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Na 40. řádném zasedání ZO Dobratice
dne 14. 10. 2013 bylo projednáno:
Program jednání:
1) Uvolnění uspořených finančních prostředků (z příspěvku obce Vojkovice) na
nákup konvektomatu pro MŠ Vojkovice.
a) ZŠ Dobratice - převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu.
b) Odvod finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Dobratice do rozpočtu zřizovatele.
c) Peněžní dar obce Dobratice obci Vojkovice na nákup konvektomatu pro
MŠ Vojkovice včetně darovací smlouvy.
2) Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013039, mezi obcí Dobratice a
firmou Innova Int. s.r.o.
3) Schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 4.300,-Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Dobratice pro rok 2013.
4) Schválení Dodatku č. 2 k Příloze smlouvy č. 1/2013, mezi obcí Dobratice a
Frýdeckou skládkou, a.s.
5) Schválení Dodatku č. 1 na 1. etapu chodníku a Dodatku č. 2 na 2. etapu chodníku, mezi obcí Dobratice a firmou K2 stavební Moravia, .s.r.o.
6) Navýšení ceny občerstvení pro členy okrskové volební komise pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
7) Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 6/2013.
8) Schválení Smlouvy č. 12135494 ze dne 30. 9. 2013 o poskytnutí podpory Stát-

Informační zpravodaj obce Dobratice

ního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí na akci: Nakládání s bioodpady v obci Dobratice.
9) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013.
10) Volba přísedících u Okresního soudu FM pro volební období 2014-2018.
11) Podání žádosti o dotaci na Zateplení budovy obecního úřadu a hasičské
zbrojnice u Státního fondu životního prostředí.

Svoz pneumatik dne 13. listopadu 2013
Ve středu dne 13. listopadu 2013 bude proveden Frýdeckou skládkou, a.s.
v dopoledních hodinách svoz pneumatik od Obecního úřadu Dobratice.
Žádáme občany, aby pneumatiky ukládali na vyhrazené prostranství před
obecním úřadem maximálně 2 dny před stanoveným termínem, tj. ve dnech
11.11. 2013 a 12.11. 2013. Děkujeme.

Pozvání na přípravu
ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Přijďte se společně s námi připravit na adventní období a pod vedením kvalifikovaného pracovníka si zhotovit adventní věnec nebo jinou adventní výzdobu.
Akce se bude konat v sobotu dne 30. listopadu 2013 od 14.00 hodin v budově Základní školy v Dobraticích.
Pro přípravu věnců bude možno na místě zakoupit materiál (přírodní ozdůbky,
svíčky, stužky aj.), zdarma pak bude připraven korpus na věnec či jiný tvar korpusu, drátek a větvičky. Přineste si prosím s sebou nůžky a kleště na větvičky.
Atmosféru si zpříjemníme hudbou a lahodným občerstvením.
Žádáme zájemce, aby svou účast nahlásili na tel. 737 468 560 Iva Gurníková nebo
tel. 608 880 277 Blanka Cebulová.
Srdečně zve kulturní komise při OÚ Dobratice.
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Kompostéry byly rozdány
Obec Dobratice získala od Státního fondu životního prostředí dotaci na nákup
kompostérů pro nakládání s bioodpady v obci. Obec tak získala pro své občany 53
ks kompostérů o objemu 740 litrů a 160 kompostérů o objemu 910 litrů. Pro kompostování zeleně z veřejných prostranství jsou určeny tři kompostéry o objemu
2 000 l. Kompostéry byly občanům obce, díky dotaci a dofinancování z rozpočtu
obce, zapůjčeny zdarma. Jsou vyrobeny z tlustostěnného plastu, který je odolný
proti slunečnímu záření. Cena jednoho 740 l kompostéru je 2400 Kč, cena 910 l
kompostéru je 2 600 Kč. Celková cena projektu je téměř 600 tis. z toho 60 tis. Kč hradí
obec.
Záměr podat žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí, operační program
Životní prostředí, prioritní osa Zkvalitnění nakládání s odpady, vznikl v létě loňského
roku. Důvod, proč jsme se takto rozhodli, se odvíjí od legislativy, kdy Evropská unie
tlačí na jednotlivé státy, a ty pak na města, obce, občany, aby se snižovalo množství
odpadů ukládaných na skládky. Z komunálních odpadů je to kromě již zavedené
separace papíru, skla, plastů, elektroodpadů…… nově separace odpadů, které mají
organický původ, mohou se dále využít a není nutné je ukládat na drahých skládkách.
Účelem je bioodpady zkompostovat, nedávat je do popelnice a tím snížit množství
odpadů, které se za obec ukládá na skládce. V konečném důsledku by se to mělo
projevit ve snížení nákladů obce za provoz systému nakládání s komunálními odpady. A protože poplatek, který občané platí za odpady, se odvíjí právě od nákladů
obce za provoz systému, v ideálním případě by mělo dojít až ke snížení poplatků za
odpady.
Zjednodušeně lze říci, že za všechno, co dáváme do popelnic, platíme my, zatímco
za všechno, co vytřídíme zvlášť, platí nám a nebo tím šetříme společné náklady.
Věřím, že se všem zájemcům bude kompostování dařit a účelu celé akce tím bude
dosaženo.
Alena Kacířová
starostka

********************************************************************************

Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence. i.fluksova@volny.cz, 775 637 265
********************************************************************************
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Sportovní odpoledne
obcí Sdružení povodí Morávky na Krásné
Stejně jako předloni v Dobré a loni v Nošovicích přivítalo v sobotu 21. září
2013 přírodní výletiště Haťok v obci Krásná účastníky Sportovního dne Sdružení
obcí povodí Morávky. Pozvání na tuto akci přijali také naši partneři ze slovenské
obce Zábiedovo. V poledne se dostavili do Dobratic v počtu 12 dětí a 6 dospělých.
Ředitelka ZŠ a MŠ p. Peterková je provedla školou a pak následoval společný oběd v
restauraci Obecník. Všem chutnalo, zvláště dětem ze Zábiedova, a potom již následoval odjezd na Krásnou, kde po prezentaci se ve 14 hodin rozjela sportovní klání
12 zúčastněných družstev – Krásná, Raškovice, Pražmo, Dobrá, Vyšní Lhoty, Nižní
Lhoty, Nošovice, Morávka, Dobratice, Zabiedovo, Svederník a Ostravice. Soutěžící
měli vše vzorně připraveno a tak začaly následující disciplíny dětí :
- přenos vody
- střelba ze vzduchovky
- hod frisbee na cíl
- překážkový běh
Disciplína překážkový běh byla velmi náročná . Při zdolávání jedné z překážek
došlo k poranění kolena členky družstva ze Zábiedova. Zde si pořadatelé ověřili
zásady první pomoci v praxi a tak nakonec vše dobře dopadlo. Kromě těchto disciplín byla nakonec zařazena tradiční dětská disciplína – skok v pytli. Dvanáctičlenné družstvo dětí z naší obce skončilo na osmém místě a děti ze Zábiedova na místě
devátém.
Pak nastoupila čtyřčlenná družstva dospělých ( 2 muži – L. Švrčina a H. Mec + 2
ženy – J. Mecová a M. Moravcová). Jako první disciplína byla soutěž nazvaná „Co
se robí na Krásné“. Jednalo se o ruční řezání kmene stromu pilou břichatkou dvojicí
mužů a ženy zatloukaly hřebíky do kmene stromů. Muži pak ještě museli zvládnout
běh do řeky Mohelnice a vylovit zlaťáky. Druhou disciplínou dospělých byl tradiční
hod syrovým vejcem. Naši muži postoupili do finále, ve kterém však moc neuspěli. V
závěru odpoledne se utkali starostové obcí v holandském billiardu. Konečné výsledky na letošním sportovním odpoledni se sčítaly dohromady a tak jsme se dělili o 6.
a 7. místo s družstvem Morávky. Družstvo Zábiedva se umístilo na osmém místě .
Vítězem se stala obec Raškovice, která také bude pořadatelem sportovního odpoledne v roce 2014.
Kromě uvedených disciplín si děti mohly házet na cíl, hrát fotbal. Hasiči z Krásné
předvedli ukázku požárního útoku a děti si tak mohly zkusit práci s hadicí. Zajímavé bylo vystoupení westernové skupiny, která předvedla práci s pistolí, bičem a
lasem. Taktéž vystoupení cimbálové skupiny Ostravica dodalo akci správný říz.
Co říci závěrem? Počasí se drželo zuby, nehty – ani jediná kapka deště, pořadatelé
a organizace také na velmi dobré úrovni a přátelské prostředí vydrželo téměř do
dvacáté hodiny večerní, kdy se jednotlivé obce rozjížděly domů. Poděkování patří všem soutěžícím reprezentující obec Dobratice. No a úplně závěrem patří velké
poděkování účastníkům ze Zábiedova za výbornou spolupráci a příjemnou společnost.
Břetislav Blahut
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Podzimní čas
• Počátkem měsíce října jsme zahájili ve škole kroužky. V letošním roce mají
žáci možnost si vybrat z velké nabídky: šachový kroužek, pěvecký kroužek, klub
„Šikulů“, dramatický kroužek, taneční kroužek, „Latinsko-americké tance“, keramika, sportovní kroužek – házená, včelařský kroužek, „Počítáme, řešíme“, počítačový kroužek a angličtina v rámci družiny.
• Každým rokem se zúčastňujeme sportovní soutěže „Přespolní běh“ – okrskové kolo, který organizuje ZŠ Dobrá. Letošní ročník měl velkou účast okolních
škol. Přespolního běhu se zúčastnilo12 škol. Konkurence byla velká, ale i přesto
se nám podařilo získat 3. místo v II. kategorii dívek. Získala ho Monika Kubalová
z 3. roč. Blahopřejeme !!!!
• Koncem měsíce září proběhly první třídní schůzky a Valná hromada, na které
byla zvolena předsedkyně SRPŠ a člen za rodiče do Školské rady.
• Jako každý rok, tak i v letošním školním roce 2013/2014 pokračujeme ve
školních projektech. V rámci projektu „Požární ochrana“ proběhla beseda s profesionálními hasiči z Nošovic včetně ukázky hasičské techniky. Ráda bych touto
cestou poděkovala za ochotu a odbornou přednášku.
• Společně s MŠ Dobratice a MŠ Vojkovice jsme shlédli divadelní představení
„Lakomá Bárka“ a „O Mášence“.
• Drakiáda v mateřské škole – tradiční pouštění draků proběhlo v pátek
11. října, které zorganizovala MŠ Dobratice.
• Nabídka školy pro rodiče – pokračujeme ve výuce „Anglického kurzu pro
pokročilé“, pro milovníky sportu – byla opět zahájena pravidelně ve čtvrtky
„Jóga“ pro dospělé a pro milovníky keramiky je připraven keramický kurz, který
bude zahájen 22. října v 16:00 hodin v keramické dílně. V odpoledních hodinách
mají možnost všichni zájemci navštěvovat tělocvičnu - středa (zdravotní cvičení),
čtvrtek (aerobic).
Mgr. Karla Peterková
ředitelka školy
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SrdeĀnď Vás zve kolektiv zamďstnancĪ školy.

Akce Halloween je urĀena dďtem a dospďlým, kteĢí mají rádi zábavu. Je souĀástí multikulturní výchovy,
podporující výuku anglického jazyka.

masky v oranžové, zelené, Āerné, bílé barvď a lampióny osvďtlené mini žárovkou, zdroj baterie.

DoporuĀujeme:

16.45 – 17.00 – sraz u Obecního úĢadu v Dobraticích
17.00 – 17.30 – lampiónový pochod vesnicí v maskách
17.35 – 18.00 – sraz v tďlocviĀnď - pĢezĪvky s sebou (pĢípadnď návleky), pĢivítání a taneĀní vystoupení
18.05 – 19.00 – program v jednotlivých tĢídách a školní družinď

Program:

Pozvánka na školní akci 31.10. 2013

Informační zpravodaj obce Dobratice
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Srdečně Vás zveme na COUNTRY VEČER,
který se koná dne 26. října.2013 od 16:00 h
k poslechu a tanci hraje Country skupina

SEDL Band
Zveme všechny k možnosti si zazpívat a zahrát.
Občerstvení zajištěno.
Restaurace Obecník v Dobraticích
informace na tel. 777 186 554
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Novodobá sanitka
Ve městě Frýdku – Místku a jeho blízkém okolí.
Do našeho města a jeho okrajových částí přichází nová služba pro seniory, maminky s dětmi, hendikepované a
ostatní spoluobčany, jenž, nemají nárok na klasickou přepravu sanitním vozem, ale potřebují se dopravit k lékaři,
do nebo z nemocnice, na rehabilitace, do lázní a podobně.
Pro tyto případy vznikl v roce 2011 projekt ,, Novodobá sanitka“. Nyní máte možnost našich služeb využít i v okrese
Frýdek – Místek. Přeprava se provádí osobními auty a ceny máme příznivé. 18 Kč za ujetý kilometr mimo město a ve městě si účtujeme jednotnou sazbu 80 Kč. Platíte pouze za samotnou přepravu a cenu Vám můžeme
sdělit i před jízdou. Navíc poskytujeme služby zcela zdarma a to: bezpečné vyzvednutí u Vás doma a doprovod k
lékaři či do nemocnice, pomoc při vyřizování formalit, vyzvednutí léků, pomoc se zavazadly, bezplatné čekání do
30 minut a jiné. Po dohodě Vám taktéž přepravíme děti v naších sedačkách, kočárky a invalidní vozíky.
Projekt Novodobá sanitka získal první místo v národní soutěži Rozjezdy 2012.
V případě zájmů nás kontaktujte na tel. čísle: 604 960 378,
nebo email: frydek-mistek@novodobasanitka.cz
Web: www.novodobasanitka.cz

VODO-TOPO-PLYN-SERVIS
NABÍZÍME :
- zhotovení nových vnitřních rozvodů vody, odpadů, topení, plynu
- rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, odpadů, topení, plynu
- výměna a opravy sanitární techniky a keramiky
- zhotovování přípojek k domácím spotřebičům
- opravy a výměna elektrických bojlerů
- čištění a příprava plynových kotlů na topnou sezónu
- opravy plynových spotřebičů
- jednoduché tlakové stanice na PB

Kontakt :
Závacký Radomír
tel.: 604897774
Dobratice 345

Klusová Jana
tel.: 773920223

E-mail : bofc26@seznam.cz

8

8/2013

Milí rodiče,
dovolujeme si vás pozvat na besedu o lesních mateřských

školkách, ale hlavně o lesní školce Bezinka v Palkovicích,
a to ve čtvrtek 7. listopadu od 17 hod. v Centru pro rodinu Nenuda,
Náměstí 2, Frýdlant n.O.
V případě zájmu nás, prosím,kontaktujte na skolka.bezinka@email.cz.

www.skolkabezinka.cz

www.stavby-rd.cz
Stavební ﬁrma

Q
Q
Q

ņņ

info@stavby-rd.cz

Q
Q
Q
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Právní záležitosti
S občany a podnikateli projedná a vyřídí každou
středu, mezi 15.00 – 16.30 hodinou na Obecním
úřadě v Raškovicích
a každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodinou v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Nošovicích
( zelená budova potravin)
JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství,
spisování listin, žalob, smluv - včetně kupních,
rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných
břemen apod.
Kontakt:
tel. i fax 596 810 741
mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz.
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6tavb\ roGLnných Gomļ
Zateplení IasáG s«Gotací
Rekonstrukce Gomļ b\tļ
chat a chalup
Rekonstrukce koupelen
Zámkovp Glaäb\
Zemní práce pásovým
bagrem
3roGeM betonových äump
www.PLOTY-PLETIVO.cz
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty,
kované, průmyslové, lesnická a chovatelská pletiva.
www.VRATA-OSTRAVA.cz
Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční.
Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na míru.
Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor.
Zajistíme montáže.
www.THUJA.cz
Thuje na živý plot od 10 Kč/kus. Množstevní slevy.
Sazenice i vyšší stromky.
Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky.
Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR.
www.KREPELKAJAPONSKA.cz
Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo,
napáječky a další doplňky po chov drůbeže.
www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace střech – střechy na klíč, opravy.
Pokrývačství , klempířství, tesařství.
=============================
Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá,
tel.: 722 550 000
Otevírací doba: Po-Pá 8-15
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Výměna starého kotle
Výmě
Topná sezóna pomalu začíná a jako každý rok nám opět volají lidé s nejrůznějšími dotazy. Často kladené dotazy směřují na
to, jak vlastně správně topit, jaký druh topení je nejlevnější, co dělat s vysokými zálohami či s vysokými doplatky za plyn?
Pokusím se vám tedy přiblížit celou problematiku a dát pár cenných rad, které vám mohou pomoci.
Jakýkoliv druh topení v rodinném domě má vždy své výhody i nevýhody. Každému z nás jde především o to,
naložit se svými penězi efektivně a protopit co nejméně. Většina domácností topí tuhými palivy nebo plynem. Pokud si
chcete vypočítat a porovnat váš způsob topení, můžete tak učinit s pomocí nejlepších odborníků v České republice, konkrétně
na stránkách www.mmindustry.cz
Roční náklady na tuhá paliva a plyn jsou dnes téměř ve stejné výši, avšak pracnost a časová náročnost topení
tuhými palivy je daleko vyšší a pro mnohé z nás nemyslitelná. Náročnost je spojená s brzkým vstáváním, pracným zatápěním,
vyklízením kotle, nanošením dříví, uhlí apod.
Topení plynem je v podstatě bezúdržbové, a dokonce dnes velmi cenově přijatelné. Avšak je nutná menší
modernizace, a sice výměna kotle. Váš současný kotel možná topí skvěle, ale do komína stále vypouští 120-200 °C. Nové
kondenzační kotle Viessmann dokáží přeměnit toto teplo do topné vody a do komína tak jde pouze 40-80 °C. Výhodou je, že
to, co jste nyní vypouštěli z komína, vám zůstává doma v topení. Jedná se o rozdíl až 15 tisíc ročně. Tudíž návratnost celkové
investic je menší než 5 let. Čím dříve se tedy rozhodnete pro výměnu kotle, tím více peněz dokážete ušetřit pro váš rodinný
rozpočet.
Kotle Viessmann, které instalujeme, jsou garancí kvality, a to hlavně díky jedinečným nerezovým výměníkům a
zásobníkům. Životnost kotle s nerezovým výměníkem je až 20 let. Stávající atmosférické plynové kotle se obvykle opravují
nebo vyměňují již po 8-15 letech.
Tyto typy kotlů nejsou vybaveny bezpečnostními prvky a používají kyslík z okolního prostoru, proto je nutné zajistit
pravidelné odvětrávání sklepa, či místnosti, kde je kotel umístěn. Tento způsob provedení kotlů se dnes již nedoporučuje.
Z praxe mohu potvrdit, že po výměně kotle ve sklepě stoupla teplota až o 10 °C a podlaha v prvním patře není již tak studená
jako v minulosti. I toto mohou být další způsoby, jak ušetřit peníze a zajistit si lepší podmínky pro vaše bydlení.
Kotle Viessmann byly vyvinuty především pro nahrazení starých modelů bez nutného zásahu do stávajícího
topného systému. Výměna je tak velice rychlá a není drahá. Obvykle ji firma zvládne za jediný den, samozřejmě ale záleží
na obtížnosti sytému. Často se s výměnou kotle spojuje i výměna starých radiátorů. Starší litinové radiátory jsou pro
kondenzační kotle nejvýhodnější, jelikož pomocí ohřáté vody zajišťují, že se kotel stále nezapíná, a tak se neopotřebovává.
Proto je možné místo výměny radiátorů provést pouze jejich renovaci.
Naši pracovníci prošli nutnými školeními, a to jak pro montáž tak i servis kotlů, včetně jejich řádného uvedení
do provozu a seřízení. Správná výměna kotle zahrnuje i kontrolu přívodu plynu, revizi plynu, revizi komínu, protokol o
nastavení a seřízení spotřebiče, kontrolu elektrického jištění kotle a záruční list. Díky kvalitě výrobků Viessmann a nerezovým
komponentům v kotli Vitodens je možno získat až 5letou komplexní záruku.
MM industry s.r.o. je smluvním partnerem společnosti Viessmann a zajišťuje stálou a pohotovostní službu nejen
výrobním závodům, ale i domácnostem, a tak se už nemusíte bát, že při nečekaném problému budete doma mrznout.
Běžné náhradní díly máme skladem a díky centrálnímu skladu jsou další díly dostupné do 24 hodin. Každý kotel Viessmann
je navíc vybaven čárkovým kódem a výrobním číslem, díky kterému známe přesnou sestavu dílů použitých v kotli, jejich
cenu i dostupnost. Vždy tak dodáme správné díly, které váš rozbitý kotel potřebuje. Servis obvykle nebývá časově náročný
ani drahý.
V případě, že byste měli zájem o nezávaznou kalkulaci, můžete nás kontaktovat na telefonních číslech
775 345 045 či 558 622 456. Dotazy vám zodpovíme i na emailové adrese info@mmindustry.cz. Každý všední den od
7–15:30 hod. Vás rádi přivítáme v naší prodejně na adrese Staroměstská 3479, Frýdek-Místek, kde si mimo jiné můžete
prohlédnout nejmenší kondenzační kotel na trhu.
www.mmindustry.cz
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Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými
plyny a požáry v domácnostech

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů a úniku
zemního plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech.
Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu v
domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce
později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu se
stal v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku.
Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy v koupelnách, závadné
kotle apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním,
že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.
Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří o nebezpečí a důležitosti nepodceňování
negativní „role“ plynů v domácnostech. Počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako
počet zachráněných a evakuovaných osob.
Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet požárů v domácnostech za období let 2008 až 2012
činí „jen“ 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující. Počet usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání s
usmrcenými osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech v domácnostech činí
téměř 50 % z celkového počtu zraněných.
Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí,
především výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou
denně!
ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či podrobnými informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty (obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci.
Uloženy jsou na webu ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_id=835.
Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu vybraných nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru a
detektorů plynů – metanu (zemního plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a
fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat.
Tyto detektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na vznikající požár.
V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění 1300 kusů letáků v průběhu celého měsíce listopadu
u všech hlavních dopravců.
Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a bytová družstva a majitele bytových domů v našem
kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti v domácnostech.
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Hasiÿský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
þeská asociace hasiÿských dĥstojníkĥ

AUTONOMNÍ
HLÁSIþE POŽÁRU
Co je hlásiÿ požáru?
jednoduché zaĝízení, které Vás upozorní
na vznikající požár
obsahuje detektor požáru s hlasitou
akustickou a vizuální signalizací

Proÿ si hlásiÿ požáru poĝídit?
vÿasné zjištčni vznikajícího požáru
upozornční na požár pomocí
zabudované sirény
možnost vÿasné záchrany
Vašeho života a majetku
jednoduchá a rychlá instalace
nenápadný vzhled
dostupná poĝizovací cena

Kam umístit hlásiÿ požáru?
na strop hlídané místnosti
Varianty rozmístční
minimální varianta – schodištč, pĝedsíė
stĝední varianta – schodištč, pĝedsíė, obývací pokoj, ložnice
maximální varianta – do všech místností mimo koupelny a WC

www.cahd.cz

þeská asociace hasiÿských dĥstojníkĥ
doporuÿuje alespoė stĝední variantu
zabezpeÿení autonomními
hlásiÿi požáru.
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Hasiÿský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
þeská asociace hasiÿských dĥstojníkĥ

NEBEZPEþNÉ PLYNY
V DOMÁCNOSTI
METAN

PROPAN-BUTAN

OXID UHELNATÝ

Kde jste ohroženi nebezpeÿnými plyny?
pĝi vaĝení v kuchyni – zemní plyn a propan-butan
pĝi vytápční a ohĝevu vody – zemní plyn,
propan-butan a oxid uhelnatý

Jak Vás primárnč ohrožují tyto plyny?
výbuch – zemní plyn, propan-butan
jedovatost – oxid uhelnatý NENÍ CÍTIT ANI VIDČT!

Jak mĥžete snížit riziko?
pravidelnými kontrolami a revizemi zaĝízení a rozvodĥ
instalací detektorĥ plynĥ do domácnosti

Co umí detektor plynĥ?
zjišģuje pĝítomnost plynu
signalizuje pĝítomnost plynu akusticky a vizuálnč

Instalace detektorĥ je jednoduchá a jsou
bčžnč dostupné na ÿeském trhu.

www.cahd.cz
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þeská asociace hasiÿských dĥstojníkĥ radí:
Chcete chránit sebe?
Instalujte si doma detektory plynĥ.
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