Čarodějnice
Vážení spoluobčané,
Odborná rada prevence a ochrany obyvatel, Okresního sdružení hasičů Nymburk vydává
tento informační leták s doporučením, jak prožít lidovou slavnost „Čarodějnice“
s minimem rizik.
Vyberte vhodné místo – dodržení bezpečné vzdálenosti od objektů
 min. 50 m od okraje lesa
 přístupová cesta pro JPO
 sledujte směr větru
Oznamovací povinnost
 přihlaste se na www.hzscr, zde klik na organizační složky, pak klik na HZS
Středočeského kraje, pokračujte na služby pro veřejnost, kde naleznete
evidence pálení. Zde se nachází jednoduchý interaktivní formulář, který vyplňte
a odešlete.
 Oznamte SDH či příslušné JPO obce / pokud nejsou organizátorem /
Dozor
 Zajistěte si dozor od zapálení po úplné vyhoření /uhašení/
 nenechávejte ohniště bez dozoru
 zajistěte jeho úplné uhašení
Základní hasební prostředky
 Mějte po ruce základní hasební prostředky /lopata, písek, nádoby na vodu, PHP/
Pálení
 Spalujte jen dřevo, dřevěné uhlí, suchý rostlinný materiál - ne plasty, pneumatiky,
oleje, chemikálie a jiné nebezpečné látky
Zapálení
 K zapálení ohně nepoužívejte vysoce hořlavé, či výbušné látky
Pyrotechnika
 Nevhazovat do ohně, stejně tak jiné předměty – obaly od sprejů, hořlavých
kapalin ..
Děti
 Mějte děti vždy pod dozorem a dohledem
 bezpečná vzdálenost od ohně
 dohled na hraní si s pochodněmi
 dobré oblečení – mějte na paměti, že i sálavé teplo, jiskry, pochodně mohou
zapříčinit vznícení oděvu

Pamatujte
 oheň může vytvořit nebezpečí
 zranění osob, poškození majetku, ohrožení zvířat a poškození životního prostředí
První pomoc
 vznícení oděvu
 rychle uhasit – PHP, voda, deka ¨n
 neutíkej – zastav se, lehni a kutálej, kryj si obličej/oči a dýchací cesty/
 popáleniny
 chladit, chladit, chladit
 podle stupně a rozsahu vyhledat lékařskou pomoc
 oheň mimo kontrolu
 dostupnými prostředky zabránit jeho šíření
 nezvládnutý oheň - volej HASIČE
Důležitá telefonní čísla 

 HASIČI – 150 
 Zdravotnická záchranná služba – 155 
 Policie ČR – 158 

Ze zákona
všichni si musí počínat tak, aby nedošlo k požáru
právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny spalování hořlavých látek na volném
prostranství oznámit územně příslušnému HZS
stanovení opatření proti vzniku požáru
dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání
nespalovat kontaminované nebo chemické látky
nedodržení zákonných opatření lze posoudit jako přestupek, správní delikt a v krajním
případě i jako trestný čin
¨
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