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Infohasič
Rozsiahly požiar poľa pri elektrárni Bohunice

Dňa 3.7.2022 o 15.22 hod. nám bol ope-
račným strediskom krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Trnave  
nahlásený požiar kombajnu na poli sme-
rom na atómovú elektráreň. O 15.27 hod. 
na miesto vyrazila Tatra 815 v počte 1+3. 
Na miesto sme dorazili súčasne so ZHÚ 
EBO,  pričom prieskumom nebol potvr-
dený požiar kombajnu, ale obilia na kore-
ni a slamy na riadkoch na  odhadovanej 
ploche 200 x 80m. Na pokyn VJ DHZO 
J. Bohunice začali zamestnanci ZHÚ ha-
senie pomocou vysokého tlaku a Tatra J. 
Bohunice hasila lafetovým prúdom po 
obvode požiaroviska v smere šírenia po-
žiaru. Po príchode Okresného riaditeľstva 
HaZZ Trnava bolo odovzdané velenie 
veliteľovi zásahu a ďalej sme pokračovali 
v hasebných prácach. Na pokyn veliteľa 
zásahu bolo zriadené čerpacie stanovis-
ko v J. Bohuniciach na Ul. Záhradná. Pri 
návrate na požiarovisko prišlo k poruche 
spojky na našej tatre a ostala nepojazdná. 
Poruchu sa nám nepodarilo odstrániť, 
a tak bolo vozidlo na tyči odtiahnuté na 
zbrojnicu a zaradené mimo výjazd. Na zá-
kladňu sme sa vrátili o 17.41 hod. 

Rozsiahly požiar porastu v Trnave a Bielom Kostole
Dňa 30.6.2022 krátko pred siedmou večer nám 
bol operačným strediskom krajského riaditeľ-
stva Hasičského a záchranného zboru v  Trna-
ve vyhlásený poplach na požiar poľa pri Bie-
lom Kostole. O 19.01 hod. na miesto vyrazila 

Tatra 815 v počte 1+3 a o 19.15 hod. aj Iveco 
Daily v počte 1+3. Tatra sa po ceste pripojila  
k Trakkeru z Okresného riaditeľstva HaZZ  
Trnava a spoločne pomocou 2 x D prúdu  
a jedného vysokotlakového prúdu zlikvidovali 

požiar zo strany od Bieleho Kostola. Naše Ive-
co vykonávalo likvidačné práce z druhej stra-
ny pomocou 1 x D prúdu. Po zbalení vecných 
prostriedkov sa obe jednotky bez zranenia vrá-
tili na základňu o 21.05 hod.
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V dňoch 1. - 3. 7. sa konal pre naše deti 
hasičský tábor. Plán bol veľkolepý a 
dobre premyslený. Začalo to úvod-

ným brífingom vo štvrtok, kde deti nafasovali 
hlavolam, podľa ktorého si mali zbaliť veci na 
víkend. Ďalší deň v poobedňajších hodinách 
vyrazili na víkend do Maduníc, ktorý mal byť 
plný dobrodružstiev. Avšak v piatok sa všet-
ci čerti ženili a pre silný vietor bolo nutné vo 

veľmi krátkom čase zbaliť deti a za pomoci aj  
ostatných členov, ktorí prišli na pomoc, boli 
deti odvezené domov do bezpečia. Ešte v ten 
večer zasadol krízový štáb, ktorý prijal náhrad-
né riešenie. Ďalšie slnečné ráno bol rozložený 
stanový tábor pre deti na celkom známom 
mieste. Rozložili sme sa vedľa našej dočasnej 
zbrojnice, kde pokračoval program, zábava  
a bohaté občerstvenie.

Koncom júna na rokovaní obecného zastu-
piteľstva zobrali poslanci na vedomie žiadosť 
Miloša Rapanta o vzdanie sa postu poverené-
ho veliteľa jednotky DHZO a zároveň uznese-
ním vymenovali do funkcie veliteľa jednotky 
DHZO Josefa Plevzu. Pepo, ako ho my prezý-
vame, je dlhoročný veliteľ zmeny v Závodnom 
hasičskom útvare v atómovej elektrárni Bo-
hunice, a preto sa tešíme na skúsenosti, ktoré 
získame pod jeho vedením. 

Nový veliteľ
jedNotky

HasIčský tábor 

Dňa 31.8.2022 o 13.24 hod. nám bolo obča-
nom obce Trakovice nahlásené sršnie hniezdo 
pod strechou rodinného domu. O 13.29 hod. 
na miesto vyrazil Peugeot Boxer + 3 hasiči. Po 
príjazde sme rozobratím strešnej krytiny zisti-
li, že sa tam nachádza sršnie hniezdo s prieme-
rom asi 40 cm. Na likvidáciu bol použitý sprej 
proti bodavému hmyzu. Po zbalení vecných 
prostriedkov sa hasičská jednotka vrátila na 
základňu bez zranenia a poškodenia techniky.

VeľKé 
hnIezdo 

sršňov 
v Trakoviciach
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Dňa 17.7.2022 o 12.33 hod. sme boli operačným stredis-
kom krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zbo-
ru v Trnave vyslaní ako posilová jednotka k požiaru kom-

postoviska. O 12.41 hod. na miesto vyrazila Tatra 815 v počte 1+3.  
V čase nášho príjazdu bol požiar lokalizovaný. Na pokyn veliteľa zásahu 

sme nasadili jeden D prúd na hasebné práce. Po likvidácii sme kompos-
tovisko preliali vodou pomocou lafetového prúdu. Po zbalení vecných 
prostriedkov sa HJ vrátila na základňu bez zranenia a poškodenia tech-
niky.

PožIaR KomPosToVIsKa V TRnaVe

Dňa 21.07.2022 o 23.50 hod. nám bol operačným 
strediskom Krajského riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Trnave vyhlásený poplach  

k požiaru traktora a okolitého porastu na Farárskom. O 23.56 
hod. na miesto vyrazila Tatra 815 v počte 1+2. Na pokyn veli-
teľa zásahu sme začali zasahovať z vonkajšej strany družstva, 
kde horel odpad na betónovej ploche a odpad v opustenej 
rozpadnutej budove a jej okolí. Na likvidáciu boli nasadené 
2 C prúdy. Na naše miesto sa postupne dostavili DHZO Bu-
čany, DHZO Špačince a DHZO Bohdanovce nad Trnavou. 
Jednotliví členovia boli postupne nasadzovaní na hasenie  
a rozhrabávanie. Po likvidácii ohnísk sme sa na pokyn ve-
liteľa zásahu vrátili na základňu bez zranenia a poškodenia 
techniky. 

Požiar odpadu
na Farárskom 
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RozsIahly PožIaR sTRnIsKa V Košolnej

Dňa 21.07.2022 o 13.39 hod. sme boli 
operačným strediskom Krajského ria-
diteľstva Hasičského a záchranného 

zboru v  Trnave vyslaní ako posilová jednot-
ka do Košolnej na rozsiahly požiar strniska.  
O 13.4 hod. na miesto vyrazila Tatra 815 v 
počte 1+3. Pri príjazde na miesto udalosti bol 
požiar lokalizovaný. Na pokyn veliteľa zásahu 
sme požiarovisko zaliali lafetovým prúdom. 
Po zbalení vecných prostriedkov sa hasičská 
jednotka vrátila na základňu bez zranenia  
a poškodenia techniky.

Koncom augusta prišlo v našej obci 
k poruche na vodovodnom potrubí, 
ktorá si vyžiadala okamžité odstave-
nie vody. Z toho dôvodu sme na žia-
dosť obce vyslali na Sídlisko menšie 
vozidlo, aby si ľudia mohli napustiť 
úžitkovú vodu a zároveň sme po-
nechali cisternu v pohotovosti pre 
výjazd. Aj takouto netradičnou for-
mou vieme pomôcť našim občanom 
v nepríjemnej situácii.

PorucHa 
vodovodu 
v obcI
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Dňa 24.7.2022 o 22.38 hod. sme boli vyslaní 
operačným strediskom Krajského riadi-
teľstva Hasičského a záchranného zboru v  

Trnave ako posilová jednotka na požiar bioodpadu  
v Trnave. O 22.44 hod. na miesto vyrazila Tatra 815 v 
počte 1+3. Po príjazde na miesto sme podľa rozkazov 
veliteľa zásahu začali s hasením pomocou dvoch D 
prúdov. Neskôr sme vykonávali kyvadlovú dopravu 
vody, pričom sme na požiarovisko dodali 25 500 l 
vody. Po likvidácii požiaru sme sa na pokyn veliteľa 
zásahu vrátili na zbrojnicu o 02.34 hod.

druHý výjazd 
k požiaru kompostoviska

Dňa 29.07.2022 o 19.23 hod. nám bol 
operačným strediskom Krajského ria-
diteľstva Hasičského a záchranného 

zboru v  Trnave vyhlásený poplach k zapla-
venému rodinnému domu bahnom a vodou  
v Paderovciach. O 19.26 hod. na miesto vyrazi-
lo Iveco Daily 1+1 a Peugeot Boxer 1+1. Príjazd 
na miesto udalosti bol zdĺhavý, nakoľko adresa 
udalosti nesedela a oznamovateľ na seba neu-

pozornil,  museli sme sa 2x otáčať. Po príjazde 
na miesto nebolo zistené žiadne zaplavenie 
rodinných domov v okolí zaplaveného kanála 
a cestnej komunikácie. Veliteľ zásahu DHZO 
rozhodol o odoslaní Boxera + 2 na základňu 
a povolal si Tatru 815 + 1. Následne bola očis-
tená cestná komunikácia od bahna a hasičská 
jednotka sa vrátila na základňu o 20.54 hod.

PRíValoVý dážď 
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sPílenIe 
nebezpečného 

KonáRa
Dňa 3.8.2022 sme boli požiadaní správcom 
kaštieľa o pomoc s odstránením nebezpečne 
zlomeného konára. Po preverení oznámenia 
bola na miesto vyslaná lezecká skupina zlože-
ná zo 4 lezcov. Jednalo sa o konár vo výške 9 
metrov. Bolo vytvorené istenie a následne bol 
konár po častiach spílený. Po zbalení vecných 
prostriedkov sa lezecká skupina vrátila na 
zbrojnicu. Vďaka tomu, že nás vedenie obce 
podporuje v školeniach a výcvikoch, vieme 
pomôcť aj v takýchto situáciách.

detský 
letný tábor

Aj tento rok sme robili ukážku pre deti z letného tábora v Jaslovských Bohuniciach. Deti si mali možnosť obzrieť autá, uhasiť oheň a 
povoziť sa na lanovke, ktorú spravili naši šikovní lezci.
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detský 
letný tábor

Dňa 29.8.2022 o 18. hod. nám bol ob-
čanom obce nahlásený bodavý hmyz 
ohrozujúci majiteľov. O 18.05 hod. na 

miesto vyrazil Peugeot Boxer + 3 hasiči. Srš-

ne boli zlikvidované sprejom proti bodavému 
hmyzu. Po zbalení vecných prostriedkov sa 
hasičská jednotka vrátila na základňu bez zra-
nenia a poškodenia techniky.

PRIPomenulI sa aj sRšne

informácie o našej práci môžete sledovať na viacerých platformách:

www.facebook.com/DHZOJB

www.youtube.com/c/Hasi%C4%8DiJaslovsk%C3%A9Bohunice

www.instagram.com/hasici_jaslovske_bohunice

www.hasicijaslovskebohunice.sk

Dňa 16.8.2022 o 16.27 hod. nám bol operač-
ným strediskom Krajského riaditeľstva Ha-
sičského a záchranného zboru v  Trnave vy-
hlásený poplach na požiar porastu v Dolnom 
Dubovom. O 16.32 hod. na miesto vyrazila 
Tatra 815 v počte 1+3. Po príjazde na miesto 
sme zistili, že sa jedná o požiar na rozlohe 80 
x 50 m a bol lokalizovaný domácou jednotkou. 

Na pokyn veliteľa zásahu DHZO D. Dubové 
sme začali dopĺňať ich vozidlo a nasadili sme 
jeden D prúd na hasenie. Následne na miesto 
dorazili príslušníci z OR HaZZ Trnava, ktorí 
prevzali velenie. Po likvidácii požiaru sa jed-
notka vrátila na základňu bez zranenia a po-
škodenia techniky. 

PožIaR PoRasTu V dolnom duBoVom
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Infohasič zostavili: Miloš Rapant, technik-strojník a Ing. Renáta Havrlent Lecová, členka DHZ
Foto: Miloš Rapant, technik-strojník a Milan Havrlent, člen DHZ

memoriál zaslúžilých 
členov dhz v špačinciach

V Špačinciach sme sa 3. septembra 2022 zúčastnili 10. ročníka Memo-
riálu zaslúžilých členov DHZ.
V našej dočasnej „hasičárni“ sme sa stretli už okolo obeda, aby sme 
stihli všetko zbaliť a naložiť. Na
toto všetko dohliadala Andrea Klčová. Po príchode do Špačiniec a re-
gistrácii sme začali z rozcvičkou za pomoci Maja Minčiča. Zostavili 
sme jedno zmiešané družstvo z našich mladých hasičov. V požiarnom 
útoku malo naše družstvo v prvom pokuse po menších komplikáciách 
čas 27,66 s. V druhom pokuse sme spravili náš osobný rekord s časom 
16,16 s. Tento čas nám stačil na 3. miesto spomedzi 12 družstiev. Po-
darilo sa nám zostaviť aj dievčenské družstvo v spolupráci s dievčatami  
z Dolného Dubového. V prvom pokuse mali dievčatá čas 19,19 s. 
Druhý pokus bol už horší, nakoľko sa nám nevyhli komplikácie a do-
stali sme aj 10 trestných s. Výsledný čas aj s trestnými sekundami bol 
33,38 s. Do celkového hodnotenia sa počítal prvý pokus a dievčatám sa 
podarilo získať 2. miesto. Naši muži, Martin Benovič a Michal Krutý, 
pomohli doplniť družstvo Dolnému Dubovému. V prvom pokuse mali 
čas 20,07 s., čo bol najlepší čas zo všetkých 7 družstiev v prvom pokuse. 
V druhom pokuse mali čas 21,78 s. V druhom kole malo družstvo zo 
Špačiniec, ale aj z Bučian lepší čas, takže posunuli družstvo z Dolného 
Dubového aj s našimi mužmi na konečne 3. miesto. Pre nás po veľmi 
úspešnom dni sme zobrali deti na občerstvenie do McDonald´s. Toto 
občerstvenie nám zasponzoroval autoservis DEPOTEAM z Jaslovských 
Bohuníc a člen DHZ Jaslovské Bohunice Roman Martinkovič.  Roman, 
ĎAKUJEME!

memoriál Františka 
Kuboviča v Bučanoch
Opäť po roku sa naše družstvo mladých hasičov zúčastnilo Memoriá-
lu Františka Kuboviča v Bučanoch. Tentokrát nastúpilo jedno družstvo  
z Jaslovských Bohuníc a druhé družstvo sme vytvorili za pomoci mla-
dých hasičov zo Špačiniec. V druhom družstve boli 4 členovia od nás a 
4 členovia zo Špačiniec. V požiarnom útoku sme mali dva pokusy. Prvé 
družstvo malo v prvom pokuse čas 17,72 s.,  
čo bol jeden z našich najlepších časov. Zmiešané družstvo malo prvý 
čas 19.40 s. V druhom pokuse sme sa zlepšili a výsledný čas bol dopo-
siaľ náš najlepší, a to 16.79 s. Už sme sa predčasne radovali, že by sme 
mohli byť na treťom mieste, ale družstvo z Maduníc nás nakoniec o 0,14 
s. posunulo až na 4. miesto. Zmiešané družstvo malo druhý čas 22.75 s. 
a celkovo sa umiestnilo
na 7. mieste. Memoriálu sa v kategórii dorast zúčastnilo celkovo 13 
družstiev. Musíme podotknúť, 
že na prvom mieste sa umiestnilo čisto dievčenské družstvo zo Zelenča 
s famóznym časom 14.90 s. Naše družstvo zhodnotilo, že máme ešte čo 
zlepšovať. Veľké ďakujem patrí našim mladým hasičom za disciplínu 
a vzorné reprezentovanie v nových dresoch a taktiež Petrovi Junasovi, 
Miroslavovi Klčovi a Marošovi Nadáskému za to, že pomohli s prípra-
vou techniky na súťaž a aj na súťaži.


