Vážení občania!
pre mnohých z nás je jar najkrajším ročným obdobím. Stromy a kríky začínajú pučať, príchod
jari nám ohlasujú aj sťahovavé vtáky, ktoré sa k nám po dlhej ceste znova vracajú. Na jar sa
začína aj práca v záhradkách, viniciach a poliach.
Jar má však aj iné podoby. Každoročné, už niekoľko desiatok rokov, sa práve v jarnom
období naše Slovensko mení na spálenisko. Na jar (a nielen vtedy) sme svedkami ako horia
medze, stráne, priekopy, násypy železničných tratí, lúky, pasienky a ovocné sady. Ľudia
vypaľujú suchú trávu a pritom si neuvedomujú, ako svojou ľahkovážnosťou ubližujú prírode.
S príchodom jari, začíname v záhradkách pripravovať pôdu na jarnú sejbu. S tým je spojená aj
úprava záhrad po zime, strihanie stromov, krov a viniča. A máme tu problém, čo s týmto
odpadom. Všeobecné nariadenie obce nám zakazuje spaľovať tento odpad v záhradách
a preto má obec zriadené odpadové hospodárstvo, kde občania môžu tento odpad vyviesť.
Nezabúdajme na to, že každú jar býva niekoľko požiarov, ktoré sú zapríčinené neodborným
spaľovaním rastlinného odpadu. V roku 2016 vzniklo v Nitrianskom kraji spolu 845 požiarov
a z toho v okrese Nitra 176 požiarov, kde boli dve osoby usmrtené a štyri osoby zranené. Pri
vypaľovaní trávy vzniklo v našom kraji spolu 28 požiarov, pri spaľovaní odpadu 27 požiarov
a pri zakladaní ohňov 3 požiare. V rodinných domoch vzniklo v našom kraji
v roku 2016
spolu 136 požiarov, kde bolo usmrtených 7 osôb a 6 bolo zranených. Táto štatistika nám
ukazuje, že ešte stále sme nepoučiteľní a veľmi podceňujeme nebezpečenstvo vzniku požiarov
hrubým porušovaním predpisov o ochrane pred požiarmi.
Medzi hlavné príčiny jarných a jesenných požiarov patrí:
• úmyselné vypaľovanie suchej trávy
• pálenie a spaľovanie domového odpadu
• zakladanie ohňov v prírode
• neuhasené ohorky z cigariet
• hry detí so zápalkami
Vplyvom požiarov v prírode dochádza:
• k ničeniu prirodzených stanovíšť rastlinných a živočíšnych druhov
• k narušeniu ekologickej rovnováhy v prírode
• k znižovaniu rozmanitosti života na Zemi
• k vzniku rozsiahlych ekonomických škôd
Požiare sa podieľajú na globálnom otepľovaní a tvorbe skleníkového efektu.
Čo sa deje pri požiari?
• horením sa vyvíja teplota 100 – 800 0C,
• v plameňoch horí tráva, kríky, stromy a teda aj domovy živočíchov, hniezda vtákov s
vajíčkami, alebo mláďatkami
• plamene sa rýchlo šíria a nachádzajú v nich smrť jašterice, hady, ježe a často krát aj takí
bežci ako zajace a srnky
• ničí zárodky života pod povrchom pôdy
• ničí korene plytko koreniacich rastlín
• prirodzenou sú častou dymu sú škodlivé a zdraviu nebezpečné plyny
• v dyme – udusením nachádza smrť veľké množstvo živočíchov
Preto nezabúdajme, že v zmysle § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi, fyzická osoba nesmie:

a) Fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
b) Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo
k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi,
e) Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo
zneužiť linku tiesňového volania.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v zmysle § 61 zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, môže uložiť finančnú
pokutu až do výšky 331,00 eur fyzickej osobe, ktorá sa dopustí horeuvedených skutočnosti
alebo spôsobí požiar a právnickej osobe môže uložiť pokutu až do 16 596 eur.
Ale to nie je to najhoršie. Nezabúdajme, že pri každom požiari sú vážne ohrozené životy
a zdravie nás ľudí ako aj zvierat.

Preto nevypaľujte!!!
V prípade nutnosti telefonicky kontaktujte:
112 linka tiesňového volania
150 záchranný hasičský zbor
Ing. Ivan Matúška – preventivár PO obce

