
Časopis hasiČského zboru v Jaslovských bohuniciach Je prílohou blavských novín     2/2022

Infohasič

Aby sme vedeli účinne zasahovať vždy 
keď je to potrebné, snažíme sa neustále 
vzdelávať a posúvať svoje schopnosti a 

vedomosti na vyššiu úroveň. Preto sme vyces-
tovali do Prahy, kde sme absolvovali školenie 
zamerané na prácu hasičov v nebezpečnom 
prostredí. Oboznámili sme sa s pôsobením ne-
bezpečných látok vznikajúcich pri požiaroch 
na ľudské telo a zásahové odevy hasičov. Prešli 
sme školením ako správne vyčistiť a dekonta-
minovať všetky časti zásahového odevu a vec-
ných prostriedkov. U dobrovoľných hasičov je 
často zvykom, že čím je hasič špinavší, tým je 
skúsenejší a viac toho zažil. U nás je to práve 
naopak, čím ja hasič čistejší, tým viac si váži 
svoje zdravie. 

Po absolvovaní školenia v spoločnosti KTH 
Chem sme sa presunuli na hasičskú stanicu v 
Beroune, kde sme absolvovali školenie zame-
rané na modernú kultúru zdolávania požiarov 
v interiéri aj exteriéri. Boli nám predstavené 
základné parametre potrebné na účinné zdolá-
vanie požiarov bez následných škôd spôsobe-
ných vodou, rozvoj a dynamika požiaru ako aj 
základné metodické postupy pri tvorbe útoč-
ných prúdov v budovách. Taktiež sme prebrali 
aj „D-éčkový program“ zdolávania požiarov v 
prírodnom prostredí. Zamerali sme sa na ma-
ximálne efektívne využitie potenciálu našej ha-
sičskej techniky, hasičov a vecných prostried-

kov bez zbytočnej námahy, ktorá často vzniká 
pre zastaralé metodické postupy. Nadobud-
nuté vedomosti sme mali možnosť si priamo 
vyskúšať pod dohľadom skúsených hasičov. Po 
školení nám slúžiaci hasiči predstavili moder-
né zázemie hasičskej stanice Beroun, modernú 
techniku a vybavenie. Kolegom z Česka veľmi 
pekne ďakujeme a dúfame, že aj my ich už 
čoskoro budeme môcť privítať v moderných 
priestoroch našej novej hasičskej zbrojnice.

VedomostI zbIerame
 aj V zahranIčí 
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PríPrava na tePlé mesIace
Začiatkom apríla naša hasič-
ská jednotka vykonala zdo-
konaľovaciu prípravu zame-
ranú na zdolávanie požiarov 
v prírodnom prostredí. Pre-
cvičili sme si spôsoby hasenia  
a obsluhy hasičskej techniky. 
Strojníci si precvičili jazdu  
v teréne za súčasného hasenia 
a komunikácie so zasahujú-
cimi hasičmi. Nadobudnuté 
praktické zručnosti zrýchlia  
a zefektívnia zásahy pri roz-
siahlejších požiaroch v prírod-
nom prostredí. 

Dňa 09.04.2022 o 10:41 hod. nám bol operač-
ným strediskom Krajského riaditeľstva HaZZ 
Trnava vyhlásený poplach na spadnutý strom 
smerom na obec Žlkovce. O 3 minúty po na-
hlásení na miesto vyrazilo Iveco Daily v poč-
te 1+2. Prieskumom bolo zistené, že asi 4 m 
spadnutý strom čiastočne zasahuje do jedné-
ho jazdného pruhu. Na pokyn veliteľa zásahu 
bola premávka obmedzená v jednom jazdnom 
pruhu a následne bol strom za pomoci moto-
rovej píly odstránený. Po zbalení vecných pro-
striedkov sa jednotka vrátila na základňu bez 
zranenia a poškodenia techniky 21 minút po 
odchode na miesto zásahu.

spadnutý strom
pri elektrárni
bohunice

Dňa 21.4.2022 o 16:08 hod. nám bol operačným stre-
diskom Krajského riaditeľstva HaZZ Trnava vyhlá-
sený poplach požiar šopy v obci Dechtice. O 16:13 
hod. na miesto vyrazila Tatra 815 v počte 1+2. Po 
príchode na miesto požiaru sa na mieste nachádzal 
DHZO Dechtice. Prieskumom bolo zistené, že sa 
jedná o požiar drevenej hmoty v blízkosti prístavby. 
Na pokyn veliteľa zásahu bol nasadený 1 krát C prúd. 
Po príchode hasičskej jednotky z Trnavy im bolo 
odovzdané velenie. Po zbalení vecných prostriedkov 
sa hasičská jednotka vrátila o 17:35 hod. na základňu 
bez zranenia a poškodenia techniky.

Prvý požiar v tomto roku 
sme mali v dechticiach 
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V polovici apríla nám bol operačným 
strediskom Krajského riaditeľstva 
HaZZ Trnava vyhlásený poplach na 

odchyt bodavého hmyzu v obci Malženice. 
Krátko pred štvrtou popoludní na miesto vy-
razilo Iveco Daily v počte 1+3. Prieskumom 
bolo zistené, že osy nalietavajú po celom obvo-
de strechy rodinného domu. Na pokyn veliteľa 

zásahu bolo vytvorené istenie lezeckou tech-
nikou cez strechu rodinného domu. Násled-
ne sme začali rozoberať strešnú krytinu. Boli 
nájdené iba drobné hniezda, ktoré boli odstrá-
nené. Celý obvod strechy bol nastriekaný spre-
jom proti bodavému hmyzu. Po zbalení vec-
ných prostriedkov sa HJ vrátila o 17:39 hod. na 
základňu bez zranenia a poškodenia techniky.

Prvý náznak bodavého 
hmyzu bol v malženiciach

Pomoc našej lezeckej skupiny v základnej škole 

Náš zbor disponuje lezeckou skupinou, 
ktorú tvorí 6 lezcov. Títo hasiči pravi-
delne absolvujú výcviky na zdokona-

ľovanie svojich zručností pri prácach vo výš-
kach. Dňa 22.04.2022 zúročili svoj výcvik.  Boli 
sme požiadaní riaditeľkou ZŠ v Jaslovských 

Bohuniciach o pomoc pri odstránení oceľo-
vých tyčí z priestoru telocvične. Na miesto bola 
vyslaná naša lezecká skupina s dvomi lezcami, 
ktorá pomocou lezeckej techniky tieto tyče bez 
poškodenia demontovali a spustili na zem. Po 
zbalení vecných prostriedkov sa HJ vrátila na 

základňu bez zranenia a poškodenia techniky. 
O pár dní sme opäť v škole zneškodňovali bo-
davý hmyz v neprístupnom mieste. Na miesto 
vyrazili 2 lezci, ktorí za pomoci lezeckej tech-
niky hniezdo odstránili.
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s P a d n u t ý  s t r o m  P r I  B o h u n k e

Dňa 10.06.2022 o 19:11 hod. nám bol 
technickým úsekom obce nahlásený 
spadnutý strom na príjazdovej ces-

te k zariadeniu pre seniorov, ktorú v prípade 

potreby využíva ZZS. O 19:18 hod. na miesto 
vyrazilo Iveco Daily v počte 1+3. Spadnutý 
strom bol pomocou motorovej píly odstráne-
ný a komunikácia očistená. Po zbalení vecných 

prostriedkov sa hasičská jednotka vrátila na 
základňu bez zranenia a poškodenia techniky.

PožIar V areálI
betonárne 
V malženIcIach

Dňa 11.06.2022 o 15:21 hod. nám bol OS KR HaZZ Trnava vyhlásený poplach k požiaru haly v betonárni Malženice. Za 5 minút na miesto vyrazilo 
Iveco Daily v počte 1+2 a Tatra 815 v počte 1+2. Po príjazde sme na pokyn veliteľa zásahu vykonávali dopĺňanie vozidiel HaZZ a pomáhali pri roz-
hrabávaní požiaroviska. Po dohode s veliteľom zásahu sme sa vrátili na zbrojnicu bez zranenia a poškodenia techniky o 17:19 hod.
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na žiadosť obce sme vykonali očistenie schodov na poštu 

Ako každý rok tak aj tento sme sa zúčastnili akcie Dňa Zeme, ktorý 
organizuje naša obec. Našou úlohou bolo odstrániť spadnuté stro-
my z potoka a z budúcej rekreačnej zóny. Na tejto akcii sa zúčast-

nilo 7 členov nášho zboru a 7 detí.

deň zeme V našej obcI
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máj sme aj tento rok hravo PostavIlI 

ProcesIa
Pri príležitosti slávnosti Božieho tela naši 
členovia zabezpečili bezpečnosť sprievodu 
po obci. Riadili sme dopravu tak aby nepriš-
lo k ohrozeniu ľudí v procesii a zároveň sme 
nad veľadôstojným pánom farárom niesli bal-
dachýn. 
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Začiatkom mája to bolo vo Voderadoch. Za 
účasti 16 družstiev sme skončili na peknom 
5. mieste. Je potrebné povedať, že to bola ich 
druhá súťaž v útoku a prvá v štafete. Napriek 
dobrému umiestneniu naše decká neskrývali 
sklamanie. Avšak veríme, že na ďalšej súťaži 
naši mladí hasiči svoj výkon ešte zlepšia. 

Koncom mája sa kolektív mladých hasičov 
zúčastnil letného kola hry Plameň v Špačin-
ciach. Trénovali na prekážkach, ktoré svojpo-
mocne vyrobili členovia nášho zboru, začo 
im patrí obrovská vďaka detí aj trénerov.  
Z dôvodu pomerne krátkeho odstupu 3 týž-
dňov medzi jarným a letným kolom sa deti 
pomerne rýchlo zdokonaľovali v tréningoch 
v skromných podmienkach. Výsledkom bolo 
úžasné 3. miesto zo 7 družstiev. Deťom ďa-
kujeme za ich prístup a vzornú reprezentáciu 
zboru i obce Jaslovské Bohunice.

V májI sa našI mladí hasIčI 
zúčastnIlI hry Plameň  
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Foto: archív DHZO Jaslovské Bohunice
Zostavil: zastupujúci veliteľ DHZO 

Ing. Miloš Rapant

medzinárodný 
deň detí
Pri príležitosti MDD sme veľmi radi prijali 
pozvanie a prišli potešiť deti v materskej 
škole. Porozprávali sme im, v čom spočíva 
práca hasičov, vyskúšali si hasičské obleče-
nie, obzreli autá a nakoniec sa prebehli aj 
penou, ktorú sme pre nich pripravili. 
Boli sme aj tento rok súčasťou osláv MDD, 
ktorý organizuje obec. Naše stanovište 
bolo v parku pri lávke, kde mali deti mož-
nosť obzrieť si všetku našu techniku. Po 
obede sme pre deti pripravili poriadnu 
dávku ľahkej peny.


