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Infohasič

Pomáhali sme tak netradične 

V slnečnú sobotu 16. apríla sa konala 
každoročná akcia, do ktorej sa mohol 
zapojiť  každý. Každý, komu nie je naša 

obec ľahostajná. Konala sa brigáda ku Dňu 
Zeme.
Myslím si, a starostka nám to aj potvrdila, že 
tento rok sa zúčastnil akcie rekordný počet ob-
čanov, čo potešilo nielen samotnú starostku, ale 
aj nás dobrovoľných hasičov, nakoľko pomáhať 
je naším poslaním. Tento rok sme sa rozhodli, 
že využijeme náš potenciál a odbornosť troš-
ku nezvyčajne, nie  tak, ako to bývalo zvykom 
po iné roky. Takmer každý z nás chodí autom 
alebo bicyklom po obci a určite si všimol výtl-
ky na cestách a miestnych komunikáciách. My 
sme sa rozhodli, že tieto výtlky opravíme. Asi 

najviac ich je na samotnom Sídlisku, nakoľko 
tu sa aj pohybuje najviac áut, ktoré po zimnom 
období prispejú k ich vzniku. Uvedomujeme 
si, že je to len dočasné riešenie, nakoľko cesty 
a komunikácie na Sídlisku sa podrobia kom-
pletnej rekonštrukcii, ale kým k tomu príde, 
uplynie ešte zopár dní či mesiacov. V tento 
deň sme to brali ako pilotný projekt hasičské-
ho zboru, ktorý zadovážil asfaltovú hmotu, 
pracovné stroje a ochotných členov DHZ. Na-
koľko sme nemali skúsenosť so spotrebou as-
faltového materiálu, na začiatok sme zakúpili 
len 10 mechov, čo ako ste si všimli, nám stačilo 
len na 4 výtlky.  V blízkej dobe sa chceme ešte 
na Sídlisko vrátiť a poopravovať ostatné výtlky, 
ktoré tam sú a pribúdajú. V daný deň sme sa 

okrem prác na Sídlisku podieľali aj na výsadbe 
a samotnej zálievke  drevín pri zbernom dvore. 
Nesmierne ma  hlavne ako dobrovoľníka, ale aj 
ako poslanca obecného zastupiteľstva, potešila 
veľká účasť  našich spolkov, občanov a dokonca 
aj žiakov základnej školy s pedagogickým do-
zorom. 
Veď koniec koncov obec nie je obecná, 
súkromná či cudzia, ale predovšetkým naša, 
tak prečo nepriložiť ruku k dielu a pekne si ju 
nezveľaďovať aj  za pomoci dobrovoľníckych 
aktivít či iných činností, z ktorých budeme mať 
radosť? 
Takže mi neostáva nič iné, ako ešte raz poďa-
kovať všetkým zúčastnením za pomoc  a teší-
me sa na ďalšie podobné akcie.



Rovnako ako po minulé roky, aj tento 
rok sa vo štvrtok 26. mája uskutočnila 
slávnosť  Božieho tela – procesia s pu-

tovaním s Eucharistiou. Hasičský zbor je za-
ložený na tradíciách a kultúrnych hodnotách, 
a preto sme veľmi radi prijali pozvanie pána 
farára Mgr. Mariána Vivodíka spolupodieľať 
sa na organizovaní  tejto akcie. 11 našich čle-
nov bolo rozdelených do dvoch skupín, jedna 
sa podieľala na samotnej procesii – uniformo-
vaná zložka, a druhá na zaistení  bezpečného 
priebehu procesie a riadení premávky na cest-
ných komunikáciách.  Touto cestou ďakujem 
zúčastneným členom hasičského zboru za ich 
príkladnú prácu.
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Procesia – Božie telo

Musíme sa pravidelne preškoľovať

Prvý marcový víkend sa členovia hasič-
skej jednotky Jaslovské Bohunice zú-
častnili školenia prác vo výškach a nad 

voľnou hĺbkou v bratislavskej Dúbravke.  Ško-
liace centrum nám bolo k dispozícii cez víkend 
a dôkladne nás preškolili a preverili na praktic-
kom polygóne. 
Po absolvovaní teoretickej časti sme prešli  
k praktickému výcviku, kde bola simulovaná 
záchrana osoby visiacej vo výške, zlaňovanie 
z výšky, ale aj vzostup do vrchného podlažia.  
Tento výcvik – kurz musíme absolvovať každý 
rok tak, ako nám to nariaďuje legislatíva SR.
Okrem tohto  školenia sa zúčastňujeme školení  
pre obsluhu motorových píl, viazač bremien, 
prvá predlekárska pomoc, nositelia dýcha-

cej techniky, obsluha tlakových, elektrických, 
zdvíhacích zariadení, vodca malého plavi-
dla, obsluha hasičskej techniky, preškolenie  
z BOZP a PO ale aj iné, ktoré musíme absolvo-
vať  pri svojej činnosti.
V novembri tohto roka sa naša jednotka zú-
častní aj školenia vo výcvikovom stredisku 
Lešť, kde má HaZZ svoje školiace stredisko.
Zákon nerozdeľuje odbornosť hasičov podľa 
zriaďovateľov, každý musí vedieť poskytnúť 
pomoc podľa svojich možností a schopností  
a na tie musí mať odbornú spôsobilosť.
Každú stredu máme v miestnej hasičskej zbroj-
nici školenia v rozsahu plánu na výcvikový rok.
Ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným.

DHZ J. Bohunice okrem samotnej zásahovej činnosti  vykonáva pre občanov aj orezy stromov, 
čistenie kanalizácie, studní, komínov, dlažieb a komunikácií, výškové práce, drobné elektro-
montážne činnosti, drobné stavebné úpravy, maliarske práce, akcie pre deti (ukážka techniky, 
pena, skákajúci hrad, prednášky), školenia BOZP a PO.
Vzhľadom na to, že medzi našimi členmi je veľa šikovných ľudí so širokou odbornosťou, vieme 
vypomôcť nielen obci, ale aj občanom rôznymi činnosťami, ktoré sme uverejnili. Uvedomili 
sme si jednu silnú myšlienku, že hasiči sú tu pre ľudí a ľudia pre hasičov - HASIČI ĽUĎOM!!!

Vedeli ste?
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Pripravení na povodeň

DHZ obce sa  spolu so starostkou Bože-
nou Krajčovičovou zúčastnil 25. mája 
na Okresnom riaditeľstve hasičského 

a záchranného zboru v Galante slávnostné-
ho preberania špeciálnej techniky určenej na 
ochranu obyvateľstva pred povodňami. Táto 
technika – protipovodňový vozík - bola zakú- 
pená z európskeho projektu ,,Aktívne proti-
povodňové opatrenia“ z dielne Ministerstva 
vnútra SR. Vďaka  tomuto projektu  záchran-
né zložky na lokálnej, regionálnej a národnej 
úrovni dostali k dispozícii špeciálnu techniku 
na znižovanie povodňových rizík a tiež zmier-
ňovanie následkov záplav na území SR.
Odovzdávania sa zúčastnilo 15 dobrovoľných 
zborov z Trnavského kraja (okres Trnava, Pieš-
ťany a Galanta) spolu so starostami jednotli-
vých obcí. Prizvaní boli okresný riaditeľ HaZZ 
z Galanty pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD., 
krajský riaditeľ HaZZ v Trnave plk. JUDr. Voj-
tech Valkovič a generálny sekretár DPO SR 
Vendelín Horváth, ktorí aj odovzdávali kľúče 
od spomínanej techniky. V Trnavskom okrese 
túto techniku pridelili aj DHZO Dolné Dubo-
vé, Malženice, Špačince, Boleráz - Klčovany, 

Bučany. Protipovodňový vozík  spolu s Ivecom  
Daily, ktoré sme prevzali od ministra vnútra 
ešte v máji 2015, tvoria techniku určenú pre 
prvotný výjazd v prípade povodní či iných mi-
moriadnych udalostí.
V najbližšej dobe nás čaká veľa práce pri rea-
lizácii prípravnej a školiacej činnosti spojenej 

s výcvikom simulovaných udalostí. Do tejto 
činnosti budú zapájané aj okolité zbory.
Prajme si, aby nám hasičská technika skôr 
zhrdzavela v hasičskej zbrojnici, ako by ju mal 
niekto potrebovať, pretože hasiči idú tam, od-
kiaľ iní utekajú....

V deň, keď si pripomíname nášho patró-
na – sv. Floriána, bola naša jednotka 
DHZ privolaná k technickému vý-

jazdu. Na našu novú cyklotrasu do Paderoviec 
spadol 4.5. strom, ktorý sa zlomil. Veľké šťastie 
bolo, že v daný moment nešiel nikto po tejto 
komunikácii. Strom nebol malý a jeho pád na 
osobu by jej spôsobil vážne zranenia.  Na jeho 
odstránenie sa použila motorová píla a moto-
rový navijak. Porezané časti  sa odpratali na 
bok chodníka a sprejazdnila sa komunikácia.
Technického výjazdu sa zúčastnili členovia 

DHZO J. Bohunice v počte 1+2.
Stromy, ktoré sa nachádzajú v obci pri ces-
tách, potoku či parku sú dosť staré. I keď sa 
navonok zdajú byť zdravé, zvnútra sú prehnité. 
Preto buďte veľmi opatrní, nakoľko tieto stro-
my padajú, aj keď nie je nepriaznivé počasie,  
a môžu spôsobiť vážne zranenia. Ak by ste vedeli  
o strome, ktorý sa nejaví ako zdravý či je inak 
napadnutý, prosím, kontaktujte pracovníkov 
obecného úradu alebo priamo aj miestnu ha-
sičskú jednotku v obci na telefónnom čísle 
0908 799 055.

Spadnutý 
strom

Boli sme požiadaní o súčinnosť pri skúš-
ke požiarnej studne v meste Gabčíkovo, 
ktorej sme sa ako výpomoc zúčastnili 
29. 4.. Išlo o akciu, ktorú nariadil HaZZ  
v Dunajskej Strede. Požiarna studňa,  
bola uvedená do prevádzky za účelom 
protipožiarnej bezpečnosti  denného ob-
jektu. Požiadavka bola, aby studňa mala 
počas 30 minút trvalú výdatnosť 800 lit- 
rov za minútu. Skúšku sme previedli po-
mocou čerpadla 1500 litrov za minútu 
počas jednej hodiny.  Tu sme si preverili  
spôsob  použitia sacieho vedenia v praxi, 
kde sa čerpala voda na dĺžku približne 12 
metrov sacieho potrubia. V dnešnej dobe 
je veľmi dôležitá nielen  teoretická prípra-
va, ale hlavne tá praktická, nakoľko na nej 
je možné využiť teoretické znalosti, ktoré 
pravidelne získavame. Podobných cviče-
ní alebo skúšok budeme v priebehu roka 
realizovať viackrát, pretože sa ukázalo, že 
je potrebné techniku nielen vlastniť, ale 
ju aj vedieť správne  použiť , aby sa zame-
dzilo prípadným škodám či následkom 
zo vzniknutých udalostí.   

Vypomáhame 
aj iným okresom
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Máj, máj, máj zelený...

V sobotu 28. 5. sa v areáli nášho amfiteá-
tra uskutočnila každoročná akcia pre deti  
s názvom  Rodinné oslavy MDD, kde sme sa-
mozrejme nemohli chýbať, a pripravili sme 
pre deti a rodičov pestrý program. Ukážka 
hasičskej techniky – novej i starej, výstroja  
a výzbroje, maľovanie s hasičskou tematikou, 
lanovka, ukážka hasiacich prístrojov, ale i ha-
sičská pena. A tá nesklamala. Všetci prítomný 
skončili v nej, alebo mali kúsky z nej na sebe. 
Na záver bol pripravený prúd vody- vodná 
hmla, ktorá deti ochladila a očistila od peny. 
Ochladenie prišlo po horúcom dni, ktorý nás 
sprevádzal po celý deň, vhod. Deň detí sa vy-
daril a už teraz sa tešíme na ďalšiu podobnú 
akciu, ktorú vám hasiči z Jaslovských Bohuníc 
dokážu spríjemniť.

Ako by to bolo, keby sme neboli prí-
tomní pri stavaní mája, o ktorom si 
dovolím povedať, že je najkrajší v oko-

lí. Posledného apríla sme sa spolu stretli, aby 
sme ho postavili ako symbol víťazstva jari nad 
zimou. Bohatý program, o ktorý sa nám posta-
rali deti z materskej školy a folklórna skupina 
Blavanka, bol krásny. Bolo sa načo pozerať, po-
prípade si zaspievať. Veď ako by to bolo, keby 

sme tento krásny deň neoslávili. O to viac bolo 
veselšie pri cimbalovej hudbe a varenom gulá-
ši. Kto chcel, mohol posedieť, ba nakoniec si aj 
zaspievať, veď o radosti a speve má byť tento 
deň, a my chlapci a dievčatá z Dobrovoľného 
hasičského zboru v Jaslovských Bohuniciach 
sme to patrične aj využili. Máj postavený, hud-
ba hrala, nebolo na čo čakať.

Deti zbožňujú
 našu penu

Infohasiča zostavil Ing. Peter Slivenský
Veliteľ DHZ Jaslovské Bohunice

Foto: archív DHZ

Je dobrým zvykom oboznamovať  verejnosť 
o výjazdovosti hasičskej jednotky či požia-
rovosti  za posledné obdobia. V tomto prí-
pade sa budeme musieť buď červenať, alebo 
pyšne hrdiť, že v tomto roku do konca mája 
naša jednotka nemusela vážne zasahovať 
pri mimoriadnej udalosti či požiari v obci. 
Možno je to náhoda, ale možno sme dospeli 
k vyspelému sa správaniu na úseku ochra-
ny pred požiarmi. Nemuseli sme zasahovať 
pri vypaľovaní suchej trávy či porastov ale-
bo inej mimoriadnej udalosti. Mali sme len 
jeden spadnutý strom, technickú pomoc pri 

čistení kanalizácií. 
V mesiaci apríl obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo aj nový požiarny poriadok v obci Jaslov-
ské Bohunice a miestnej časti Paderovce, 
kde sú vymedzené povinnosti a práva obča-
nov na úseku pred požiarmi.
Veríme, že nám táto štatistika vydrží a že 
budeme vzorom pre iné obce v discipli-
novanom správaní sa ohľadne požiarnej 
prevencie. Veď ako som sa už zmieňoval  
v predošlých článkoch, radšej nech hasičská 
technika zhrdzavie v garáži, ako by ju niekto 
potreboval. 

Dobrá prevencia = spokojný občan


