HASIČI RADÍ OBČANŮM

Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí
Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Letos
připadá první adventní neděle na 1. prosince. Také lidé v České republice si oblíbili
tradiční oslavy adventního období, ke kterému patří zapalování čtyř svící na
adventních věncích. Světlo svíček může přinést do každého domova atmosféru klidu,
pohody a předvánočního rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví
a někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým zážitků s ohněm, máme
tu několik základních rad, jak nakládat se zapálenými svíčkami, olejovými a
aromatickými lampami.
 Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu bez dozoru
dospělé osoby, přitom pozor na únavu, usnutí apod. Zabraňme, aby na
hořící svíčku dosáhly malé děti. Hlídejme také starší děti a domácí mazlíčky.
 Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří
podložka z nehořlavého materiálu o dostatečné šíři, například z keramiky,
kovu nebo kalíšek ze žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí či
roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou podložkou rozšíření ohně na nábytek,
interiérové textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky
ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například papír či textil.
 Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby,
jako jsou větvičky jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
 Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku převrhnout nebo
plamen rozkmitat a zapálit okolní ozdoby na věnci nebo svícnu, případně
záclony a další bytové textilie.
 Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o bezpečnost. Například
svíčky, které mají v sobě zalisované suché květy, listy nebo jiné hořlavé
materiály, mohou po prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a následně způsobit
požár, který se v bytě šíří velmi rychle.
 Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce z nehořlavého
materiálu, který oddělí svíčku od dekorace a zachytí horký vosk, svíčky v
žádném případě nezapalujme. Věnec s nezabezpečenými svíčkami
ponechme pouze jako dekoraci.

Požáry vánočních stromků
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček a prskavek se už objevují ojediněle,
protože většina domácností dnes využívá elektrické osvětlení. I u něho
bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky
nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými
certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik případů z minulých let, kdy kvůli
elektrickému zkratu začal hořet vánoční stromek.

Vaření a pečení
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a
smažení nenechávejme bez dozoru zapnutý sporák nebo vařič, dbejme zvýšené

opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
Pamatujme, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit
vodou, jinak může snadno dojít k „výbuchu“, rozšíření požáru na digestoř a
kuchyňskou linku, případně popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší
pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo třeba plechem na pečení a
oheň tak udusit, případně použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý
tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie.

Zábavní pyrotechnika
Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového roku, ale v posledních letech i
vánočních svátků, s efekty zábavní pyrotechniky, jejíž používání má svá pravidla.
V některých obcích upravuje místo a čas používání zábavní pyrotechniky
obecně závazná vyhláška. Také vypouštění lampionů štěstí je v některých
městech a obcích zcela zakázáno.






Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem.
Dodržujme vždy pokynů výrobce.
Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod vlivem alkoholu nebo jiných
omamných látek.
Pyrotechnické předměty odpalujeme v dostatečné vzdálenosti od osob i
zvířat, abychom zamezili zraněním nebo případnému poškození sluchu.
Pro odpalování různých pyrotechnických předmětů zvolme volná
prostranství, neodpalujme je v uzavřených prostorech, v blízkosti aut a
zástavby. I zbloudilá světlice může zapálit například obložení balkonu či jiné
hořlavé materiály.
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