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Slovo na úvod…
V našich zemepisných končinách je to celkom beţné, kaţdý
deň, týţdeň, mesiac, rok je niečomu venovaný. Raz je to deň
na ochranu alkoholikov, druhý raz týţdeň boja proti
alkoholizmu, fajčeniu a návykovým látkam, mesiac ochrany
ţiab, múch a inej hávede, potom rok UNESCO, ochrany
ţivotného prostredia a podobne.
V Číne to majú jednoduchšie. Drţia sa zverokruhu a podľa
neho vyhlasujú jednotlivé roky. O októbri platí, ţe je
vyhlásený Mesiacom úcty k starším ľuďom. Škoda, ţe to
neplatí stále. Keby to tak bolo, Domovy dôchodcov a DDS by
zívali prázdnotou a nekonečné dlhé čakanie na umiestnenie do
týchto zariadení by bolo ako ukončenie zlého sna. Ale poďme
k prítomnosti. Stalo sa uţ peknou tradíciou, ţe v našej obci sa
zásluhou obecného úradu, zastupiteľstva a jeho komisií
pravidelne stretávajú naši seniori aby si posedeli, zaspievali
a zaspomínali na mladé časy. Nebolo tomu inak ani tento rok.
Vyše 100 dôchodcov – nad 75 rokov veku - sa stretlo v sále
Domu poţiarnikov v Rakovej. Po úvodnom príhovore starostu
nasledoval hodnotný kultúrny program a bohaté občerstvenie.
Ako bonus prítomní obdrţali vstupenku na koncert populárnej
dychovky Nadličanka s ľudovým rozprávačom strýcom
Izidorom. O úspechu vystúpenia svedčí i počet prídavkov
kapely. Verím, ţe hlavne mladá generácia bude prejavovať
úctu k starším a to nielen v tomto mesiaci.
November zvykneme nazývať aj dušičkový mesiac. Začína
Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých, tento
mesiac navštevujeme cintorín viac ako inokedy.
V novembri sa príroda pripravuje na zimný odpočinok.
Prevaţne býva daţdivý, uplakaný a sychravý, akoby príroda
spomínala na tých, ktorí uţ nie sú medzi nami. Tento rok však
príroda pripravila pre nás príjemné prekvapenie. Ešte i teraz,
keď píšem tieto riadky je vonku príjemných +15ºC i keď dva
dni pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých
fúkal prudký vietor. Ten porozhadzoval z hrobov veľa vencov
a kytíc. Porozhadzované však boli aj kartičky z hrobov. Tie tu
boli uloţené po čiastočnej inventúre hrobových miest
pracovníčkami OcÚ. Dôvod bol jednoduchý: mal upozorniť
nájomcov hrobových miest na ich povinnosť vyrovnať si
podlţnosť voči obci. A verte či neverte je to niekoľko desiatok.
Rada je jednoduchá. Príďte na daňový úsek obce a dajte si veci
do poriadku. A keď som uţ pri tom poriadku, dôrazne ţiadame
nájomcov, aby hrobové miesta udrţiavali aspoň v takom
poriadku ako teraz aj v priebehu celého roka. Taktieţ ţiadame,
aby odpad z hrobov nebol hádzaný na susedné hroby a okolo
oplotenia cintorína. V tejto dobe odstráňte i vypálené kahance,
suveníry a podobne a odhadzujte ich iba do kontajnerov.
V zimnom období tak zníţite moţnosť úrazu pošmyknutím na
miestach okolo hrobov a poklopoch, keďţe môţu byť pod
snehom a tým ich nebude vidieť.
/SG/

KULTÚRA
Organizácia pre kultúru a verejné sluţby v spolupráci
s Kysuckým osvetovým strediskom Čadca poriada v mesiaci
november kurz pletenia košíkov, kurz aranţovania a kurz
základných prác na počítači. Kurzy prebiehajú v priestoroch
kultúrneho domu a v základnej škole ústredie.

Organizácia pre kultúru a verejné sluţby pozýva 22.
novembra 2008 (v sobotu) na KATARÍNSKU ZÁBAVU do
kultúrneho domu v našej obci. Do tanca bude hrať hudobná
skupina ALLEGRO. Vstupné: 50,- Sk
Dňa 28. novembra 2008 o 9.00 hod. a 10.30 hod.
vystúpi v kultúrnom dome v našej obci detský folklórny súbor
Kelčovan, ktorý sa predstaví s vianočným pásmom zvyklostí
„OD ONDREJA DO TROCH KRÁĽOV“. Súbor účinkuje
pod dlhoročným vedením manţelov Kuţmovcov. Vstupné je
25,- Sk.
Populárny program
MAFTOUR – Mafiánske
historky sa predstaví v kultúrnom dome v našej obci dňa
7.12.2008 (v nedeľu) o 19.00 hod. Vstupenky je moţné
zakúpiť v predpredaji v miestnej kniţnici v kultúrnom dome.
Vstupné je 349,- Sk.
Organizácia
pre kultúru a verejné
sluţby v
spolupráci s Kysuckým osvetovým strediskom Čadca
pripravila v mesiaci november v rámci prevencie drogových
závislostí prednášky pre ţiakov základných škôl v našej obci.
/AD/

OZNAM
Oznamujeme všetkým dôchodcom, bývajúcim vo
vzdialenejších častiach obce Raková, ţe sa realizuje rozvoz
stravy. Dôchodcom, ktorí majú záujem odoberať stravu – obed
sa bude strava - obed rozváţať na vopred určené stanovišťa.
Záujemcovia sa môţu prihlásiť na odber stravy – obeda
u vedúcej školskej jedálne /ZŠ Raková Ústredie alebo MŠ
Korcháň/. Vopred určené stanovišťa sa môţu rozšíriť v prípade
záujmu i o ďalšie. Dôchodcovia si budú stravu – obed preberať
vţdy
s výmenným
obedárom,
označeným
menom
a priezviskom
dôchodcu
na
týchto
stanovištiach
s nasledovným časovým harmonogramom:
Niţný koniec :
Pohostinstvo pod Lipami : 11.45 hod
ZŠ u Gala : 11.45 hod.
Smer Korcháň:
MŠ Korcháň: 11.00 hod.
Pod Poľanou: 11.05 hod
Preľač : 11.10 hod.
Škola Trstená: 11.15 hod.
Kohutové : 11.20 hod.
Vyšná Petrova : 11.25 hod.
Trstená – aut. zastávka: 12,10 hod.
Smer Vyšný koniec: Potraviny Martiník: 12.30 hod.
U Makoša: 12.35 hod.
U Maslíka: 12.40 hod.
Pod Bukovinou: 12.45 hod.
Smer Zákopčie:
Potraviny Martiník: 12.15 hod.
U Skákaly: 12.20 hod.
Ďalej oznamujeme, ţe Obec Raková poskytuje dotáciu na
stravu v sume 5,- Sk, pokiaľ občan – dôchodca nedosahuje
výšku 1,2 násobku ţivotného minima, t. j. 6.468,- Sk a je
poberateľom invalidného alebo starobného dôchodku.
Povinnosťou dôchodcu na čerpanie dotácie je preukázať sa
výmerom o dôchodku pracovníčke Obecného úradu – odd.
sociálnych vecí, ktorá mu vystaví doklad o získaní nároku na
dotáciu.
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ŢIVOTNÝMI CESTAMI JÁNA PALÁRIKA
Päť rokov sa schádzali predstavitelia a občania miest a obcí, kde Ján Palárik pôsobil minimálne raz ročne. Ich
schôdzky napĺňali hlavnú myšlienku – inšpirovať sa jeho ţivotom a dielom, rozvíjať spoluprácu medzi palárikovskými
obcami a ich občanmi.
24. októbra 2003 zorganizoval prvé takéto stretnutie František Broš, v tom čase starosta Obce Raková a 24. septembra
2008 na fare v Starom Tekove sa uskutočnila Ustanovujúca konferencia zdruţenia, kde bol Anton Heglas, terajší starosta
obce zvolený za predsedu novozaloţeného zdruţenia Ţivotnými cestami Jána Palárika. Podpredsedom sa stal Jozef
Adámek, starosta Majcichova a výkonný tajomník Ing. Miroslav Mareček, prednosta Obecného úradu v Rakovej. Na tejto
konferencii boli schválené Stanovy zdruţenia ŢCJP, orgány zdruţenia, plán práce a rozpočet na rok 2008.
V preambule Stanov zdruţenia Ţivotnými cestami Jána Palárika sa píše:
Významná osobnosť XIX. storočia, národný dejateľ Ján Palárik – rímskokatolícky kňaz, politik, novinár, publicista,
vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Spolku svätého Vojtecha v Trnave – spája
všetky obce v jedno spoločenstvo, ktoré sa ako občianske zdruţenie hrdo a trvalo hlási k jeho európskemu odkazu.
Zakladajúcimi členmi zdruţenia sa stali mestá Banská Štiavnica a Trnava a obce Abrahám, Hoste, Hronské Kľačany,
Majcichov, Palárikovo, Raková, Starý Tekov a Štiavnické Bane. Predstavitelia zakladajúcich členov podpísali Zmluvu
o zdruţení a Zakladaciu listinu na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Palárikove 6. septembra 2008. Toto
zasadnutie bolo pri príleţitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 60. výročia premenovania Slovenského
Medera na Palárikovo, podľa národovca Jána Palárika.
Osobitné postavenie zdruţenie pripísalo Slovenskej samospráve VI. obvodu Mesta Budapešť, ktorú zdruţenie
povaţuje za svojho pridruţeného člena s osobitným postavením. Zdruţenie môţe okrem riadnych členov prijímať
i spolupracujúcich členov so štatútom „Palárikovi nasledovníci“ . Toto členstvo je určené všetkým záujemcom, ktorí sa
chcú podieľať na činnosti zdruţenia. Ich členský príspevok je dobrovoľný a na konferencii majú poradný hlas.
Zdruţenie si vytýčilo pre najbliţšie roky dve hlavné úlohy. Prvou je vydanie súhrnnej monografie o ţivote a diele
Jána Palárika. Prípravou tejto knihy bol poverený Vdp. Pavol Zemko, farár z Majcichova, ktorý uţ na príprave tohto diela
pracuje spolu so skupinou renomovaných odborníkov pre jednotlivé oblasti, ktoré chce dielo o Jánovi Palárikovi zachytiť.
Druhou, nie menej významnou úlohou, ktorú si zdruţenie vytýčilo je pripraviť a vyhlásiť rok 2010 za Rok Jána Palárika.
Riadením tejto úlohy bola poverená Zdenka Bednáriková, starostka Starého Tekova. V tomto roku bude vydaná kniha
o Jánovi Palárikovi a uskutočnia sa viaceré podujatia.
Informácie o činnosti zdruţenia budú zverejňované na internetovej stránke www.janpalarik.sk, za ktorej obsah
bude zodpovedný Ing. Miroslav Mareček, výkonný tajomník zdruţenia. V súčasnosti sa stránka pripravuje a bude
spustená do prevádzky najneskôr do konca tohto roka.
/MM/

ERB ZDRUŢENIA
ŢIVOTNÝMI CESTAMI JÁNA PALÁRIKA
Zdruţenie Ţivotnými cestami Jána Palárika reprezentuje erb, ktorý má túto
podobu: Z ľavého okraja modrého štítu vyrastajúce rameno v striebornom
rukáve so zlatou manţetou, drţiace zlaté písacie brko prekrývajúce ľavú stranu
striebornej otvorenej, zlatou oriezkou opatrenej knihy, prekrývajúcej strieborný
dvojitý kríţ, vyrastajúci zo spodného okraja štítu, z horného okraja štítu vyrastajúci
zlatý lipový trojlist. Heraldický emblém Zdruţenia tvorí erb, doplnený o zlatý, dolu zlatým gréckym kríţikom sa
začínajúci kruhopis ŢIVOTNÝMI CESTAMI JÁNA PALÁRIKA. Heraldický emblém tvorí zároveň obsah pečate
Zdruţenia. Erb Zdruţenia navrhol PhDr. Ladislav Vrtel, heraldik MV SR a z popisu erbu vyberám: ruka s perom - písal a
publikoval, kríţ - katolícky kňaz, kniha - aj evanjelium vykladal ale aj napísal knihy, lístok lipy - čerpal z diel Slovanov,
ktorých jazyky aj ovládal, Cyrilo-Metodejský kríţ - horlil za slovenskú samostatnú cirkevnú provinciu a bol veľkým
ctiteľom sv. Cyrila a Metoda, ktorí uţ dnes spájajú nielen Slovanov ale ako spolupatróni Európy celý náš kontinent.
Farebnosť: modrá - je v erbe Majcichova, kde je pochovaný - je to aj farba Panny Márie – titul kostola v Rakovej.
Erb Zdruţenia Ţivotnými cestami Jána Palárika je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou
W-133/2008.
/MM/
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VYHLÁSENIE VOLIEB NA POZÍCIU HLAVNÝ KONTROLÓR
V zmysle § 18a odst. 2, ods. 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Obecné
zastupiteľstvo v Rakovej uznesením obecného zastupiteľstva č. 16/2008
v y h l a s u j e voľby hlavného kontrolóra dňa 11. decembra 2008
Pracovný úväzok na funkciu kontrolóra sa určuje na 0,50 úväzku.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr do 28.novembra 2008 do 12.00 hod. na Obecný úrad v Rakovej. Súčasťou
prihlášky je odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace a doklady o vzdelaní.

Šport

~

Šport ~

Futbal

Patrí im druhá priečka a oproti vedúcej
Korni ich delí iba horšie skóre. Majú 22
bodov a skóre 42:8.
Futbalový výbor ďakuje hráčom za
dobrú reprezentáciu klubu a obce, divákom
za priazeň a sponzorom za vecnú, či
finančnú pomoc.
/SG/

Futbal

Prehľad výsledkov za jeseň 2008
FK POLOM Raková – I. trieda ObFZ – dospelí
Raková – Vysoká
3:2
Ochodnica – Raková
1:5
Raková – Nová Bystrica
2:0
Sneţnica – Raková
0:3
Raková – Čierne
3:1
Povina – Raková
1:3
Staškov – Raková
1:1
Raková – Zborov
5:0
Korňa – Raková
2:1
Raková – Svrčinovec
5:0
Vadičov – Raková
2:1
Raková – Nesluša
5:0
Vysoká – Raková
0:1 (predohrávka)
Muţstvo zaslúţene vedie tabuľku s náskokom 5 bodov pred Korňou. Celkovo
získalo 34 bodov, vo svojich radoch má najlepšieho strelca Mariana Čačuráka (12
gólov) a tieţ najlepšie skóre 41:12. Chlapcom gratulujeme.
FK POLOM Raková – dorast A – účastník V. ligy
Raková – Strečno
16:2
Kys. Lieskovec -Raková 3:5
Raková – Rosina
5:0
Raková – Korňa
2:0
Raková – Dolný Hričov
6:0
Staškov – Raková
2:1
Raková - Zborov
4:0
Podvysoká - Raková
0:5
Raková - Svrčinovec
6:1
Radoľa - Raková
1:2
Raková – Rudina
1:1
Raková – Skalité
5:0
Kamenná Poruba – Raková
1:1
Po návrate do V. ligy sú naši dorastenci A príjemným prekvapením tejto súťaţe.
Zaslúţene vedú tabuľku a nebyť zakopnutí so Staškovom, Rudinou a Kam. Porubou
mohol byť ich náskok výraznejší.
FK POLOM Raková – dorast B – I. trieda ObFZ Kysúc
Raková – Makov
1:0
Ochodnica -Raková
0:7
Raková – Čadca B
1:1
Stará Bystrica -Raková
2:1
Raková – Čierne
1:2
Turzovka – Raková
1:1
Raková - Radôstka
4:0
Raková – Vysoká nad/K. 1:1
Raková - Zákopčie
1:3
Nesluša - Raková
0:0
Raková – Oščadnica
0:2
Povina - Raková
0:2
Vysoká nad Kysucou – Raková
5:2 (predohrávka)
Novovytvorený B dorast rozhodne klubu zlé meno nerobí, jeho vytvorenie sa ukázalo
ako dobrý ťah. Nebyť prehier na domácom ihrisku bol by na popredných miestach.
Získal 16 bodov, skóre 22:13 a ôsmu priečku tabuľky.
FK POLOM Raková – ţiaci I. trieda sk.B
Raková – Zákopčie
3:1
Podvysoká -Raková
0:5
Čadca Horelica - Raková
4:5
Raková – Staškov
2:1
Makov - Raková
0:13
Raková - Klokočov
9:0
Raková - Korňa
1:1
Raková – Vysoká nad/K. 4:1
I naše najmladšie futbalové nádeje nám v jeseni robili radosť. Celú jeseň neprehrali
akurát doma remizovali s Korňou, čím stratili prvé miesto v tabuľke.
pokračovanie->

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
VITAJ DIEŤA

Karolína Pavlíková
Dušan Vrábel
Branislav Švancár

Sebastian Kroupa
Marika Juračková
Marcel Mravec

ŽELÁME VEĽA ZDRAVIA


MANŽELSTVO UZATVORILI

Stanislav Michalina a Pavla Čišecká
Marian Sedláček a Martina Arendáriková

ŠŤASTNÚ CESTU ŽIVOTOM


NAVŽDY NÁS OPUSTILI
František Baculák
Jozef Novotný

87 rokov
47 rokov

POZOSTALÝM VYSLOVUJEME
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ

SPRAVODAJCA – HLAS RAKOVEJ – vydáva Obec Raková. Registrácia: Okresný úrad, odbor školstva
a kultúry

Čadca, č.3/1999. Redakčná rada: Anton Heglas, Ing. Miroslav Mareček, Anna Dolná, Stanislav Grečmal,
Mária Chovancová a Katarína Zbořilová. Adresa redakcie: Obecný úrad,
023 51 Raková 140.e-mail: rakova@rakova.sk.
Vydané dňa: 15.11.2008. Náklad: 1500 ks. Expedícia do domácnosti po 1 výtlačku zdarma.

PREHĽAD NÁKLADOV A VÝDAVKOV ZA ODPADY V TOMTO ROKU
SEPARUJEME ODPAD:

náklady

Odpady 2008

výnosy

Náklady na
uskladnenie

1 120 506,00 Ušetrené za uskladnenie
odpadu

244 000,00

Prevádzkové
náklady

2 070 802,00 Výnos za separovaný odpad

694 669,00

SPOLU

3 191 308,00 SPOLU

938 669,00

Skutočné náklady zníţené o výnosy za separovaný zber na 1 osobu sú 411,- Sk.
Obec dopláca 191,- Sk na kaţdú osobu t.j. 1 046 107,- Sk.
KEBY SME NESEPAROVALI:

náklady

Odpady 2008

výnosy

Náklady na
uskladnenie

1 364 500,00 Ušetrené za uskladnenie
odpadu

0,00

Prevádzkové
náklady

2 070 802,00 Výnos za separovaný odpad

0,00

SPOLU

3 435 302,00 SPOLU

0,00

Keby sme neseparovali : skutočný náklad na 1 osobu 627,- Sk.
Obec by doplácala 407,- Sk na kaţdú osobu t.j. 2 229 139,- Sk.
Chceme sa poďakovať všetkým občanom, ktorý separujú odpad a dúfame, ţe sa kvalita i mnoţstvo vyseparovaného
odpadu zmení v prospech Vás i celej našej obce.
I napriek snahe obce zníţiť náklady a udrţať poplatok za komunálny odpad bude obec nútená tento poplatok pre rok 2009
zvýšiť aspoň o časť nákladov.
/KZ/
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Príloha: Prevencia proti poţiarom
ZIMNÉ VYKUROVACIE OBDOBIE A JEHO RIZIKÁ

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiarov, rovnako od
samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás kaţdoročne presvedčuje
štatistika poţiarovosti. Aby sme predišli týmto neţiaducim javom, chceme Vás stručne informovať o tom, ako
im predísť. Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a
obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami,
ponechanie detí bez dozoru, odkladanie ţeravého popola na nebezpečných miestach alebo do horľavých nádob
a pod.
Ponúkame Vám niekoľko dobre myslených rád, najmä :
o
neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a
neponechávajte ich bez dozoru,
o
nepouţívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej alebo denaturovaný lieh,
o
inštaláciu vykurovacích telies zverte vţdy odbornému pracovníkovi pri plnom rešpektovaní pokynov
výrobcu,
o
dbajte na to, aby vykurovacie telesá - šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podloţke
predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
o
popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
o
v zimnom období najmä na dedine vytvárajú poţiarne nebezpečenstvo primitívne drevené udiarne.
Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil poţiar,
o
nezabúdajte, ţe aj vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú radosť najmä deťom, uţ mnohokrát
narušil čaro Vianoc vznikom poţiaru od zapálených sviečok alebo elektrických svetelných reťazí. Toto
nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru.
o
dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické
parametre a vyhotovenie vyţadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
o
dodrţujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a pouţívanie horľavých kvapalín, kovových
tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.
LESNÝ POŢIAR
Lesný poţiar ľahko vznikne a veľmi ťaţko sa hasí : ťaţko prístupný alebo neprístupný terén, vodný zdroj
ďaleko alebo ţiaden, suchý porast a stále silnejúci vietor...
Treba myslieť aj na to, ţe poţiar v lese sa môţe šíriť aj pod zemou, čo je veľmi nebezpečné v dôsledku toho,
ţe je ťaţké predpokladať takéto šírenie poţiaru.
Vietor pritláča oheň k zemi a oheň sa rýchlejšie šíri, hore svahom sa oheň šíri rýchlejšie aj bez "pomoci"
vetra.
Ak horí les, poţiar sa pri beţných podmienkach šíri trikrát rýchlejšie, ako napr. poţiar trávnatého porastu.
Pri vetre rýchlosť prudko narastá. Teplota stúpne na takú úroveň, ţe porast na zemi sa vznieti bez priameho
kontaktu s ohňom.
Lesný poţiar sa môţe po korunách stromov šíriť rýchlo - oheň môţe aţ neskutočne rýchlo preskakovať z
vrcholca na vrcholec stromu, takto sa oheň šíri veľkou rýchlosťou, a čo je najnebezpečnejšie, oheň sa môţe
šíriť ponad naše hlavy a môţe nám odrezať cestu, nakoľko zrazu môţe horieť všade okolo nás. V lese
nemusíme cítiť vietor, a pritom môţe byť pomerne silný - treba sa pozrieť, ako sa ohýbajú vrcholce stromov.
Nikdy nezostaňte pri lesnom poţiari na kopci !!!

SPRAVODAJCA – HLAS RAKOVEJ
Príloha: Prevencia proti poţiarom

Najdôležitejšia je prevencia


oheň zakladáme v lese iba na vyhradených miestach

oheň nezakladáme pri dlhotrvajúcom suchu - porast v okolí ohniska je príliš suchý a môţe sa ľahko
zapáliť od iskry, oheň nezakladáme pri silnejšom vetre

pred odchodom alebo spaním oheň uhasíme vodou, skontrolujeme stav ohniska - pahreby, pahreba
nesmie obsahovať ţeravé uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať, oheň nikdy nenechávame bez dozoru, dozor
musí vykonávať dospelá osoba

je potrebné byť na eventuálny poţiar pripravený: voda, plachta na hasenie a pod.



v lese nezahadzujeme sklenené veci a ohorok z cigarety

Skoré spozorovanie poţiaru je najdôleţitejšie, kaţdá sekunda je dôleţitá.
Napr. začne horieť tráva okolo ohniska, ak sme pripravení, tak väčšinou sa poţiar v jeho zárodku dá uhasiť,
resp. skôr zabezpečíme nahlásenie poţiaru hasičom na tel. čísle 150 .
Pri lesnom poţiari je potrebné brať v úvahu, ţe vietor môţe zosilnieť, resp. zmeniť svoj smer - "relatívne"
bezpečné miesto môţe za okamih zasiahnuť oheň.
Je potrebné zachovávať si dostatočnú vzdialenosť od poţiaru a stále sledovať jeho vývoj.
V prípade ohrozenia lesným poţiarom je potrebné sa včas evakuovať, ak ste viacerí, kontrolujte skupinu :
nezaostávajte - choďte spolu.
Správne zhodnoťte situáciu : kde je epicentrum poţiaru, ako ďaleko sme od poţiaru, smer a rýchlosť vetra,
členitosť terénu, vlhkosť, typ porastu, vodný zdroj, prístupové cesty, kde je signál pre mobilný telefón a pod.
Predpokladajte najhorší moţný variant poţiaru, potom vyberte najbezpečnejšiu únikovú cestu, majte
pripravené aspoň dve únikové cesty - pamätajte : oheň sa najrýchlejšie šíri po vetre.
Neriskujte, lesný poţiar je veľmi nebezpečný !!!
Rozsiahly lesný poţiar je "horiace peklo". Rozsiahly lesný poţiar si vytvorí vlastné poveternostné
podmienky, dokáţe fantasticky nasávať vdzuch z okolia, t.j. aj za bezveterného počasia v okolí lesného poţiaru
"fúka" - oheň nasáva vzduch, rozsiahly lesný poţiar dokáţe "preskočiť" aj osem prúdovú diaľnicu, lesný poţiar
si doslova robí čo chce !!!
Rýchlosť šírenia lesného poţiaru môţe byť aţ 25 km za hodinu !!!
POMOC PRI ZDOLÁVANÍ POŢIAROV

(§ 46 + § 47 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi)
Kaţdý je povinný v súvislosti so zdolávaním poţiaru

vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

uhasiť poţiar, ak je to moţné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený poţiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo
obce.
Kaţdý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce
poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie poţiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné
prostriedky na zdolávanie poţiarov.

