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Požiar

kancelárskych priestorov
D
ňa 28.03.2021 o 15.23 hod. bol prostredníctvom zvolávacieho systému
Fireport vyhlásený poplach na požiar
kancelárskych priestorov na miestnom futbalovom štadióne. O 15.30 hod. na miesto vyrazilo Iveco Daily v počte 1+3, Tatra 815 v počte
1+2 a TA Peugeot Boxer v počte 1+1.
Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že
sa jedná o previerkové cvičenie.
Na pokyn veliteľa zásahu boli vytvorené 2
prieskumné skupiny, ktoré začali okamžite po
príchode prehľadávať celú budovu. Prvá osoba
bola nájdená na tribúne na prvom poschodí.

Druhá osoba bola nájdená krátko po vstupe
do zadymeného priestoru. Obom osobám bola
poskytnutá prvá predlekárska pomoc. Následne prieskumná skupina začala s lokalizáciou
požiaru. V jednej z horiacich miestností bola
nájdená aj tretia osoba bez známok života. Po
lokalizácii a následnej likvidácii požiaru bol
priestor odvetraný pomocou pretlakového
ventilátora. Po zdokumentovaní a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka o 17.05 hod.
vrátila na základňu bez zranenia a poškodenia
techniky, kde prebehlo vyhodnotenie celého
priebehu cvičenia.

Poďakovanie
V minulom čísle Infohasiča sme vás informovali o problémoch s našou štvorkolkou.
Preto by sme sa chceli touto cestou poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za prejavenú dôveru. Na zastupiteľstve, ktoré sa konalo 29.03.2021, nám
bola poslancami obecného zastupiteľstva
schválená žiadosť na nákup novej štvorkolky.

Pomáhame všade,
kde je to potrebné

Sme veľmi vďační, že nás týmto spôsobom podporili a umožnili nám zakúpiť
stroj, ktorý v maximálnej možnej miere
využijeme na pomoc našim občanom.

pokračovanie na 2 strane
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aždý deň sme pripravení pomáhať ľudom v našej obci, ale aj ľudom v našom okolí. Neustále
sme pripravení vykonať výjazd, ale aj asistenčné
práce, ktoré nie sú zrovna hasičské. Pravidelne vypomáhame technickému úseku obce s preplachom kanalizácie na uliciach Záhradná, Šidúnky, Hlavná Jaslovce či
Sídlisko. Ďalej sú to asistencie spojené s antigénovým
testovaním, kultúrnymi podujatiami, sprievodmi či
dezinfekciou priestorov. Ako sme avizovali, začali sme
s čistením potoka na mlyne v Jaslovciach. Aktuálne tam
máme pilčícke práce ukončené a už iba postupne štiepkujeme. Následne sa presunieme na koryto Blavy, ktoré
sa pokúsime vyčistiť.

Bez školenia
to nefunguje
S prichádzajúcim teplým počasím sme absolvovali školenie zamerané na zdolávanie vonkajších požiarov. Školenie prebehlo pod taktovkou skúseného hasiča plk. Mgr.
Mariána Bugára – veliteľa Hasičského a záchranného
útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Chceme sa veľmi pekne poďakovať za nespočetné množstvo informácii, skúseností a rád, ktoré sme si odniesli.

Dopravná nehoda
v Jaslovciach
D
ňa 28.05.2021 nám bola o 17.46 hod. občanom obce nahlásená dopravná nehoda 2 osobných motorových vozidiel s následným únikom plynu. O 17.50 hod. na miesto vyrazilo Iveco Daily v počte
1+2. Po ceste na miesto udalosti sme pustili pred seba jednotku OR HaZZ
Trnava a na miesto sme dorazili súčasne. Na mieste sme usmerňovali premávku striedavo v jednom pruhu. Po odchode jednotky HaZZ sme vyčkali na odťahovú službu, ktorej sme asistovali pri nakladaní havarovaného
vozidla. Následne sme sa o 20.47 hod. vrátili na základňu.
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Aj tento rok sme
to hravo zvládli

Mladí
hasiči
Postupne nám začínajú do zboru pribúdať aj mladí hasiči. Zo začiatku nás
navštevovalo iba zopár detí, no časom
sme sa dopracovali k počtu 10, čo je
fantastický výsledok našej práce. Deti sa
postupne učia základné návyky hasiča,
trénujú požiarny útok a pomáhajú nám,
ako sa len dá. Nakoľko sme dlhé obdobie
s deťmi nespolupracovali, začíname od
začiatku. Snažíme sa im vytvoriť podmienky, aby mohli začať plnohodnotne
trénovať na súťaže. Pomocnú ruku nám
podal DHZ Dolné Dubové, kde nám
umožnili zúčastniť sa detského tréningu.
Taktiež nás navštívili aj u nás, aby nám
vysvetlili zásady správneho vykonania
požiarneho útoku.

Napriek pandemickým opatreniam a skromnejšej atmosfére
sme aj tento rok bez problémov
postavili obecný máj.

Snažíme sa zdokonaľovať

Z

ačiatkom júna sa dvaja naši členovia zúčastnili ukážky Heavy Rescue Resqtec na záchrannej
brigáde HaZZ v Malackách. Pod dohľadom výborných inštruktorov si mali možnosť prakticky vyskúšať stabilizačné prostriedky, hydraulické a nehydraulické vyslobodzovacie nástroje.
Po teórii a praktickom výcviku získali aj certifikát. Každá skúsenosť, ktorú dokážeme využiť pri
našich výjazdoch, sa počíta.
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Požiar porastu Ničivý požiar v Jaslovciach
po vypaľovaní

D

Dňa 14.06.2021 o 14.14 hod. nám bolo občanom obce J. Bohunice nahlásené dymenie v
priestoroch mlynu v Jaslovciach za Cintorínskou ulicou. O 14.19 hod. sme vyrazili s Tatrou
815 v počte 1+1 preveriť dymenie. Po príchode
na miesto udalosti bolo prieskumom nájdené
horiace ohnisko o rozlohe 2 x 2m (pravdepodobne po vypaľovaní). Na likvidáciu bol nasedený 1x D prúd. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka bez zranenia a poškodenia
techniky vrátila o 15.00 hod. na základňu.

Zdravotná

príprava

Počas júna sme absolvovali zdokonaľovaciu
prípravu zameranú na oboznamovanie sa s
novými vecnými prostriedkami určenými na
poskytnutie predlekárskej prvej pomoci, zopakovanie si a precvičenie si zásad poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Príprava
prebiehala pod dohľadom príslušníka HaZZ.
Mali sme možnosť preskúšať si resuscitáciu za
pomoci defibrilátora, polohovanie či obväzovú
techniku.

ňa 23. júna o 16.37 hod. nám bol operačným strediskom ohlásený požiar
rodinného domu v obci Jaslovské Bohunice na Ulici Hlavná Jaslovce. Už 3 minúty
po vyhlásení poplachu na miesto smerovalo
vozidlo Iveco Daily s 3 členmi a o ďalšie 3
minúty aj cisterna Tatra 815 so 4 členmi. Po
príjazde na miesto udalosti bol požiar v 2. fáze
horenia. Požiarom bola zasiahnutá predajňa
v rodinnom dome, strecha rodinného domu
a vnútorné priestory. Po prieskume bol nasadený 1 útočný prúd C, pomocou ktorého sa
nám podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na
susednú strechu. Následne sme sa snažili zabrániť šíreniu požiaru na prednú časť horiaceho rodinného domu. Avšak kvôli obrovskej
rýchlosti šírenia požiaru nás začala ohrozovať
padajúca strešná krytina a boli sme nútení sa
mierne stiahnuť. 7 minút po našom príchode
sa na miesto dostavili príslušníci z hasičskej
stanice Trnava. Okamžite bolo odovzdané
velenie a informácie kpt. Mgr. Danielovi Benkovskému. Na pokyn veliteľa zásahu sme vytvorili druhý útočný prúd C na ochladzovanie
a lokalizáciu požiaru zo susedného dvora a
naďalej sme pracovali podľa pokynov veliteľa
zásahu. Po lokalizácii požiaru sme vykonávali
likvidačné práce na streche rodinného domu
a taktiež vo vnútorných priestoroch za použitia autonómnych dýchacích prístrojov. Po likvidácii požiaru a dohode s veliteľom sa Tatra
815 1+3 o 21.22 hod. vrátila na základňu. Na
miesto sa dostavila expertízna skupina z PTEÚ
MV SR. Po skončení prác PTEÚ bolo o 21.40
hod. veliteľom zásahu odovzdané miesto požiaru veliteľovi DHZO Jaslovské Bohunice a
zároveň nám bolo určené vykonávať dohľad

nad požiaroviskom po dobu 8 hodín. Jednotka vykonávala počas noci kontrolné merania
termokamerou, pričom nad ránom sa objavilo
dymenie z dreveného trámu. Členovia dané
miesto preliali vodou a po záverečnej kontrole termokamerou opustili miesto udalosti. Po
zbalení vecných prostriedkov sa jednotka o
05.50 hod. vrátila na základňu bez zranenia,
pričom počas zásahu prišlo k poškodeniu 2x
B hadíc.

Nedbalosť mohla spôsobiť
požiar väčšieho rozsahu
Krátko po návrate z ničivého požiaru v Jaslovciach nám bol dňa 24.06.2021 o 09.35 hod.
občanom obce J. Bohunice nahlásený bližšie
nešpecifikovaný požiar na Záhradnej ulici za
rodinnými domami. O 4 minúty neskôr vyrazilo na miesto Iveco Daily v počte 1+3 a o
ďalšiu minútu neskôr aj cisterna Tatra 815 v
počte 1+1. Počas cesty na miesto udalosti si
veliteľ zásahu v spolupráci s OS KR HaZZ v
Trnave pripravoval posilové jednotky z HS
Trnava pre prípad požiaru väčšieho rozsahu.
Po príchode na miesto udalosti bol požiar
hasený a lokalizovaný občanom obce. Sily a
prostriedky na mieste boli postačujúce. Jednalo sa o 4 ohniská, kde horel kmeň stromu
a suchý porast. Na likvidáciu boli nasadené 2
útočné D prúdy z Tatry 815. V čase 9.50 hod.
sa podarilo požiar úplne zlikvidovať a následne sme skrápali celé okolie, kde sa nachádzal
suchý porast a topoľový peľ. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka o 10.42 hod.
vrátila na základňu bez zranenia a poškodenia techniky.
Infohasič zostavil
Ing. Miloš Rapant, veliteľ DHZO Jasl. Bohunice

