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Infohasič

Od prvého potvrdeného prípadu ochore-
nia na Covid-19 na Slovensku ubehol už je-
den rok. Za ten čas sa menilo všetko, avšak 
naša práca sa nezmenila ani trocha. Práve 
naopak, okrem našej štandardnej činnosti 
nám pribudli ďalšie. Počas prvej vlny sme 
pomáhali niekoľko mesiacov pri triedia-
com stane v Trnave, dezinfikovali sme 
detské ihriská, obecné priestory a bytovky, 
viac ako mesiac zabezpečujeme v spoluprá-
ci s obcou testovanie pre našich občanov. 
Za posledný mesiac časť členov pomáha  
s testovaním a druhá časť je pripravená ke-
dykoľvek vykonať výjazd alebo poskytnúť 
technickú pomoc ako občanom v obci, tak aj 
testovacím tímom. 
Keď hrozilo, že bude nedostatok testov, oka-
mžite sme riešili situáciu a v spolupráci so 
zamestnancom obce sme zabezpečili ich do-
voz z Trnavy na odberné miesta.
Členovia zaradení do výjazdu takmer kaž-
dý víkend počas testovania vychádzajú na 
technickú pomoc. Väčšinou sa jedná o dez-
infekcie bytových domov, ale aj o záchranu 
zvieraťa či pomoc s opravou vo výške. 
Počas roku pandémie sme neodmietli niko-
ho, kto nás požiadal o pomoc. Pomáhali sme 
dlhé hodiny rybárom, odhŕňali sneh, posý-
pali cesty, zasahovali dlhé hodiny aj do noci 
a všetko vo svojom voľnom čase. 
Sme jediný spolok v obci, ktorý kvôli pan-
démii svoju činnosť nepozastavil, ale práve 
naopak -  svoju činnosť rozšíril. O to viac nás 
mrzí, keď našu prácu niekto znevažuje a po-
važuje nás v obci za záťaž.

MáMe za sebou 
rok pandéMie 
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prosba 
Prosíme všetkých vodičov motorových vo-
zidiel, ktorí využívajú na testovanie odberné 
miesto v priestoroch kasární, aby svoje vozidlá 
parkovali na parkovisku pred areálom a nie vo 
vnútri pri zábranách, ktoré sme tam osadili. 
Okrem technickej podpory pre odberné tímy 
sme povinní v prípade potreby vyraziť aj na 
výjazd, čo nám zle zaparkované autá neumož-
ňujú. Správnym parkovaním nám aj vy umož-
ňujete pomáhať. 

Od polovice februára prebieha lezecký 
výcvik pod vedením skúseného in-
štruktora. Členovia  vybraní do lezec-

kého družstva absolvujú každý týždeň teore-
tickú a praktickú časť zameranú na osvojenie 
si základných lezeckých postupov. Postupne 

budeme zvyšovať obťažnosť a trénovať rôzne 
situácie. Po úspešnom ukončení výcviku bu-
deme pripravení pomáhať v obci so všetkými 
prácami vo výškach, čím pomôžeme obci ušet-
riť nemalé finančné prostriedky.

Lezecké družstvo bude nápomocné v obci 

náročný 
Marec
Počas marca sme v rámci zdokonaľo-

vacej prípravy začali s výcvikom vo 
vnútorných priestoroch bývalej je-

dálne, kde sa postupne učíme zvládať vn-
útorné požiare. Postupne sa zdokonaľu-
jeme v orientácii v zadymenom priestore,  
v hľadaní zranenej osoby, hasení požiaru a 
odvetrávaní zadymených priestorov. Tie- 
to výcviky prebiehajú v plnom výstroji aj  
s dýchacím prístrojom, pričom zadyme-
nie simulujeme prelepením priezoru na 
dýchacej maske alebo pomocou zadymo-
vača, ktorý nám zapožičal pán Matolek, 
za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Tento 
neľahký výcvik prebieha pod vedením 
príslušníka Hasičského a záchranného 
zboru a zamestnanca závodného hasič-
ského útvaru. ských zariadeniach a obec-
ných objektoch. 

náš zásahový rok 2020 z pohľadu čísieL
Štatistku našich výjazdov si môžete pozrieť na priloženej fotografii. Na 
rok 2021 bol Dobrovoľný hasičský zbor obce Jaslovské Bohunice zara-
dený v Celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov do kategórie A. 
V roku 2020 naša jednotka vykonala 47 výjazdov. Z toho sa v štyroch 
prípadoch jednalo o požiar, 40 krát o technickú pomoc, 1 ekologický 
zásah a v dvoch prípadoch sme zachraňovali zviera. Na výjazd sme 
boli 20 krát vyslaní operačným strediskom KR HaZZ v Trnave, 1 krát 

nás o pomoc požiadala polícia a 26 krát ste nás kontaktovali na na-
šom telefónnom čísle. Z celkového počtu 47 výjazdov sme 26 krát 
zasahovali v obci a 21 krát mimo obce. Členovia strávili na výjazdoch 
celkom 448 hodín. Na rok 2021 bola jednotka DHZO Jaslovské Bo-
hunice zaradená v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov do 
kategórie A čo znamená, že aj v tomto roku budeme pripravení vyra-
ziť na výjazd do 10 minút.

V dňoch 9. – 11.02.2021 sme pátrali po ne-
zvestnom Ivanovi Kučerovi z Trnavy. V prvý 
deň nás o 23.10 hod. o pomoc požiadalo 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trna-
ve. Na pátranie sme nasadili 10 členov s Ive-
com Daily, Peugeotom Boxer a štvorkolkou. 
Členovia prehľadávali v rámci pátrania okolie 
Jaslovských Bohuníc a Malženíc. Na pokyn 
veliteľa akcie sme sa o 02.30 hod. v noci vrá-
tili na základňu. Nasledujúce dni sme nasad-
zovali hlavne štvorkolku, pomocou ktorej sme 
prehľadávali ťažko prístupný terén. 
Počas týchto dní sme najazdili 391 km a na-
chodili viac ako 32 km v teréne. Pri pátraní sa 
postupne vystriedalo 14 členov. 

PátranIe Po 
nezvestnej osobe 
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V minulom čísle Infohasiča sme informovali 
o projekte „Pomoc našej obci“. V rámci tohto 
projektu sme rozmýšľali, ako ešte viac pomôcť 
obci našou technikou. Ponúkli sme sa, že s na-
šou švorkolkou Linhai budeme pomáhať tech-
nickému úseku v zimných mesiacoch odhŕňať 
sneh. Počas výberu radlice sme si povedali, že 
chceme obci pomáhať viac ako len s odhŕňa-
ním a po odsúhlasení starostkou sme zakúpili 
aj rozmetadlo. Po drobnejších technických 
úpravách sme radlicu namontovali na štvor-
kolku a čakali na prvú výzvu od obce, ktorá 
prišla hneď s prvým snehom. Počas celého 
týždňa sme odhŕňali cesty a chodníky, často aj 
dlho do noci. Keď sneženie ustúpilo, vymenili 

sme radlicu za rozmetadlo, s ktorým sme po-
sýpali určené cesty. 

Uvažovali sme, akým spôsobom využiť štvor-
kolku pre obec počas letných mesiacov. In-
špirovali sme sa nadstavbou na štvorkolkách 
profesionálnych hasičov, ktorú by sme mohli 
využívať aj pri požiaroch v ťažko prístupnom 
teréne, aj na technickú pomoc v obci. Na zo-
strojenie takejto nadstavby máme všetok po-
trebný materiál, a tak sme sa rozhodli si nad-
stavbu vyrobiť samostatne. Avšak pri návrhu 
sme narazili na problém - hmotnosť nadstavby 
aj s vodou prevyšovala nosnosť korby, a tak 
sme od nášho plánu museli upustiť.

Časom sa začala prejavovať kvalita značky 
Linhai. Spočiatku bolo naším najväčším pro-
blémom nájsť servis, ktorý by sa nám o švor-
kolku staral po technickej stránke, nakoľko 
značke Linhai nechce nikto robiť servis. Postu-
pom času sa začala prejavovať nespoľahlivosť 
stroja. Prvú vážnejšiu poruchu mala švorkol-
ka ešte pred rokom, kedy putovala do Brati-
slavy a odtiaľ do Česka, kde bola vymenená 
komplet kabeláž. Druhá vážnejšia porucha 
sa nám stala po ceste z technickej prehliad-
ky, kedy došlo k roztrhnutiu remeňa variáto-
ra a poškodeniu motorovej brzdy. Po oprave  
a kondičných jazdách sme stroj zaradili znova 
do výjazdu. O pár dní sme štvorkolku nasadili 
do pátrania po nezvestnej osobe, kde nás ne-
chala uprostred poľa a museli sme o pomoc 
požiadať okoloidúceho traktoristu. Posledná 
porucha sa prejavila okamžite po odjazde zo 
servisu, do ktorého sme sa hneď vrátili. Zistili 
sme, že je potrebné vymeniť celý palivový sys-
tém, spojku, regulátor dobíjania a hlavu valcov. 
Nakoľko celková suma za všetky opravy by sa 
vyšplhala na 4 153 € pri 2 463 najazdených ki-
lometroch, rozhodli sme sa štvorkolku vyradiť 
z výjazdu. Táto strata nás veľmi trápi, nakoľko 
je to veľmi potrebný pomocník. Využívali sme 
ho na pomoc obci, pri výjazdoch, na prevoz 
ťažkého materiálu v nedostupnom teréne, na 
monitorovanie vodného toku počas obdobia 
dažďov, pri pátraní výrazne šetril čas a fyzické 
sily. Avšak neustále vynakladanie financií na 
opravu je neúnosné, nakoľko potrebujeme na-
kupovať výstroj, výzbroj a ochranné pracovné 
prostriedky. Dúfame, že sa nám v spolupráci  
s obecným zastupiteľstvom podarí nájsť výcho-
disko z tejto situácie. 

potrebný, ale 
nespoľahlivý pomocník 

zbytočné zamestnanIe 
hasIčskej jednotky

Dňa 13.02.2021 sme boli požiadaní rybármi 
o technickú pomoc. O 19.48 hod. na miesto 
vyrazilo Iveco Daily v počte 1+4. Po príjazde 
na miesto bolo prieskumom zistené, že sa jed-
ná o 100 kg betónovú lavičku hodenú na ľade. 
Rybári sa snažili pred príchodom hasičskej 
jednotky lavičku vytiahnuť, avšak ľad praskal 
a pre obavu z prepadnutia nás požiadali o po-
moc. Pomocou popruhu  sa nám podarilo la-
vičku dotiahnuť k brehu, kde sme ju následne 
umiestnili na svoje pôvodné miesto. Následne 
sme sa o 20.06 hod. vrátili na základňu bez 
zranenia a poškodenia techniky. 
Miestnym silákom by sme odporúčali, aby 
svoju energiu v tejto neľahkej dobe smerovali 
k pomoci svojmu okoliu a nie k zamestnávaniu 
ľudí, ktorí nepretržite každý deň pomáhajú ľu-
dom v našej obci.
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Infohasič zostavil
Ing. Miloš Rapant, veliteľ DHZO Jasl. Bohunice 

Hasičský a záchranný zbor apeluje na občanov.
Marec býva mesiacom so zvýšeným výskytom 
požiarov v prírodnom prostredí, ktoré vzni-
kajú vypaľovaním porastov, drevín a biologic-
kého odpadu. Počas marca 2020 zápasili hasiči 
s 1123 požiarmi, ktoré vznikli dôsledkom ta-
kéhoto vypaľovania, pričom materiálna škoda 
presiahla 150 tisíc eur. Hoci sa v danom obdo-

bí pre prvú vlnu pandémie koronavírusu mno-
ho občanov nachádzalo doma, počet požiarov 
spôsobených vypaľovaním trávy a porastov 
klesol o 33% oproti roku 2019.
Hasiči opäť vyzývajú občanov, aby počas pri-
chádzajúcich teplých dní nepoužívali na niče-
nie biologického odpadu vo svojich záhradách 
oheň.

V neposlednom rade - plošné vypaľovanie tráv 
a porastov môže skončiť pokutou vo výške 331 
eur, pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať 
až do výšky 16 596 eur (zákon č. 314/2001).

Zdroj: Hasičský a záchranný zbor

ĎakujeMe, že nevypaľujete porasty, dreviny a trávy

Dňa 19.02.2021 sme pomocou zvolá-
vacieho systému Fireport dostali in-
formáciu o pravdepodobnom požia-

ri dodávky za obcou smerom na Žlkovce. O  
8 minút neskôr na miesto vyrazilo Iveco Dai-
ly 1+2 a Tatra 815 1+1. Po príjazde na miesto 
udalosti sme zistili, že sa jedná o previerkové 

cvičenie, ktoré simuluje požiar. Na likvidáciu 
bol nasadený útočný prúd D z prvého stroja. 
Po lokalizácii a likvidácii požiaru sme sa o 
18.00 hod. vrátili na zbrojnicu bez zranenia 
a poškodenia techniky. 
Previerkové cvičenie nariadené zriaďova-
teľom malo za úlohu overiť čas výjazdu jed-

notky, schopnosti veliteľa družstva a zasa-
hujúcich členov. Všetky úlohy boli splnené 
na výbornú, a tak sme sa ďalším výcvikom 
posunuli o krôčik dopredu.
Chceme sa veľmi pekne poďakovať za spolu-
prácu a spätnú väzbu OS KR HaZZ v Trnave.

udržiavame sa v prevádzkovej teplote 


