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UPOZORNENIE
HASIČSKÉHO A
BYSTRICI

OKRESNÉHO
RIADITEĽSTVA
ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BANSKEJ

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Banskej Bystrici vzhľadom na zvýšený počet
výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné:
V roku 2020 vzniklo v okrese Banská Bystrica
122 požiarov, ktorých následkom došlo k priamym škodám vo výške 685 590 Eur. V porovnaní
s rokom 2019 vzniklo o 7 požiarov viac, a výška
škôd bola vyššia o 177 390 Eur.
Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov v roku 2020 boli požiare
súkromného vlastníctva. Išlo o 52 prípadov a
výška škôd spôsobených požiarom predstavovala
570 660 Eur. V 25 prípadoch horelo vlastníctvo
obchodných spoločností, ktorým vznikla škoda
108 830 Eur. V 32 prípadoch išlo o požiare nezisteného vlastníctva so vzniknutou škodou 1500
Eur. Najčastejšími príčinami požiarov z celkového
množstva boli nedbalosť a neopatrnosť dospelých s podielom 45,1%, prevádzkovo-technické
poruchy s podielom 21,3% a úmyselné zapálenie
s podielom 6,6%. Príčina požiaru sa nepodarila
zistiť v 17 prípadoch.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Banskej Bystrici Vás v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi
a jarným vypaľovaním trávy chce upozorniť na
dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 8 písm.
a), b), c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov. Práve tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb
podnikateľov a fyzických osôb v súvislosti s danou problematikou. Veľmi dôležitá je povinnosť
fyzických osôb „zabezpečovať plnenie opatrení
v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré
sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“, a to
najmä dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období.
Keďže každý zákon nám niečo prikazuje a niečo
zakazuje, nie je to inak ani v tomto prípade. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov fyzickým osobám
zakazuje:

1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá
osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť,
ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
vyžadujú na ich vykonávanie.
5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným
prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej
energie, plynu alebo vody.
6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť
linku tiesňového volania.
Porušenie tohto zákazu je možné podľa
§ 61zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov postihnúť
pokutou pre fyzické osoby vo výške 331 € a pre
právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. vo výške
16 596 €, podľa § 62 citovaného zákona je možné
uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku
ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.
Vzhľadom na uvedené, Vás žiadame o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri práci
v záhradách a v prírodnom prostredí. Zásahy pri požiaroch vzniknutých z vypaľovania suchých tráv,
môžu blokovať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v čase, keď by ich pomoc bola naozaj potrebná napríklad pri dopravnej nehode, technickom
zásahu, či pri inej zásahovej činnosti.
Zároveň upozorňujeme na povinnosť poskytnúť
osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa
§ 46 a § 47 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov.
Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často
krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi
zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky.
Žiadame preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.
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OBECNÉ OZNAMY
ZBER ELEKTROODPADU
V dňoch 26. a 27.04.2021 sa v našej obci
uskutoční zber elektroodpadu.
Medzi elektroodpad patrí: biela technika,
vyradené elektronické a elektrické zariadenia –
práčky, chladničky, televízory, variče, ohrievače,
žehličky, ručné elektrické náradie a pod. /odpad
nerozoberajte/. V dňoch zberu ho vyložte pred
svoje rodinné domy.
ZBER VEĽKOOBJEMNÉHO ODPADU
V termíne od 03.05.-07.05.2021 budú v obci na
obvyklých zberných miestach pristavené kontajnery na objemný odpad .
Kontajnery budú pristavené v troch cykloch:
03.05.2021 – pristavenie
04.05.2021 – vývoz - opätovné pristavenie
05.05.2021 – vývoz - opätovné pristavenie
07.05.2021 – ukončenie zberu - odvoz kontajnerov.
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Medzi objemný odpad patrí odpad, ktorý nie je
možné uložiť do bežných zberných nádob: nábytok,
matrace, sanita- umývadlá, WC misy, koberce...
Nepatrí sem:
• stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla,
obklady a pod.)
• triedený odpad ( papier, plasty, kovy, sklo)
• bioodpad (odpad zo záhrad a bioodpad
z kuchyne
• azbest
• pneumatiky
Upozorňujeme občanov, aby do kontajnera nedávali žiadne kovy. Osobitný zber kovov bude v obci
prebiehať koncom mája, alebo začiatkom júna.
O presnom termíne vás budeme informovať.

naša škola bola medzi 2000 školami, ktoré
sa zapojili do súťaže vyhlásenej Úradom životného prostredia – Zelený svet.
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ťažili v prednese čítaBáseň o pokusoch na prvouke
nás mesiacom dištančného textu. ZorganiMalá veda, tá nás baví.
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skej gramotnosti,
Lesy, najdokonalej- do súťaže Čitateľšie
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Pri tejto príležitosti sme navštívili Lesnú škôlku
Kmeťová. Celú akciu na náš podnet zorganizoval
starosta
obce,
ktorý nás previedol
lesnou
škôlkou, oboznámil nás so
vznikom
lesa,
rastom stromov.
Zoznámili sme
sa s lesnými
drevinami.
Vedomosti o lese sme si preskúšali v kvíze, ktorý
pripravili žiačky
4. ročníka. Žiaci v
skupinách riešili
zadané úlohy. Na
druhý deň sme vysadili v areáli školy 12 ihličnatých
stromčekov. Každý smrekovec opadavý je očíslovaný, označený, má svojich ochrancov - žiakov, ktorí
sa budú o neho starať.
Už sa všetci tešíme na ďalší zážitok s pánom starostom: Čo sa deje so starými a chorými stromami?
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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Milý nový kamarát, prišiel by si ku nám rád?
Nech sa páči – nastal čas, aby si bol jedným z nás!
Máš rád kocky, stavebnice? Máme ich tu na tisíce.
Naučíš sa strihať, kresliť, maľovať,
cvičiť aj tvorivo pracovať.
Riešiť ťažké úlohy a hádanky,
pomôže ti počítač a múdre písanky.
Ak zatúžiš po pohybe a dobrej nálade,
zahráme sa spolu v školskej záhrade.
Ak chceš patriť medzi nás,
príď sa rýchlo z a p í s a ť...
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Priechode oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na nový
školský rok 2021/2022 sa bude konať v termíne
od 11. mája do 13. mája 2021 v materskej škole v čase od 11:00 do 14:00 hod.
Ponúkame Vám:
Poldennú, celodennú výchovu a vzdelanie podľa
Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Školského vzdelávacieho programu „Hra ako základ
pre šťastné deti. Profiláciou školy – regionálna
výchova – tradície a kultúrne dedičstvo obce.
Individuálny prístup a rešpektovanie potrieb
každého dieťaťa, podporujeme talent a šikovnosť
detí, nadanie.
Podnetné prostredie na osvojenie kompetencií
dieťaťa, príjemnú atmosféru a klímu školy.
Prácu s počítačom prostredníctvom edukačných
PC programov, využitie moderných technológií.
Účasť detí na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových akciách, zapojenie do projektov, vedenie krúžkov, plavecký kurz, lyžiarsky
kurz, tvorivé dielne...
Úzko
spolupracujeme so
základnou školou – spoločné
akcie a podujatia,
návšteva
školy, otvorená
hodina
pre
predškolákov.
Bližšie informácie o zápise detí do materskej školy, podmienkach pre prijatie a žiadosť sú dostupné na internetovej stránke školy https:// materskaskolavpriechode.webnode.sk
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ
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POĎAKOVANIE
Občianske združenie Priechod – Naša dedina spolu s našou ZŠ a MŠ Priechod sa zapojilo do výzvy
o grant Nadácie COOP Jednota – Program podpory lokálnych komunít vo výške 6.000,- €, ktorý ste mohli
vidieť aj v reklame na televíznom kanáli RTVS. Do výberového konania sme poslali tri projekty:
1. Florbalové ihrisko v športovom areáli
2. Prírodné ihrisko na školskom dvore
3. Výsadba stromoradia v lokalite Pod Priečnou.
Pokiaľ budeme úspešní, realizovať sa bude jeden z uvedených projektov. Úprimná vďaka patrí všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri vypracovaní jednotlivých projektov: pani riaditeľka ZŠ s MŠ
Mgr. Jana Kmeťová, Mgr. Barbora Homolová, Milan Kriško, Miroslav Ivanič, Ing. Diana Prísečanová, Oto
Homola, Ing. Martin Prísečan a jazyková korektorka PhDr. Lucia Lamperová. ĎAKUJEME ☺
Erik Murgaš

