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Časopis hasičského zboru v Jaslovských Bohuniciach je prílohou Blavských novín

Detský

letný
tábor

Počas detského letného tábora, ktorý každoročne organizuje naša obec, zavítali deti
z tábora aj k nám. Na tento deň sme si pre deti
pripravili ukážku hasenia požiaru a prezentáciu našej výjazdovej techniky. Návšteva hasičov bez hasičskej peny by sa deťom nepočítala,
a preto sme im pripravili už tradične veľkú
kopu zábavy. Keď sa deti osušili, dostali od nás
drobný darček na pamiatku.

Poďakovanie
od starostky obce

Starostka obce, Božena Krajčovičová,
prišla odovzdať ocenenie a poďakovanie
za nasadenie pri udalostiach spojených s
pandémiou Covid-19 členom: Milanovi
Havrlentovi, Petrovi Junasovi a Marekovi Šimkovi. Spomínaní členovia počas 2
mesiacov pravidelne vypomáhali v triediacom stane pri nemocnici v Trnave.
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August v znamení
bodavého hmyzu

V mesiaci august jednotka DHZO Jaslovské Bohunice vykonala 17 technických
výjazdov. V jednom prípade sa jednalo
o odstraňovanie nánosov bahna z cestnej
komunikácie v Paderovciach a v druhom
prípade o únik pohonných hmôt v obci
Radošovce. Zvyšných 15 výjazdov zapríči-

Previerkové cvičenie

O

strým overením nadobudnutých vedomostí bolo previerkové
cvičenie, ktoré bolo zamerané na požiar odpadu a trávnatého
porastu.
Dňa 1.8. o 8.04 hod. nám bol ohlásený požiar porastu za mlynom v Jaslovských Bohuniciach. O osem minút na miesto vyrazilo Iveco Daily 1+3
a o 6 minút neskôr Tatra 815 1+1, ktorej posádku zdržal problém s bránami na zbrojnici. Po príjazde na miesto udalosti sme zistili, že sa jedná
o previerkové cvičenie. Prieskumom bolo zistené, že sa jedná o požiar
odpadu a porastu. Boli nasadené 2 D prúdy z Iveca Daily a 1 prúd z Tatry 815. Po lokalizovaní požiaru sme nasadili lafetový prúd z Tatry, pomocou ktorého sme požiar zlikvidovali. Po zbalení prostriedkov sme sa
o 9.40 hod. vrátili na zbrojnicu bez zranenia a poškodenia techniky.

nil bodavý hmyz. Jednalo sa o veľký nárast
počtu výjazdov v jednom mesiaci, kedy sme
v jednom dni vychádzali aj na 3 udalosti. Pri
takýchto udalostiach musíme často rozoberať strešné konštrukcie pre lepší prístup
k hniezdam a pre účinnejšiu likvidáciu
hmyzu.
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Výcvik a zdokonaľovacia príprava

L

10 členov absolvovalo polygón

etné mesiace sme využili na získavanie nových informácii, zdokonaľovanie zručností a taktiky pri zásahoch. Koncom júla absolvovali naši strojníci školenie, zamerané na obsluhu cisternovej automobilovej striekačky Tatra 815, ktoré prebehlo v spolupráci
s príslušníkom z OR HaZZ v Trnave.
Počas júla sme absolvovali zdokonaľovaciu prípravu zameranú na obsluhu prvovýjazdového Iveca Daily a komunikáciu pomocou rádiostanice.
Po teoretickej časti nasledoval praktický výcvik dvoch družstiev, ktorý
pozostával z vytvorenia dopravného a útočného vedenia k požiaru.
V období žatvy si členovia našej jednotky prešli školením o požiaroch
počas žatvy. Toto školenie viedol veliteľ HaZU Bratislava.
Na prelome mesiacov prebehla zdokonaľovacia príprava, ktorá bola zameraná na obsluhu jednotlivej techniky, spoluprácu strojníkov, správnu
komunikáciu pomocou rádiostaníc, vykonávanie prieskumu a správne
prevedenie zásahu. Počas týchto školení si členovia overili nadobudnuté
vedomosti v praxi a vyskúšali si všetky prostriedky, ktorými disponuje
naša jednotka.
Počas augusta 10 členov výjazdovej jednotky úspešne absolvovalo polygón, čo im umožňuje počas výjazdov a výcvikov používať autonómne
dýchacie prístroje.

Koronavírus zmenil činnosť hasičov na Slovensku.
Prevencia
Rok 2020 významne poznačila pandémia koronavírusu.
S jeho príchodom sa menila činnosť hasičov po celom Slovensku a inak to nebolo ani v našej obci. Počas celej pandémie vykonávame dezinfekciu na základe pokynov vedenia
obce. Pravidelne dezinfikujeme detské ihriská v celej obci
a postupne začínajú pribúdať aj budovy. Na požiadanie
riaditeľky Zariadenia pre seniorov Bohunka vykonávame
dezinfekciu vonkajších aj vnútorných priestorov. Taktiež
sme vykonali dezinfekciu ubytovne a posilňovne.
V rámci prevencie kontrolujeme funkčnosť hydrantovej
siete, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri rozsiahlejších požiaroch. Počas preventívnych kontrol sme navštívili zariadenie pre seniorov, kde sme si s riaditeľkou prešli protipožiarnu dokumentáciu. Podobné kontroly budeme vykonávať aj
v školských zariadeniach a obecných objektoch.
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Paderovskí hasiči nezabúdajú
na svojho patróna

aždý rok pútame pozornosť občanov
obce Paderovce a účastníkov cestnej
premávky slávnostným sprievodom
obcou pri príležitosti sviatku sv. Floriána,
patróna hasičov, ktorý organizuje DHZ Paderovce. Hasiči si tento rok pripomenuli aj
95. výročie svojho založenia.

Pre epidémiu sa oslavy presunuli na 8.8.,
kedy ich popoludní otvoril oficiálny hasičský
sprievod. Ten skončil v kultúrnom dome, kde
oslavy pokračovali. Podával sa vynikajúci guláš a na počúvanie hral pán Laták.

Viac foto na webe obce.
DH
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