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Infohasič

Začiatkom marca sme počas celého dňa zbierali zdravotnícky materiál ako 
humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. Ďakujeme všetkým za každú jednu 
vec, ktorú ste priniesli.

Počas marca prišli na obecnú ubytovňu prví ľudia utekajúci pred ničivou voj-
nou na Ukrajine. Obec ponúkla pre týchto ľudí celé jedno poschodie. Úlo-
hy sa chopila Danka Halašková, pred ktorou musí zložiť klobúk každý, kto sa 
bol pozrieť na ubytovni. Tým, čo súdia z pohodlia domova, odporúčame náv-
števu ubytovne. V utorok 8. marca sme sa Danke ponúkli na prevoz rodinky  
z Trnavy ku nám a pomohli sme zabezpečiť nevyhnutné oblečenie pre rodinu.  
V nasledujúcich dňoch sme zabezpečili transport ešte jednej rodiny. Z dô-
vodu požiadavky na minerálky sme na ubytovňu odovzdali balíky minerálok, 
ktoré sme cez leto dostali formou daru. V súčinnosti s Dankou sme sa snaži-
li vám všetkým sprostredkovať informácie o veciach, ktoré rodinám chýbajú. 
V piatok bol obcou zvolaný krízový štáb, ktorého sa zúčastnil náš veliteľ jed-
notky spoločne s veliteľom družstva. Niektoré veci sa nám podarilo vyriešiť  
a niektoré nie. Jednou z nedoriešených záležitostí bolo stravovanie na najbližšie 
dni. Z toho dôvodu sme okamžite po krízovom štábe vyrazili do Trnavy, kde 
sme zabezpečili mäso na sobotu - na tento nákup nám prispeli aj zamestnanci 
obecného úradu, začo im veľmi pekne ďakujeme. Následne sme sa dohodli, že  
v nedeľu pripravíme pre ľudí guláš, a tak sme v sobotu začali prípravami a od 
nedeľného rána sme pokračovali. Dúfame, že ľudom chutil. Za guláš patrí veľká 
vďaka šéfkuchárovi Milanovi, pomocníkom Pepovi, Marekovi, Renáte, Milošovi 
a v neposlednom rade pánovi Facunovi a našim členom, ktorí sa poskladali na 
tento vynikajúci guláš. Aj keď práve nevýjazdujeme a máme málo výjazdov, ne-
znamená to, že nič nerobíme. Práve naopak, snažíme sa pomáhať každý deň aj 
tam, kde to nie je vidieť. Na záver sa chceme aj my poďakovať každému jednému 
z vás, ktorému nie je osud ľudí utekajúcich od svojich životov ľahostajný a prispe-
je či už jedným eurom alebo vecným darom. Toto sú situácie, kedy sa aj človek 
bez uniformy mení na hrdinu! 

Pomoc rodinám 
utekajúcim Pred vojnou  

ĎAKUJEME!
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V sobotu 15. januára krátko po 11. hodine bol veliteľom jednot-
ky vyhlásený poplach – previerkové cvičenie zamerané na požiar 
strojovne. Na miesto vyrazilo Iveco Daily v zložení 1+3 a Tatra 
815 v zložení 1+1. Po príjazde na miesto udalosti boli vytvorené 2 
prieskumné skupiny a 1 útočný D prúd. Postupným prieskumom 
bolo v objekte nájdených 5 osôb, ktoré boli vyvedené a bola im 
poskytnutá prvá predlekárska pomoc. Po ukončení cvičenia sa 
jednotka vrátila na základňu bez zranenia a poškodenia techniky. 

Na začIatok roka 
prevIerkové 
cvIčeNIe
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Dňa 17.1. o 17.37 hod. bol na poplachové 
číslo DHZO Jaslovské Bohunice nahlásený 
občanom obce spadnutý strom na cestnej 
komunikácii č. 1311 smer Elektráreň Bo-
hunice. O 17.43 hod. na miesto vyrazilo Ive-
co Daily v zložení 1+3. Po príjazde na miesto 
udalosti bolo zistené, že časť stromu zasahuje 
do jedného jazdného pruhu. Na pokyn VZ 

bola premávka obmedzená v jednom jazd-
nom pruhu - miesto bolo zabezpečené sve-
telným výstražným zariadením. Pomocou 
reťazovej píly boli odstránené časti stromu 
z vozovky a cesta následne pozametaná. Po 
zbalení vecných prostriedkov sa jednotka  
o 18.06 hod. vrátila na základňu bez zrane-
nia a poškodenia techniky.

Prvý výjazd v roku bol 
k spadnutému stromu

Dňa 5.3. o 23.25 hod. nám bol OS KR HaZZ Trnava nahlásený požiar 
parkovacieho domu na Drieňovej ulici v Bratislave. O 23.33 hod. na 
miesto vyrazila Tatra 815 v zložení 1+2. Po príjazde na miesto udalosti 
o 00.26 hod. sme sa zahlásili riadiacemu dôstojníkovi, ktorý rozho-
dol o odoslaní našej jednotky na Hasičskú stanicu č. 3 - Hálková do 
pohotovosti pre zabezpečenie zásahového obvodu v prípade ďalšieho 
výjazdu. O 00.55 hod. sme uviedli vozidlo do pohotovosti na HS3  
a držali pohotovosť cez miestnu ohlasovňu požiarov. O 04.19 hod. nás 
OS KR HaZZ Bratislava odoslalo na základňu. Jednotka sa o 5.23 hod. 
vrátila na základňu bez zranenia a poškodenia techniky.

rozsiahly požiar 
parkovacieho 
domu v Bratislave
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Koncom januára prebehla výročná členská schôdza, ktorá mala krátky a skromný priebeh pre pandemické opatrenia. Boli odovzdané ocene-
nia, predložené správy z komisií a predstavené plány na rok 2022. Schôdze sa zúčastnila aj pani starostka, ktorej sme podarovali bundu, aby 
medzi nás zapadla. 

výročná členská schôdza
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silný vietor sa postaral o dva výjazdy 

je dôležité vedieť Poskytnúť Predlekársku Pomoc
V nedeľu 23. januára sme absolvovali kurz rozšírenej prvej pomo-
ci, ktorý bol zameraný predovšetkým na prvú predlekársku pomoc 
pri dopravných nehodách. Zamerali sme sa na riešenie úrazových 
stavov, obväzovú techniku, fixáciu, polohovanie, transport a prí-
stup k pacientovi. Ďakujeme lektorom za vynikajúci kurz a skú-
senosti z praxe. Naším cieľom je neustále sa zlepšovať po všetkých 
stránkach,  aby sme v rámci nášho zásahového obvodu dokázali 
poskytnúť plnohodnotnú pomoc do príchodu profesionálnych zlo-
žiek HaZZ a ZZS.

Dňa 30.1. o 12.07 hod. nám bola občanom 
obce nahlásená uvoľnená strešná konštrukcia. 
O 12.08 hod. na miesto vyrazilo Iveco Daily  
v zložení 1+3 a TA Peugeot Boxer v zložení 
1+1. Po príjazde na miesto udalosti vykonal VZ 
v spolupráci s majiteľom prieskum. Bolo ziste-
né, že plechová strecha sa uvoľnila na ploche 8 
m2. Strecha bola provizórne zabezpečená, ma-
jiteľ poučený a ďalej si bude situáciu riešiť sám. 
Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka  
o 12.28 hod. presunula k nahlásenému nalo-
menému stromu. Prieskumom bolo zistené, 
že sa jedná o starý strom, ktorého odlomené 
konáre sa nachádzali vo výške asi 6 metrov. Pre 
silný vietor nebolo možné na miesto povolať 
výškovú techniku. VZ rozhodol o vymedzení 
miesta páskou - udalosť bola nahlásená staros-
tke obce, ktorá si bude situáciu riešiť samostat-
ne. Po zbalení sa jednotka o 13.10 hod. vrátila 
na základňu bez zranenia a poškodenia tech-
niky.
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výlet s deťmi do Bojníc 
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Foto: archív DHZO Jaslovské Bohunice
Zostavil: zastupujúci veliteľ DHZO 

Ing. Miloš Rapant


