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Časopis hasičského zboru v Jaslovských Bohuniciach je prílohou Blavských novín

Mladých hasičov
si musíme vychovať

P

očas letných mesiacov sme dávali dokopy kolektív
mladých hasičov. K dnešnému dňu nás navštevuje 16 detí. Deťom sme postupne nakupovali vybavenie a učili ich ho používať. Firma Junastav daroval
našim deťom materiál, z ktorého sme im vytvorili základňu na tréningy. Touto cestou sa chceme za naše deti
veľmi pekne firme Junastav poďakovať.
V dňoch 2. až 4. júla sme usporiadali pre tieto deti tábor. Počas pobytu prechádzali rôznymi zážitkami, úlohami, zbierali nové informácie a poznatky. Videli rôzne
ukážky od našich členov, ako napríklad lukostreľbu,
hasiace prístroje, hasičskú techniku, požiarny šport.
Taktiež sme dbali na disciplínu, čo naša mládež perfektne zvládla, začo dostala na záver aj ocenenie. A tak
máme za sebou po veľmi dlhom čase kopu skvelých,
spoločných zážitkov.
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Dobrovoľný hasičský
zbor už funguje

K

oncom júna sa nám podarilo konečne
sfunkčniť dobrovoľný hasičský zbor. 26.
júna sa konala členská schôdza, na ktorej bol zvolený kompletne nový výbor, prijatí
staro-noví aj noví členovia. Novým predsedom
DHZ sa stal dlhoročný a jeden z najaktívnejších členov Martin Benovič, ktorý bude odteraz viesť náš DHZ. Naše pozvanie prijala aj
starostka obce p. Božena Krajčovičová, začo jej
veľmi pekne ďakujeme.
Často sa stretávame s tým, že ľudia nevedia, aký
je rozdiel medzi DHZ A DHZO. Dobrovoľný
hasičský zbor, tzv. DHZ je základnou organi-

začnou jednotkou štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
DHZ zastrešuje všetkých nadšencov hasičstva
od detí až po starších hasičov. Dobrovoľný hasičský zbor obce, tzv. DHZO je zriadený obcou
a tvoria ho členovia starší ako 18 rokov, ktorí
sú fyzicky, zdravotne spôsobilí a absolvujú potrebné školenia. DHZO je zriaďovaný zo zákona obcou a je určený predovšetkým pre katastrálne územie obce. Zjednodušene povedané
- DHZO je hasičská jednotka, ktorá slúži na
výjazdovú činnosť a DHZ je združenie, ktoré

sa podieľa na prevencii, kultúrnom živote
v obci a vykonáva hasičský šport. Obe organizácie majú svoje vlastné vedenie. V DHZ to
je predseda – Martin Benovič a v DHZO to je
veliteľ jednotky – Miloš Rapant.
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Gulášová pohoda

Aj v tomto roku sme boli súčasťou gulášovej pohody, ktorú organizuje naša obec. Od rána sme si
pripravovali čuchové a chuťové bunky, aby sme poriadne potrápili rozhodcu, no hlavne, aby sme
mohli návštevníkom ponúknuť vynikajúci guláš, čo sa nám aj podarilo. Počas akcie sa konali aj
rôzne súťaže, na ktorých sme si vyskúšali všetky možné činnosti a poriadne sa zabavili. Jediný
problém, ktorý nás postrehol, bol ten, že sme sa nezmestili do objektívu fotografky. Naša členská
základňa sa rozrastá veľkým tempom a prináša nám aj takéto kuriózne momenty.
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Z

ačiatkom júla sa 7 členov výjazdovej jednotky zúčastnilo výcviku v zariadení
Fire Dragon, ktoré slúži na simuláciu požiarov v uzavretých priestoroch. Počas
celodenného výcviku sme absolvovali teoretickú časť o zdolávaní požiarov v
uzavretých priestoroch, praktický výcvik s prúdnicou, 3D hasenie a nakoniec si každý
z nás dvakrát vyskúšal reálne situácie vo vnútri trenažéra. Bola to pre nás obrovská a
neoceniteľná skúsenosť, ktorá nám dodá potrebné vedomosti a skúsenosti k reálnym
zásahom.

Fire dragon 9000
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Dopravná
nehoda
motocyklistu

Dňa 20.7. nám bola o 17.08 hod. ohlásená občanom obce Jaslovské Bohunice dopravná nehoda motocyklistu. Už o minútu neskôr na miesto
vyrazilo Iveco Daily v počte 1+2. Po príjazde na miesto udalosti bolo
prieskumom zistené, že sa jedná o nehodu motorkára, ktorý nabúral
do zaparkovaného auta. U zraneného sme vykonali prvotné vyšetrenie a poskytli sme mu prvú predlekársku pomoc. O 17.21 hod. sa na
miesto dostavila jednotka z hasičskej stanice Trnava a záchranná zdravotná služba, ktorej bol motocyklista odovzdaný. Po zdokumentovaní
dopravnej nehody bola motorka odstránená pričom z nej začali vytekať
prevádzkové kvapaliny, ktoré sme zasypali sorbentom. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka o 18.21 hod. vrátila na základňu bez zranenia a poškodenia techniky.

Kuriózny zásah

4. 8. vo večerných hodinách nám bola občanom obce nahlásená maloletá osoba zaseknutá v balíkoch slamy na poli oproti poľnohospodárskemu družstvu. O 5 minút neskôr
na miesto vyrazilo Iveco Daily v počte 1+3,
o ďalšie 2 minúty na miesto vyrazila Tatra 815
v počte 1+2 a štvorkolka v počte 1+1. Počas
cesty na miesto si veliteľ zásahu vypýtal posilové jednotky z hasičskej stanice Trnava - MB
Vario a SAHS. Pri príjazde na miesto na nás
čakal oznamovateľ, ktorý nás navigoval na
miesto udalosti. Informácie boli odovzdávané operačnej dôstojníčke pre bližšie upresnenie miesta pre hasičskú jednotku z Trnavy. Po
príjazde na miesto udalosti bolo prieskumom
zistené, že maloletá osoba sa nachádza v 6 metrovej výške na balíkoch a nie je zaseknutá.
Sily a prostriedky boli na mieste postačujúce,

preto veliteľ zásahu odvolal posilové jednotky.
Osoba bola pomocou nastavovacieho rebríka
znesená dolu, kde bol skontrolovaný jej zdravotný stav. Po zbalení vecných prostriedkov sa
jednotka o 22.22 hod. vrátila na základňu bez
zranenia a poškodenia techniky.

Výcvik nositeľovej dýchacej techniky

Členovia výjazdovej jednotky, používajúci autonómny dýchací prístroj, sa musia raz ročne zúčastniť výcviku v polygóne. My sme tento výcvik
absolvovali u závodných hasičov na atómke. Ďakujeme chalanom za ochotu a čas.
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Detský letný tábor

29. júla sme strávili doobedie s deťmi z detského letného tábora, ktorý organizuje obec J. Bohunice. Pripravili sme si pre nich ukážku hasenia požiaru, ukážku našej techniky, lanovku a
taktiež sme si povedali o práci hasičov.
Na konci sme deti preskúšali, ako pozorne
nás počúvali a správne odpovede sme ocenili.
Všetky deti od nás dostali diplom na pamiatku
a malú maškrtu na cestu domov. Najaktívnejší účastník z detského tábora bol jednoznačne
Jakubko. Zaujímalo ho absolútne všetko, kládol nesmierne množstvo otázok a tak sa mu
s nami páčilo, až sa mu nechcelo odísť. Na záver nám prezradil, že aj on by sa raz chcel stať
hasičom. Vyzerá to, že o nasledovníkov nebudeme mať núdzu.
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P r v ý k r át n a o s t r o

Ako sme už dávnejšie avizovali, po skončení všetkých kurzov budeme
schopní vykonávať pre obec ako piliarske, tak aj výškové práce. Dňa
18.08.2021 sme boli o 10. hod. požiadaní obecným úradom o spílenie
dvoch stromov, ktoré stáli na mieste budúceho ihriska v Paderovciach.
Miesto sme si išli obzrieť. Dostavil sa aj zamestnanec, ktorý nám ukázal
povolenie na výrub. Následne sme sa pustili do práce a o 16.hod. boli
oba stromy spílené bez poškodenia plota a preliezok, ktoré sa nachádzali
v tesnej blízkosti. Obci sme pomohli vyriešiť problém - staviteľ odmietol

prebrať stavenisko, dokiaľ nebudú stromy spílené a zároveň sme ušetrili
nemalé financie, ktoré by museli zaplatiť firme.
Jediné čo nás mrzí, je osočovanie občanov, ktorí nás obviňujú z výrubu
bez povolenia. Mnohí z nás chodia z nočných či 24-hodinových služieb
rovno makať pre obec a nikdy nepovedia nie. Podieľame sa takmer na
všetkom v obci, pomáhame, ako vieme, a takéto správanie nás veru nepoháňa dopredu.
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Po dlhej dobe máme pohár!

P

o veľmi dlhej dobe priniesli bohunickí
hasiči domov pohár. V Bučanoch sa konal memoriál Františka Kuboviča, ktorého sa zúčastnili naše 2 detské družstvá. V kategórii žiaci sa na 3. mieste umiestnilo mužstvo
A s časom 17,97 s a na 5. mieste mužstvo B
s časom 18,51 s. Pred mesiacom začali deti ešte
len s tréningom. Postupne sme im vytvárali základňu a nakupovali súťažné veci. Veľká vďaka
patrí Jozefovi Bubánovi, ktorý deťom opravil
a sfunkčnil mašinu, čím položil základný kameň dnešného úspechu. Deti postupne začali

s tréningami, ktoré stupňovali až vyvrcholili
dnešným výsledkom. Deťom chceme poďakovať za fantastickú reprezentáciu nášho zboru
a našej obce. Veľká vďaka patrí trénerom Marekovi Jablonickému, Marošovi Nádaskému a
Martinovi Benovičovi, ktorí deti učia a venujú
im kopec času. Taktiež sa chceme poďakovať
starostke Božene Krajčovičovej zato, ako podporuje nielen našu zásahovú jednotku, ale aj
našu mládež. V neposlednom rade sa chceme
poďakovať pani Kiselovej, ktorá deti prekvapila a pripravila im vynikajúcu tortu. Na záver

chceme pogratulovať súťažnému družstvu
z Dolného Dubového, ktoré nás svojím druhým útokom odsunulo na 3. miesto, k vynikajúcemu výkonu. Práve Dolné Dubové a ich
tréner Martin Tomovič nám umožnili nazrieť
do hasičského športu, zúčastňovať sa na ich
tréningoch a učiť sa od nich. Ďakujeme vám!
Atmosféra bola vynikajúca, všetky družstvá sa
navzájom podporovali a fandili si. Ďakujeme
všetkým, ktorí dnes prišli podporiť naše deti!
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Obec našla,
hasiči odpratali

9
Pani starostka na facebookovej skupine obce
upozornila na kopu stavebného odpadu, ktorý niekto vyviezol do prírody. My sme hneď
na ďalší deň zapriahli našu novú štvorkolku,
vozík, staršie aj mladšie ruky a 900 kg stavebného odpadu sme odpratali na zberný dvor,
kde bol v spolupráci so zamestnancami obce
roztriedený. Aj takýmto spôsobom pomáhame našej obci.
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Zaplavená vodovodná šachta

Dňa 23.08.2021 o 14.27 hod. nám bola občanom obce nahlásená zaplavená
vodovodná šachta pred rodinným domom. O 14.36 hod. na miesto vyrazilo
Iveco Daily v počte 1+3. Po príjazde na miesto udalosti bolo na odčerpanie
nasadené kalové čerpadlo a v spolupráci s Tavos-om bol uzatvorený prívod
vody. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka o 15.07 hod. vrátila na
základňu.

Hasiči po kolená v piesku

Aj takýto pohľad sa vám mohol naskytnúť pri prechode okolo mlyna v Jaslovciach. Koncom augusta sme boli požiadaní o
pomoc s úpravou budúceho volejbalového ihriska. Na pomoc
sme vyrazili s dvomi vozidlami, 15 ľuďmi a 10 lopatami. Za 2
hodiny sme piesok rozhrnuli na požadovanú výšku a následne
sme sa vrátili na zbrojnicu.
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Poďakovanie občianskemu
združeniu Felicitas

Občianske združenie FELICITAS, zastúpené Tomášom Schmidtom, darovalo nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru
pitný režim, ktorý je predovšetkým určený pre našu mládež. Veľmi pekne ďakujeme združeniu za podporu.

Protipožiarne
asistenčné hliadky

Do našej činnosti spadajú aj protipožiarne
asistenčné hliadky na
akciách organizovaných
v našej obci. V tomto
roku sme asistovali na
slávnostiach a koncerte
Kandráčovcov.
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V letných mesiacoch stúpa počet
výjazdov na odchyt bodavého hmyzu

Z

ačiatkom augusta nám bolo občanom
obce nahlásené sršnie hniezdo pod
strechou bytového domu v J. Bohuniciach. Hneď ráno vyrazil technický automobil
Peugeot Boxer v počte 1+2. Hniezdo sa nachádzalo pod plechom v neprístupnom mieste.
Na pokyn veliteľa zásahu člen istený lezeckou
technikou vystriekal miesto sprejom proti bodavému hmyzu a dieru vyplnil nízko rozťažnou penou.
V tom istom čase nám volal aj správca špor-

tového areálu a nahlásil osie hniezdo na futbalovom štadióne. Na miesto vyrazil technický
automobil Peugeot Boxer v počte 1+3. V plastovom baneri sa nachádzalo 8 menších hniezd.
Na likvidáciu bol použitý sprej proti bodavému hmyzu. Členovia banery odmontovali a
odovzdali správcovi. Následne sa jednotka
vrátila na základňu.
Koncom augusta nás operačné stredisko KR
HaZZ v Trnave vyslalo na odchyt bodavého
hmyzu do obce Bučany. Vyrazili sme na Ive-

co Daily v počte 1+2. Po príjazde sme zistili,
že hniezdo sa nachádza 30 cm v zemi oproti
vchodu do materskej školy. Na likvidáciu ôs
bol použitý sprej. Následne sme začali dieru
v zemi obkopávať, pričom sme našli hniezdo
s priemerom 20 cm. Vykopali sme ho a zabalili
do mecha. Jamu sme zahrabali, miesto nastriekali a poučili učiteľky MŠ.
Vo všetkých troch prípadoch sme sa vrátili na
základňu bez zranenia a poškodenia techniky.

Zostavil: Ing. Miloš Rapant, veliteľ DHZO
Foto: Ing. Miloš Rapant a archív DHZO

