní hasiči vymieňali skúse-
nosti a poznatky z doterajšej činnosti zborov. 
Každý z nich je iný a o to originálnejší, preto 
každá rada prišla vhod. Najbližšie stretnutie 
prebehne v obci Dolné Dubové.
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Veterná smršť nám dala zabrať
V nedeľu 15. mája  zasahovali hasiči hneď 
niekoľkokrát. Prvý výjazd bol k spadnutému 
konáru na ceste medzi našou obcou a Špačin-
cami. Neuplynula ani hodina a už sa poberali 
na ďalší technický výjazd na most medzi Bo-
hunicami a Paderovcami. Opäť zlomený konár 
ohrozoval cestnú dopravu. Po  polhodine od 
ukončenia posledného výjazdu sme boli vys- 
laní k spadnutému veľkému stromu na Zá-
humenickej ulici, ktorý bránil prejazdu vozi-
dlám.  Po siedmej večer odstraňovali v ten deň 
už štvrtý strom, ktorý silný vietor vyvalil na 
ceste medzi Kátlovcami a Dolným Dubovým. 
Po príchode na miesto tu už bola aj jednotka 
HaZZ z Trnavy, pričom naši hasiči pomáhali 
s odstraňovaním spadnutého stromu a usmer-
ňovaním dopravy, keďže bol jeden jazdný pruh 
úplne uzavretý.

Celému akčnému dňu bol koniec, až keď veli-
teľovi hasičského zboru zazvonil pohotovostný 
telefón s požiadavkou od Krajského operačné-
ho strediska v Trnave o pomoc pri odstraňova-
ní spadnutých konárov na cestnej komunikácii 
medzi obcami Dechtice a Dobrá Voda.
Bol to deň, o ktorom sa nedá povedať, že by 
sa hasiči z Jaslovských Bohuníc nudili. Päť vý-
jazdov za jeden deň. Z pracovných dôvodov sa 
na výjazdoch vystriedala takmer celá posádka 
členov DHZ Jaslovské Bohunice.

Splnili sme prísne kritériá. 
Sme v „A“ kategórii

Včeličky sa nám sťahujú

Tak ako minulý aj tento  rok si DHZ v spo-
lupráci s obcami podával žiadosť o zarade-
nie miestnej hasičskej jednotky do plošného 
rozmiestnia síl a prostriedkov na území Slo-
venska.
Na to, aby sme boli zaradení do kategorizácie 
A, B alebo C, musíme spĺňať  kritéria, ktoré na-
riadilo prezídium HaZZ v spolupráci s Dobro-
voľnou požiarnou ochranou SR.
Na Slovensku je 78 zborov zaradených v kate-
górii A, 518 v kategórii B a 633 v kategórii C. 
Spomedzi 48 zborov z trnavského okresu sa do 
skupiny A dostali len tri zbory a medzi nimi aj 
ten náš v Jaslovských Bohuniciach. Oproti mi-
nulému roku je to o 14 zborov menej, ktoré sa 
dostali do A skupiny.
Zaradeniu predchádzala kontrola z Krajského 
riaditeľstva HaZZ v Trnave, kde si okrem ma-
teriálno-technického vybavenia a odborných 
spôsobilostí  preverili aj akcieschopnosť jed-
notky, ktorá musela do 10 minút opustiť hasič-
skú zbrojnicu s posádkou 1+3.
Nám sa v daný deň podaril výjazd do 6 minút 
s členmi 1+8. Kritériá, ktoré sú nastavené, sú 
na miestne zbory na Slovensku veľmi prísne, 
ale na druhej strane je fakt, že len pripraveným 
šťastie praje. Keby bolo viac zborov v kategórii 
A, určite by sa efektívnosť jednotiek prejavila  
na menších škodách, ktoré vznikajú dôsled-
kom požiarov, havárii či živelných pohrôm. 
Preto chceme týmto poďakovať každému, kto 
prispel k skvalitneniu Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Jaslovských Bohuniciach, každému 
jednému jeho členovi, ale aj poslancom obec-
ného zastupiteľstva a predovšetkým poďakova-
nie patrí starostke obce  Božene Krajčovičovej.

Na pohotovostnú linku hasičského zboru 20. 
mája v popoludňajších hodinách   bol starost-
kou obce nahlásený roj, ktorý sa usadil na jed-
nej z tují pri kostole. Hasičská jednotka v zlo-
žení 1+3 bola v priebehu niekoľkých minút na 
mieste. Po ohliadke miesta veliteľ zásahu zistil, 
že sa jedná o včely. Kontaktoval miestnych vče-

lárov o pomoc, keďže sú včely zákonom chrá-
nené a ich likvidácia by bola neprimeraná. Po 
dlhom zháňaní sa nakoniec našiel pán, ktorý 
nám pomohol s odstránením včiel a bezpeč-
ným prevozom do úľa. Výjazd trval takmer 
dva a pol hodiny.
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Svätý Florián môže byť spokojný
Svätý Florián z Lorchu je nielen patrón hasi-
čov, ale i pekárov, hrnčiarov, hutníkov a tak-
tiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj 
suchom. Ale snáď najznámejší je ako rímsky 
dôstojník v ľavej ruke so zástavou a v pravej 
s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace 
obydlie. Jeho sviatok je síce 4. mája, ale ha-
siči z Paderoviec ho oslavovali v sobotu 17. 
mája. Začalo sa pochodom obcou, do kto-
rého sa zapojili dobrovoľné hasičské zbory  
z Jaslovských Bohuníc, Malženíc a, samozrej-
me, domáci Paderovčania. Pri kultúrnom 
dome veliteľ DHZ Paderovce Tomáš Masaryk  
v krátkosti otvoril oslavy a prebral ofi-
ciálne hlásenie. Potom sa už pokračo-
valo voľnou zábavou pri občerstvení  
s vynikajúcim gulášom, ktorý šikovný  guláš-
majster Jozef Melicher uvaril bezlepkový, aby 

bol pre každého. 
Hudobná skupina 
Relax sa postarala  
o hudbu a tancovač-
ku. Takže svätý Flo-
rián by bol spokojný. 
Na záver ešte ďaku-
jeme všetkým čle-
nom dobrovoľných  
hasičských zborov za 
ich prácu a neustálu 
pripravenosť zasia- 
hnuť, ako napríklad 
pri nedávnych ško-
dách pôsobených  
silným  poveternost-
ným počasím. 

Text a foto:  MR

     Jedni z najstarších členov DHZ Paderovce - Viliam Čapkovič st.,    
     Augustín Remenár a Jozef Lackovič



4 Infohasič

Inšpiratívna a motivujúca konferencia 

Opustil 
nás vlajkonosič

Posledného apríla dotĺklo srdce nášho 
dlhoročného člena pána  Štefana Schmi-
dta, ktorý nás opustil vo veku 83 rokov. 
Rozlúčiť sme sa s ním prišli 2.5. na miest-
ny cintorín v Jaslovských Bohuniciach. 
Patril k  aktívnym a zakladajúcim  čle-
nom, ktorý sa zapájal do každej činnosti 
pre zbor i verejné dianie. Bol naším ver-
ným vlajkonosičom. Za jeho prácu pre 
zbor mu mala byť pri príležitosti 90. vý-
ročia  založenia dobrovoľného hasičstva 
udelená medaila za dlhoročnú prácu  
v zbore. Žiaľ, tohto vyznamenania sa už 
nedočkal. Pri príležitosti  výročia v spo-
lupráci s obcou sme dali vyhotoviť nový 
hasičský prápor. Je však škoda, že sa toho 
už nedožil náš stály vlajkonosič Štefan. 
Česť jeho pamiatke!

Pod názvom Hasičské jednotky 2014 sa 25. 
apríla  uskutočnila v Martine odborná konfe-
rencia, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia 
nášho DHZ. Podujatie prebehlo pod zášti-
tou podpredsedu vlády a ministra vnútra SR 
Róberta Kaliňáka. Počas dňa boli odprezen-

tované témy ako zmeny legislatívy v oblasti 
ochrany pred požiarmi, požiadavky na nové 
rozmiestnenie síl a prostriedkov na území 
Slovenska, ale aj podnety a názory od zborov  
z celého nášho územia. Prezentácia jednotli-
vých zborov bola inšpiratívna až motivujúca  
k pokračovaniu v našej rozbehnutej práci. 
Medzi významnými hosťami boli generál 

JUDr. Alexander Nejedlý, prezident HaZZ, 
pplk. Ing. Marián Dritomský, riaditeľ odbo-
ru riadenia hasičských jednotiek, Prezídium 
HaZZ, PhDr. Ladislav Pethö, prezident DPO 
SR, Vendelín Horváth, generálny sekretár 
DPO SR, Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD., člen 
Prezídia DPO SR.

Infohasič pripravil  
Ing. Peter Slivenský, veliteľ DHZO Jaslovské Bohunice


