
INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA

Èíslo 38 2009Srpen

Vá�ení spoluobèané,
ji� druhým rokem nám slou�í tlaková kanalizace v  obci, ale také se projevují nìkteré nedostatky

v  bezproblémovém provozu. Tyto závady, kterých není zatím mnoho, jsou z  vìtší èásti zapøíèinìny nedosta-
teènou kontrolou signalizaèních svìtel ve skøíòce s  automatikou a v  nedostateèné kontrole èistoty snímacích
èidel uvnitø èerpací šachty. Opìt vás musím upozornit, �e toto zaøízení v  souladu s  provozními podmínkami,
které jste ka�dý obdr�el, vy�aduje podle mno�ství a druhu zneèištìní odpadních vod obèasné oèištìní pøi
vypnutém hlavním jistièi. Ještì jeden rok máme na celou technologii záruku a všechny závady musíme øešit
jen s  dodavatelem tohoto zaøízení a ten rozhoduje o oprávnìnosti reklamace pøípadné závady v provozu.
Myslím si, �e všechna provozní zaøízení v  našich domácnostech vy�adují obèasnou kontrolu a èistotu k  bez-
problémovému chodu tak, aby nám co nejdéle slou�ily, proto bych vás rád po�ádal, abyste vìnovali i nìco
málo èasu tlakové kanalizaci. Jsem samozøejmì ochoten, tak jako ji� v  mnoha pøípadech, pomoci pøi vèasné
signalizaci poruchy pøi odstranìní takto vznikajících závad.

Jan David , starosta obce Liboš

U S N E S E N Í    z   30. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 29.4.2009

1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :

2. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ì d o m í :

3. Zastupitelstvo obce u k  l á d á :

doplnìný program jednání veøejného zasedání
zastupitelstva obce
návrhovou komise zapisovatele a ovìøovatele
zápisu
hospodaøení obce za leden a� bøezen 2009
hospodaøení MŠ Liboš za I. ètvrtletí 2009
rozpoètové opatøení è. 4/2009
finanèní dar pro Klub seniorù ve Štìpánovì ve
výši 400,- Kè
obecní zastupitelstvo na svém zasedáni
29.4.2009 projednávalo a schválilo závìreèný
úèet za rok 2008 s výsledkem - bez výhrad

zprávu o èinnosti a kontrolu usnesení z minu-
lého zasedání zastupitelstva obce
pøípravu festivalu malých dechových hudeb
zprávu o èinnosti komise stavební dopravy
výsledek analýzy spoleènosti Claro týkající se
pojištìní majetku obce u rùzných pojiš�oven

starostovi vytvoøit výhledový rozpoèet obce na
období r. 2010 - 2015
starostovi obnovit smlouvu s Èeskou pojiš-
�ovnou v co nejkratším mo�ném termínu ohled-
nì pojištìní majetku obce
starostovi zajistit konzultaci s Úøadem pro kon-
trolu a dozor MVÈR ohlednì �ádosti petièního
výboru na vypsání referenda
starostovi zajistit audit hospodaøení obce za rok
2009 u KÚ Olomouc dle zákonného termínu
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U S N E S E N Í    z   31. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 27.5.2009

1. Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e :

2. Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ì d o m í :

3. Zastupitelstvo obce    u k  l á d á :

rozpoètové opatøení è. 5/2009
smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy zøízení
vìcného bøemene mezi obcí Liboš a ÈEZ Distri-
buce a.s. Dìèín týkající se opravy a el. vedení a
výmìny transformátoru s finanèní náhradou ve
výši 6 000,- Kè
umístìní trafostanice a vstup pracovníkù doda-
vatele zaøízení na pozemek obce
navýšení kapacity dìtí v MŠ Liboš a s tím sou-
visející doplatek úvazku pro uèitelku
na základì výsledku petice obèanù obce Liboš a
následné �ádosti pøipraveného výboru vyhlášení
referenda týkající se tì�by štìrkopísku v katas-
tru obce Liboš a Krnov na sobotu 20.6.2009
na základì usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce ze dne 28.1.2009 a na základì oznámení o
poskytnutí finanèního pøíspìvku z  rozpoètu Olo-
mouckého kraje pøijetí pøíspìvku pro hasièe ve
výši 13.000,- Kè, spolufinancování obce mini-
málnì ve stejné výši jako je výše pøíspìvku
z  rozpoètu Olomouckého kraje a pøíslušnou
smlouvu o poskytnutí pøíspìvku  Olomouckým
krajem

zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení
od posledního zasedání zastupitelstva obce dne
29.4.2009
zprávu kontrolního výboru

místostarostovi provìøit situaci kolem chodníku
pøed domem p. Zlámalové a její následné øešení
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U S N E S E N Í    z   32. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 24.6.2009
1. Zastupitelstvo  obce   s c h v a l u j e :

2. Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ì d o m í :

hospodaøení obce za leden a� kvìten 2009
rozpoètové opatøení è. 6/2009
jmenování Radka Vymìtala velitelem zásahové
jednotky SDH Liboš

zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení
od posledního zasedání zastupitelstva obce dne
27.5.2009
výsledky místního referenda týkajícího se tì�by
štìrkopísku v katastru obce Liboš a Krnov, které
se uskuteènilo 20.6.2009
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+

+

+
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U S N E S E N Í    z   33. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 29.7.2009
1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :

2. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ì d o m í :

3. Zastupitelstvo obce u k  l á d á :

hospodaøení obce za leden a� èerven 2009
rozpoètové opatøení è. 7/2009
smlouvu o dílo è. 20090709 mezi obcí Liboš a
Ing. Zbyòkem Cupákem ve vìci zpracování fi-
nanèní analýzy a zpracování �ádosti na dotace
na financování výstavby „Tlakové kanalizace
Krnov“

zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení
od posledního zasedání zastupitelstva obce dne
24.6.2009
zprávu o èinnosti finanèního výboru
zprávu o èinnosti komise pro mláde� a tìlový-
chovu
zprávu o èinnosti komise sociální

starostovi jednat s  Úøadem práce Olomouc o vy-
tvoøení nových 2 míst na veøejnì prospìšné prá-
ce s nástupem pracovníkù od záøí 2009 na dobu
jednoho roku

+

+

+

+

+

+

+

+

Polo�ená otázka v místním referendu :

Poèet oprávnìných osob k hlasování 485
Hlasování se zúèastnilo 285, tj. 59,25 %

Rozhodnutí v místním referendu je ,
nebo� se ho zúèastnilo více jak 35 % oprávnìných
osob.

Souhlasíte se zøízením pískoven na území
obce Liboš, t.j. na katastrálním území Liboš a Krnov,
a zmìnou územního plánu umo�òujících zøízení a
provoz pískoven na území obce Liboš ?

platné

Výsledky místního referenda
konaného dne 20.6.2009

Pár slov o dìní v obci.
Jen v krátkosti pro ty obèany, kteøí z nìja-

kého dùvodu nechodí na jednání obecního zastupi-
telstva a nemají pak ucelené informace.

Soustavnì byl a je provádìn úklid okolí
kontejnerù na tøídìný odpad a celkový úklid obce.
Rovnì� je provádìno seèení trávy na všech hlav-
ních úsecích obce a na høišti v Liboši. V rámci pøí-
pravy ,,Hodù sv. Antonína " bylo provedeno seèení
trávy a úklid v Krnovì. Na technickém zabezpeèení
této akce se podíleli významnì i naši pracovníci
dovozem a následným odvozem stolù, lavic a další-
ho materiálu. Na den 31.5. 09 bylo pøipraveno tra-
dièní ,,Kácení máje," které se bohu�el pro nepøízeò
poèasí nekonalo. Dne 7.6. 09 se v Liboši uskuteènil
15. roèník Festivalu malých hudebních souborù za
hojné úèasti návštìvníkù. Vystoupilo šest hudeb
pøevá�nì z ji�ní Moravy. Dne 13. a 14.6.09 se v
Krnovì konaly ji� zmínìné hody spojené se setká-
ním rodákù. I zde byla úèast návštìvníkù vysoká.
Hrála hudební skupinaAllegro.

Byla provedena oprava betonového límce
krytu kanálu pøed domem è. 176. Probìhla fyzická
kontrola funkènosti veøejného osvìtlení v Liboši a
Krnovì.

Dne 12.6.09 se zástupci obce se spolu s pøí-
pravným výborem pro místní referendum zabývali
jeho realizací.Vlastní referendum pak probìhlo dne
20.6.09. v budovì OÚ Liboš. S jeho výsledkem byli
obèané seznámeni.

Dne 4.7. 09 se uskuteènil 8. roèník hasièské
soutì�e O pohár starosty a 1. roèník Memoriálu
Pavla Weinlicha.Akce se vyznaèovala hojnou úèastí
soutì�ících dru�stev i návštìvníkù.

Ant. Moudrý - místostarosta.

Celkový poèet platných hlasù 284
Celkový poèet odpovìdi 21 tj. 7,4 %
Celkový poèet odpovìdi 263 tj. 92,6 %

Obèané v místním referendu rozhodli, �e si
, aby na území obce byly zøízeny pískovny a

, aby byly v územním plánu schváleny
zmìny, které by toto zøízení pískoven na území obce
umo�òovaly.

Rozhodnutí v místním referendu ,
proto�e pro nìj hlasovala nadpolovièní vìtšina
oprávnìných osob, které se místního referenda
zúèastnily a souèasnì pro nìj hlasovalo 25 %
oprávnìných osob zapsaných v seznamech
oprávnìných osob.

Ing. Vladimíra Šedivá

ANO
NE

nepøejí
nepøejí si

je závazné
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Hasièská soutì� O pohár starosty obce a
první roèník Memoriálu Pavla Weinlicha

V  sobotu 4.èervence se uskuteènila na høišti
v Liboši hasièská soutì� „ O pohár starosty obce“ a
první roèník „ Memoriálu Pavla Weinlicha“. Za
nebývalého zájmu úèastníkù, 13 dru�stev mu�ù a 5
dru�stev �en, se soutì�ilo v  po�árním útoku ve dvou
kolech, kdy se poèítal lepší èas. Vítìzem se stalo
dru�stvo mu�ù Støelic a v  kategorii �en dru�stvo
Haòovic.

Za pøíznivého poèasí probìhlo toto hasièské klání ke spokojenosti všech úèastníkù. Velký zájem
okolních sborù byl souèasnì i podìkováním organizátorùm.

Hody sv. Antonína v Krnovì
Dne 13.6.2009 se jako tradiènì konaly hody sv. Antonína na návsi v Krnovì. Letos mìly slav-

nostnìjší nádech, nebo� se slavilo 220 let od zalo�ení Krnova a 40. výroèí konání hodù.

Ku pøíle�itosti oslav byly zasazeny dvì lípy pøed kaplièkou.
Krnovské dìti uspoøádaly pro ostatní øadu dovednostních soutì�í, vítìzové byli po vyhlášení

odmìnìni, ale i ostatní dìti neodešly s prázdnou.

Pan Jaroslav Bazínek
uspoøádal pìknou výstavku
dobových fotografií z let dávno
minulých a� po souèasnost a
zorganizoval setkání krnov-
ských rodákù, kterých se v prù-
bìhu celého odpoledne a veèera
sešlo asi 40.

Za pøípravu a prùbìh
hodù patøí podìkování všem,
kteøí se na akci podíleli,
man�elùm Vyroubalovým,
libošským hasièùm, man�elùm
Resnerovým a všem, kteøí
jakkoliv pomohli.

Osadní výbor Krnova

Veèer pak probìhlo tradièní sousedské posezení s dobrým jídlem a
pitím, k tanci a poslechu hrála skupina Alegro. V nedìli 14.6. byla v místní
kaplièce slou�ena mše svatá.
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Evidence obyvatel - ohlašovna se pøi své èinnosti øídí
tìmito zákony:
- zákon è. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných èíslech a o zmìnì nìkterých zákonù, v
platném znìní
- zákon è. 500/2004 Sb., správní øád, v platném znìní
- zákon è. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znìní
- zákon è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, v
platném  znìní
 

vede registr obyvatel Liboše a provádí zmìny
údajù u obyvatel
pøijímá �ádost o zmìnu trvalého pobytu 
pøijímá návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu
pøijímá �ádost o výpis z  informaèního systému
pøidìluje nová èísla popisná a evidenèní
vede evidenci ztrát a nálezù

- platný obèanský prùkaz
- vyplnìný Pøihlašovací lístek (k dostání v kanceláøi)
- doklad o vlastnictví domu nebo u�ívání bytu
- souhlas oprávnìné osoby (osobnì nebo písemnì s
ovìøeným podpisem) 

osobnì nebo prostøednictvím
zplnomocnìného zástupce

: 50,- Kè
: na poèkání v pøípadì dolo�ení

všech dokladù. V pøípadì nepøedlo�ení potøebných
dokladù se vydá rozhodnutí o pøerušení pøihlašo-
vacího øízení a po odstranìní nedostatkù ve lhùtì
nejménì 15 dnù ohlašovna rozhodne o zaevidování èi
nezaevidování trvalého pobytu.

- Návrh oprávnìné osoby (k dostání v kanceláøi)
- doklad o oprávnìnosti podání (doklad o vlastnictví
domu nebo u�ívání bytu)
- doklad, �e obèan objekt neu�ívá 
- doklad, �e obèan nemá u�ívací právo k objektu

: písemnì nebo ústnì do protokolu
: bez poplatku

Pøihlášení k trvalému pobytu

Zrušení trvalého pobytu

Forma podání:

Správní poplatek
Lhùta pro vyøízení

Forma podání
Správní poplatek

+

+

+

+

+

+

Agendu ztrát a nálezù zabez-
peèují obecní úøady. Obecní úøad
Liboš oznamuje všem obèanùm, �e

Ztráty a nálezy

Evidence obyvatel - ohlašovna

�ádost o výpis z informaèního systému
- vyplnìná �ádost o výpis z informaèního systému (k
dostání v kanceláøi)
- platný obèanský prùkaz nebo prùkaz k povolení
pobytu pro cizince, pøíp. rozhodnutí soudu o usta-
novení opatrovníkem

: osobnì nebo písemnì s ovìøeným
podpisem (povinnost úøednì ovìøeného podpisu ne-
platí, pokud �adatel pøedlo�í platný prùkaz toto�-
nosti a �ádost podepíše pøed orgánem pøíslušným k
poskytování údajù)

: 50,- Kè
: na poèkání

Poznámka: na základì písemných �ádostí se posky-
tují údaje z informaèního systému oprávnìných

Forma podání

Správní poplatek
Lhùta pro vyøízení

státním orgánùm a fyzickým osobám (pouze k jejich

osobì, a to osobám starším 15 let). Za obèana mlad-
šího 15 let a za obèana zbaveného zpùsobilosti k
právním úkonùm nebo za obèana, jeho� zpùsobilost k
právním úkonùm je rozhodnutím soudu omezena,
podává �ádost jeho zákonný zástupce.

- kolaudaèní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo
potvrzení odboru výstavby, pøíp. geometrický plán

: osobnì
: bez poplatku
: na poèkání

- obèanský prùkaz
: osobnì

: dle povahy schraòované vìci
: 1/2 roku

Poznámka: Pøi odevzdání nálezu na ohlašovnu, se-
píše odpovìdný pracovník protokol o pøedání nále-
zu. Pøi odevzdání nálezu pùvodnímu majiteli odpo-
vìdný pracovník sepisuje protokol o vydání nálezu
majiteli - ten pøedlo�í obèanský prùkaz.

�ádost o pøidìlení è.p.

Ztráty a nálezy

Forma podání
Správní poplatek
Lhùta pro vyøízení

Forma podání
Správní poplatek
Lhùta pro schraòování

podle novelizovaného zákona è. 40/1964 Sb., ob-
èanského zákoníku, je ten, kdo najde ztracenou vìc,
povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám,
je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejím� území
k  nálezu došlo. Doba, po kterou se mù�e vlastník vì-
ci pøihlásit, je stanovena na 6 mìsícù od odevzdání
vìci. Nepøihlásí-li se o ni vlastník do 6 mìsícù od je-
jího odevzdání, pøipadá vìc do vlastnictví obce.
Pøihlásí-li se vlastník vìci ve  stanovené lhùtì, je po-
vinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti
s  opatrováním vìci vznikly. Stejnì se postupuje u
nalezených psù.

V  pøípadì obce Liboš je orgánem pøísluš-
ným k  pøebírání, uchovávání a vydávání nálezù
Obecní úøad v Liboši. Pøíslušným pracovištìm, kde
je mo�no odevzdávat nálezy, je podatelna v  1. patøe.
Zde je mo�no odevzdávat nálezy, které mají nìjakou
hodnotu èi význam, nikoliv vìci zjevnì porušené,
znièené èi zka�ené (jídlo) a vìci, jejich� nakládání se
øídí zvláštními pøedpisy (chemikálie, výbušniny, je-
dy, zbranì, zvíøata, autovraky apod.).   Na podatelnì
se mohou mimo dobu od 11 do 12 hodin o své vìci
trvale hlásit všichni majitelé ztracených vìcí buï
osobnì nebo telefonicky na èísle 585  386 759. Vy-
zvednout si lze nalezenou vìc pouze osobnì po iden-
tifikaci, sepsání a podepsání protokolu. Nálezce má
právo uplatòovat na vlastníkovi náhradu nutných
výdajù a nálezné, které tvoøí deset procent ceny nále-
zu. Zvláštní právní pøedpis mù�e jinak upravit
oprávnìní toho, kdo vìc našel nebo ohlásil.
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V noci z 30.4.2009 na 1.5.2009 ponièil ne-
známý vandal nebo vandalové novou výsadbu stro-
mù na spojce mezi Velkým Jílkovem a místní komu-
nikací U Oskavy. Bylo poškozeno a zlomeno nej-
ménì 10 stromkù zøejmì tím, �e neznámý vandal sjel
z komunikace a autem stromy pøejel. Vznikla škoda
nejménì 7.000,- Kè. Díky tomuto naprosto neomlu-
vitelnému chování nìkterých našich spoluobèanù
bude muset obec sáhnout do rozpoètu a znièené
stromy nahradit, jeliko� byla pùvodní výsadba pro-
vedena pomocí dotací a stav stromù je sledován
Agenturou pro ochranu pøírody.

Poškozené stromy
Kvìten 2009

Èerven 2009

Èervenec 2009

Srpen 2009

Zdenìk Mádr 80 let

Marie Neradová 88 let

Libuše Pospíšilová 84 let
Antonín Kùra 70 let

Anna Jarmarová 80 let
Marie Nováková       75 let
Emílie Stoklásková   70 let

Výroèí a jubilea

Tak jako v  loòském roce obdr�ela naše obec
nabídku od firmy BIOMAC k  zorganizování prodeje
ekobriket. Bohu�el v  letošním roce nám nemohou
nabídnout výjimeènì levné nìkolikaleté zásoby bri-
ket z  kalamitní suroviny. Ceny tìchto briket jsou
vyšší, nebo� jsou odvozeny z  reálných cen suroviny
na trhu. Odbìr bude mo�ný po celých paletách, tedy
10 q za cenu 4  100,- Kè. Pokud máte zájem, je mo�-
nost se pøihlásit na obecním úøadì v  Liboši
k  vytvoøení seznamu zájemcù.

Nabídka ekopaliva

HLÍNA, ZEMINA, ORNICE
Nabízím svùj pozemek na slo�ení zeminy. Potøe-
buji vìtší mno�ství na srovnání kolem domu a za-
hrady. Su� a nepoøádek ne!
Pozemek je ve Štìpánovì.
Prosím volejte 777 137 287.

Zlatodílna Robert Vysoudil
www.ZLATO-MINERALY.cz
soudní znalec - znalecké posudky na šperky, drahé
kovy a kameny
mobil 777 137 287
Ztracena 19, 772 00 Olomouc, tel. 777 137 289
IC: 11531177
DIC: CZ6802271982
è.ú. 208777011/0300
- prodej zlatých a støíbrných šperkù a minerálù
- opravy šperkù
- výroba šperkù na zakázku
- zlaceni a støíbøení šperkù
- znalecké posudky na šperky, drahé kovy a
kameny

Inzerce

Blesk je silný elektrický výboj vzniklý v at-
mosféøe. Úder blesku lze chápat jako zkrat mezi mra-
kem a zemí, kdy se výboj sestupující z mraku setká s
výbojem ze zemì. Takový výboj o nìkolika desítkách
a� stovkách tisíc ampérù mù�e nejen zpùsobit po�ár,
ale kvùli tzv. pøepì�ovým impulzùm zapøíèinit i
znaèné škody na elektrických a elektronických pøí-
strojích a zaøízeních, a co hùø, zranit lidi. Kulový
blesk není vìdci dosud plnì zmapován. Také on však
doká�e zpùsobit tragédii. Aby nás blesk nezasáhl, je
dobré vìdìt následující:

Bìhem bouøky nevycházejte zbyteènì ven a radìji
si neplánujte výlety, pokud pøedpovìï hlásí výskyt
bouøek.

Pokud se v dobì bouøky nacházíte venku, scho-
vejte se. Bezpeèný úkryt pøed bleskem poskytují bu-
dovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo �elezo-
betonovou konstrukcí, obecnì pak veškeré stavby
chránìné bleskosvodem. V pøírodì se mù�ete bez-
peènì schovat v hustém lese a háji, ni�ším porostu
nebo úzkém údolí.

Naopak se rozhodnì neschovávejte pod osamì-
lými stromy, na okraji lesa, pod pøevisy nízkých skal
èi v menších staveních bez bleskosvodu.

+

+

+

Co je blesk ?
+

+

+

+

+

Nejvìtší nebezpeèí zásahu bleskem hrozí pøi poby-
tu v otevøeném terénu a na vyvýšených místech, v
bezprostøední blízkosti �elezných konstrukcí (sloupy
elektrického vedení), vysokých osamocených stromù
nebo vodních ploch. Nikdy se za bouøky neopírejte o
zeï èi skalní stìnu.

Bìhem bouøky nezùstávejte na kopcích a holých
pláních. Pøekvapí-li vás bouøka na rozlehlé holé plá-
ni, rozhodnì nepokraèujte dál v chùzi a nezùstávejte
ve skupinì. Nejbezpeènìjším øešením je pøeèkat
bouøku v podøepu s nohama a rukama u sebe – na zem
si rozhodnì nelehejte.

Jeliko� je blesk, jak známo, silný elektrický výboj
atmosférického pùvodu, velké nebezpeèí hrozí pøi
koupání, windsurfingu, plavbì v loïce, pøíliš bez-
peèné není ani telefonování èi práce s elektrickými a
plynovými spotøebièi.

Nezdr�ujte se v blízkosti potokù nebo na podmáèe-
né pùdì. Vhodný úkryt nepøedstavuje ani stan èi malá
jeskynì ve skále. Sezení na izolaèní podlo�ce (kari-
matka, batoh) vás pøed pøímým zásahem blesku ne-
uchrání.

Za bouøky venku pokud mo�no nepøenášejte kovo-

pokraèování na další stranì
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dokonèení z pøedchozí strany
vé pøedmìty – fungují toti� jako bleskosvod. Stojí za
to si pøipomenout pøípad z roku 2005, kdy úder bles-
ku pøipravil o �ivot golfistu, který se høe vìnoval i
bìhem bouøky.

Pøi pobytu v pøírodì bìhem bouøky neutíkejte ani
se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou
pøípadech by vás blesk mohl zasáhnout.

Pøi hledání úkrytu pøed bouøkou pamatujte také na
to, �e ji doprovázejí nejen blesky, ale èasto i silný vítr,
který také pøedstavuje riziko.

Bouøka je nejvíce nebezpeèná do vzdálenosti 3
km, tj. asi 9 sekund mezi hømìním a bleskem, ale v
bezpeèném úkrytu radìji zùstaòte a� do doby, ne�
bude bouøe alespoò 10 km vzdálená, tj. zhruba 30 s
mezi hømìním a bleskem.

+

+

+

Pokud vás zastihne bouøka v automobilu, nemusíte
se blesku pøíliš obávat. Jestli�e necháte okna i dveøe
zavøené, poskytne vám plechová karosérie spolehli-
vou ochranu.

Pokud jste v budovì, bìhem bouøky se radìji zdr-
�ujte na suchém místì a dále od vodovodu, kamen,
elektrospotøebièù, zásuvek a telefonu. Nezapomeòte
zavøít okna a odpojit z elektøiny televizor a další pøí-
stroje, jejich� souèástí je obrazovka.

Bìhem bouøky dávejte pozor na vodu a všechny
látky, které snadno vodí elektøinu. Kdy� však pøece
jen dojde k nehodì, první pomoc pøi úrazech bleskem
je stejná jako pøi úrazech elektrickým proudem.

Pøevzato z  internetu, zpracovala Stejskalová

+

+

+
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1. Zahoïte nepodstatné èíslovky.

2. Ponechte si jen veselé pøátele.
3. Neustále se uète.

4. Tìšte se z jednoduchých vìcí.
5. Èasto se smìjte, dlouho a nahlas.

6. Pøípadné slzy.

Jsou to vìk, váha a
výška. A� se o nì starají lékaøi. Platíte je za to.

Uète se o poèítaèích, povoláních,
zahradnièení....cokoliv... Nikdy nenechte svùj mozek
odpoèívat. "Nevyu�itá mysl je dílnou ïábla." A jmé-
no ïábla je Alzheimer!

Smìjte se, dokud
nebudete lapat po dechu. A pokud máte pøátele, kte-
øí vás rozesmìjí, buïte s nimi co nejvíc !

Dají se vydr�et, zarmoutí a zmizí. Je-
diná osoba, která je pøi nás celý �ivot, jsme my sami.

Inspirace na dnes - Jak zùstat mladým

Omalovánka
dìtem

7. Obklopte se tím, co milujete.

8. Dbejte o svoje zdraví.

9. Nepodnikejte výlety s pocitem viny.

10. Povìzte lidem pøi ka�dé pøíle�itosti, �e je máte rádi,
�e je milujete.

�IJTE, dokud jste na�ivu.
A� u� je to rodina, do-

mácí zvíøátko, dáreèek na památku, hudba, kvìtina,
záliba, cokoliv.....  Váš domov je vaše útoèištì.

Jestli je dobré, chraòte si jej.
Pokud není stabilní, zlepšete si ho. Pokud si ho ne-
mù�ete zlepšit sami, vyhledejte pomoc.

Choïte na výlet
do nákupního centra, tøeba i do neznámé krajiny, ale
NECHOÏTE tam, kde poci�ujete vinu.


