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Pomoc 
našej obci

Po dohode so starostkou obce sme rozbeh-
li projekt, v rámci ktorého chceme pomáhať 
našej obci a občanom aj neštandardnou a nie 
zrovna „hasičskou robotou“. V rámci tohto 
projektu sme v dňoch 7., 8. a 14. 11. pomáhali 
miestnemu rybárskemu spolku prečerpaním 
vody z miestneho potoka do rybníka. Počas 
dvoch víkendov sa nám podarilo prečerpať 7 
020 000 litrov vody, čím sme v rybníku do- 
siahli plný stav. 

Počas zimného obdobia nás budete môcť  
v rámci tohto projektu stretnúť v uliciach na 
štvorkolke, ku ktorej sme zakúpili radlicu a 
rozmetadlo. Naším cieľom je pomôcť zamest-
nancom obecného úradu v zimných mesia-
coch, aby nemuseli tráviť v mrazoch toľko času 
a zároveň im pomôcť na miestach, kam sa ich 
ťažká technika nedostane.

Na jar a počas leta sa pokúsime vyčistiť Blavu  
v celej dĺžke. Do tohto plánu sme zapojili aj 
obec Dechtice a Kátlovce, ktoré sa taktiež za-
poja do čistenia vo svojich obciach. Výsled-
kom bude vyčistená Blava v podstatne väčšej 
dĺžke ako len v našej obci. 

Po vyradení starších vozidiel budeme obci 
vypomáhať pri čistení kanalizácie. Koncom 
novembra sme vyčistili kanalizáciu v časti Ši-
dúnky.

Zatiaľ poslednou súčasťou tohto projektu sú 
výškové práce. V našom zbore máme aktuálne 
2 lezcov a v budúcom roku naše lezecké druž-
stvo doplnia ďalší 3 členovia. Po absolvovaní 
potrebného výcviku budú naši lezci vykonávať 
potrebné výškové práce v obci. 



2 Infohasič

Predíďte požiaru v období vykurovacej sezóny

Vianočné obdobie a záver roka spojený 
so Silvestrom prináša okrem príjemnej 
atmosféry aj nárast výjazdov hasičov v 

súvislosti s požiarmi od vianočných svietidiel, 
adventných vencov či zábavnej pyrotechniky. 
Príjemné prežívanie vianočnej atmosféry a po-
hody sa môže v okamihu zmeniť na utrpenie, 
smútok a plač. Aby ste sa vyhli nepríjemno- 
stiam, odporúčame vám dodržiavať tieto zá- 
sady:

•	 Používajte iba také osvetlenie, ktoré je 
certifikované a zakúpené od oficiálnych 
predajcov,

•	 Ak odchádzate z domu, osvetlenie vypni-
te zo zdroja energie,

•	 Dodržiavajte návod na použite od vý- 
robcu,

•	 Neupravujte svojvoľne kabeláž na svieti-
dlách,

•	 Umiestniť všetky horľavé materiály v do-
statočnej vzdialenosti od krbov a otvore-
ného ohňa,

•	 Dodržiavajte maximálnu opatrnosť pri 
používaní horľavých sviečok a prskaviek, 
ktorých teplota pri horení môže dosia- 
hnuť 630 °C – 1370 °C,

•	 Zábavnú pyrotechniku kupujte od oficiál-
nych predajcov,

•	 Nepoužívať po domácky vyrobenú pyro-
techniku,

•	 V prípade, že pyrotechnika nevybuchla, 
sa vyvarujte opätovného zapaľovania,

•	 Nezapaľovať pyrotechniku v smetných 
nádobách, fľašiach, v blízkosti horľavých 
predmetov a materiálov,

•	 Nevyhadzovať pyrotechniku z balkónov, 
nakoľko by mohla spôsobiť požiar na niž-
ších podlažiach bytového domu.

V prípade požiaru chráňte život a zdravie, až 
potom majetok. Ak nie je možné požiar uhasiť 
vlastnými silami, čo najskôr volajte Dobrovoľ-
ný hasičský zbor obce Jaslovské Bohunice na 
číslo 0908 799 055 alebo Hasičský a záchranný 
zbor na číslo 150, prípadne linku tiesňového 
volania na číslo 112.
Čas a peniaze venované preventívnym opatre-
niam vám zabezpečia pokojnejšie a bezpečnej-
šie prežitie vianočného obdobia, Silvestra  
a vykurovacej sezóny. V mene členov Dobro-
voľného hasičského zboru obce Jaslovské Bo-
hunice vám prajeme príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu najbližších a priateľov, 
veselého Silvestra a v novom roku 2021 hlavne 
pevné zdravie, šťastie a úspechy.

Bezpečne počas 
vianočných sviatkov

V rámci prevencie sme kontrolovali prejazd-
nosť ulíc, ktoré sú pre nás problémové. Jedná 
sa o ulice Orechová, Nová, Šidúnky, Sídlisko 
a celé Pánske diely. Dnes sme sa bez výraznej-
ších problémov dostali na všetky potrebné 
miesta, avšak chceli by sme upozorniť na pár 
vecí. 
PROSÍME vodičov, aby neparkovali autá 
po krajoch ulice oproti sebe, aby neparko-
vali autá v zákrutách či križovatkách a aby 
pri parkovaní v užšej ulici ako je Orechová,  
mysleli nato, že je potrebné nechať minimál-
ne 3 metre pre bezproblémový prejazd našej 
techniky a techniky OR HaZZ Trnava. 

Príchod vykurovacej sezóny so sebou prináša aj vyššiu pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivo-
vých spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čistení  komínov. Pri predchádzaní vzniku požiaru dodržiavajte nasledovné zásady:

1.  Dbajte na správny výber druhu palivového spotrebiča a dodržte požiadavky na jeho umiestenie.

2.  Pripojenie vykurovacieho telesa ku komínu prenechajte na osobu s odbornou spôsobilosťou.

3.  Dbajte na dostatočný prívod spaľovaného vzduchu, pričom je potrebné dodržať požiadavky a opatrenia uvedené v technickej a projektovej  
 dokumentácii.

4.  Dbajte na bezpečné odvádzanie spalín do priestoru komína, ktorý podlieha pravidelným kontrolám.

5.  Používajte predpísané množstvo a druh paliva, na ktorý je spotrebič konštruovaný.

6.  Dodržujte predpísané bezpečnostné vzdialenosti od horľavých materiálov.

7.  Pri spotrebičoch na tuhé palivo používajte nehorľavé a izolačné podložky, ktoré zabraňujú vzniku požiaru od padajúcich častí nezhoreného    
 paliva.

8.  Dodržujte návod na obsluhu jednotlivých spotrebičov.

9.  Nevykonávajte žiadne neodborné zásahy do vašich vykurovacích telies.

10.  Dbajte na pravidelné čistenie a kontroly komínov:

•	 Ak sú ku komínu pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50kW, komín je potrebné čistiť raz za:
 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo,
 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

•	 Ak sú ku komínu pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50kW, komín je potrebné čistiť raz za:
 2 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo,
 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá.
Zároveň vás upozorňujeme, že za porušovanie základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komíno-
vých telies môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť v priestupkovom konaní pokutu v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331€.

3 metre 
k žIvotu
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Pri mimoriadnej udalosti nie je čas na odstra-
ňovanie ani preparkovanie vozidla. V prípade 
zle zaparkovaného vozidla sa buď na miesto 
ani nedostaneme, alebo nás to môže stáť vý-
raznú časovú stratu prípadne veľké množstvo 
fyzických síl, ak budeme musieť techniku od-
staviť ďaleko od miesta udalosti. 
Zároveň upozorňujeme, že fotky nebudeme 
posielať polícii ani žiadať sankcie za parko-
vanie. V rámci prevencie budeme pravidelne 
vykonávať takéto kontroly, pomocou ktorých 
sa budeme snažiť vplývať na ohľaduplnosť vo-
dičov.
Ďakujeme, že parkujete zodpovedne!

V dňoch 31.10. a 1.11.2020 v našej obci 
prebiehalo celoplošné testovanie na ocho-
renie Covid 19. 

Z pozície veliteľa zboru sa chcem poďa-
kovať každému jednému členovi, ktorý sa 
podieľal na celoplošnom testovaní. „Od-
makali“ ste si to a zvládli ste počas toho aj 
výjazd. Ste jednoducho fantastickí! 

Rád by som sa poďakoval aj občanom na-
šej obce za prístup - aj vďaka vám malo 
testovanie u nás taký hladký priebeh. 

Vďaka patrí aj skvelému tímu zdravot-
níkov, príslušníkom ozbrojených síl 
SR, príslušníkom policajného zboru SR  
a dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť 
svojim spoluobčanom. 

V neposlednom rade sa chcem poďakovať 
starostke obce, pracovníkom obce a krí-
zovému štábu za výbornú prípravu pries-
torov a harmonogramu.

Celoplošné
 testovanie

Ako posilová jednotka sme 
boli krátko pred polnocou 
operačným strediskom KR 

HaZZ vyslaní k haseniu požiaru 
rodinného domu vo Veľkých Ko- 
stoľanoch. Na výjazd prvé družstvo 
vyrazilo 6  minút po nahlásení s Ive-
com Daily  v počte 1 + 2 a o 5 minút 
vyrazilo druhé družstvo s Tatrou 815 
v počte 1 + 3. Po príjazde na miesto 
o 22.47 hod. sme na pokyn veliteľa 
zásahu pomáhali s vynášaním vecí. 
Po zbalení techniky sme sa 6 minút 
po polnoci na pokyn veliteľa zása-
hu vrátili na zbrojnicu bez zranenia  
a poškodenia techniky.

Požiar rodinného domu vo veľkých kostoľanoch 
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Noviny zostavil veliteľ 
DHZO Jaslovské Bohunice Ing. Miloš Rapant.

Foto: Ing. Miloš Rapant

Cisternová automobilová striekačka 
(CAS) 25 Karosa Liaz 101 

Dňa 21. novembra 2020 sme definitív-
ne zaradili mimo výjazd našu Liazku. Od 2. 
júla 2019 bola zaradená do zálohy ako záložné 
vozidlo pre prípad poruchy na vozidlách zara-
dených v pohotovosti. 

ICH ŽIVOTNÁ CESTA 

V našej obci ste mali možnosť stretávať 2 rov-
naké vozidlá, avšak každé s inou históriou. 
Vozidlá Liaz boli vyrobené v roku 1987. Jedno 

z týchto vozidiel patrilo DHZ/DHZO/OHZ 
Jaslovské Bohunice. Naše vozidlo slúžilo od 
roku 1987 do roku 2002 v Závodnom hasič-
skom útvare v Atómovej elektrárni Bohunice. 
Následne bolo v rokoch 2002 až 2019 využí-
vané pri výjazdoch a spoločenských akciách 
v našej obci, ale aj mimo nej. V júli minulého 
roka “bohunickú” Liazku nahradila zrepasova-
ná Tatra 815.

Druhé vozidlo patrilo DHZ Paderovce, ktoré 
do roku 2010 patrilo ministerstvu vnútra a ná-
sledne v rokoch 2010 až 2020 slúžilo dobrovoľ-
ným hasičom v Paderovciach. 

S vozidlami sa spája veľa zážitkov a priateľstiev. 
Preto dúfame, že si ešte nájdu nejaké uplatne-
nie.

V tomto okamihu by sme sa chceli poďakovať 
obci, pani starostke a poslancom, že nás neu-
stále podporujú a umožňujú nám pracovať s 
modernou technikou.

Slúžili nám
dlhé roky 

rozSIahly PožIar v trnave
Dňa 11.10. o 5.13 hod. nám bol operačným 
strediskom krajského riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Trnave nahlásený požiar 
haly na Trstínskej ceste č. 9. Už o 9 minút na 
miesto vyrazila Tatra 815 v počte 1+1. Po 26 
minútach sme boli na mieste a zahlásili sme sa 

VZ. Po ustavení techniky sme na pokyn veli-
teľa úseku začali s dopĺňaním vody a pomáhali 
sme príslušníkom HaZZ dostať sa do objektu. 
Vykonávali sme kyvadlovú dopravu vody a na 
miesto sme jej dopravili 108 000 litrov. Násled-
ne sme za použitia ADP vykonávali hasiace 

práce a neskôr dohášanie vynášaného materi-
álu pomocou prúdu pod vysokým tlakom. O 
16. hod. prišlo na výpomoc naše druhé druž-
stvo v počte 1+2. Jednotka sa po zbalení  večer  
o 18,30 hod. vrátila bez zranenia a poškodenia 
techniky na zbrojnicu.


