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Infohasič

S príchodom jari a slnečného počasia sa aj 
tento rok častejšie stretávame s vypaľova-
ním trávy a bylinných porastov. V mno-

hých prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom 
hasičov. Chceme vás v súvislosti s prichádzaj-
úcou jarou, časom zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiarov, upozorniť na opatrenia ne-
vyhnutné k znižovaniu požiarovosti v prírode  
v jarnom období:

•	 plošné vypaľovanie tráv a porastov za-
kazuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších pred-
pisov, ktorého porušenie môže stáť ob-
čana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto 
priestupku dopustila právnická osoba 
alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta 
môže dosiahnuť až 16 596 eur,

•	 právnická alebo fyzická osoba - pod-
nikateľ môže spaľovať horľavé lát-

ky na voľnom priestranstve len na 
základe písomného súhlasu, ktorý 
vydá okresné riaditeľstvo hasičského  
a záchranného zboru,

•	 každý fajčiar si musí uvedomiť, že od-
hodením ohorku z cigarety môže 
spôsobiť v suchej tráve v jarnom 
období, pre ktoré je charakteris- 
tický prudký vietor, vznik požiaru s ob-
rovskými materiálnymi škodami,

•	 pri výletoch v prírode musí každý rešpek-
tovať označenie zákazu zakladania ohňov 
a ak zakladať oheň, tak len vo vybudo-
vaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené 
proti voľnému šíreniu ohňa,

•	 rodičia by nemali zabúdať na zodpoved-
nosť za konanie svojich detí, hrajúcich sa 
v prírode so zápalkami bez dozoru dospe-
lých,

•	 fyzická osoba, právnická osoba a fyzická 

osoba - podnikateľ sú povinní dodržiavať 
vyznačené zákazy a plniť príkazy a po-
kyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi. 

Žiadame všetkých občanov, aby tak ako kaž-
dý rok na jar nemenili našu krásnu prírodu na 
spálenisko. Každý, kto začína s vypaľovaním, 
sa správa nezodpovedne, bezohľadne a tak-
tiež porušuje zákon o ochrane pred požiarmi. 
Vzhľadom k výraznému nárastu počtu po-
žiarov v prírodnom prostredí počas jarných 
dní, ktoré sú spôsobené pálením biologického 
odpadu, drevín, ale taktiež plošným vypaľo-
vaním porastov, hasiči opätovne varujú pred 
nebezpečenstvom jarného spaľovania suchej 
trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov a 
vypaľovania trávnatých porastov.

 
zdroj: NET DHZO J. Bohunice

Pozor na vyPaľovanie
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Tak ako po iné roky aj tento rok sme na-
vštívili našu materskú školu s cieľom 
obdarovať ich niečím, čo im hasičov 

bude pripomínať každý deň, a to zakúpením 
stolových a nástenných kalendárov spolu  
s pexesami do každej triedy. Týmto malým 
darom v hodnote 46 eur sme aspoň trošku 
prispeli k podpore našich detí a personálu.  
V priebehu roka sa ešte plánuje spoločná akcia, 
ktorú prídu hasiči z Jaslovských Bohuníc pre-
zentovať priamo do areálu škôlky tak, ako to 
bolo po minulé roky.

Už teraz sa tešíme.

obdarovali 
sme škôlkarov

výročná členská schôdza DHz J. Bohunice

V piatok 30.12.2016 sa v zasadačke pod poštou konala výročná 
členská schôdza dobrovoľných hasičov z Jaslovských Bohuníc. 
Na tejto schôdzi sa stretávajú všetci členovia tohto zboru, aby 

zhodnotili činnosť za predošlý rok a naplánovali činnosť na ďalší rok.
Výročnej schôdze sa zúčastnili aj hostia - starostka obce J. Bohunice 
pani Božena Krajčovičová a poslanci obecného zastupiteľstva.

Schôdzu začal privítaním všetkých prítomných predseda zboru Ing. 
Peter Slivenský. Následne schôdza prebiehala podľa schváleného pro-
gramu. Bola prednesená správa o činnosti za rok 2016, správa o hospo-
dárení a plán činností na rok 2017 a schválenie nového výboru na roky 
2017 – 2022.

Pristúpilo sa aj k oceneniu práce členov za aktívnu činnosť v zbore, 
ktorú preukázali v roku 2016. Následne v diskusii všetkých prítomných 
privítala p. starostka, ktorá vyzdvihla prácu nášho zboru a poďakovala 
za pomoc obci, ktorú vynaložil zbor počas roku 2016.
V diskusii sa spomenula spolupráca s obecným a farským úradom, ale aj 
s hasičským a záchranným zborom. 

Na záver diskusie predseda zboru pozval všetkých zúčastnených k spo-
ločnému občerstveniu, ktoré bolo pre nich pripravené.
Do nového roku predseda poprial všetkým veľa zdravia, šťastia a síl do 
ďalšej činnosti nielen v zbore, ale aj v osobnom živote.
Najbližšia spoločná schôdza sa bude konať v apríli 2017.
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Už dlhšiu dobu premýšľame nad využi-
tím potenciálu, odbornosti a technic-
kých možností, ktorými hasičský zbor 

disponuje, nielen  na preventívnu či represívnu 
činnosť , ale aj na pomoc, ktorú by obec uvíta-
la. Jednou takou možnosťou bolo čistenie pa-
mätnej tabule a pamätníka padlým hrdinom, 

ktorý sa  nachádza na Námestí sv. Michala. 
Obec sa o čistenie zaujímala aj externe cez 
realizačné firmy, ale po predložení  cenových 
ponúk  sa upustilo od realizácie. Iba vyčiste-
nie pamätníka by vyšlo na cca 5 000 eur, čo pri 
spojení našich síl a technických možností sa 
pohybovalo len v pár desiatkach eur, a to len 
za spotrebované PHM a vodu. Na čistenie sa 
použil vysokotlaký stroj, ktorý nám slúži na 
likvidáciu malých požiarov, ako sú dopravné 
nehody, horiace kontajnery či trávnaté porasty.  
Samotný výsledok stojí za to. V týchto čin-

nostiach bude Dobrovoľný hasičský zbor  
v Jaslovských Bohuniciach pokračovať i naďa-
lej. Týmto systémom vieme vykonať čistenie 
fasád, dlažieb, plotov,  grafitov alebo aj iných 
plôch, pri ktorých nám to technické možnosti 
dovoľujú. 

Jednou z plánovaných akcií je čistenie dlažby 
na námestí, čo si vyžiada istý čas na realizačné 
práce. Všetko bude závisieť od klimatických  
a technických požiadaviek dennej činnosti. 

Dňa 11. 01. 2017 o 18.28 hod. bol na po-
hotovostné číslo Dobrovoľného hasič-
ského zboru obce Jaslovské Bohunice 

vyhlásený výjazd z operačného strediska OS 
KR HaZZ z Trnavy. Jednalo sa o požiar osob-
ného automobilu Škoda Felícia, ktoré začalo 
horieť na ceste tretej triedy č. 1300 smerom na 

Špačince. Pri požiari zasahovali hasiči DHZO 
Jaslovské Bohunice s technikou Iveco Dai-
ly 1+2 jedným prúdom „D“ a HaZZ Trnava 
s technikou Mercedes Atego 1 + 3 a jedným 
vysokotlakým prúdom. Pravdepodobná príči-
na požiaru automobilu  je v štádiu vyšetrova-
nia. Majiteľovi vznikla škoda zhruba 500 eur.  

Jednotka DHZO J. Bohunice sa na  hasičskú 
zbrojnicu vrátila o 21.18 hod. Počas zásahu 
neprišlo k zraneniu žiadnych osôb. Celý prie-
beh bol hlásený na operačné stredisko OS KR 
HaZZ Trnava. 

Pred Po

Pomoc oBci

Horiace voziDlo
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Trénovali sme na zamrznutej vodnej hladine
V sobotu 07. 01. 2016 o 10.30 hodine 

vyšli hasiči k záchrane osoby, ktorá sa 
preborila na ľade na miestnom ryb-

níku. Takto znela úloha v telefóne pre veliteľa 
dobrovoľných hasičov obce Jaslovské Bohuni-
ce Ing. Petra Slivenského. Išlo, samozrejme, 
tentokrát len o taktické cvičenie. 
Námetom cvičenia bola simulácia prepadnutej 
osoby na ľade na rybníku pri amfiteátri a úlo-
hou pre zasahujúcich hasičov bola jej záchrana 
a transport k brehu.

Hasiči si počas výcviku vyskúšali niekoľko 
spôsobov záchrany s využitím rôznych postu-
pov a technických prostriedkov, ktoré miestny 
hasičský zbor obce má k dispozícii (hádzací 
vak, záchrana pomocou rebríkov, záchranné 
koleso, hasičské hadice alebo záchranný čln). 
Takýto spôsob výcviku je ideálnou prípravou 
pre reálne zásahy, ktoré môžu nastať aj v na-
šej obci či už na rybníku alebo v toku potoka 
Blava. 
Samotná záchrana osoby alebo zvierat, ktoré 

sa prepadli cez zamrznutú vodnú hladinu do 
ľadovej vody, je totiž pre zasahujúcich hasičov 
veľmi náročná a môže priniesť kopec nečaka-
ných komplikácii.
Tento rok sa Dobrovoľný hasičský zbor obce 
Jaslovské Bohunice plne zameria aj na celkový 
povodňový výcvik na zamrznutej, ale tečúcej, 
poprípade stojatej vode.
Do súčinného cvičenia bude náš hasičský zbor 
privolávať aj okolité obce, ktoré budú mať záu-
jem o tento druh výcviku.

Infohasiča zostavil Ing. Peter Slivenský
Veliteľ DHZ Jaslovské Bohunice

Foto: archív DHZ

1.     11. 01. 2017  Požiar osobného automobilu  smer J. Bohunice - Špačince
2.     31. 01. 2017  Likvidácia ropných látok Sídlisko, J. Bohunice
3.     06. 02. 2017  Odčerpanie vody zo zaplavených plôch pri rodinných domoch
                                    - Orechová J. Bohunice 
4.     07. 02. 2017 Odčerpanie vody zo zaplavených plôch pri rodinných domoch 
                                    - Orechová J. Bohunice
5.     04. 03. 2017 Odčerpávanie vody zo zaplavenej šachty Záhradná, J. Bohunice
6.     04. 03. 2017 Odčerpanie vody zo zatopenej pivnice  - Sídlisko, J. Bohunice
7.     20. 03. 2017  Odčerpanie vody zo šachty – Na Rybníku, J. Bohunice
8.     22. 03. 2017  Odčerpanie vody zo šachty – Na Rybníku, J. Bohunice

výjazdovosť v roku 2017:


