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Slavnostní událost na radnici

Jakub Porada, Eli‰ka MuÏíková a Luká‰ Guttmann se starosotu - Foto dal‰ích oslavencÛ najdete na následující stranû.
Ve stﬁedu 26. srpna se konalo v Homoli na obecním úﬁadû vítání obãánkÛ.
V‰ichni pozvaní se se‰li v 16 hodin.
Starosta Ladislav Ptáãek v‰echny pﬁítomné uvítal, pronesl ﬁeã a rozdal
vûcné dary. Dostavila se s rodiãi pouze
dvû miminka. A to Michaela Jaro‰ová a

Samuel BroÏ. Dal‰í miminka byla Martin Drábek a Antonín Hora. Dostaly
dûtsk˘ kufﬁík na hraãky a maminky
rÛÏi.
Letos byl jen jeden prvÀáãek a to Jan
BroÏ, kter˘ dostal ‰kolní pomÛcky. A
nakonec patnáctiletí. Tûch bylo tento
rok pût. Eli‰ka MuÏíková, Jana Svobo-

dová, Petr Jurczak, Luká‰ Guttmann a
Jakub Porada. V‰ichni obdrÏeli stﬁíbrn˘
ﬁetízek s pﬁívû‰kem. Po pﬁedání dárkÛ
se odebrali pﬁítomní ven na hromadné
fotografování. Poté bylo pﬁipraveno
malé obãerstvení, které pﬁipravila
Alena Pincová.
ZdeÀka âerná, redaktorka

Vítání obãánkÛ je vÏdy slavnostní
událostí pro obãany na‰í obce

Pﬁedávaní dárkÛ v zasedací místnosti OÚ.

PrvÀáãek Honzík BroÏ se starostou.

Miminka Michaela Jaro‰ová a Samuel BroÏ se starostou.

Pﬁes obec se
pﬁehnala vichﬁice
T˘den po velké prÛtrÏi mraãen se pﬁehnala pﬁes na‰í obec vichﬁice, která vyvrátila lípu u kostela. Na‰tûstí se tento
pád obe‰el bez zranûní obãanÛ.
Podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí se podíleli na odstranûní ‰kod.
ZdeÀka âerná, redaktorka
VáÏení spoluobãané,
touto cestou se na Vás obracím s
prosbou. Pokud máte nûjaké pﬁipomínky, nápady nebo názory, napi‰te to na
papír a já to ráda uveﬁejním do na‰eho
obãasníku.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 05/2009 konaného dne 02. 07. 2009
I.
ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE
U PANNY SCHVALUJE
1. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
1/2009;
2. vyhlá‰ení zámûru na prodej níÏe
uveden˘ch obecních pozemkÛ:
■ pozemek p.ã. 71 o v˘mûﬁe 95 m2,
k.ú. Bláhov,
■ pozemek p.ã. 69 o v˘mûﬁe 89 m2,
k.ú. Bláhov,
■ pozemek p.ã. 485 o v˘mûﬁe 14
m2, k..ú. Homole u Panny.
II.
ZASTUPITELSTVO OBCE SOUHLASÍ
3. s uzavﬁením smlouvy o dílo na opravu komínového tûlesa u bytovky 47
s panem Luká‰em Payerlem s realizací v termínu ãervenec - srpen
2009;
4. s nákupem sekacího zaﬁízení SAMSON jako pﬁíslu‰enství k pohonné
jednotce DSK 316;
5. s realizací pozemkov˘ch úprav a to
pﬁevodem níÏe uveden˘ch parcel
z katastrálního území Horní Zálezly

do katastrálního území Suletice:
■ pozemky par.ã. 190 (RD ã.p. 17),
189, 191 a 192 - Petr a Dana Anto‰ovi,
■ pozemky par. ã. 187 (RD ã.p. 20),
188/1, 188/2 a 188/3 - Jindﬁich
a Jitka Beránkovi,
■ pozemky par. ã. 195/1 (RD ã.p.
13), 195/2, 196, 198/2 a 221/6 - Ing.
TaÈána Nováková;
6. s realizací pozemkov˘ch úprav a to
pﬁevodem níÏe uveden˘ch parcel
z katastrálního území ¤epãice do
katastrálního
území
Homole
u Panny:
■ pozemky p.ã. 254/2, 257, 245/27 Vít Hﬁíbal.

III.
ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE U PANNY VZALO NA VùDOMÍ
7. informaci o stavu realizace projektu
Czech POINT, o stavu realizace datov˘ch schránek a o v˘zvû k vybudování technologického centra na
ORL;
8. Ïe poÏadavek obãana Josefa Dobiá‰e na písemnou odpovûì pﬁedsedy
finanãního v˘boru k jeho Ïádosti
o provûﬁení oprávnûnosti v˘dajÛ
uskuteãnûn˘ch obcí v roce 2006, je
neoprávnûn˘. Îádost byla finanãním
v˘borem pro‰etﬁena, v˘sledek ‰etﬁení projednán na zasedání Zastupitelstva obce ã. 09/2008 dne 18. 12.
2008 za úãasti obãana J. Dobiá‰e.
Bylo pﬁijato usnesení (oddíl III., bod
6.). Starosta obce pak doporuãen˘m
dopisem znovu písemnû obãana J.
Dobiá‰e seznámil s v˘sledkem ‰etﬁení provedeném finanãním v˘borem
a jeho zdÛvodnûním.

V na‰i obci bude Czech POINT v provozu od listopadu 2009.

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 06/2009 konaného dne 03. 09. 2009
I.
ZASTUPITELSTVO OBCE HOMOLE
U PANNY SCHVALUJE
1. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
2/2009;
2. zv˘‰ení nájemného v obecních bytech od 01. 01. 2010 v souladu se
zákonem ã. 40/2006 Sb., o jednostranném zvy‰ování nájemného a
Sdûlením MMR ã. 180/2009 Sb.
Hodnota mûsíãního nájemného v
roce 2010 v Kã/m2 bude 21,02 Kã;
3. pﬁedloÏenou studii revitalizace objektu OÚ.
II.
ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
4. s podáním Ïádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na
projekt ﬁe‰ící rekonstrukci veﬁejného
osvûtlení ve Lhotû pod Pannou, obnovu vodu propustné místní komunikace v Homoli u Panny a Hasli-

cích, obnovu místní komunikace v
Bláhovû, veﬁejnou zeleÀ - sadové
úpravy prostranství návsi Homole u
Panny a nákup techniky pro údrÏbu
zelenû;
5. se zahájením procesu odprodeje
ãásti pozemku p.ã. 124 podle návrhu
pﬁedloÏeného panem Tomá‰em Korãákem za podmínky, Ïe se souãasnû
s tím bude realizovat odprodej ãásti
pozemku p.ã. 124, navazující na pozemek p.ã. 118, kter˘ je ve vlastnictví Miroslava a Ludmily Nováãkov˘ch;
6. s poskytnutím pÛjãky z FRB ve v˘‰i
50 000,- Kã paní Lence KalcÛ pﬁi splnûní podmínek stanoven˘ch Opatﬁením ã. 1/2008.
III.
ZASTUPITELSTVO OBCE
NESOUHLASÍ
7. s odprodejem ãásti pozemku

p.ã. 115 v k.ú. Homole u Panny;
8. s v˘stavbou fotovoltaické elektrárny
firmou ALFECU, s.r.o. na pozemcích
p.ã. 338 a 339 v k.ú. Homole u
Panny z dÛvodu, Ïe pﬁedmûtné pozemky se podle schváleného
ÚPnSÚ Obce Homole u Panny nacházejí v zastavitelném území obce
a nejsou tímto plánem urãeny pro
podnikatelskou ãinnost.
IV.
ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY VZALO
NA VùDOMÍ
9. písemné uji‰tûní odboru dopravy
KÚÚK o zabezpeãení zimní údrÏby komunikace III-26027 Suletice - kﬁiÏovatka B˘Àov.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
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V˘let do Dvora Králové
Pﬁedposlední t˘den v srpnu, v sobotu 22. 8., byl pﬁipraven zájezd od
kulturního v˘boru do Dvora Králové.
Pﬁihlá‰ení v˘letníci se dostavili ráno
v sedm hodin na náves v Homoli. Nasedli do pﬁistaveného autobusu
a mohlo se vyrazit. Po tﬁíhodinové
cestû a jedné vût‰í zastávce na protaÏení koneãnû dorazili pﬁed brány ZOO.
Pan Frk, pﬁedseda kulturního v˘boru,
zakoupil vstupenky a dal na prohlídku
rozchod aÏ do 16ti hodin. A pﬁítomní se
roze‰li. Kdo chtûl, mohl se svést vláãkem nebo koÀsk˘m povozem. Obãerstvit se mohli v restauraci U Lemura
nebo v jiném rychlém obãerstvení, ale
také svaãinou z domova. Po prohlídce
ZOO se spoãítali v˘letníci a mohlo se
vyrazit na cestu domÛ. Zpátky do Homole autobus dorazil kolem 19té hodiny.
Krátce z historie ZOO. Ta byla oficiálnû otevﬁena pro veﬁejnost 9. kvûtna
1946. Pak se pomalu rozrÛstala z
6,5 ha na nynûj‰ích 28 ha. Kolekce zvíﬁat byla roz‰íﬁena o ﬁadu vzácn˘ch
a exotick˘ch druhÛ. Roãnû zahradu
nav‰tíví aÏ 250 tisíc osob. V souãasné
dobû dosahuje ZOO v˘jimeãn˘ch svûtov˘ch úspûchÛ v chovu nosoroÏcÛ,
Ïiraf, zeber, buvolÛ a dal‰ích druhÛ antilop. Poãtem drÏen˘ch zvíﬁat je nejvût‰í u nás a je nejznámûj‰í i nejslavnûj‰í
ãeskou ZOO.
Jako jediná v âR nabízí v létû safari,
kde náv‰tûvníci projíÏdûjí v safaribusu
mezi volnû vypu‰tûn˘mi zvíﬁaty. Safari
bylo poprvé otevﬁeno 8. kvûtna 1989.

Zúãastnili se i ti nejmen‰í.

ZdeÀka âerná,
redaktorka

Hromadné foto pﬁi pﬁíjezdu domÛ.
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Sãítání úãastníkÛ zájezdu panem Frkem.

Z ãinnosti Obecního úﬁadu
■ Dne 22. 06. 2009 probûhlo na
obecním úﬁadû jednání se zástupcem spoleãnosti Europ, a.s., Praha.
Pﬁedmûtem jednání byla moÏnost a
podmínky pro realizaci poradenské
ãinnosti u akcí financovan˘ch z prostﬁedkÛ EU. Konkrétnûji byl projednán projekt „Rekonstrukce veﬁejného osvûtlení Lhota pod Pannou“ a
doprovodné akce, které bude nutné
zahrnout do tohoto projektu s cílem
zv˘‰it ‰ance na získání dotace z EU.
■ Dne 23. 06. 2009 se zúãastnil starosta obce Ladislav Ptáãek spoleãného
setkání starostÛ obcí Ústecka v rámci
Hejtmanského dne. Bylo hovoﬁeno o
problémech, plánech a rozvojov˘ch zámûrech Ústeckého kraje.
■ Dne 25. 06. 2009 se starosta Ladislav Ptáãek a Zdenûk Pinc zúãastnili zasedání Regionálního sdruÏení
vlastníkÛ obecních a soukrom˘ch
lesÛ - SVOL Severní âechy, âeskolipsko. Pﬁedmûtem jednání bylo financování údrÏby lesÛ, problematika získávání dotací a zku‰enosti z
prodeje dﬁeva.
■ Dne 29. 06. 2009 se uskuteãnilo
jednání se zástupci projekãní firmy Archateliér 2000, a.s. Ústí nad Labem.
Bylo projednána moÏnost zpracování
dílãích projektÛ akcí s cílem maximálnû
splnit preferenãní kritéria u zámûru:
zlep‰ení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce. Jedná se o
plnûní specifick˘ch podmínek pro poskytnutí dotace na základû Programu
rozvoje venkova, podopatﬁení III.2.1.1
Obnova a rozvoj vesnic.
■ Dne 07. 07. 2009 zahájil Finanãní úﬁad Ústí nad Labem, v souladu s
§10 zákona ã. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, kontrolu. Pﬁedmûtem kontroly byl v˘bûr, vymûﬁování a vrácení správních poplatkÛ, dle poloÏky
21 písm. c) sazebníku správních poplatkÛ, zákon ã. 634/2004 Sb., o
správ. popl., ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ. Závûr zprávy z kontroly ve vybírání, vymûﬁování správních
poplatkÛ nezji‰tûny Ïádné závady.
■ Dne 08. 07. 2009 absolvoval místostarosta Mgr. Václav Kavan ‰kolení
na instalaci a obsluhu pracovi‰tû
Czech POINT.
■ Dne 16. 07. 2009 pﬁedal starosta

obce na âeské lesy, a. s. Velemín
podklady pro pﬁevod lesÛ v k.ú. Suletice do vlastnictví obce.
■ Dne 22. 07. 2009 byla zahájena
stavební akce „Oprava komínového tûlesa u bytovky 47“.
■ Dne 23. 07. 2009 obdrÏel OÚ
oznámení Katastrálního úﬁadu pro
Ústeck˘ kraj o provedení vkladu
práva zapsáním v katastru nemovitost. Jde o realizaci smlouvy o bezúplatném pﬁevodu pozemkÛ uzavﬁenou s Pozemkov˘m fondem âR.
Obec se stala vlastníkem pozemkÛ
par. ã. 232/1 a 262 v k.ú. Homole u
Panny.
■ Dne 28. 07 .2009 obdrÏel OÚ
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na
projekt: Typov˘ projekt - Czech POINT
- Kontaktní místo (Plná verze). Dotace
ze strukturálních fondÛ ERDF je ve v˘‰i
79 837,- Kã (85%), rozpoãet obce bude
zatíÏen ãástkou 14 090,- Kã (15%).
Akce je realizována prostﬁednictvím Integrovaného operaãního programu
(IOP).
■ Dne 05. 08. 2009 provedla
Okresní správa sociálního zabezpeãení v Ústí nad Labem kontrolu pojistného a plnûní úkolÛ v nemocen-

ském poji‰tûní a dÛchodovém poji‰tûní. V Protokolu ã. 1075/09 je
konstatováno, Ïe zamûstnavateli se
neukládají Ïádná opatﬁení k nápravû.
■ Dne 21. 08. 2009 provedla Geodézie Alfa, s.r.o. vyt˘ãení obvodu staveni‰tû - rozdûlení pozemku p.ã. 262 v
k.ú. Homole u Panny na 3 stavební parcely. Rozdûlení je v souladu s ÚPnSÚ
Obce Homole u Panny.
■ Dne 24. 08. 2009 podepsal starosta Ladislav Ptáãek „Souhlasné
prohlá‰ení“ vystavené Lesy âeské
republiky, s.p. Dokument se t˘ká
pﬁevodu lesních pozemkÛ v kat.
území Suletice do vlastnictví obce.
■ Dne 26. 08. 2009 bylo pﬁedáno na
Státní zemûdûlsk˘ intervenãní fond
(SZIF) Hlá‰ení ã. 2 o zmûnách v rámci
PRV. Hlá‰ení se t˘kalo pﬁeãíslování
parcel u lesních pozemkÛ po‰kozen˘ch
orkánem Kyrill.
■ Dne 09. 09. 2009 byl na základû
poÏadavku SZIF na doplnûní Hlá‰ení
ã. 2 o zmûnách v rámci PRV, pﬁedloÏen pﬁepracovan˘ projekt zalesnûní,
pﬁepracovan˘ základní projekt a
srovnávací tabulky prokazující pﬁeãíslování pozemkÛ.

Nûkolik vlastivûdn˘ch
zajímavostí z okolí na‰í obce
■ Podle dobov˘ch písemn˘ch pramenÛ nav‰tívil minimálnû dvakrát (poprvé
1. záﬁí 1853) velkobﬁezensk˘ zámek slavn˘ klavírní virtuos a geniální skladatel Ferenc Liszt (1811-1886), kter˘ vûnoval Karlu Chotkovi v roce 1840 klavírní skladbu Husitská píseÀ
■ Ve Velkém Bﬁeznû se narodil v rodinû Ïelezniãáﬁe dr. Emil Franke, ministr ‰kolství. Osobnû se podílel na otevﬁení ãeské obecné ‰koly v roce 1937.
Zemﬁel v Praze 1. prosince 1939.
■ Na katastru obce Velké Bﬁezno rostou dva památné stromy: BUK
LESNÍ - u betonového skeletu b˘valé drtírny kamene, obvod 485 cm, v˘‰e 30
m, stáﬁí 200 let -, JAVOR BABYKA - Ole‰nick˘ potok, mezi Velk˘m Bﬁeznem
a Valtíﬁovem, obvod 236 cm, 14 v˘‰e a stáﬁí 90 let.
■ Kousek od vrcholu Magnetovce - 521 m n. m. - vystupuje pásmo skal
s dominujícím 6-8 m vysok˘m skalním hﬁibem. Tato pﬁírodní památka je pozÛstatkem lávového pﬁíkrovu, tvoﬁeného dvûma v˘levy horniny. Spodní v˘lev je
porovitûj‰í a více zvûtral˘. Na tenké „noze“ sedí mohutn˘ „klobouk“ z horniny
odolnûj‰í vÛãi zvûtrávání.
ZdeÀka âerná, redaktorka
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I na‰í obec postihla velká voda
V sobotu 18. ãervence se strhla z nenadání prÛtrÏ mraãen a zaãalo pr‰et.
Pr‰elo krátce, ale staãilo to. Rybník v
Homoli pﬁetekl a kanály nestaãily pobírat valící se vodu, ta na nûkter˘ch místech probûhla nejednou zahradou.
T˘den poté se zase pﬁehnal siln˘ vítr,
kter˘ vyvracel a lámal stromy. Paní Holíková by chtûla podûkovat lidem, kteﬁí
se podíleli na úklidu kolem bytovky ã.43
po velké vodû.
•••
Vzhedem ke skuteãnosti, Ïe i na‰e
obec, která není v blízkosti velkého
vodního toku se mÛÏe stát obûtí záplav pﬁidávám pár uÏiteãn˘ch informací pro obãany na‰í obce...
Voda si vybrala cestu kolem bytovky ã.43.
•••
JAK SE P¤IPRAVIT NA POVODNù?
Povodnû jsou jednou z nejãastûj‰ích
krizov˘ch situací u nás. Jak se na nû
pﬁipravit a co dûlat, kdyÏ voda opadne,
Vám poradí Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor a
policie âR.
CO JE POVODE≈?
Povodní rozumíme pﬁechodné v˘razné zv˘‰ení hladiny vodních tokÛ nebo
jin˘ch povrchov˘ch vod, pﬁi kterém
voda jiÏ zaplavuje území mimo koryto
vodního toku a mÛÏe zpÛsobit ‰kody
anebo voda nemÛÏe doãasnû pﬁirozen˘m zpÛsobem odtékat z urãitého
území nebo je její odtok nedostateãn˘,
pﬁípadnû dochází k zaplavení území pﬁi
soustﬁedûném odtoku sráÏkov˘ch vod.

Vylití rybníku.

DùLENÍ POVODNÍ
Rozli‰ujeme 2 typy povodní:
■ pﬁirozená povodeÀ: zpÛsobená pﬁírodními jevy (tání, de‰Èové sráÏky, chod
ledÛ),
■ zvlá‰tní povodeÀ: zpÛsobená civilizaãními vlivy (porucha vodního díla,
která mÛÏe vést aÏ k havárii - napﬁ. protrÏení hráze).
ZávaÏnûj‰í je povodeÀ zvlá‰tní,
která mÛÏe nastat znenadání a její
dopady by byly katastrofální. Vznik
zvlá‰tní povodnû je v‰ak ménû pravdûpodobnûj‰í neÏ vznik pﬁirozené
povodnû.
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Voda probûhla i nejednou zahradou.

Jaké rozli‰ujeme stupnû
povodÀové aktivity (SPA)
1. SPA = BDùLOST
■ nastává pﬁi nebezpeãí povodnû a zaniká, pominou-li pﬁíãiny takového nebezpeãí,
■ za stav bdûlosti se pokládá rovnûÏ
situace takto oznaãená pﬁedpovûdní
povodÀovou sluÏbou,
■ pﬁi 1. SPA je‰tû nedochází k vybﬁedení toku a jeho rozlivÛm, a tedy ani k
hmotn˘m ‰kodám na majetku.
2. SPA = POHOTOVOST
■ vyhla‰uje jej pﬁíslu‰n˘ povodÀov˘
orgán, kdyÏ nebezpeãí povodnû pﬁerÛstá v povodeÀ a v dobû povodnû, kdy
v‰ak je‰tû nedochází k vût‰ím rozlivÛm
a ‰kodám mimo koryto,
■ pﬁi 2. SPA jiÏ dochází k prvním rozlivÛm, které v‰ak nepáchají vût‰í ‰kody
na majetku,
■ dochází vût‰inou k zaplavování pﬁíbﬁeÏních luk a porostÛ,
■ aktivují se povodÀové orgány a dal‰í
sloÏky povodÀové sluÏby.
3. SPA = OHROÎENÍ
■ vyhla‰uje pﬁíslu‰n˘ povodÀov˘ orgán
v dobû povodnû pﬁi bezprostﬁedním nebezpeãí nebo pﬁi vzniku vût‰ích ‰kod,
ohroÏení majetku a ÏivotÛ v záplavovém území,
■ pﬁi 3. SPA dochází k zaplavování
mûst a obcí, a proto se provádûjí zabezpeãovací ãi záchranné práce.
JAK SE NA POVODNù P¤IPRAVIT
Bydlíte-li v záplavové oblasti, pﬁipravte se na povodeÀ pﬁedem (jak dlouhodobá opatﬁení, tak okamÏité kroky k ﬁe‰ení pﬁi jiÏ hrozícím zaplavení obydlí).
a) dlouhodobá pﬁíprava:
■ pro stavbu obydlí si vytipujte místo,
které nebude zaplaveno. Jste-li odhodláni stavût v místû, kde hrozí povodeÀ
(pasivní zóna, v aktivní zónû je to zakázáno), poãítejte s dodateãn˘mi náklady
na protipovodÀové úpravy obydlí (a
také s moÏn˘mi problémy s neochotou
poji‰Èoven pﬁi poji‰tûní domu)
■ zjistûte si na Va‰em obecním (mûstském) úﬁadû, do jaké v˘‰ky mÛÏe b˘t
zaplaveno Va‰e obydlí pﬁi pﬁirozené
povodni a za jak dlouho do Va‰í obce
dorazí prÛlomová vlna pﬁi zvlá‰tní povodni (pokud v místû Va‰eho bydli‰tû
hrozí),
■ pokud jiÏ Vá‰ dÛm stojí, zvaÏte
moÏné dodateãné stavební úpravy,
které ochrání Vá‰ majetek (napﬁ. izolace, zpûtné klapky v potrubí...) - tyto informace naleznete u specializovan˘ch

firem (napﬁ. kaÏdoroãnû na veletrhu
Envibrno - Watenvi).
b) krátkodobá pﬁíprava (tûsnû pﬁed
opu‰tûním obydlí):
■ pokud jste majiteli auta, pﬁipravte jej
k evakuaci nebo ho vãas odvezte na
bezpeãné místo,
■ odveìte do bezpeãí domácí a hospodáﬁská zvíﬁata,
■ pﬁipravte si prostﬁedky pro zabezpeãovací práce (pytle s pískem ...),
■ uzavﬁete pﬁívod vody, plynu a elektrické energie,
■ uhaste otevﬁen˘ oheÀ v topidlech,
■ pﬁipravte evakuaãní zavazadla pro
v‰echny ãleny rodiny,
■ informujte se o zpÛsobu a místû,
kam se v pﬁípadû evakuace pﬁemístíte,
■ pﬁestûhujte majetek v domû do míst,
která nejsou ohroÏena povodní (vy‰‰í
podlaÏí),
■ utûsnûte kanalizaci a odpady v pﬁízemí a ve sklepech,
■ sledujte zprávy sdûlovacích prostﬁedkÛ,
■ odstraÀte nebo ﬁádnû zajistûte snadno odplavitelné pﬁedmûty v okolí budovy,
■ v budovû ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpeãné látky
(chemikálie, apod.),
■ ﬁiìte se pokyny orgánÛ obce a záchranáﬁÛ (zvl. pﬁi evakuaci),
■ pﬁi odchodu z domu zabezpeãte
vchod a okna.

Na co byste se mûli
zamûﬁit po povodni
Zkontrolujte své obydlí, zejména:
■ statickou naru‰enost,
■ obyvatelnost bytu/domu,
■ rozvody energií (plyn, elektﬁina),
■ stav studny,
■ stav kanalizace a rozvodÛ vody,
■ pokud neklesne hladina spodní vody,
neãerpejte vodu ze sklepÛ domÛ
(pomûr tlakÛ - nebezpeãí zborcení).
Podle pokynÛ hygienika:
■ zlikvidujte potraviny zasaÏené
vodou,
■ zlikvidujte polní plodiny zasaÏené
vodou,
■ zlikvidujte uhynulé domácí zvíﬁectvo,
které bylo usmrceno povodní (vÏdy
pouÏívejte ochranné prostﬁedky!),
■ nahlaste hygienikovi v˘skyt úhynu cizích domácích a divok˘ch zvíﬁat,
■ nepijte vodu z místních zdrojÛ,
pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v pﬁípadû potﬁeby si u
obecního (mûstského) úﬁadu vyÏádejte:
■ finanãní pomoc,
■ pitnou vodu, potraviny, sezónní obleãení, hygienické potﬁeby,
■ potﬁebné náﬁadí (pro likvidaci povodÀov˘ch ‰kod),
■ dal‰í potﬁebné prostﬁedky (dezinfekãní, ochranné atd.).
Pﬁi obnovû studní a zdrojÛ pitné
vody se ﬁiìte pokyny odborníkÛ a
zabezpeãte:
■ vyãi‰tûní studny a odãerpání zneãi‰tûné vody,
■ chemické o‰etﬁení vody ve studni,
■ laboratorní provûﬁení kvality vody,
■ povolení hygienika o pouÏívání obnoveného zdroje pitné vody.
Kontaktujte Va‰i poji‰Èovnu ohlednû
náhrady ‰kody:
■ ohlaste pojistnou událost poji‰Èovnû
v souladu s pojistn˘mi podmínkami,
■ vyhotovte soupis ‰kod, pﬁípadnû je
zdokumentujte (fotografie, znaleck˘
posudek, úãty, svûdectví),
■ pﬁi ﬁe‰ení pojistné události postupujte podle pokynÛ poji‰Èovny,
■ po uzavﬁení ‰etﬁení bude následovat
od‰kodnûní (náhrada ‰kody).
Pokud moÏno aktivnû se zapojte pﬁi
likvidaci následkÛ povodní:
■ informace o moÏnosti zapojit se do
obnovovacích prací lze obdrÏet od
obecního (mûstského) úﬁadu,
■ jednejte s rozvahou, pomáhejte
sousedÛm, star˘m a nemocn˘m
lidem,
■ dodrÏujte pokyny územnû pﬁíslu‰n˘ch správních úﬁadÛ,
■ dbejte dodrÏování hygienick˘ch
zásad pﬁi pracích na území zasaÏeném
povodní a nechte si ﬁádnû o‰etﬁit kaÏdé
otevﬁené zranûní,
■ odstranûní ‰kod zpÛsoben˘ch povodní lze v ﬁadû pﬁípadÛ zvládnout svépomocí; nepodceÀujte nebezpeãí dlouhodobé práce v extrémních podmínkách,
■ odstranûní ‰kod zpÛsoben˘ch povodní je dlouhodob˘ proces nároãn˘ na
materiální, finanãní a psychologickou
podporu; vzájemná pomoc a sociální
péãe o postiÏené je vût‰inou nezbytná
a je vhodné ji co nejvíce vyuÏívat.
ZdeÀka âerná,
redaktorka
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● „Ani jsme nevûdûli, Ïe máme tolik
pﬁíbuzn˘ch,“ povídá paní Troníãková
paní Vymazalové.
„A jak to, Ïe jste na to pﬁi‰li aÏ teì?“
„Koupili jsme si novou ,oktávku‘!"

✐

Pro zábavu
a chytré hlavy

● Zastavil pﬁíslu‰ník ﬁidiãe automobilu a pﬁekvapil ho otázkou:
„Neznáte dopravní pﬁedpisy?“
„A co byste potﬁeboval vûdût?“ odpovûdûl hbitû automobilista.

Fotograf vyfotil skupinku horolezcÛ – odpovídá
fotografie skuteãnosti, nebo ne?
„Tak si pﬁedstavte: koupil jsem
si los a vyhrál jsem novou ,oktávku‘. A dokonce jsem sehnal
garáÏ!“ chlubil se pan Vyskoãil
svému známému.
„To máte kliku jako od blázince! Nové auto a je‰tû k tomu
garáÏ. To se vám to jezdí,“ konstatoval znám˘.
„Jak se to vezme,“ pokraãuje

Homolsk˘

Lord Percy se
procházel se
sv˘m americk˘m
hostem po zahradû a po golfovém
hﬁi‰ti. Ameriãana
upoutal krásn˘
trávník pﬁed zámkem. Vyptával se
na jeho pûstování.
Lord Percy mu
sdûloval: „âasto
trávník sekáme,
pak hnojíme
a válcujeme a kropíme.“ „TotéÏ dûláme u nás doma,
a pﬁece takov˘
trávník nemáme,“
ﬁekl Ameriãan.
„V tom musí b˘t
je‰tû nûco jiného.“ Lord Percy
dodal: „Také jej
na jaﬁe pﬁihnojujeme popelem ze
dﬁeva.“ „To dûláme rovnûÏ,“ odvûtil Ameriãan. Lord
Percy se zadumal: „A dûláte
to uÏ také tﬁi sta
let?“

pan Vyskoãil. „GaráÏ je pûkná,
auto taky, ale kdyÏ chci v pátek
odpoledne vyjet na v˘let, musím
vstávat v pÛl ‰esté.“
„To pﬁece není moÏné, vÏdyÈ ta
Praha není tak veliká?“ divil se
znám˘.
„To není, to máte pravdu. Ale
kdyÏ já musím dvakrát pﬁestupovat na jinou elektriku!“

Spojte postupnû pﬁímkami v‰echny
body od ãísla 1 do ãísla 48.

Poznáte, která kruÏnice má prÛmûr
obdelníku ã. 1 a která obdelníku ã. 2?

Která z jedenácti dûlov˘ch koulí
mÛÏe b˘t vystﬁelena z hlavnû?
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