OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V LEVICIACH
Požiarnická 7, 934 01 Levice

Vážení občania !
Jarné obdobie je typické pre upratovanie, kedy sa vlastníci pozemkov snažia zbaviť
nechceného odpadu. Na jar je to suchá tráva, lístie či kroviny, ktorých sa často chceme zbaviť
spaľovaním. Tento spôsob ako sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale
poškodzuje zdravie a v mnohých prípadoch končí zásahom hasičov.
Dôrazne upozorňujeme na nebezpečenstvo spaľovania trávy a suchých porastov, ktoré
každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä u starých občanov, ale i veľa požiarov, najviac
sú pri týchto činnostiach ohrozené lesné porasty. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je stále
človek a jeho hospodárska činnosť, t. j. zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie trávy a suchých
porastov, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou
rýchleho rozšírenia požiaru.
Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach,
kde by sa mohol rozšíriť. Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným
ekologickým spôsobom, ktorý je upravený v zákone 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom
priestranstve.

Ako predchádzať vzniku požiarov:
1. Nikdy nepodceňujte riziko vzniku požiaru v lese v dôsledku nedbanlivého správania.
2. Požiar v lese môže v závislosti od počasia vzniknúť aj z odhodeného ohorku cigarety.
3. Nikdy nezakladajte v lese oheň mimo na tento účel špeciálne vyhradených a označených
lokalít.
4. Oheň vždy bezpečne uhaste a uistite sa, že ste za sebou nezanechali tlejúce zvyšky.
5. Ak nájdete otvorený oheň, snažte sa ho v rámci svojich možností okamžite uhasiť.
6. Nikdy nepodceňujte rýchlosť šírenia požiaru v lese.
7. Chráňte svoj život a svoje zdravie i život a zdravie tých, ktorí sú s Vami.
Ak požiar nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte a uveďte:

kto volá, kde horí, čo horí, ako sa tam dá dostať.
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