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Infohasič
Čas Vianoc je krásny, ale môže byť aj nebezpečný... 

Blížiace sa vianočné sviatky patria z po-
hľadu hasičov k tým  pokojnejším dňom 

v roku. Ale i napriek tomu dochádza k ne-
príjemným situáciám, čo sa týka výjazdov  
k požiarom a iným mimoriadnym udalosti-
am, ktorých príčinou je prevažne  ľudská ne-
opatrnosť či neznalosť. Fajčenie, používanie 
otvoreného ohňa,  nesprávna manipulácia  
s horľavinami a pod.. Požiare vznikajú najmä 
neopatrnou manipuláciou so sviečkami najmä  
na adventných vencoch alebo s prskavkami. 
Potom už stačí málo, aby začal horieť obrus,  
koberec, záclona. Prečítajte si zopár  našich 
rád, ako predchádzať vzniku požiarov, aby 
naše sviatky 
zostali pokojné.

Sviečky, prs-
kavky 
Majte na pamä-
ti, že horiace sú 
otvoreným oh-
ňom. Vo vzdia-
lenosti 8 - 10 
cm od plameňa 
sviečky teplota 
presahuje 200 
o C, čo úplne 
stačí k zapá-
leniu papiera, 
plastov, textilu 
a ďalších pred-
metov nachá-
dzajúcich sa  
v domácnosti. 
Preto by mala 
byť sviečka 
u m i e s t n e n á 
na stabilnej 
n e h o r ľ a v e j 
podložke, kto-
rá zamedzu-
je priamemu styku s horľavým materiálom  
a v dostatočnej vzdialenosti od nich. V žiad-
nom prípade nedávajte horiace sviečky k ok-
nám do prievanu, do blízkosti záclon a tesne 
k sedačkám či iným textíliám. Nenechávajte 
ich ani na poličkách alebo skriniach, pretože 
oheň sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na nábytok 
alebo iné zariadenie bytov. Zapálené sviečky, 
či už na vianočných stromčekoch, adventných 
vencoch,  nenechávajte bez dozoru. Zhasnite 
ich vždy pri odchode z domu alebo keď idete 
spať. Dávajte pozor na deti, aby sa bez dozoru  
s nimi nehrali. Platí to tiež o prskavkách. Po-
žiare vianočných stromčekov sa v posledných 
rokoch objavujú skôr ojedinele, pretože väčši-

na domácností už používa elektrické žiarovko-
vé sviečky. U týchto typov sviečok by sme mali 
dodržať základné bezpečnostné predpisy. Pre-
dovšetkým ich treba kupovať v bežnej obchod-
nej sieti so slovenským návodom na použitie a 
s príslušným certifikátom. Hasiči evidujú prí-
pady, keď kvôli elektrickému skratu dokázali 
elektrické sviečky zapáliť vianočný stromček. 

Krby a pece
Veľa požiarov v domácnostiach vzniká i kvôli 
zlému zaobchádzaniu s materiálmi na kúrenie 
a nedbanlivej starostlivosti o komíny. Použí-
vajte výhradne materiály na vykurovanie, kto-

ré sú v súlade s výhrevným telesom, nezapa-
ľujte tieto materiály za pomoci vysoko horľavej 
látky (benzín) a nepáľte v nich odpady, plasty 
a pod.. V blízkosti vykurovacích telies neskla-
dujte žiadne horľavé materiály a komínové 
telesá si nechajte pravidelne čistiť a kontrolo-
vať oprávnenou osobou. Popol z krbov a kotlov 
uskladňujte na bezpečnom mieste. 

Čo robiť v prípade požiaru?
Keď predsa len príde k požiaru, snažte sa  
v prvom rade zachovať pokoj a nepodľahnite 
panike. Najskôr zachráňte život a zdravie, až 
potom majetok.  Ak je to možné, snažte sa 
uhasiť požiar alebo aspoň zamedzte jeho šíre-

niu. Na to využívajte hasiace prístroje, hydran-
tové siete na chodbách, prípadne použite inú 
hasiacu metódu, napr. mokrý uterák, plachta  
z nehorľavého materiálu, piesok.
Pozor na elektrické prístroje alebo veci napo-
jené na elektrickú sieť. Pokiaľ príde napríklad 
k požiaru  vianočného stromčeka s elektric-
kými sviečkami, skôr ako sa začne s hasiacimi 
prácami, ho najprv vypnite zo siete. A pamä-
tajte si, že zariadenie, ktoré je pod elektrickým  
prúdom, nikdy nehasíme vodou ani penovým 
hasiacim prístrojom, pretože by prišlo k úrazu 
alebo k smrti v dôsledku zasiahnutia elektric-
kým prúdom. Pamätajte si, že ľudské zdravie 

je vždy cennejšie ako 
majetok.

Požiar čo najskôr 
ohláste hasičom.  
A to na telefónne 
číslo 150, prípadne 
na miestnu hasičskú 
jednotku obce na te-
lefónnom čísle 0908 
799 055. Pri ohlásení 
požiaru vždy najprv 
uveďte: čo sa stalo, 
kde k tomu prišlo, 
resp. poznamenajte 
dôležité fakty, ktoré 
by mohli pomôcť ha-
sičom pri likvidácii 
požiaru. Následne 
uveďte svoje meno, 
priamy kontakt na 
vás. Pokiaľ sa v ho-
riacom objekte na-
chádza viacero osôb 
(hlavne deti, starí  
a chorí ľudia), varuj-
te ich, prípadne im 
pomôžte. Pri pohybe 

v zadymenom priestore si dávate pozor,  aby 
ste sa nenadýchali toxických splodín horenia, 
držte sa pri zemi a dýchacie cesty si chráňte na-
vlhčenou vreckovkou. Horiaci objekt sa snažte 
čo najskôr opustiť a dostaviť sa na bezpečné 
miesto.

V skratke sme vám poskytli zopár rád, ako sa 
vyhnúť nepríjemným situáciám počas Vianoc, 
prípadne, ako sa v danej situácii zachovať. Ve-
ríme, že sme aspoň trošku pomohli. K najkraj-
ším sviatkom v roku vám hasiči z Jaslovských 
Bohuníc  a miestnej časti Paderovce prajú veľa 
krásnych chvíľ strávených v kruhu svojich blíz-
kych.
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Zraz hasičov z okolia

Dňa 28.11.2014 sa konalo v Dolnom Du-
bovom spoločné stretnutie hasičov z blíz-

keho okolia.
Pod názvom Inštruktážno-metodické zamest-
nanie IMZ sa stretli: okrsok Jaslovské Bohuni-
ce, pod ktorý patria DHZ Jaslovské Bohunice, 
Paderovce, Malženice, Radošovce, Špačince 
a okrsok  Dechtice, ktorý zastupovali DHZ  
Dobrá Voda, Kátlovce, Dolná Krupá, Horná 
Krupá a DHZ Pole.
Bilancovali sme doterajšiu prácu dobrovoľ-
ných hasičských zborov, prácu s mládežou,  
preventívno-výchovnú oblasť, ale i samotnú 
represívnu časť, ktorá rozdeľuje zbory do jed-
notlivých kategórií.
Vyzdvihnutá bola hlavne práca s mládežou, 
ktorej sa prikladá veľký význam. Zbory boli 
vyzvané, aby v nej pokračovali aj naďalej  
a rozširovali počet družstiev mladých hasičov. 
Zaujímavá bola aj výmena informácií, skúse-
ností a poznatkov z akcií či podujatí, ktorých 
sme sa za posledné mesiace zúčastnili. Me-
dzi nami  bol aj starosta obce Dolné Dubové  
Ing. Marek Hrčka. 
Okresný výbor nám na záver poprial veľa 
úspechov aj v nasledujúcom období a zaželal 
príjemný návrat domov. Opätovné stretnutie 
sa uskutoční na jar v obci Špačince.

Štát začal podávať obciam pomocnú ruku

Dobrovoľný hasičský zbor v Jaslovských Bo-
huniciach vyzýva všetkých svojich členov, ale 
i občanov Jaslovských Bohuníc a miestnej časti 
Paderovce, na hromadný odber krvi, ktorý sa 
plánuje dňa 22.12.2014. 
Odchod z Jaslovských Bohuníc bude ráno  
o 7.00 hod. spred hasičskej zbrojnice. Doprava 

a dobrá nálada bude zabezpečená hasičským 
zborom z Jaslovských Bohuníc.
Prosíme, poďte s nami podporiť dobrú myšlien- 
ku, ktorá sa pre hasičov z Jaslovských Bohuníc 
stala tradíciou. 

               Tešíme sa na vás.

V aule Materiálovo-technickej fakulty STU  
v Trnave  zorganizovala  Dobrovoľná po-

žiarna ochrana Slovenskej republiky 8.11. 2014 
stretnutie dobrovoľných  hasičov a starostov obcí  

z Trnavského a Trenčianskeho kraja s pod-
predsedom vlády a ministrom vnútra SR Ró-
bertom Kaliňákom.  Hosťami boli aj prezident 
HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý, generál-

ny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, vedúci 
sekretariátu Ing. Ján Parčiš, poradca ministra 
vnútra pán Peter Šimko a riaditeľ odboru ria-
denia hasičských jednotiek pplk. Ing. Marián 
Dritomský.

Minister Kaliňák informoval o pripravovaných 
zmenách plánovaných na rok 2015 ohľadne 
plošného rozmiestnenia hasičských jednotiek 
na území Slovenska. Zdôraznil pripravovanú 
podporu obciam a hasičským zborom  v po-
dobe dotácií, novej hasičskej techniky, ale i re-
pasovaných cisternových vozidiel, ktoré budú 
v priebehu budúceho roka prideľované jed-
notlivým zborom. Jednou zo základných po-
trieb pre obce nachádzajúce sa v povodňových 
oblastiach  je aj pridelenie protipovodňových 
vozíkov s príslušnou technikou. V diskusii 
otázky smerovali najmä na ministra, ktorý na 
ne odpovedal. 
Štát začal podávať obciam a zborom  pomoc-
nú ruku na úseku ochrany pred požiarmi, 
nakoľko si uvedomuje veľkú záťaž prenesenú 
na samosprávy. Verím, že projekt bude mať 
podporu aj u širokej verejnosti. Tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu s DPO SR a s MV SR, nakoľ-
ko sa to týka aj našej obce, keďže náš zbor je 
zaradený v kategorizácii hasičských jednotiek  
a uchádzame sa o dotácie či o pridelenie hasičs- 
kej techniky.

Stretnutie s ministrom vnútra SR

     Ideme na stretnutie s ministrom

Poďte s nami pomôcť iným
    Hasiči pred transfúznou stanicou



3Infohasič
Technický výjazd k likvidácii osieho hni-
ezda na Záhradnej ulici – materská škola dňa 
3.9.2014

Technický výjazd odčerpanie vody na ulici  
Šidunky dňa 9.9.2014

Technický výjazd odčerpanie vody z ulice 
Hlavná Paderovce dňa 12.9.2014  

Technický výjazd k osiemu hniezdu dňa 
18.10.2014

Technický výjazd odčerpanie zaplavenej šach-
ty na ubytovni pri tenisových kurtoch dňa 
28.11.2014

Okrem zopár technických výjazdov sa naši 
chlapci zúčastnili 7.11.2014 aj akcie Lampió-
nový sprievod, kde zabezpečovali s políciou 
bezpečný pochod cez obec až do Paderoviec.

Hasiči v akcii
    Zasahovali sme - odčerpávanie vody

    Zasahovali sme - Paderovce

    Zasahovali sme - Šidunky    Zasahovali sme - ZŠ

Zažili sme príjemný šok 

    Hasičsky krúžok

So začiatkom nového školského roka začal 
svoju činnosť aj hasičský krúžok Mladý hasič 
– záchranár. Tento školský rok bol šokom aj 
pre nás, nakoľko krúžok vedieme už tretí rok 
po dlhej dobe a vždy sa nám prihlásilo len pár 
detí, z ktorých sme nemohli vytvoriť ani jed-
no súťažné družstvo. V tomto roku máme detí 
ako smetí, čomu sa veľmi tešíme a veríme, že 
vytvoríme aj dve družstvá. Teraz v zimnom 
období sa venujeme kolektívnym športom, 
ako sú futbal, florbal či basketbal, v miestnej 
telocvični v bývalých kasárňach.  Deti chce-
me postupne oboznamovať s prácou hasičov, 
pôjdeme na návštevu hasičských staníc, výlety, 
ktoré budú pre ne prospešné a veríme, že ich 
dôkladne pripravíme na prípadnú prácu u ha-
sičov.  Na jar by sme ich chceli už pripravovať 
na súťaže, ktorých bude neúrekom. Týmto by 
som chcel vyzvať aj ostatné deti, chlapcov, ale i 
dievčatá, aby nemali ostych a prišli medzi nás. 
Veľmi radi založíme aj dievčenské družstvo.
Hasičský krúžok býva každý utorok o 16.45 
hod. v hasičskej zbrojnici. 
Verím, že chuť a energia deťom ostane aj na-
ďalej  a budeme sa tešiť z každej súťaže, ktorú 
budeme absolvovať s našimi mladými hasičmi.
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Nezmestila by sa do našej garáže
Vzácna návšteva poctila našu hasičskú zbroj-
nicu 14.10 .. Marek Reisenauer, ktorý je 
príslušníkom Hasičského a záchranného zbo-
ru v Trnave a zároveň aj naším členom DHZ, 
nám prišiel ukázať novú Tatru 817 -7 CAS 30 
6x6, ktorú dostali hasiči z HaZZ v Trnave. Po 
krátkej prezentácii sme si vychutnali krásu vo-
zidla, ktoré Tatra vyrába od nepamäti aj pre 

hasičov na Slovensku. Kus krásneho stroja, bol 
pri našej LÍZE (Karose) ozdobou hasičov. Po 
spoločnom uvážení sme sa rozhodli pre našu 
vernú Karosu, pretože by sa nám Tatra 815-7 
nezmestila do garáže.
Ešte raz chceme poďakovať nášmu členovi, že 
nám prišiel taký krásny stroj osobne ukázať. 

Infohasič pripravil predseda DHZ Jaslovské Bohunice Ing. Peter Slivenský

V dňoch 29. - 31.9.2014  náš DHZ navštívil 
priateľov, dobrovoľných hasičov,  z českej obce 
Dukovany. Spoločné stretnutie sa uskutočnilo 
pod názvom ,,Hasiči spod komínov“  v piatok 
v novej miestnej hasičskej zbrojnici v Dukova-
noch, ktorú český kolegovia užívajú len krát-
ko. Účelom nášho spoločného stretnutia bolo 
vzájomné vymieňanie si skúseností  a poznat-
kov z oblasti požiarnej ochrany zo Slovenska  
a Českej republiky. 

V sobotu 30.09.2014 sme sa spolu zúčastnili 
krásnej akcie PZYOCAR 2014 na letisku v Při-
byslave, ktorá sa koná každé tri roky. 
Posledným dňom nášho pobytu v Českej 
republike bola prehliadka obce Dukovany 
a krásneho okolia. V daný deň nás prišiel poz- 
rieť kamarát hasič Gottfried Fisher z nemecké-
ho hasičského zboru Dinkelscherben.
Spoločné fotografie, zážitky a skúsenosti, ktoré 
sme si spolu vymenili sú na nezaplatenie. Teší-
me sa na opätovné stretnutie či už u nás alebo 
v Dukovanoch.

Našu výpravu tvorilo päť členov hasičského 
zboru.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a spoločné  
cvičenie, ktoré je naplánované na rok 2015.

Hasiči spod komínov

Na pobavenie...
Nájdi 5 rozdielov

Tak ako každý rok našim členom Dobro-
voľného hasičského zbor v Jaslovských Bo-
huniciach želám k tým najkrajším sviatkom  
v roku všetko len to najlepšie. 
Dovoľte mi, aby som toto prianie venoval 
všetkým občanom Jaslovských Bohuníc  
a miestnej časti Paderovce.
Prihováram sa vám prostredníctvom nášho 
INFOHASIČA v túto krásnu vianočnú chvíľu 
plnú pokoja a lásky k blížnym, v dňoch, kedy 
by si človek prial, aby tieto krásne okamihy 
nemali konca kraja, aby sme si neustále uve-
domovali ľudskosť, humánnosť a vážnosť ro-
diny. Želám vám všetko len to najlepšie, veľa 
lásky, zdravia, šťastia a  splnených očakávaní 
v osobnom, ale aj v pracovnom živote. Vám, 

milí naši hasiči, veľa síl k vašej obetavej prá-
ci, ktorú vykonávate pre dobro iných. Šťast-
ný návrat domov zo zásahov, aby ste sa vždy  
v zdraví vrátili k vašim rodinám, známym či 
priateľom. Do nového roku želám viac po-
rozumenia, pochopenia a solidarity, aby ten 
nový rok 2015 bol krajším, bohatším a zmys-
luplnejším ako ten predchádzajúci. Aby sme 
sa mali všetci radi a spoločne sa stretávali či 
už na hasičských, obecných, spoločenských 
či duchovných podujatiach. 

Toto vám v mene Dobrovoľného hasičského 
zboru v Jaslovských Bohuniciach želá 

predseda DHZ Jaslovské Bohunice 
Ing. Peter Slivenský

Veselé Vianoce a šťastný nový rok


