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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves v spolupráci s Obvodným lesným úradom
v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane s súvisiacimi predpismi

vyhlásil
od 10. marca 2007 do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
na lesných pozemkov v územnom obvode okresu Gelnica.
Vážení občania,
blíži sa jarné obdobie, počas ktorého nám za posledné
roky čoraz viac znepríjemňujú
život požiare v prírodnom prostredí. Najčastejšie sú požiarmi
postihnuté lesné porasty. Žiaľ
pri nich často dochádza k zraneniu osôb alebo aj k ich úmrtiu.
Počasie láka ľudí do prírody nazberať čo najviac turistických zážitkov alebo len tak na
rodinné vychádzky. Všetci si
musíme však uvedomiť, že príroda slúži na oddych a relax
všetkým a podľa toho by sme sa

mali v lesoch aj správať. Ochrana lesov je riešená okrem
iných aj v predpisoch o ochrane
pred požiarmi. Touto cestou vás
chceme upozorniť na dodržiavanie základných pravidiel nielen v jarnom období, ale aj v období dlhotrvajúceho horúceho a
suchého počasia:
- nezakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť
- na založenie ohníka využívať bezpečné miesta, ako
sú napr. udržiavané ohniská
- nezahadzovať neuhasené
ohorky z cigariet

Deň Zeme
Už tradične si 22. apríla
pripomíname Deň Zeme. Bolo
to totiž práve 22. apríla v roku
1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA, ovplyvnení fotografickými a telegrafickými
snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť
Zeme, demonštračne vyzvali ku
spoločnému celosvetovému
úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
Všetci by sme si mali uvedomiť, že zemské zdroje nie sú
nevyčerpateľné a rovnováha
všetkého živého na tejto planéte
je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Ekológia, ochrana
životného prostredia sú v sú-

časnej dobe veľmi často skloňované slovíčka. Čoraz častejšie
si uvedomujeme hrozbu globálneho otepľovania, ktoré začíname pociťovať na vlastnej koži.
Príroda je chorá a vyliečiť ju môžeme iba my, ľudia. Len či už nie
je neskoro.
V súvislosti s týmto dňom
organizuje mesto Gelnica každoročne celomestskú akciu:
"Za krajšie mesto" - (jarné
upratovanie). V termíne 16.04.
2007 - 22.04.2007 (16. týždeň)
sa v rámci jarného upratovania
budú zbierať veľkokapacitné
odpady, drobné stavebné odpady, nebezpečné odpady a odpady zo zelene. Zapojte sa aj vy!

Filozofovanie na stenu
Tieto obrázky určite nepotrebujú komentár. Takto to vyzerá,
keď nejaký vták filozofuje a svoje myšlienky si neukladá na papier,
ale na steny budov.
Milý orol, ty si ale veľký vták, ak chceš svetu nabudúce niečo
povedať, použi na to iný spôsob, lebo takto si narobíš len
nepríjemnosti a dostaneš sa do konfliktu so zákonom.

- nepovoľovať deťom hry so
zápalkami
- rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na
verejných miestach, najmä
pri vstupoch do lesa (zákaz
kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.)
- v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150).
Najčastejšími príčinami vzniku požiarov za posledných päť
rokov bolo zakladanie ohňov v
prírode, vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov. Upozorňujeme spoluobčanov, že tieto

činnosti sú v zmysle zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi z a k á z a n é. Za
porušenie ustanovení zákona je
možné fyzickej osobe uložiť pokarhanie alebo pokutu až do výš
ky 10.000,- Sk.
Chrániť lesy neprislúcha
len hasičom, ale všetkým, pretože všetci nachádzame v lese
pokoj, balzam na vypäté nervy z
dennodenných stresových situácii, čerstvý vzduch, oddych,
rekreáciu, a preto by sme mali
spoločne urobiť všetko, aby lesy
boli aj naďalej neoddeliteľnou
súčasťou nášho života.

11. ročník Dňa narcisov

Liga proti rakovine SR
"Vďaka, že už 10 rokov
držíme spolu". Tými slovami
sa k všetkým srdečným ľuďom
prihovárala v minulom roku
mimovládna organizácia Liga
proti rakovine Slovenskej
republiky. Táto organizácia
ako jediná medzinárodne uznávaná organizácia riadi na
Slovensku program boja proti
rakovine spoločne s VAMI
všetkými.
Deň narcisov sa v piatok 13. apríla 2007 uskutoční
už po jedenásty krát v histórii a
je predovšetkým dňom vyjadrenia solidarity s ľuďmi, do ktorých životov zasiahla zákerná
choroba - rakovina. Na tento
deň sa po celom Slovensku
konajú osvetové programy,
finančné zbierky a mnohí ľudia
si pripínajú na hruď kvet narcisu ako znak porozumenia,

spolupatričnosti a pomoci
všetkým pacientom.
Po prvý raz sa verejná zbierka s názvom Deň narcisov
konala na Slovensku v roku
1997.
Za 10 rokov sa tento nenápadný kvietok vypracoval
na najznámejšiu jarnú ozdobu
kabátov. Z Dňa narcisov sa
stala tradícia a je to najväčšia
verejná zbierka na Slovensku.
Mať v tento deň pripnutý žltý
kvet je jednoducho "in".

