Smižiansky hlásnik
Ochrana lesov pred požiarmi
Každoročne je najväčšie nebezpečenstvo
vzniku požiarov najmä v jarnom období a v čase
dlhotrvajúceho sucha. Väčšina požiarov súvisí
s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení
haluziny a najmä pri používaní otvoreného ohňa
v prírode, a to pri zakladaní ohňov a fajčení a pri
hre detí so zápalkami. Tieto požiare spôsobujú veľké škody. Pri likvidácii lesných požiarov vznikajú
rôzne komplikácie, s ktorými sa musia príslušníci
Hasičského a záchranného zboru vysporiadať, najmä so zlou dostupnosťou a náročnosťou prírodného terénu, nevhodnými vodnými zdrojmi. Toto
všetko si vyžaduje nasadenie veľkého množstva síl
a prostriedkov.
Lesné požiare začínajú horením pôdneho pokrytia a rýchlosť šírenia sa požiaru je závislá od
druhu, stavu rastlinného pokrytia, vlhkosti vzduchu, teploty, vetra a od prírodného terénu. Požiare
v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti. Obnovenie lesných porastov zničených požiarom môže
trvať i niekoľko rokov.
Podľa štatistických výkazov v okrese Spišská
Nová Ves a Gelnica vzniklo v roku 2016 celkovo 11
lesných požiarov s priamou škodou 1 900 €. Uchránené hodnoty boli vo výške 82 100 €. Z hľadiska
príčiny vzniku požiaru najviac požiarov bolo spôsobených vypaľovaním suchej trávy v celkovom
počte 6 požiarov, ďalšou príčinou bola manipulácia s otvoreným ohňom, pri ktorej vznikli 4 požiare a 1 požiar bol spôsobený zakladaním ohňa
v prírode. Pri týchto požiaroch nebola zranená ani
usmrtená žiadna osoba. Z hľadiska druhu porastu
najviac požiarov bolo spôsobených v lesnom poraste zmiešanom (5 požiarov), ďalej v listnatom

poraste (3 požiare), v lesnom poraste ihličnatom
nad 10 rokov (2 požiare) a v iných lesoch (1 požiar). Ak by sme to analyzovali podľa mesiacov,
najčastejšie vznikali požiare v mesiacoch marec
a apríl po 4 požiare a potom nasledovali mesiace
máj, jún a august po 1 požiari. Preto sa obraciame
so žiadosťou na všetkých občanov o dodržiavanie
nasledovných povinností, vyplývajúcich zo zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov:
Je zakázané akékoľvek vypaľovanie porastov
bylín, kríkov a stromov.
Je zakázané zakladať oheň v priestoroch alebo
na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Je zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru.
Upozorňujeme vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností na povinnosť umožniť vstup na
nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie
jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác.
Upozorňujeme občanov, že každý je povinný
v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
zistený požiar ohlásiť bez zbytočného odkladu
na určenom mieste, poskytnúť hasičskej jednotke
osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru
na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.
Upozorňujeme na dodržiavanie vyznačených
zákazov alebo príkazov týkajúcich sa ochrany pred
požiarmi.
Upozorňujeme občanov na zvýšený dohľad nad

maloletými deťmi, ktorých hry by mohli mať za následok vznik požiaru.
V prípade spozorovania požiaru je potrebné
okamžite privolať hasičskú jednotku na telefónnych číslach 112, 150 alebo je potrebné ohlásiť
požiar na najbližšej ohlasovni požiarov, či už v obci
alebo u správcu lesa. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi
ďalej upozorňuje občanov, že v prípade zistenia
porušenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov môžu orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor v súvislosti
s ochranou prírodného prostredia uložiť pokutu fyzickej osobe až do výšky 331 € a právnickej
osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi do výšky
16 596 €.
mjr. Mgr. Dominik Ďorko, OR HaZZ Spišská Nová Ves

Ospravedlnenie
V Smižianskom hlásniku č. 3/2017
v článku Tridsiate jubileum Materskej
školy na Ružovej ulici bolo uvedené,
že obec v rámci akcie „Z“ naplánovala
a potom začala stavať budovu materskej školy s jedálňou. Čerpali sme z dostupných materiálov.
V skutočnosti budovu materskej
školy s jedálňou postavilo Jednotné
roľnícke družstvo ČSSP Smižany predchodca PD Čingov Smižany.
Poľnohospodárskemu družstvu Čingov Smižany sa ospravedlňujeme a želáme všetko najlepšie.
Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Pravda o drogách
O tom, že drogy nelegálne a legálne poškodzujú život ako taký, je určite bez pochyby
pravda. Preto, aby sme sa vyhli problémom
s drogami, sa 16.2. a 3.3.2017 uskutočnili protidrogové preventívne prednášky spojené
s besedou pre žiakov druhého stupňa v oboch
základných školách v Smižanoch. Prednášky
urobil Peter Remper z občianskeho združenia
Slovensko bez drog. Deti a prísediaci učitelia
sa dozvedeli, prečo drogy postupne škodia
telu, ako pôsobia na mozog, nervový systém
a pľúca, ale aj prečo je marihuana škodlivá, fakty o droge extáza. Po prednáške si žiaci zobrali
protidrogovú brožúrku a sľúbili sľub protidrogového šerifa. Prednášky sa zúčastnil aj JUDr.
Ján Dučák - náčelník obecnej polície. Žiaci
komunikovali pekne, daná téma ich zaujala. Verím, že si odniesli informácie, ktoré im pomôžu
v živote bez drog.
Peter Remper
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