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Vec:  Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra - relácia do rozhlasu 
 
     Žiadame Vás o zverejnenie tejto relácie na úradných tabuliach  a vyhlásenie do 
obecného rozhlasu, prípadne aj zverejnenie na Vašich internetových stránkach. 
 
 
  

BEZPEČNÉ  VIANOCE  A  SILVESTER 
Vianočné sviatky  a záver roka spojený so Silvestrom  prinášajú so sebou okrem 

pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov  a to v súvislosti s požiarmi od 
ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so 
zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a 
na Silvestra  najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli  dôsledkom 
odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli 
privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli od 
zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov.   

 
Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým 

z nás, sa môže  kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač. 
Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého 
Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady: 
 

Používanie vianočného osvetlenia a ozdobných svietidiel 
- používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov, 
- ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie, 
- presne dodržiavať návod od výrobcu,  
- nevykonávať  neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže, 
- umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od     
  vykurovacích telies  a otvoreného ohňa,  
- dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok  a prskaviek (ich   
  teplota pri horení môže dosiahnuť    630 °C  -  1370 °C). 
 
                             Používanie zábavnej pyrotechniky                                                                              
- zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov  
  a nikdy nie od pouličných predajcov, 


