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Infohasič

Lampiónový sprievod
Po covidovej pauze sa v našej obci konal tradičný lampiónový sprievod, 
ktorý začal pred poštou a prechádzal cez celú obec až do Kultúrneho domu 
v miestnej časti Paderovce. Obec pripravila na cyklochodníku miesta na 
vešanie lampiónov. Toto miesto sme priebežne kontrolovali a dohliadali na 
bezpečný priebeh. Taktiež sme počas celého sprievodu zabezpečovali do-
pravu a bezpečnosť všetkých ľudí. Ďakujeme všetkým za bezproblémový 
priebeh a dodržiavanie našich pokynov.

MR

Prajeme všetkým pokojné a ničím 
nerušené sviatky Vianoc a Silvestra. 
Do nového roka 2023 veľa spokojnosti, 
zdravia a šťastia, nech sa s nami 
stretávate len pri príjemných udalostiach.

                                               Hasiči Jaslovské Bohunice
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V piatok 9.9. o 19.56 hod. nám bol občanom obce nahlásený po-
žiar pivničných priestorov pod starou hospodárskou budovou. 
O 20.00 hod. na miesto vyrazila Tatra 815 v počte 1+2, o 20.01 

hod. Iveco Daily v počte 1+3 a o 20.04 hod. Polaris Ranger v počte 1+2. 
Po príjazde na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že požiar hasil 
majiteľ pred príchodom jednotiek. Na pokyn veliteľa jednotky boli vy-
tvorené 2 útočné D prúdy a požiar sa podarilo o 20.07 hod. lokalizovať. 

Po príjazde jednotiek profesionálnych hasičov z Trnavy bolo odovzdané 
velenie veliteľovi zásahu. Na jeho pokyn sme vytvorili ďalší útočný prúd 
C. Počas hasebných prác sme zasahovali v autonómnych dýchacích prí-
strojoch. Po likvidácii požiaru sme sa na pokyn veliteľa zásahu vrátili na 
základňu bez zranenia a poškodenia techniky. 

MR

PožIar PIvnIce na novej ulIcI 
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Vo štvrtok 15.9. sme na žiadosť ob-
čana miestnej časti Paderovce vyra-
zili na likvidáciu bodavého hmyzu. 

Na miesto bolo vyslané Iveco Daily + 2 lezci. 
Pomocou lezeckej techniky bolo vytvorené  
istenie zo strechy rodinného domu a následne 
boli osy zlikvidované sprejom proti bodavému 
hmyzu. Po zbalení vecných prostriedkov sa ha-
sičská jednotka vrátila na základňu bez zrane-
nia a poškodenia techniky.

MR

osie hniezdo
v paderovciach

vytečené ropné produkty 
na cestnej komunikácii

Vo štvrtok 6.10. o 18.07 hod. nám bola ob-
čanom obce nahlásená ropná škvrna na Ul.  
Záhradná. Na miesto o 18.11 hod. vyrazilo Ive-
co Daily + 2 hasiči. Po príjazde na miesto sme 
zistili, že sa jedná o olejovú škvrnu po osob-
nom motorovom vozidle s rozmerom 2 x 2 m. 

Škvrna bola posypaná sorbentom a následne 
sme očistili vozovku. Po zbalení vecných pros-
triedkov sme sa vrátili na základňu bez zrane-
nia a poškodenia techniky.

MR

V utorok 25.10. o 09.09 hod. nám vyhlásilo 
operačné stredisko Hasičského a záchranného 
zboru v Trnave poplach na taktické cvičenie 
- požiar skládky FCC. O 9.11 hod. na miesto 
vyrazila Tatra 815 + 2 hasiči. Po príjazde na 
miesto udalosti sme sa zahlásili riadiacemu 
štábu a ďalej plnili jeho pokyny. Cieľom toh-

to cvičenia bolo preverenie dojazdových ča-
sov jednotlivých zborov, rýchlosť zriadenia  
a sfunkčnenia čerpacieho stanoviska na rieke 
Váh v obci Šúrovce. Po vyhodnotení cvičenia 
sa hasičská jednotka vrátila na základňu bez 
zranenia a poškodenia techniky.

MR

TakTické cvičenie 

s profesionáLnymi hasičmi v Trnave
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požiar komposToviska v maLženiciach

V utorok 22.11. o 10.13 hod. sme boli 
vyslaní Krajským operačným stredis-
kom Hasičského a záchranného zboru 

v Trnave k požiaru kompostoviska do Malže-
níc ako posilová jednotka. Na miesto o 10.21 
hod. vyrazila Tatra 815 + 4 hasiči. Po príjazde 
na miesto sme na pokyn veliteľa zásahu vytvo-
rili 3 útočné prúdy D a zalievali požiarovisko 
za súčasného rozoberania kompostoviska. Na 
mieste sme spolupracovali s DHZO Bučany  
a HaZZ Trnava. Neskôr sme na miesto vyslali 
aj našu štvorkolku na odvoz špinavých hadíc. 
Po zbalení vecných prostriedkov sme sa na 
pokyn veliteľa zásahu o 17.02 hod. vrátili na 
základňu bez zranenia a poškodenia hasičskej 
techniky. Ďalší deň nasledovali 3 hodiny za-
merané na očistenie hadíc a techniky, aby bola 
opätovne pripravená na výjazd.

MR

SPonzorSký dar
Dobrovoľný hasičský zbor Jaslovské Bohunice touto 
cestou vyjadruje veľké poďakovanie za sponzorský dar 
venovaný našej hasičskej mládeži vo forme teplákových 
súprav, ktoré nám odovzdala firma Pyronova s. r. o. 

RHL
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V našej obci sa 17.9. uskutočnili prvýkrát 
preteky jesenného kola hry Plameň, 
ktoré organizuje Dobrovoľná požiar-

na ochrana v Trnave. S prípravami sa začalo 
už v piatok podvečer s Andreou Matovičovou, 
ktorej pomáhali členovia DHZ Jaslovské Bo-
hunice. V sobotu skoro ráno sa s prípravami 
pokračovalo, aby bolo všetko pripravené na 
dlho očakávané súťaženie. Tentokrát súťažili 
päťčlenné družstvá v dvanástich disciplínach  
v kategórii chlapci a dievčatá a v kategórii prí-

pravka sa súťažilo v ôsmich disciplínach. Pri 
otvorení pretekov bola aj starostka našej obce, 
Božena Krajčovičová, ktorá zabezpečila všet-
kým deťom sladkú odmenu. Podarilo sa nám 
nasadiť dve chlapčenské družstvá, ktoré obsa-
dili 2. a 4. miesto v konkurencii ôsmich druž-
stiev, a jedno dievčenské družstvo, ktoré skon-
čilo na 4. mieste z desiatich družstiev. Prvýkrát 
sa nám podarilo pripraviť aj našich najmenších 
členov v kategórii prípravka pod vedením tré-
nerky Julky Krutej. Trénovanie bolo náročné, 

ale podarilo sa im obsadiť 3. miesto z piatich 
družstiev. V jednotlivých disciplínach sa spo-
lupodieľali pri rozhodovaní aj dvaja členovia 
DHZ Jaslovské Bohunice, a to Josef Plevza  
a Renáta Havrlent Lecová. O občerstvenie sa 
počas celej súťaže postarala pizza u Sekerov-
cov. Za túto spoluprácu by sme sa chceli veľmi 
pekne poďakovať Martinovi a jeho tímu. 

RHL

Jesenné koLo hry pLameň 2022
 v JasLovských Bohuniciach 
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deTský žeLezný hasič

Na záver súťažného ročníka sme pre naše deti 
pripravili 0. ročník súťaže detský železný ha-
sič. Na štart sa postavilo 14 súťažiacich, ktorí si 
zmerali svoje sily a šikovnosť v dvoch kolách. 
V prvom kole mal každý súťažiaci 2 pokusy 
na zdolanie ôsmich disciplín. Za nesprávne 
zdolanie prekážky nasledovali trestné body. 
V druhom kole sa museli deti vysporiadať  
s uzlovaním, spájaním hadíc na základni a ve-
domostným kvízom z hasičskej problematiky. 
Jednalo sa o testovací ročník takejto súťaže, 
ktorý by sme chceli v budúcich rokoch orga-
nizovať aj pre ostatné DHZ. Po úspešnej akcii 
sme si uvarili chutný guláš, za ktorý ďakujeme 
Marekovi Šimkovi. V neposlednom rade chce-
me poďakovať našim sponzorom Haspotex 
Trnava a Junastav s. r. o. za podporenie tejto 
akcie a obci za možnosť využiť priestor teni-
sovej haly. Taktiež chceme veľmi pekne poďa-
kovať pani starostke,  Božene Krajčovičovej, za 
účasť na súťaži.

MR
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V sobotu 8.10. sme sa zúčastnili 13. ročníka 
branných pretekov  mladých hasičov. Je to vô-
bec po prvýkrát, čo sme sa takejto súťaže zú-
častnili. Trať bola dlhá približne 2,3 km a našu 
mládež čakalo 8 stanovíšť s rôznymi disciplí-
nami. Družstvo sa skladalo zo 4 mladých ha-
sičov. Podarilo sa nám nasadiť tri družstvá. Na 
prvom stanovisku bola streľba zo vzduchovky, 
pričom za nezostrelenie terča bola udelená 
trestná minúta. Prvé družstvo malo 5 trest-
ných minút, druhé družstvo malo 4 trestné 
minúty a tretie družstvo 7 trestných minút. Na 
druhom stanovisku naša mládež dostala otáz-
ky z požiarnej ochrany a cestnej premávky. Za 
každú zle zodpovedanú otázku sa družstvu 
prirátala trestná minúta. Prvé družstvo do-
stalo 4 trestné minúty, druhé družstvo obišlo 
bez trestných minút a tretie družstvo dostalo 3 
trestné minúty. Tretie stanovisko bolo zamera-
né na prenesenie raneného pomocou nosidiel. 
Túto úlohu splnili všetci bez trestných minút. 
Štvrté stanovisko bolo pripravené na uviazanie 
uzlov. Aj túto úlohu všetci splnili bez trestných 
minút. V poradí piate stanovisko bolo na pre-
konanie prekážky pomocou lana. Opäť to bolo 
bez trestných minút. Na ďalšom stanovisku nás 
čakal hod granátom na 10 metrov do vyznače-
ného priestoru 4 x 1 meter. Na každého čakali 
tri granáty a za zle hodený granát bola udele-
ná trestná minúta. Prvé družstvo nazbieralo 7 
trestných minút, druhé družstvo 5 trestných 
minút a tretie družstvo 7 trestných minút. Na 
siedmom stanovisku musela mládež správ-
ne určiť technické prostriedky. Ani jednému 
nášmu družstvu nebola udelená trestná mi-

núta. Na poslednom, ôsmom,  stanovisku bola 
pripravená disciplína, v ktorej bolo potrebné 
použiť RPS a pomocou prúdov zhodiť plechov-
ky. Aj tu sme sa vyhli trestným minútam. Prvé 
družstvo malo čas 19,11 min. K tomuto času 
sa im pripočítalo 16 trestných minút,   výsled-
ný čas bol 35,14 min. a družstvo sa umiestnilo 
na 14. miestne z 18 súťažných družstiev. Naše 
druhé súťažné družstvo malo čas 20,30 min. 
plus 9 trestných minút, takže finálny čas bol 
29,30 min. a skončilo na 5. mieste. Posledné, 
tretie, družstvo malo čas 23,58 min. a  spolu so 
17 trestnými minútami bol výsledný čas 40,58 
min. a umiestnilo sa na 16. mieste. Na to, že 
naša mládež bola nováčikom v takomto druhu 
pretekov, umiestnili sa celkom pekne. Ďaku-
jeme členom DHZ Jaslovské Bohunice a našej 
mládeži za vzorné správanie a reprezentáciu. 
Taktiež sa chceme poďakovať spoločnosti 
Transport Agency Slovakia za poskytnutie do-
dávky na prepravu druhého družstva na súťaž. 

RHL 

Branné preTeky v BLaTnom
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fire dragon 7000

Po roku sme sa opäť vrátili do Šamorína, kde nás čakal ohňový 
trenažér Fire Dragon 7000. Jedná sa o špeciálny trenažér na ná-
cvik zvládania požiarov s nelineárnym šírením. V trenažéri boli 
nakonfigurované 3 pracoviská, a to kuchyňa s požiarom fritézy, 
požiar pod schodiskom a požiar obývačky, kde na nás čakal jeden 
z nebezpečných javov pri požiaroch v interiéri - rollover.  Výcviku 
sa zúčastnili 3 členovia, ktorí si precvičili prácu s prúdnicou v za-
dymenom prostredí, pohyb v takomto prostredí a rozdelenie úloh 
pre jednotlivých hasičov.

MR
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Niekedy stačí naozaj málo a z bežnej situácie 
sa môže stať hotová katastrofa. V tomto prí-
spevku sa vás pokúsime upozorniť na všetky 
maličkosti, ktoré môžu viesť k požiarom v do-
mácnostiach. 

V prípade, že vznikne požiar a nie je vo vašich 
silách ho uhasiť, bezodkladne to ohláste na 
telefónne číslo 150 alebo 112. Menšie požiare 
môžete ohlásiť veliteľovi jednotky na popla-
chovom čísle 0908 799 055. Avšak požiare vo-
zidiel, rodinných domov, bytov, garáži a pod. 
je vhodné oznámiť na čísle 150, nakoľko ope-
račné stredisko vysiela na miesto súčasne nás 
aj profesionálnych hasičov. Operačnému dôs-
tojníkovi sa snažte nahlásiť situáciu čo najpres-
nejšie, to znamená, či sa v objekte nachádzajú 
osoby a o aký požiar sa jedná (požiar strechy, 
krbu, elektrického spotrebiča a pod.). Ak sa 
jedná o požiar v bytovom dome, uveďte, na 
ktorom poschodí požiar vznikol. Ak už požiar 
prebieha,  v prvom rade chráňte svoje zdravie, 
život a až potom majetok. 

Pri požiaroch v bytových domoch pred otvore-
ním dverí vyskúšajte opatrne ich teplotu. Ak sú 
dvere teplé, znamená to, že požiar už prebieha 
na opačnej strane dverí. V tomto prípade neo-
tvárajte dvere a pokúste sa ich utesniť mokrým 
uterákom, čím znížite šancu dostať sa dymu do 
vášho bytu. Je potrebné si uvedomiť, že dvere 
tvoria prekážku pre požiar. Či požiar vznikol 
niekde na chodbe alebo priamo vo vašom byte, 
snažte sa za sebou zatvárať všetky dvere. Spo-
malíte tým šírenie požiaru a získate čas na útek 
do bezpečia. Ak ste utesnili dvere, pokúste sa 
dostať sa na balkón alebo do okna a snažte sa 
na seba upozorniť kričaním, mávaním alebo 
vyhadzovaním malých predmetov. Ak sa stala 
situácia, že váš byt je otočený na opačnú stranu 
a nevidíte žiadne záchranné zložky, oznámte 

to operačnému dôstojníkovi na čísle 150, ktorý 
túto informáciu posunie veliteľovi zásahu. Ni-
kdy neotvárajte dvere, dokiaľ vám na ne neza-
búchajú hasiči, ktorí vás odvedú do bezpečia. 
V prípade, že môžete dvere otvoriť a chodba 
nie je silne zadymená, využite schodisko na 
únik von z bytového domu. Počas úteku sa 
snažte upozorniť maximum vašich susedov na 
požiar kričaním, resp. búchaním na dvere. Ni-
kdy sa nepokúšajte dostať do vyšších poschodí 
cez dym, stačí zopár nádychov a stratíte vedo-
mie. Ak je chodba mierne zadymená, prekryte 
si dýchacie cesty mokrým uterákom, han-
drou alebo oblečením. Chyťte sa steny, ktorá 
vám umožní lepšiu orientáciu v zadymenom 
priestore a snažte sa držať čo najnižšie, nakoľ-
ko splodiny horenia sa hromadia vo vyšších 
miestach. Na únik nepoužívajte výťah, nakoľko 
môže prísť k jeho zaseknutiu a vášmu uväzne-
niu. Po opustení bytového domu sa v žiadnom 
prípade nevracajte naspäť. 

Veľa požiarov taktiež vzniká pri varení a peče-
ní. Vzplanutie oleja počas varenia vždy vyľaká 
a prvé, čo človeka inštinktívne napadne, je na-
pustiť pohár vody a pokúsiť sa požiar uhasiť. 
Toto je však tá najhoršia vec, ktorú môžete 
urobiť. Voda sa okamžite odparí a vytvorí ex-
plodujúc masu, ktorá rozšíri požiar na kuchy-
ňu a môže vám spôsobiť veľké popáleniny. V 
takýchto prípadoch prikryte panvicu alebo 
hrniec pokrievkou či mokrou utierkou, prí-
de k zamedzeniu prístupu kyslíka a oheň sa 
udusí. Ak sa vám stane, že v rúre na pečenie 
niečo zabudnete a spomeniete si na to, keď je 
už neskoro, hlavne nepanikárte. Vypnite rúru 
a ponechajte zatvorené dvierka, čím opätovne 
príde k uduseniu ohňa. 

Dávajte si veľký pozor na nabíjačky vašich za-
riadení. Vzhľadom na štýl nášho života sa v 

posledných rokoch bežnou príčinou požiaru 
stáva zariadenie, ktoré sa súčasťou našich do-
mácností stalo až v posledných desaťročiach. 
Ide o akumulátory, najmä o nabíjačky mobilov. 
Problém je, že časté manipulovanie s nabíjač-
kami môže polámať a obnažiť kábliky. Odtiaľ 
je už len krôčik k skratu, ktorý môže prerásť 
do veľkého požiaru. Preto dbajte na stav vašich 
nabíjačiek, nenechávajte ich permanentne v 
zásuvke a snažte sa zariadenia nabíjať, iba, ak 
ste doma, aby ste v prípade požiaru dokázali 
zasiahnuť v prvotnej fáze. Ak nie ste zdatný v 
oprave elektrických zariadení, využite radšej 
pomoc odborníkov.

Ďalším strašiakom v domácnostiach sú rých-
lovarné kanvice. Nebezpečenstvo hrozí najmä 
pri starších modeloch, ktoré nemajú poistku 
proti svojvoľnému zapnutiu. Takáto kanvica 
sa môže začať zohrievať, čím môže prísť k sa-
movznieteniu. Zaužívajte si pravidlo, kedy po 
použití necháte kanvicu položenú mimo pod-
stavca. Ak máte staršiu kanvicu, zainvestujte 
pár desiatok eur do novej, s poistkou proti pre-
hriatiu a funkciou automatického vypnutia. Je 
to rozhodne menej ako náklady na zariadenie 
vyhoreného bytu alebo domu.

Otvorený oheň bez dozoru je prvým krokom k 
vzniku požiaru. Nikdy nezapaľujte sviečky na 
noc či keď odchádzate z domu. Snažte sa mať 
zapálené sviečky vždy pod dozorom a neprí-
stupné malým deťom. Ak máte malé deti alebo 
vnúčatá,  nenechávajte bez dozoru zápalky, za-
paľovače a snažte sa im vysvetľovať, že to nie 
sú hračky. Pri menších deťoch si taktiež dávajte 
pozor, aby vám nezapli sporák, žehličku alebo 
iné zariadenie, ktoré môže spôsobiť požiar.

MR

Niekedy stačí naozaj málo a z bežnej situácie sa môže stať hotová katastrofa. V tomto príspevku sa vás 
pokúsime upozorniť na všetky maličkosti, ktoré môžu viesť k požiarom v domácnostiach. 
V prípade, že vznikne požiar a nie je vo vašich silách ho uhasiť, bezodkladne to ohláste na telefónne číslo 
150 alebo 112. Menšie požiare môžete ohlásiť veliteľovi jednotky na poplachovom čísle 0908 799 055. 

p o ž i a r e  v  d o m á c n o s T i a c h

Vianočné obdobie so sebou taktiež prináša zvýšené nebezpečenstvo 
vzniku požiaru. Počas týchto sviatkov si svoje obydlia skrášľujeme 
rôznymi svetelnými ozdobami, stromčekmi, girlandami a podobne. 
Požiar vianočného stromčeka dokáže behom 1 minúty spôsobiť po-
žiar miestnosti. Používajte na svojich stromčekoch iba certifikované 
osvetlenie, rešpektujte pokyny výrobcu a predajcu. Taktiež sa vy-
hnite neodborným zásahom do kabeláže týchto svetiel. Pri odchode  
z domu vždy vytiahnite osvetlenie zo zdroja elektrickej energie.

Nový rok je spojený s veľkým množstvom zábavnej pyrotechniky, 
prskaviek a otvoreného ohňa. Ako pri vianočnom osvetlení aj pri 

zábavnej pyrotechnike je nesmierne dôležité dodržiavať pokyny vý-
robcov a predajcov. Nezapaľujte takúto pyrotechniku vo vnútri ani 
na balkónoch. Poučte vaše deti o bezpečnom používaní pyrotechniky  
a nenechávajte maloleté deti bez dozoru. Počas osláv nového roka 
vzniká veľké množstvo devastačných zranení a požiarov balkónov 
kvôli neopatrnému, resp. neodbornému používaniu pyrotechniky. 
Nikdy sa nepokúšajte znova zapáliť nevybuchnutú pyrotechniku. Ta-
kýto kus pyrotechniky namočte do vody.

MR

p o z o r  –  nadchádzajúce sviatky 
prinášajú zvýšené nebezpečenstvo požiarov
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vykurovacie obdobie a odporúčania hasičov
S nástupom zimných mesiacov začína vykurovacie obdobie, ktoré so 
sebou prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. So začiatkom 
vykurovacieho obdobia stúpa počet výjazdov k požiarom, ktoré vzni-
kajú od vykurovacieho telesa. Veľmi často sa stáva, že príprava na toto 
obdobie bola zanedbaná a vzniku požiaru sa dalo predísť. Najčastejšie 
vzniká požiar z nasledovných dôvodov:

•	 nesprávne a neodborne inštalované spotrebiče,

•	 zanedbaná kontrola komína,

•	 nevyčistenie komína,

•	 používanie nevhodného paliva – usádzajú sa sadze,

•	 nedodržanie bezpečných vzdialeností od horľavých materiálov  
a konštrukcií

•	 nedbalosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami, 
so žeravým popolom.

S cieľom minimalizovať vznik požiaru vám hasiči odporúčajú:

•	 pred začatím vykurovacej sezóny si nechajte skontrolovať a vyčistiť 
komín osobou s odbornou spôsobilosťou,

•	 na kúrenie používajte správne palivo určené výrobcom – nespaľuj-
te domáci odpad, plasty a iné horľavé látky,

•	 vykurovacie telesá inštalujte podľa podmienok, ktoré stanovuje 
výrobca,

•	 neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacieho telesa horľavé ma-
teriály,

•	 neponechávajte vykurovacie teleso bez dozoru – pred odchodom 
bezpečne uhaste,

•	 na rozkúrenie nepoužívajte horľavé kvapaliny – benzín, lieh a pod.,

•	 popol umiestňujte do nehorľavých nádob. 

Komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť za-
bezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie najmenej v lehotách 
uvedených vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.:

•	 ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepel-
ným výkonom do 50 kW, raz za štyri mesiace, ak sú do komína 
pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá, o šesť me-
siacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá  
a ak ide o komín bez vložky, o dvanásť mesiacov, ak sú do komína 
pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

•	 ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepel-
ným výkonom nad 50 kW, raz za dva mesiace, ak sú do komína 
pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá, o šesť me-
siacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vy-
hotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal. Potvrdenie sa tiež môže 
urobiť zápisom do denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovo-
du. Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, 
ktoré nemožno odstrániť bezprostredne pri čistení a kontrole komína 
alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení o vykonaní čistenia a kontro-
ly komína alebo dymovodu. Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo 
dymovodu alebo pri preskúšaní komína zistia nedostatky, ktoré bez-
prostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a 
životy ľudí, musí ten, kto čistenie a kontrolu komína alebo dymovodu 
alebo preskúšanie komína vykonal, túto skutočnosť bez zbytočného od-
kladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu 
štátny požiarny dozor; taký komín alebo dymovod sa až do odstránenia 
nedostatkov nesmie používať.

Čo robiť v prípade požiaru?

•	 V prípade požiaru predovšetkým chráňte svoje zdravie, život a až 
potom majetok

•	 Ak vznikne požiar, bez zbytočného odkladu ho ohláste na telefóne 
číslo 150 alebo 112

•	 Nikdy nehaste požiar komína vodou! Vysoká teplota v komí-
ne spolu s rýchlym vývojom pary môže spôsobiť popraskanie 
alebo deštrukciu komínového telesa. K haseniu je možné po-
užiť piesok, ktorý je vhadzovaný cez dvierka k vymetaniu ko-
mínového telesa alebo priamo zo strechy telesom dymovodu.                                    
                                                                                                        MR

ŠTáTny sviaTok
 v znamení prevencie
Počas štátneho sviatku sme v rámci kondičnej jazdy vykonali preverenie 
prejazdnosti problémových ulíc. Kontrolu sme vykonávali s Tatrou 815, čo 
je naše najväčšie a najdlhšie vozidlo. Môžeme zhodnotiť, že na všetkých 
uliciach sme mali prejazd úplne bezproblémový, začo sa chceme všetkým 
poďakovať a dúfame, že to bude tak aj naďalej. Napriek tomu chceme na-
ďalej upozorňovať predovšetkým na ulicu Orechovú a Novú, kde najväčší 
problém nespôsobuje úzka vozovka, ale parkovanie vozidiel oproti sebe. 
Takýmto parkovaním sa stáva pre našu cisternu ulica automaticky nepre-
jazdná a rovnako spôsobí omeškanie aj pre vozidlá Záchrannej zdravotnej 
služby. 

MR

Správnym parkovaním
 dokážete aj vy zachrániť

 ľudský život!
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V sobotu 3.12. sa konala výročná členská 
schôdza, ktorej sa zúčastnilo 28 čle-
nov a 5 detí. Pozvánku prijala aj pani 

starostka, Božena Krajčovičová, ktorá oboz-
námila členov s prebiehajúcimi prácami na 
hasičskej zbrojnici a zároveň vyslovila poďa-
kovanie za výbornú spoluprácu medzi obcou  
a zborom.  Členská schôdza bola oboznáme-
ná s činnosťou zboru v končiacom roku 2022  
a plánom na nový rok 2023. 

MR

Infohasiča zostavili Ing. Renáta Havrlent Lecová a Ing. Miloš Rapant

výročná čLenská schôdza 
doBrovoľného hasičského zBoru

 JasLovské Bohunice


