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Infohasič
Oslavy 90. výročia vzniku hasičstva v obci

Posledný júnový víkend sme zorga-
nizovali v spolupráci s obcou oslavy 
90. výročia vzniku hasičstva v obci 

Jaslovské Bohunice.
Program bol rozdelený do troch dní, počas 
ktorých sme prezentovali svoju prácu, pôsob-
nosť a históriu zboru.

V piatok dopoludnia začal program Dňom 
otvorených dverí  pred hasičskou zbrojnicou. 
Záujemcovia si mohli prezrieť priestory hasič-
skej zbrojnice, techniku, ktorou disponujeme, 
alebo si posedieť a občerstviť sa pri hudbe. Pre 
deti bol prichystaný nafukovací hrad, sladkos-
ti a mohli si tiež nakresliť obrázky s hasičskou 
tematikou. Vo večerných hodinách na členskej 
schôdzi predseda oficiálne otvoril oslavy. Po 
jej skončení sa pokračovalo posedením členov  
a hostí pri občerstvení.

V sobotu program pokračoval pri amfite-
átri. Napoludnie začala statická ukážka hasič-
ských vozidiel, ktoré prišli na oslavy vzniku 
DHZ. Hostia si mohli pozrieť techniku   HaZZ 
z Trnavy – vozidlo Man Bronto Skylift F44, 
AHZS Mercedes Benz Vario, DHZ Pole pri-
nieslo vozidlá Tatra 815 8x8CAS, Hummer 
H3, štvorkolky Polaris, DHZ Trnava dopravný 
automobil Avia a historickú striekačku, DHZ 
Pobedim nám ukázal svoj zásahový voz Mer-
cedes Benz Vário,  sanitný voz od Falck Goup, 
miesto tu našla aj polícia so svojou technikou 
a psovodmi a, samozrejme, pochválili sme sa 

aj našou technikou - CAS25 Karosa, CAS25 
RTHP 706, TA Peugeot Boxer a časťou výstro-
ja a výzbroje. Nasledovali dynamické ukáž-
ky vyslobodzovania z havarovaného vozidla  
v prevedení HaZZ z Trnavy a DHZO Jaslovské 
Bohunice, po nich nasledovala ukážka hasenia 

požiaru auta, ktorú nám predviedol DHZO 
Pobedim. 
Priestor dostali aj príslušníci policajného zbo-
ru, ktorí si pripravili ukážku psovodov a pred-
viedli prácu so psíkmi. 
Zlatým klincom sobotňajšieho programu bol 

Privítali sme hostí z Čiech aj Nemecka
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Sme pripravení zachraňovať na vode aj vo výške

krst nového hasičského vozidla, pri ktorom 
starostka obce Božena Krajčovičová oficiálne 
odovzdala kľúče od vozidla veliteľovi   DHZ 
Ing. Petrovi Slivenskému. Slávnostného krs-
tu sa zúčastnili aj hostia, ktorí 
prijali pozvanie, a to Ing. Ján 
Parčíš z DPO SR, Ing. Ján 
Mička z OV DPO v Trnave  
a riaditeľ OR HaZZ z Trnavy 
kpt. Ing. Milan Černák. Nasle-
dovalo malé občerstvenie pre 
prítomných hostí a do večera 
hrala hudobná skupina Duo 
Plastik. Celé popoludnie nám 
spríjemňoval svojou hudbou DJ 
Martin Matolek. 
Okrem hasičov z obce Pobedim 
sme v sobotu privítali aj našich 
českých priateľov – hasičov  
z Dukovian. Zastúpenie malo aj 
Nemecko pod vedením Gottf-
rieda Fischera z Dinkelscher-
benu.  

V nedeľu sme oslavy začali 
spoločnou svätou omšou, ktorú 
celebroval pán farár npor. Farkaš z rezortu 
Ministerstva vnútra SR a nápomocní mu boli 
páni farári Róbert Ondrík a Silvester Španko-

vič. Vykonali požehnanie nového hasičského 
práporu a po omši aj požehnanie hasičského 
vozidla. Zúčastnili sa aj hasiči zo Špačiniec, Pa-
deroviec, Hornej Krupej, Pobedima, Malženíc, 

Dolného Dubového, Dukovian (ČR), Rohatca 
(ČR),  Dinkelscherbenu (D). Nasledoval spo-
ločný obed v Spoločenskom dome PD, kde si 

prevzali ocenenia a vyznamenania členovia ha-
sičského zboru Jaslovské Bohunice aj pozvaní 
hostia. Po obede nasledoval sprievod obcou,  
v ktorom z dôvodu nepriaznivého počasia  

bola len hasičská technika. Oslavy 
sme ukončili posedením v Spolo-
čenskom dome PD pri dychovej 
hudbe Veselanka.

Deväťdesiat rokov je dlhá doba. 
Doba, ktorú málokto z nás prežije. 
Preto mi dovoľte týmto poďako-
vať všetkým, ktorí počas trvania 
Dobrovoľného hasičského zboru  
v Jaslovských Bohuniciach prispeli 
k rozvoju organizácie, pretože len 
vďaka nim sme mohli osláviť toto 
krásne výročie.
Poďakovanie patrí aj poslancom 
obecných zastupiteľstiev, staros-
tom, ktorí celé roky podporovali 
hasičov v obci. Osobitne chceme 
týmto poďakovať pracovníčkam  
z oddelenia kultúry Ing. Michal-
covej a Remenárovej za pomoc pri 
usporiadaní krásnych osláv. Veľká 

vďaka patrí aj starostke pani Božene Krajčovi-
čovej za jej podporu, porozumenie a pochope-
nie, ktoré má pre hasičov v našej obci.

Začiatkom júla sme vykonali v rámci 
svojho výcvikového roka zo svojich 
plánovaných  taktických cvičení  cvi-

čenie pod názvom Záchrana osôb z výšok  
a nad voľnou hĺbkou.

Pri cvičení sme si preverili našu  zručnosť  
v používaní lezeckej techniky a spôsob záchra-
ny osoby nielen na pevnej zemi, ale predovšet-
kým záchranu vo výške,  keď sme sa mohli 
spoľahnúť len na svoju lezeckú výstroj,  ktorou  
sme boli istení.
Všetci sme  prešli kvalitným výcvikom pre 
prácu a záchranu vo výškach a nad voľnou hĺb-
kou. Tento rok máme naplánované preškolenie 

po 12 mesiacoch v akreditovanom školiacom 
stredisku.

Na vodnej hladine
Druhým cvičením bolo cvičenie na vodnej 
hladine na neďalekej priehrade v Dolnom Du-
bovom. Druhá júnová sobota nám priala,  po-
časie sme mali ako na objednávku.  Precvičo-
vali sme záchranu osôb, ale hĺbku vystriedala 
vodná hladina. Za pomoci záchranného člna 
hasičská jednotka vykonala prieskum na  hla-
dine, pričom v strede priehrady zachraňovala 
fiktívne topiaceho sa muža. Precvičovaním 
bolo aj ovládanie záchranného člna, nakoľko 
nedisponujeme motorovým pohonom a sa-

motné pádlovanie v skupine si vyžaduje tak-
tiež zručnosť. Týmto hasičská jednotka preu-
kazuje zdatnosť napomáhať nielen v situáciách 
pri požiaroch, ale aj možnosť pomôcť pri živel-
ných pohromách a prípadných povodniach.

Pripraveným šťastie praje
Každým dňom sme svedkami toho, že počasie 
nás vie preveriť v tých najneočakávanejších 
chvíľach. A preto sa držíme hesla „priprave-
ným šťastie praje“. Každým cvičením naberá 
hasičská jednotka na svojich kvalitách. Preto 
aj v ďalších obdobiach sa budú plánovať a vy-
konávať cvičenia či už doma, alebo v súčin-
nosti so zbormi z okolia.

Starostka obce a hostia pri otváraní osláv v sobotu v amfiteátri
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Koncom augusta navždy dotĺklo srd-
ce a odišiel z tohto sveta náš dlho-
ročný člen Anton Krajčovič. Patril  
k najstarším členom hasičského zboru, 
v ktorom pôsobil vyše 40 rokov. Jeho 
práca a nadšenie nám pomáhali vo 
formovaní zboru, pretože vždy, ak mu 
to zdravie dovolilo, sa zúčastňoval ha-
sičských podujatí, výročných schôdzí 
či iných akcií, ktoré organizoval DHZ.
Rodina, známi, kamaráti, ale i my, 
hasiči, sme sa so všetkými poctami  
s Antonom rozlúčili 25. 8. na miest-
nom cintoríne v Jaslovských Bohuni-
ciach.
Česť jeho pamiatke

Opustil nás jeden
 z najstarších členov

Spoločné taktické cvičenie
V mesiaci jún /16. 6./  prebehlo aj spoločné 
taktické cvičenie, ktoré organizovalo Okres-
né riaditeľstvo HaZZ v Trnave. Cvičenie sa 
konalo na priehrade v Horných Orešanoch  
a okrem nášho hasičského družstva sa ho zú-
častnili aj DHZ z Horných Orešian, Košolnej 
a HaZZ z Trnavy. Účelom cvičenia bolo simu-
lovanie udalostí ako záchrana osoby na vod-
nej hladine, vyslobodenie predmetu z vodnej 
hladiny, pieskovanie vriec, príprava zábran  
z pieskovaných vriec a nakoniec doprava vody 
s výškovým previsom a naplnenie vytvoreného 
jazierka.
Na taktickom cvičení sa okrem okresného ria-
diteľa HaZZ v Trnave kpt. Ing. Milana Černáka 
zišli aj krajský riaditeľ HaZZ v Trnave plk. Ing. 
Vojtech Valkovič, predseda okresného výboru 
DPO v Trnave Ing. Ivan Mička, prezident DPO  
PhDr. Ladislav PETHŐ a okresný veliteľ DPO 
v Trnave Ing. Ľuboš Nádaský.

Pri výkopových prácach v obci došlo 
dopoludnia 10.7. k roztrhnutiu vo-
dovodného potrubia. Boli sme pri-

volaní k odčerpaniu vody z výkopovej jamy. 
Použili sme pri tom kalové čerpadlo.

Operačným strediskom Krajského riadi-
teľstva HaZZ v Trnave sme boli privolaní 21.7. 
k požiaru skládky ASA v Trnave. Jednotka vy-
razila v počte 1+5 s technikou CAS25 Karosa  
a TA Peugeot Boxer. Okrem nás zasahovali aj 
hasiči z HaZZ TT, HC, PN, DHZO Zeleneč, 
Križovian nad Dudváhom, Zavara a DHZ 
Pole. 

O tri dni sme opäť boli operačným stre-
diskom KR HaZZ v Trnave privolaní  na po-
moc pri likvidácii rozsiahleho požiaru strnis-
ka pri Leopoldove, kde sme zasahovali spolu  
s jednotkami z HaZZ HC, PN, TT, Leopoldo-
va, Pobedimu a Šúroviec. 

24.8. nám bol operačným strediskom KR 
HaZZ nahlásený požiar nakladača  Manitou 
735 pri obci Malženice. Hasenia požiaru sa 
zúčastnili hasičské jednotky z HaZZ TT, HC 
a PN.

Podvečer 1.8.  sme boli operačným stre-
diskom KR HaZZ v Trnave vyslaní na pomoc 
pri odstraňovaní následkov dažďa na Koni-

arekovej v Trnave, kde boli vytopené pivnice  
a výťahové šachty a na Veselej ulici v Trnave 
sme odčerpávali vodu zo  zaplavenej naklada-
cej plochy Malého obchodného domu. Práce 
sme ukončili krátko pred desiatou hodinou 
večer.  

Likvidovali sme 
             oheň aj vodu

V priebehu 2 mesiacov sme 4x zasahovali mimo našej obce
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Pomáhame aj tam, 
kde by ste nás nečakali

Dobrovoľný hasičský zbor v Jaslovských 
Bohuniciach vie byť nápomocný aj pri 
takých udalostiach, kde by asi málokto 

z nás čakal hasičov.
Farský úrad v Jaslovských Bohuniciach nás 
poprosil o pomoc pri organizovaní a riadení 
dopravy počas prebiehajúcej procesii, ktorá sa 
konala 19.6.. Veľmi radi sme pomohli, pretože 

sa chceme vrátiť k tradíciám, kedy pri každej 
väčšej akcii, ktorú organizoval farský úrad, ne-
mohli chýbať hasiči.
Preto sa veľmi potešíme, ak bude aj naďalej 
farský úrad počítať s našou pomocou, a to nie 
iba pri pomoci blížnemu v prípade ohrozenia 
života, zdravia alebo majetku.

Infohasič pripravil  
Ing. Peter Slivenský, 

veliteľ DHZO Jaslovské Bohunice

Chodíme tam, odkiaľ iní utekajú  

Toto má na pamäti asi každý, kto zažil alebo 
bol pri nejakej mimoriadnej udalosti – po-
vodni, požiari, smršti, dopravnej nehode...
V starších vydaniach novín sme už písali  
o pripravovaných zmenách, ktoré zasiahli 
aj náš hasičský zbor. Pripravení dobrovoľní 
hasiči sa  pomaly stávajú rovnocennými po-
mocníkmi profesionálnych hasičov z HaZZ. 
Okrem kvalitnej odbornej prípravy musia 
dobrovoľníci disponovať aj značnou techni-
kou, výstrojom a výzbrojou, ktorú využívajú 
pri svojej práci. 
Samospráva si vždy kládla otázku, čo to bude 
stáť a čo nám to prinesie. V poslednom ob-
dobí si aj štát uvedomil, že kvalitný zbor nie 
je zadarmo, a preto podáva pomocnú ruku 
vo forme príspevku na činnosť zboru, ktorý 
je v platnosti od roku 2013 a od roku 2014 
prispieva aj na pohonné hmoty a rizikové 
náhrady za zásahy mimo katastrálneho úze-
mia obce.
Je to začiatok formovania dobrovoľných ha-
sičov na Slovensku, aby bola dodržaná pa-
tričná kvalita a nie kvantita zborov.
V tomto roku naša jednotka zasahovala nie-
koľkokrát aj mimo katastrálneho územia 
obce na požiadanie operačného strediska 
Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave. Do-
stali sme sa v okrese Trnava do najvyššej 

skupiny A, kde okrem nás sú ešte dva zbory. 
Keďže v tejto skupine nie je zaručené každo-
ročné pôsobenie, musíme preto robiť maxi-
mum. Musíme sa kvalitne pripravovať, školiť 
a dopĺňať techniku, výstroj a výzbroj, ktorá 
nám chýba alebo ktorá nám dosluhuje. Kaž-
dý rok zbory preveruje krajské riaditeľstvo či 
prezídium HaZZ.
Peniaze investované do hasičov sú ako pe-
niaze investované do vzdelávania. Nikto 
nevie, kedy ich bude človek potrebovať a v 
prípade pomoci od hasičov v krajnej situ-
ácii bude jedno, či príde dobrovoľný hasič 
alebo ten profesionálny. Ich úlohou je vám 
pomáhať a chrániť vaše životy, zdravie či 
majetok. 
Práca dobrovoľného hasiča už nie je len  
o členstve v zbore, je o zodpovednosti, 
prístupe a hlavne o poskytnutí kvalitnej po-
moci druhým. 
Som veľmi rád, že sa nám podarilo vybudo-
vať dobrovoľný hasičský zbor, ktorý bol zara-
dený do kategórie A v plošnom rozmiestnení 
hasičských jednotiek na Slovensku. Verím, 
že naša členská základňa sa bude rozširovať 
o ďalších aktívnych a kvalitných členov, ktorí 
budú pozitívne reprezentovať nielen náš 
dobrovoľný hasičský zbor, ale aj našu obec 
Jaslovské Bohunice.

Štát nám podáva pomocnú ruku

Starý vystriedal nový

Hovorí sa starý, ale jarý....

Toto by sa dalo povedať o našom hasičskom 
prápore, ktorý do 29.6.2014 slúžil ako jediný 
prápor reprezentujúci Dobrovoľný hasičský 
zbor Jaslovské Bohunice. Bol vyrobený v roku 
1929 pre vtedajší Dobrovoľný hasičský sbor Jas- 
lovce. Ale po roku 1956, keď sa Jaslovce spojili 
s Bohunicami do jedného celku, bol aj hasič-
ský zbor premenovaný na Dobrovoľný hasič-
ský zbor Jaslovské Bohunice. Pri príležitosti 90. 
výročia vzniku dobrovoľného hasičstva v obci 
dala obec vyrobiť nový prápor - alebo ako iní 
vravia - zástavu. Sú na nej prvky toho pôvod-
ného z roku 1924 a je doplnená aj o nové  časti, 
ako je znak Dobrovoľného hasičského zboru 
Jaslovské Bohunice a názov hasičského zboru.
Cesta k tomu, aby sme sa mohli pýšiť novým 
práporom bola ťažká.  Napriek všetkým  pro-
blémom sa nám zámer podarilo zrealizovať. 
Verím, že sa bude páčiť nielen hasičom, ale 
aj občanom obce a širokému okoliu, pretože 
prápor je pýchou a chválou nášho už 90-roč-
ného hasičského zboru a veríme, že nás bude 
sprevádzať  ďalších minimálne 90 rokov na 
rôznych slávnostiach a podujatiach.  
Ten pôvodný si veľa pamätá. Preto sme ho 
uchovali pre ďalšie generácie. Ako som už pí-
sal, cesta bola dlhá, ale myslím si, že konečné 
dielo stojí za to. 

http://www.jaslovske-
bohunice.sk/sk/Obec/
Obecny-hasicsky-zbor-
-Jaslovske-Bohunice.
html


