INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA
Èíslo 46

Duben 2012

Váení spoluobèané,
dovolte mi, tak jako vdy v úvodu našeho zpravodaje, informovat vás o dìní v obci, o èinnostech,
které jsou prùbìnì provádìny a co se do budoucna chystá.
Na veøejnì prospìšné práce byl zatím pøijat jeden pracovník, protoe nám úøad práce na základì
podané ádosti ji z prosince loòského roku námi vybrané další uchazeèe neposkytl. Ostatní zájemci nesplnili
poadavky úøadu práce a nedostali bychom ádný pøíspìvek na takto utvoøené pracovní místo. V souèasnosti
máme pro další kolo z jiného programu v rámci zamìstnanosti, kde získává úøad práce prostøedky na podporu
takto vzniklých pracovních míst, pøichystánu další ádost vèetnì dokladù o bezdlunosti obce tak, abychom
od kvìtna mohli pøijmout jednoho a dva pracovníky. I s takto omezenými monostmi byl pravidelnì
provádìn úklid obce, zajišování poøádku kolem sbìrných hnízd na tøídìný odpad vèetnì Krnova, oøez a
tvarování novì vysázených vrb kolem náhonu, shrabání listí na zahradì mateøské školy a na jiných èástech
veøejných prostranství v obci.
Po tuhých mrazech byly zaznamenány znaèné mrazové trhliny ve všech èástech korunních vìtví
starobylé lípy u mlýna. S ohledem na znaènou frekvenci pohybu osob v této lokalitì byla ihned oslovena
agentura ochrany pøírody a krajiny, aby nám pomohla s rozhodnutím, co s takto poškozeným stromem udìlat.
Místního šetøení se zúèastnila RNDr. Vágnerová. Poté byl na její doporuèení osloven dendrolog pan Novák,
aby podal nabídku na konkrétní øešení a pøípadný návrh opatøení. Oba odborníci v tomto oboru se shodují na
názoru, e kácet tento památný strom je a poslední øešení. Na takto navrený oøez a následnou vazbu a její
realizaci je monost zaádat o dotaci prostøednictvím agentury ochrany pøírody a to po vypsání titulu i zpìtnì.
Z dùvodù blíícího se ukonèení platnosti územního plánu obce bylo mojí snahou získat a oslovit
projektanty architekty s ádostí o nabídku jeho tvorby. Obrátil jsem se ádostí na magistrát, který je jeho poøizovatelem, aby mi sdìlili z jejich pohledu nejlepší zhotovitele. S podobnou ádostí jsem kontaktoval mìsto
Šternberk. Z magistrátu mi dodali sedm tipù, Šternberk nereagoval vùbec. Všechny jsem následnì kontaktoval s poadavkem nabídky, jedna projektantka to odmítla, ale i pøes moje urgence do termínu podání ádosti o
dotaci jsem neobdrel ani jednu. V souèasnosti jsme obdreli pouhé dvì nabídky. Bude tøeba se poptat po
okolních obcích a získat další kontakty a poèkat pokud vypíše pro územní plány dotaèní titul ministerstvo pro
místní rozvoj.
Po usilovném tlaku na zemìdìlskou
vodohospodáøskou správu v centrále v Brnì se podaøilo a zapoèalo èištìní melioraèního pøíkopu u
Krnova, do nìho ústí kanalizace. Vše probíhalo
takøíkajíc na poslední chvíli, vodohospodáøskou
správu k 30. èervnu letošního roku ruší. Nevìdìlo
se, zda ještì na tuto akci ministerstvo zemìdìlství
uvolní nìjaké prostøedky, a bylo do zaèátku vegetaèního období nutné odstranit probírkou bøehový
porost pøevánì keøù a náletových døevin pro pøístup
bagru. Ministerstvo nakonec prostøedky uvolnilo,
ale v omezené míøe a naše spoluúèast spoèívala
.
v pøesvìdèení zemìdìlcù, obdìlávající pøilehlý
pozemek o uloení vytìeného sedimentu na jeho
pokraji, protoe tyto finance staèí jen na bagrování
nikoliv odvoz a uloení, co se i v jejich zájmu
podaøilo. Poté jsme museli zajistit vykácení døevin,
jejich úklid a spálení vìtví a keøù v tomto více jak
pùlkilometrovém úseku.
pokraèování na následující stranì
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Hasièi provedli opravu palivového systému
poárního vozidla, který zhavaroval. Byla provedena bìná údrba a úklid v hasièské zbrojnici.
V sobotu probìhl kadoroèní sbìr starého eleza.
V rámci spolupráce s obèany nabízejí hasièi èerpání
studní a jiných zatopených prostor. Uvaují i o
nabídce pro obèany odstranìní a likvidaci obtíného
hmyzu v letních mìsících.
Ve spolupráci s obèany probìhlo vykácení a
odstranìní døevin na zahradì mateøské školy podle
doporuèení bezpeènostního technika. Rovnì ve
spolupráci s obèany se uskuteènil v úseku Jílkova a
v èásti pod mlýnem ozdravný a bezpeènostní oøez
porostu vrb na bøezích mlýnského náhonu. Všechny
tyto akce se provádìly takøíkajíc za úklid a vyèištìní
uvedených prostor a všem zúèastnìným patøí moje
podìkování.

V oblasti dotací jsme zatím uspìli na kraji se
ádostí o dotaci na opravu pomníku a køíe u mlýna,
kde jsme dostali 50 tisíc, co je maximální èástka,
kterou na tyto drobné památky místního významu
poskytují. Rozpoèet na obnovu je 69.500,- Kè.
Z dalšího dotaèního programu na podporu kultury
nám bude poskytnuta èástka 15 tisíc korun na
festival malých hudebních souborù.
Souèasnì se kompletují pøílohy a další nutné
dokumenty podle harmonogramu ve spolupráci
s ENVI agenturou pana Trundy na tlakovou kanalizaci v Krnovì tak, abychom mohli po vypsání
výzvy okamitì podat ádost o dotaci. Z naší strany
byla prodlouena platnost stavebního povolení a
obdreli jsme kladné a podporující stanovisko kraje
k této akci.
S další pøípravou projektù je vydán stavebním úøadem souhlas s úpravou stanoviš na kontejnery s tøídìným odpadem, revitalizaci ploch návsi
v Krnovì a sklad hraèek v zahradì mateøské školy.
Èást zastupitelù intenzivnì pracuje na monosti získat dotaci z regionálního operaèního programu na projektu revitalizace veøejných prostranství
v Liboši, kde se vlastnì jedná o slouèení projektù
komunikací od lokality hrázka ke kostelu a po
prostranství pøed mlýnem.

Informaèní zpravodaj
Na obecním úøadì probìhl audit hospodaøení
za uplynulý rok s výsledkem bez výhrad. Celý soubor dokladù bude souèástí schvalování závìreèného
úètu obce za rok 2011 na pøíštím zasedání zastupitelstva obce.
Uskuteènilo se zasedání Mikroregionu
Šternbersko, do jeho èela byl zvolen nový starosta
mìsta Šternberka pan Ing. Orság. Mimo povinnosti
pro nás vyplývající z nové legislativy jsme byli
informováni o probíhajících výbìrových øízeních na
provoz mobilních operátorù i pevných linek, které
provozuje Mìsto Šternberk, a byla nám nabídnuta
zástupci mìsta spolupráce k zapojení do projektu po
ukonèení výbìrových øízení.
Na VHS Sitka, kde se konala mimoøádná
valná hromada, byl zvolen novým jednatelem Ing.
Jiøí Hanzl do doby ukonèení mandátu Ing. Orsága
v èele Mìsta Šternberka. Byla probrána otázka
odkanalizování a je hledáno spoleèné øešení
legislativní problematiky stávajících dešových
kanalizací, které zùstávají v majetku obcí, by ji
mají svoji novou splaškovou.
Probìhlo kadoroèní setkání svozové oblasti
firmy Remit, kde je rovnì nový øeditel. V rámci
celkového hodnocení v tøídìní a výtìnosti na
obyvatele jsme se umístili na pìkném druhém místì.
Z dùvodu celkového zvýšení efektivity svozu
tøídìného odpadu bylo dohodnuto pravidelné
sváení všech kontejnerù s danou komoditou.
V rámci tradièních kulturních a spoleèenských akcí se pøipravuje na pátek 30. dubna pálení
èarodìjnic na høišti v Liboši. V pátek 4. kvìtna uctíme památku padlých prùvodem a poloením vìncù
k pomníkùm obìtí první a druhé svìtové války. Kácení máje bude v nedìli 27. kvìtna. V nedìli 3. èervna se ji tradiènì uskuteèní 18. roèník festivalu
malých hudebních souborù. V sobotu 16. èervna
mùete navštívit sousedské posezení a hody v Krnovì. O všech tìchto plánovaných akcích a jejich
programu budete vèas informováni jak formou
plakátù, tak i hlášením v místním rozhlase.
Jan David, starosta obce Liboš

Jubilanti
Duben 2012
Drahomíra Lýsková
Ludmila Müllerová
Kvìten 2012
Vojtìch iška
Josef Petøík
Alois Dreiseitel
Alena Košálová
Èerven 2012
Ladislav Kováø
Marie Neradová

80 let
80 let
80 let
81 let
81 let
70 let
75 let
91 let
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U S N E S E N Í z 13. veøejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného dne 26.1.2012
Zastupitelstvo obce
- schvaluje uzavøení smlouvy o dílo s panem Ja- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce za
nem ivným, bytem Sentice 44, zástupcem spouplynulé období od posledního zasedání zastupileènosti „Obce na webu“ k vytvoøení www strátelstva
nek obce Liboš a smlouvy o poskytování slueb
- bere na vìdomí hospodaøení obce za leden a
týkajících se technické pomoci a údrby tìchto
prosinec 2011.
stránek obce.
- bere na vìdomí zprávu o poskytování informací
- schvaluje rozpoètové opatøení è. 1/2012 dle pøedza rok 2011.
loeného návrhu.
- schvaluje podání ádosti o dotaci z POV na revi- schvaluje vìcný dar ve výši 500,- Kè na školní
talizaci zahrady MŠ.
ples, který se koná 17.2.2012 ve Štìpánovì.
- ukládá starostovi oslovit 5 firem zabývajících se
- ukládá starostovi zpracovat investièní zámìr obce
tvorbou územních plánù a získat cenové nabídky.
na období 2012 - 2014.
U S N E S E N Í z 14. veøejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného dne 29.3.2012
Zastupitelstvo obce Liboš
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce za
uplynulé období od posledního zasedání zastupitelstva.
- bere na vìdomí hospodaøení obce za leden a
únor 2012.
- schvaluje rozpoètové opatøení è. 2/2012 dle pøedloeného návrhu.
- bere na vìdomí zprávu o výsledku auditu hospodaøení obce Liboš za rok 2011.
- ukládá starostovi pøedloit ke schválení závìreèný úèet obce za rok 2011 na nejbliší zasedání
zastupitelstva.
- bere na vìdomí zprávu o výsledku auditu hospodaøení, závìreèný úèet za rok 2011 a rozpoèet na
rok 2012 Sdruení obcí støední Moravy Prostìjov,
jeho jsme èleny a povìøuje starostu úèastí na
valné hromadì SOSM Prostìjov.
- schvaluje výbìr zhotovitele ádosti o dotaci
z programu ROP a smlouvu o dílo na zhotovení
dotaèního projektu na akci Revitalizace veøejných
prostranství v obci Liboš firmou GHC regio s.r.o.
Olomouc, Sokolská 541/30 výbìrem ze tøí nabídek.
- schvaluje smlouvu o zøízení vìcného bøemene
s ÈEZ Distribuce a.s. Dìèín na parc. è. 418/3,
443/9, 448, 449, 451 a 455 v k.ú. Liboš.
- schvaluje dodatek è. 1 ke smlouvì o neinvestiè-

ních nákladech se Základní školou, pøíspìvkovou
organizací, Štìpánov na stravování ákù MŠ a
ZŠ, kde na základì kalkulace se zvyšuje pøíspìvek obce na reijní náklady na jeden obìd z 9,Kè na cenu 10,- Kè.
- schvaluje dodatek è. 11 ke smlouvì o dílo s firmou Remit s.r.o. Šternberk za skládkovné smìsného komunálního odpadu za cenu 1.150,- Kè
bez DPH.
- schvaluje dodatek è. 4 ke smlouvì o závazku
veøejné sluby s firmou Veolia Transport Morava
a.s. Ostrava na dopravní obslunost – zvýšení
z 45.100,- Kè na èástku 47.300,- Kè na rok 2012.
- schvaluje uzavøení smlouvy o provedení prací
souvisejících s ošetøením lípy u mlýna s panem
Jindøichem Novákem, Králová 60 v nabídkové
cenì 23.068,- Kè.
- schvaluje podání ádosti o dotaci na Agenturu
ochrany pøírody Olomouc na ošetøení lípy u mlýna dle návrhu a odborného posudku.
- schvaluje pøíspìvek na lyaøský výcvik, který se
konal ve dnech 12. - 16. 3. 2012 v Dolní Moravì,
pro 6 ákù naší obce ve výši 700,- Kè na áka.
- schvaluje návrh smlouvy s Olomouckým krajem
o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kè na opravu
køíe u mlýna.
- bere na vìdomí zprávu kontrolního výboru a
finanèního výboru.

Bezplatná právní poradna v Olomouci nabízí :
Pomoc s oddluením domácnostem a novì i podnikatelù.
S pomocí zákon è. 182/2006 Sb., o úpadku a zpùsobech jeho øešení jsme schopni klientùm rychle a
prunì pomoci s exekucemi, exekutory a narùstajícícmi dluhy.
Rady a pokyny poskytujeme zdarma!
V pøípadì "sluby na klíè", zaplatíte za kompletní

pøípravu, podání návrhu na oddluení a dohled nad
schvalovacím procesem a do fáze schválení
oddluení od 3.000 do 5.000 Kè. (odmìna je za
Kompletní ádost o oddluení obsahuje cca 60 stran
A4 vèetnì všech pøíloh a to vše ve 2 vydáních)
Adresa: Právní poradna Olomouc, ul.
Litovelská 15, Olomouc, otevøeno: Po - Pá 9.00 15.00 hod., Tel. 734 203 810
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Pozvánka do knihovny
Váení ètenáøi, chtìla bych vás všechny
pozvat do libošské knihovny. V loòském roce
probìhla celková rekonstrukce knihovny a vy si
mùete v krásném prostøedí zapùjèit knihy nejen
z naší dnešní upoutávky. Nabídka knih je veliká. Pro
dìti máme pøipraveny comicsové kníky o kocouru
Garfieldovi, Expedice Kolumbus, Fantom školy,
pohádkovou kníku Brouèci, Hledej strašidla a jiné.
Pro dospìlé nabízíme ivotopisy známých hercù
Hany Maciuchové a Jana Tøísky.
Kniha s prostým názvem „Hana Maciuchová“ je první biografickou publikací mapující pracovní a ivotní cestu jedné z nejoblíbenìjších
èeských hereèek souèasnosti. Populární pøedstavitelka Miriam Hejlové z nekoneèného seriálu Ulice
má za sebou více ne sto televizních a filmových
rolí, tøeba nezapomenutelnou Anèe z Krkonošských
pohádek, prostoøekou lahùdkovou Olinku z eny za
pultem, svéráznou paní Blaejovou z Nemocnice na
kraji mìsta èi Èapkovu manelku Olgu Scheinpflugovou z filmu Èlovìk proti zkáze. Na divadelních prknech, co znamenají svìt, pak odehrála na
devadesát ánrovì odlišných postav. Jen málokdo
ví, e paní Hana chtìla pùvodnì studovat cizí jazyky
nebo medicínu. Jaká náhoda ji zavedla na DAMU?
Kde se seznámila se svou ivotní láskou, geniálním
hercem Jiøím Adamírou? Které divadelní role patøí
mezi její nejoblíbenìjší? Proè váhala s pøijetím role
v seriálu Ulice? Co ráda dìlá ve svém volném èase?
Kdy byla v ivotì nejšastnìjší a kdy naopak nejsmutnìjší? Èemu se chce vìnovat v budoucnu? Na
všechny tyto a øadu dalších otázek najdete odpovìdi
v této unikátní knize, doplnìné o mnoho nepublikovaných fotografií. Tato kniha patøí do speciální
Edice ÈESKÉ HVÌZDY, ve které jako první vyšla
kniha „ZlataAdamovská“.
Kniha Miloše Smetany odkrývá dramatický
ivotní osud známého charismatického herce Jana
Tøísky. Po témìø dvaceti letech mimoøádnì úspìšné
divadelní kariéry, uprostøed 70. let, Tøíska emigroval do Ameriky. Jednaètyøicetiletý herec tam musel
zaèít svou kariéru doslova od píky. Autor ètenáøi
zasvìcenì pøibliuje, jak probíhalo toto jeho nesnadné ivotní údobí, které vyvrcholilo tím, e se herec
dokázal uplatnit nejen v Hollywoodu, ale i mezi
americkými divadelními hvìzdami.
Zapùjèit si v naší knihovnì mùete detektivní romány Hudlaøi a Uloupená hvìzda od spisovatele Ed McBaina. Evan Hunter, známý té jako Ed
McBain, rodným jménem Salvatore Lombino (*15.
øíjna 1926, New York † 6. èervence 2005, Weston,
Connecticut) byl americký spisovatel a scenárista.
Svá díla psal pod øadou pseudonymù. „Serióznìjší“
výtvory zpravidla pod jménem Evan Hunter, které
pozdìji pøijal za vlastní. Uznání si vydobyl románem Dungle pøed tabulí (The Blackboard Jungle) z
prostøedí americké støední školy. Napsal té scénáø k

filmu Alfreda Hitchcocka Ptáci (The Birds). Do pamìti ètenáøù se však nejvíce zapsal pod pseudonymem Ed McBain jako stvoøitel kriminálního cyklu
87. revír, v jeho více ne pìti desítkách detektivních
románù zachycuje pøíbìhy policisty Steva Carelly a
jeho kolegù ze smyšleného amerického velkomìsta
Isoly, nápadnì se podobajícího autorovu rodnému
New Yorku. Dále je tøeba pøipomenout jeho detektivky s hlavním hrdinou advokátem Matthew Hopem, které také došly velkého ètenáøského uznání.
McBainovy detektivky vynikají faktografickým
realismem, vypravìèskou lehkostí a pozorovatelským talentem s nimi autor vykresluje mnoství
figurek svého velkomìstského panoptika. Nìkteré
jeho romány byly pouity jako pøedlohy detektivních seriálù (napø. Columbo). Jeho dalšími autorskými pseudonymy byly Hunt Collins, Ezra
Hannon, Richard Marsten, John Abbot a Curt
Cannon. Knihy Ed McBaina jakoby tvoøily jednu
velkou seriálovou drogu a vy stále netrpìlivì èekáte
na další pøídìl své nezbytné dávky. Rakovina hrtanu
ukonèila ivot vynikajícího autora Ed McBaina 6.
èervence 2005. Ale vy se stále mùete vracet k oblíbeným knihám znovu a znovu…
Román pro eny od Evy Urbaníkové s názvem Stalo se mi všechno je nejprodávanìjší slovenskou knihou loòského roku. Pøeètìte si knihu z prostøedí bulvárního týdeníku o vztazích, které nás
válcují, o enském pøátelství, které nás chrání, o muích, na které se zapomíná, i kdy by si vìtší pozornost jen málokdy zaslouili. Text: „Dnes opustím
svého mue. A naše sedmiletá dvojèata. A psa Maxima a celých dvì stì tøicet metrù ètvereèních obytné
plochy v našem domì, který stojí sedm kilometrù za
Bratislavou.Ani jeden z nich to netuší.“
Další román od Aline Feuvrier-Boulangerová má název Bije ve mì cizí srdce. Aline, od
dìtství ohroená dìdiènou srdeèní chorobou, se
snaí ít stejnì jako její vrstevníci. Od tøinácti absolvuje pravidelné kontroly na specializované klinice v Paøíi a zvrat pøichází pøed Vánoci 2005, v jejích
devatenácti letech. Dva následující mìsíce, kdy se v
jednu chvíli ocitá na hranici ivota a smrti a prodìlá
transplantaci, jsou osou jejího vyprávìní, do nìho
Dyniáda
vstupují i vzpomínky z minulosti.
Alinina zkušenost
je vzrušujícím svìdectvím - vdy i dnes stále mnoho lidí umírá jen proto, e nemìli to štìstí, je se nazývá transplantace srdce. Sama spisovatelka napsala: "Patøím mezi ty, kdo pøeili. Na transplantaci
jsem èekala jedinou noc. Noc bez srdce."
Dále si v knihovnì najdete knihy o zvíøatech
- Alena Hrachovcová: Zvìrolékaø vzpomíná, Dr.
Bruce Fogle: Psi. Mùete u nás najít i knihy o
rostlinách, kuchaøky, zábavné vystøihovánky a
mnoho dalších. Tìším se na vaši návštìvu.
Vaše knihovnice Karla Gálová.
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O nedìlním klidu a omamné vùni hoøících plastù
Ranní koupel v potoce

V poslední dobì se opakují ádosti mnoha
obèanù o zákazu hluku v nedìli. To jest, aby zmizelo
takové to „vrèení, bzuèení, drnèení, bouchání
apod.“, kdy lidé vyjedou se svými sekaèkami, køovinoøezy, øeou døíví na cirkulárce nebo hluèí pøi
stavební èinnosti. Z druhé strany tyto ádosti vyvolávají odezvy od jiné skupiny obyvatel, která
argumentuje tím, e pøes týden jezdí pozdì z práce,
jindy se stane, e prší a sekání trávy není moné,
stavba se musí dokonèit v urèitém termínu. Tìko
soudit, na èí stranì je pravda. Asi na kadé trochu.
Obecnì závazná vyhláška by hluènou práci v nedìli
a ve svátky mohla omezit, avšak dle výkladu ministerstva vnitra nelze takovou práci zakázat na celý
den.
Bez ohledu na zákony, vyhlášky a jiná naøízení je na zodpovìdnosti kadého obèana a v zájmu
kadého z nás, aby byl v obci klid, poøádek, èistota a
bezpeènost. Apelujeme proto (a nejenom v otázce
hluku) na sousedskou solidaritu a domluvu, aby v nedìli nebyly pouívány nástroje, stroje a zaøízení
pùsobící hluk. Myslím si, e by mìla platit jakási
nepsaná dohoda, e si nedìle nebo svátky nebudeme
znepøíjemòovat jakýmikoliv hlukem a to zejména
v brzkých ranních hodinách, v dobì obìda a veèer.
Jsou samozøejmì výjimky, kdy není jiná monost.
Napø. majitel parcely pøijede 1x za 14 dní, musí trávu
posekat, øemeslník na stavbì nemá èas jindy ne v
nedìli, stavební firmy „finišují“ s dokonèením domu
apod. Tady by mìla být zase ohleduplnost z druhé

strany. Buïme k sobì navzájem tolerantní a vstøícní.
Druhý problém, kterým nám nìkteøí zpùsobují nepøíjemnosti, je spalování plastù. Ani by si to
øada z nich uvìdomovala, nejvíce poškozují sami
sebe a své dìti. Nebezpeèné látky se toti v nejvìtší
míøe uvolòují poblí topeništì a poté samozøejmì
unikají i do ovzduší, kde zdraví škodlivé slouèeniny
a zápach obtìuje nejen je samotné, ale i sousedy.
Dýcháme tak napøíklad oxid uhelnatý, dioxin,
chlorované uhlovodíky a další rakovinotvorné látky,
které navíc masivnì podporují i tvorbu pøízemního
ozonu (letní smog).
Podle zákonù je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o odpadech (è.
185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s
odpadem podle systému stanoveného obcí. V naší
obci jsou pro nakládání s plasty pøipraveny kontejnery. Pokud nás tedy soused obtìuje pálením
plastù, máme monost se bránit za dodrení podmínek §5 a §6 obèanského zákoníku (tzn. svépomocí, u
pøíslušného orgánu státní správy), v krajním pøípadì
se mùeme svých práv domoci soudnì. V pøípadì
pálení plastù je také moné obrátit se na orgán, který
je dle § 22 zákona è. 125/1997 Sb., o odpadech,
pøíslušný vykonávat státní správu v oblasti nakládání
s odpady. Tímto orgánem mùe být dle zákona o
odpadech inspekce, okresní úøady nebo obce. Opìt
apeluji na obèany – buïme k sobì tolerantní…
J. Náhlíková

HASIÈI VARUJÍ - NEBEZPEÈÍ PØI VYPALOVÁNÍ TRÁVY
Oheò rozdìlaný v pøírodním prostøedí v jarních mìsících se mùe snadno vymknout kontrole a
zpùsobit poár. V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpeèí vzniku poáru s jeho
následným rychlým šíøením do okolního prostøedí. Velkým nešvarem stále zùstává vypalování suché
trávy, které ji v mnoha pøípadech zapøíèinilo zejména u starších obèanù nejedno zranìní, èi dokonce
ztráty na lidských ivotech.Aby se vám nestala podobná nepøíjemnost,
DODRUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
respektujte zákaz vypalování trávy a porostù,
za silného vìtru nebo v období extrémního sucha oheò v pøírodì radìji vùbec nerozdìlávejte,
pøi rozdìlávání ohnì v pøírodì ohništì bezpeènì oddìlte od okolního prostøedí,
ohništì dùkladnì uhaste buï zalitím vodou, nebo alespoò zasypáním zeminou,
oheò neroznášejte po okolí, napø. na zapálené vìtvi,,
oheò rozdìlávejte alespoò 50 m od okraje lesa a v dostateèné vzdálenosti od budov, objektù a
pøedmìtù, které se mohou snadno vznítit,
- právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny kadé spalování hoølavých látek na volném
prostranství pøedem oznámit územnì pøíslušnému hasièskému záchrannému sboru kraje,
- pokud se vám pøes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasièe prostøednictvím
tísòové linky 150 nebo 112.
Více informací najdete na www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/
-
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Ranní koupel v potoce
ÈESKÝ DEN PROTI RAKOVINÌ 2012
16. roèník celonárodní kvìtinové sbírky Ligy proti rakovinì Praha

16. Kvìtinový den ve støedu 16. kvìtna 2012
Sbírku budou jako v minulých letech provádìt skautky a skauti z 23. oddílu Lvíèata Štìpánov.
V tento den vyrazí do ulic Štìpánova, Bøezcù a Liboše skautky a skauti ve lutých trièkách
poøadatelù s logem sbírky a budou vám v dobì od 9 do 16 hod. nabízet ke koupi lutý kvítek.

KUP KVÍTEK JAK SLUNÍÈKO
– POMOZ ASPOÒ MALIÈKO

Tematicky budou sbírka a preventivní letáky zamìøeny na nádory ledvin, v jejich výskytu má
Èeská republika smutné celosvìtové prvenství.
Barva stuky u kytièek bude letos oranová.
Minimální prodejní cena zùstává 20 Kè.
Generálním partnerem letošního roèníku sbírky je opìt Èeská pošta, která bude zpracovávat
výtìek ze sbírky.
Dìkujeme obèanùm Štìpánova, Bøezcù a Liboše, kteøí sbírku podpoøili ji v minulých letech.
Tìšíme se na další spolupráci a vìøíme, e sbírku hojnì podpoøíte i letos!
Za organizátory Èeského dne proti rakovinì 2012 (16. Kvìtinového dne)
pro Ligu proti rakovinì Praha
s pøáním všeho dobrého
èlenové 23. oddílu Lvíèata Štìpánov a Ing. Zora Záchová – vedoucí oddílu

VESELÉ
VELIKONOCE
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