Periodický tisk územního samosprávného celku *ročník 2020

Vážení občané,
od minulého vydání našeho Zpravodaje se něco málo změnilo, co se týká koronavirové krize, a snad se
dá říct, ţe se nám blýská na lepší zítřky. Nebo tomu alespoň musíme věřit, protoţe nejhorší, co by se
nám mohlo stát, je ztráta naděje a víry v lepší časy. Děkuji Vám, ţe jste tak důslední v nařízeních
vlády a chráníte sebe i své okolí.
Ţivot se nám sice poslední dobou ztíţil a zkomplikoval, ale úplně nezastavil. Nezastavilo se ani
budování kanalizace a proto Vám zprostředkuji poslední informace z její výstavby:
V následujícím období by se měly začít práce na stoce A6 – tj. na dolním konci obce po humenní
cestě od obchodu k č. p. 289, 290 (Lejhancovi). Na horním konci se bude pokračovat v rozestavěných
úsecích na hlavní stoce A - cesta od Jílkových k Faimanovým.
Dále od Vás dostávám dotazy, kdy si budete moci vybudovat soukromou část kanalizační přípojky.
Plán je následující: Během měsíce května bychom měli dostat vyrozumění ze Stavebního úřadu
v Poličce, ohledně územního souhlasu k vybudování kanalizačních přípojek. Od června bychom poté
občanům za poplatek 1500,-Kč vydávali odsouhlasenou projektovou dokumentaci k soukromým
přípojkám. Informace k předávání budou zveřejněny v dalším Zpravodaji.

Poté můţe začít budovat přípojku ten, kdo jiţ bude mít u své nemovitosti zřízenou veřejnou část
přípojky s revizní šachtou. Samotné napojení do revizní šachty však bude moci majitel nemovitosti
provést aţ po spuštění zkušebního provozu celé kanalizace, předpokládá se termín březen 2021.
Co se týká dosavadního financování, předkládáme jednoduchý přehled prozatím proinvestovaných
prostředků a přijatých dotací Dobrovolným svazkem Oldřiš-Borová, které zpracovala účetní svazku
Ing. R. Trojáková.
M. Serafin
__________________________________________________________________________________
DSO Oldřiš- Borová
Přehled přijatých transferů (dotací) a proinvestovaných finančních prostředků na stavbu
kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová za období 2010 – 2020
Stav ke dni:
29. 2. 2020
Celkový rozpočet stavby kanalizace a ČOV je:
184.932.618,41 Kč
Obec Oldřiš

Obec Borová

Celkem v Kč

Rozestavěnost = nedokončený DHM

27 284 442,31 Kč

41 746 482,84 Kč

69 030 925,15 Kč

Dotace (investiční příspěvky) od obcí

23 307 237,38 Kč

42 019 091,74 Kč

65 326 329,12 Kč

Dotace z Pardubického kraje

1 600 000,00 Kč

2 400 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč

Dotace od MŢP, program OPŢP

8 557 062,39 Kč

14 108 762,40 Kč

22 665 824,79 Kč

Zůstatek na běţném účtu DSO ke dni 29. 2. 2020 je
Členění nákladů a dotací na jednotlivé obce:
- stavba čističky odpadních vod - rozdělení 40% Oldřiš, 60% Borová
- vedlejší ostatní náklady - rozdělení 40% Oldřiš, 60% Borová
- stavba kanalizace - dle skutečné fakturace od zhotovitele

ZDS = zadávací dokumentace stavby
Sledované období = únor 2020

22 961 228,76 Kč

Dopis projektového manažera k probíhající výstavbě:
Váţení občané obcí Borová a Oldřiš,
dovolte, abych Vás informoval o stavu stavebních prací na společně realizované zakázce
„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“. Stavba je termínově i realizačně za polovinou, ke konci
března 2020 je jiţ postaveno přes 10 km hlavních kanalizačních řadů a 234 domovních přípojek o
délce více neţ kilometr. Ve spodní části Oldřiše jiţ stojí monolitická konstrukce čistírny odpadních
vod a pracuje se na vyzdívkách. Největší stavební „bum“ nás čeká ale letos. Na stavbě v současné
době pracuje 10-12 pracovních čet. Naším záměrem je dokončit hlavní stavební práce ještě v letošním
roce. Bohuţel není vše pozitivní, a tak v současné době na stavbě řešíme dvě pochybení, která nastala
při provádění zemních prací.
První pochybení nastalo při výstavbě stoky B v komunikaci III/35724 v Borové. Podzhotovitel
Sdruţení udělal výškovou chybu při zaměření stokové sítě a potrubí na svém úseku ukončil výš, neţ
bylo stanoveno projektovou dokumentací. Tato chyba byla řešena s autorizovaným projektantem
stavby a bylo navrţeno řešení, které nemá vliv na navazující stoky. Zároveň proběhlo sondování a
proměření domovních vývodů touto změnou dotčených a všechny je moţné gravitačně odkanalizovat.
Tato chyba tedy nemá vliv na kvalitu a provoz kanalizace jako takové.
Druhé pochybení vyvstalo z provedených zátěţových zkoušek na komunikaci III/35724, kdy na
některých místech nebylo dosaţeno předepsané únosnosti základové spáry. Toto můţe způsobit
několik faktorů, ke kterým se vyjadřovali i autorizovaný geolog a hydrogeolog, kteří na stavbě dělají
průběţné kontroly. Místní geologie je sloţitější o fakt, ţe kanalizace je stavěna pod úrovní hladiny
vody v blízko tekoucím Černém potoce. Výkopy jsou tedy hodně zvodnělé a na zpětný zásyp jsou
kladené přísné podmínky. Dle provedených statických zkoušek vyšel dobrý poměr zhutnění, je tedy
zřejmé, ţe hutnění při zásypech bylo provedeno dobře, nicméně jen toto kvalitu nezajistí a přítomnost
spodní vody udělá své i tak. Proto se všechny výkopy v III/35724 prováděly v loňském roce, aby
mohla spodní část výkopů dostatečně dosednout před realizací nové komunikace. A k tomu také došlo.
Při těchto zatěţovacích zkouškách se také prováděly i sondy provedených zásypů a v některých
místech nebyl úplně splněn poţadavek projektu na poměr kameniva a původní zeminy v mocnosti
zásypu. K této chybě došlo z důvodu neodečtení podkladní vrstvy komunikace, kdy pracovníci
podzhotovitelských firem měli počítat vrstvu štěrku od základové spáry, a ne od úrovně komunikace.
Tuto skutečnost ještě prověřujeme dalšími sondami, nicméně Vás chceme ujistit, ţe postoj generálního
dodavatele, sdruţení společností: „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“, je zde jasný,
případnou nekvalitu odstraníme a dílo bude předáno v projektem poţadovaných parametrech.
Závěrem bych Vám chtěl všem poděkovat za dosavadní shovívavost a trpělivost s našimi
pracovníky, stejně tak i s pracovníky všech podzhotovitelských firem. Stavba svým rozsahem patří k
těm větším a nelze ji postavit v krátkém čase a bohuţel nás tedy ještě čeká několik měsíců práce na
naší straně a nepříjemností a omezení na straně Vaší. Kaţdopádně ale směřujeme ke zdárnému cíli a v
jeho dosaţení nám nic nebrání.
M. Kunc, projektový manaţer Gasco spol. s.r.o.

Zápis do Mateřské školy Oldřiš
Mateřská škola Oldřiš vyhlašuje zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020 / 2021
Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním a
středním, vyšší, a jiném vzdělávání a v souladu s ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním
vzdělávání v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k
ochraně obyvatelstva a v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID–19 opatření k organizaci
zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v květnu a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Rodičům dětí, které spadají do školského obvodu MŠ budou tiskopisy doručeny.
Rodiče dětí, kteří nemají v obci trvalé bydliště, nebo nespadají do školského obvodu a mají zájem o
zápis do MŠ, prosím kontaktujte nás na telefonním čísle 776 828 157. Telefon platí i pro případné
dotazy všech rodičů.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, ţe je dítě proti nákaze imunní nebo
se nemůţe očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní
povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti
zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
V případě, ţe dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat
na dálku praktického lékaře a vyţádat si od něj potvrzení, ţe je dítě proti nákaze imunní nebo se
nemůţe očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí
do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do
mateřské školy nedocházejí.
Vyplněné tiskopisy prosím vložte do poštovní schránky mateřské školy do 16. května 2020
Věra Rensová, ředitelka školy

-----------------------------------------------------------------------------------Nezalévat

vodou

z potoka!

Připomínáme občanům, ţe stále platí zákaz
odběru povrchových vod (z vodních toků a
vodních nádrţí) pro účely zalévání zahrádek,
zahrad, trávníků, všech sportovišť (kurty,
sportovní hřiště apod.), napouštění bazénů a
mytí motorových vozidel v celém správním
území ORP Polička – tedy i pro Oldřiš. Zákaz
byl vydán v srpnu 2018 a dosud nebyl zrušen!!
Protože se očekává i letošní rok jako
výrazně suchý, žádáme občany, aby s vodou
všeobecně šetřili a zbytečně neplýtvali ani
vodou z veřejného vodovodu.

Hlášení místního rozhlasu
Upozorňujeme na změnu, která se týká
hlášení zpráv místním rozhlasem: Hlášení bude
nově oznamováno gongy - jiţ nebudou
předem hrát písničky. Důvodem je nový
software informačního systému, který je nyní
k hlášení rozhlasem pouţívaný a dalším
důvodem je respektování autorských práv
k písním.
-red-

POZOR!!
16. 5. 2020 NEproběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Dle svozové firmy je svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu odloţen na podzimní
termín.

Termíny zubní lékařské pohotovostní služby od 1. 5. - 30. 8. 2020
1.5. 2020
2.-3.5.2020
8.5.2020
9.-10.5.2020
16.-17.5.2020
23.-24.5.2020
30.-31.5.2020
6.-7.6.2020
13.-14.6.2020
20.-21.6.2020
27.-28.6.2020
4.-5.7.2020
6.7.2020
11.-12.7.2020
18.-19.7.2020
25.-26.7.2020
1.-2.8.2020
8.-9.8.2020
15.-16.8.2020
22.-23.8.2020
29.-30.8.2020

MDDr.
MUDr.
MDDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MDDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr., MBA
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Janoušková
Kučerová
Martinec
Novák
Nováková
Oliva
Sejkorová
Ševčík
Švecová
Burešová
Adamcová
Adamec
Bidmonová
Vlčková
Cacek
Elčknerová
Feltlová
Kašpar
Kašparová
Sýkorová
Kossler

Karolína
Marta
Vojtěch
Peter
Lenka
Vladimír
Jitka
Stanislav
Dagmar
Ivana
Markéta
Stanislav
Ivana
Barbora
Tomáš
Irena
Eva
Miroslav
Leona
Pavla
Pavel

Polička, Smetanova 55
Polička, Smetanova 55
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Dolní Sloupnice 188
Dolní Sloupnice 188
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Husova 25
Polička, 1. máje 607
Litomyšl, Šmilovského 1122
Litomyšl, Smetanovo nám. 97
Polička, Hegerova 373
Polička, Hegerova 373
Dolní Újezd 383
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
Trstěnice 184
Polička, 1. Máje 606
Bystré, nám. Na Podkově 25
Polička, Růţová 195
Polička, Růţová 195
Litomyšl, Mariánská 1137
Polička, Haškova 445

731 262 633
461 724 635
737 006 138
465 549 236
465 549 236
461 614 614
606 202 501
461 724 423
461 613 663
461 614 569
461 725 987
461 725 987
461 631 126
737 006 138
461 634 157
733 152 435
606 182 715
775 724 524
775 724 524
461 614 614
461 724 369

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba

Půjčování víceúčelového
sportovního areálu
Připomínáme podmínky pro půjčování areálu:
- Areál je zamčený a půjčovaný je na základě předchozí
rezervace nebo zavoláním na kontaktní telefon, zaplacením
poplatku a předáním klíčů.
- Sportovní náčiní (rakety, pálky,..) si nosí kaţdý návštěvník
vlastní. Míče jsou v areálu k dispozici.
- Rezervace se provádí na tel.: 724/729 318, 607/ 017 723
- Poplatek za půjčení areálu 50,- Kč / hodina. Poplatek je
splatný v plné výši i při uţívání hřiště méně neţ celou hodinu
a bude uhrazen při předání klíčů.
- Klíče se vrací ihned po ukončení uţívání areálu.
- Denní provozní doba víceúčelového sportovního areálu:
pondělí – pátek 14:00 – 21:00 hodin
sobota – neděle 10:00 – 21:00 hodin
o prázdninách je provoz areálu Po – Ne 08:00 – 21:00
V současné době je nutné dodrţovat i pravidla a podmínky pro
pohyb na sportovištích stanovaná v rámci opatření proti viru!

Poličská nemocnice a AZASS v době koronaviru - informace
Je to vlastně jen měsíc. Byl to ale měsíc sloţený z dlouhých dní. Byla to bouře informací, mnohdy
protichůdných a rozporuplných, příkazů, zákazů, mimořádných opatření, doporučení a důrazných
upozornění z vnějšku, ale také nasazení, úsilí, iniciativy, ochoty, tolerance, pochopení, trpělivosti,
důvěry, pomoci a solidarity.
Důsledky epidemie, či pandemie, koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19
neminuly samozřejmě ani pacienty a klienty (a jejich blízké) Poličské nemocnice, s.r.o., a Svazku obcí
AZASS, ani naše zaměstnance. Počet těch, se kterými se potkáváme při naší péči, je v řádu tisíců.
Těch, jeţ u nás ţijí dlouhodobě, někteří i natrvalo, je 270, a naprostá většina z nich jsou ti nejslabší,
nejohroţenější, nejzranitelnější a nejkřehčí z nás.
K prvním opatřením ihned po vyhlášení nouzového stavu patřilo omezení kontaktů s vnějším
prostředím. Vedle úplného zákazu návštěv byl také redukován provoz některých pracovišť či případně
změněn reţim práce u některých z nich. Bylo to nutné zejména z důvodu včasné eliminace rizik při
počátečním nedostatku osobních ochranných prostředků a také i jako reakce na souběţně se objevivší
útlum provozu ostatních poskytovatelů zdravotní péče v regionu.
Potom následovalo rozdělení našich pracovišť (těch základních je přes dvacet) do tří zón, které jsou
vzájemně odděleny (a označeny barvami „jako na semaforu“). Jsou to:
Zelená zóna – „Veřejnost bez omezení“
Oranţová zóna – „Veřejnost s omezeními“
Zde se mohou pohybovat vedle zaměstnanců jen ti s bezprostředním důvodem k návštěvě této zóny.
Jde takřka výhradně o pacienty, kteří směřují do odborných ambulancí, laboratoře, na rentgen či
ultrazvuk.
Červená zóna – „Pouze zaměstnanci, pacienti LDN a klienti domovů pro seniory“
Zóny platí jak na pracovištích v Poličce, tak i v Bystrém. Podrobné rozdělení je moţné najít na
situačních pláncích s připojeným popisem, které jsou rozmístěny po areálu v Poličce. Kaţdá zóna a
kaţdé pracoviště v nich mají své podmínky provozu a svá reţimová pravidla, která jsou neustále
zpřesňována. Je v nich sledován pohyb osob a materiálu, jsou identifikována příslušná rizika a
stanoveny podmínky eliminace těchto rizik.
Součástí těchto opatření je i úprava harmonogramů práce pracovišť a tam, kde je to moţné,
rozdělení pracovních týmů do více skupin, aby bylo zabráněno případnému přenosu infekce mezi nimi
a omezilo se riziko úplného výpadku provozu pracoviště.
Tato opatření patří do hygienicko-epidemiologických podmínek provozu poličské nemocnice a
AZASSu a jsou velice důleţitou součástí ochrany našich pacientů, klientů i zaměstnanců. Děkujeme
za jejich dodrţování.
Bezprostředně po vyhlášeného nouzového stavu jsme se potýkali, stejně jako všichni ostatní, s
nedostatkem osobních ochranných prostředků. Ty zpočátku i u nás suplovaly improvizované
pomůcky, z nichţ nejdůleţitější roli hrály šité látkové roušky, ať uţ vyráběné námi, či z větší části
přiváţené a zasílané do nemocnice a do našich domovů pro seniory od dárců z Poličky i okolních obcí.
Moc za ně všem děkujeme, neboť nám velice pomohly v pravou chvíli. Přestoţe se zásobení osobními
ochrannými prostředky postupně zlepšuje a v době vzniku tohoto článku jsme jimi ve většině poloţek
sortimentu pro charakter našeho provozu zásobeni téměř dostatečně, budou i nadále tyto šité
opakovaně pouţitelné roušky důleţitou součástí našich ochranných setů.
V souladu s příslušnými nařízeními vlády a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví
byly v nemocnici i v domovech pro seniory připraveny a aktivovány kapacity pro izolační reţimy pro
pacienty a klienty s onemocněním Covid-19. Zde pracujeme ve variantách sestav lokací a kombinací
příslušných prostorů umoţňujícími péči o jednotlivce i o skupiny pouţitelných podle moţných scénářů
vývoje.
Zavedli jsme také testování našich zaměstnanců indikativními testy prokazujícími protilátky proti
viru SARS-CoV-2 (tzv. rychlotesty). Ke dni vzniku tohoto článku nebyl u ţádného z testovaných
zaměstnanců výsledek pozitivní. Zaţili jsme a proţíváme karantény našich zaměstnanců, pacientů a
klientů. Jejich testování „velkými testy“ přináší naštěstí zatím negativní výsledky. Kéţ to tak zůstane i
nadále.
Svazek obcí AZASS je poskytovatelem mimo jiných i pečovatelské sluţby, jeţ je terénní sociální
sluţbou dle příslušného zákona (108/2006 Sb.). Tu zajišťujeme v některých členských obcích svazku
(včetně Poličky). V současné době se Pečovatelská sluţba AZASS řídí doporučenými postupy
vydaným MPSV a příslušnými pokyny Pardubického kraje. Svou kapacitu proto věnuje na nejnutnější
úkony této péče - jedná se zejména o donášku stravy, pomoc při osobní hygieně a pomoc při péči o
vlastní osobu.

I při poskytování této sluţby je přísně dbáno na eliminaci rizik a ochranu našich klientů a zaměstnanců
všemi dostupnými prostředky a moţnostmi.
Všechna uvedená reţimová i ostatní opatření, jakkoliv nepříjemná pro všechny zúčastněné, jsou
důleţitou součástí ochrany našich pacientů, klientů, zaměstnanců i veřejnosti. Souběţně se
připravujme na návrat do původního rozsahu našich činností. Jako první na této cestě je jiţ realizovaný
postupný náběh plného provozu ambulancí a zdravotnického komplementu (tj. shora zmiňované
oranţové zóny).
Na závěr nám, prosím, dovolte velice a srdečně poděkovat:
- všem dárcům roušek, ochranných štítů a pomůcek i dalšího materiálu
- všem našim zaměstnancům za obtíţnou, nelehkou, stresující a nesmírně obětavou práci
- všem našim klientům a pacientům i jejich blízkým a vám všem za trpělivost a toleranci
spojenou se všemi vyvolanými omezeními
- všem vám, i Vám osobně, za všemoţnou podporu, pomoc a solidaritu
Za Svazek obcí AZASS a Poličskou nemocnici, s.r.o.
Jiří Toman a Libor Stráník
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knihovna opět otevřena
Po několika dlouhých týdnech můţeme opět otevřít naši knihovnu a poslat kníţky do světa mezi
čtenáře. Však se uţ nemůţou dočkat a „tetelí“ se nedočkavě v regálech. Jsou mezi nimi i nějaké
novinky, tak budete mít, váţení čtenáři, z čeho vybírat.
A výzva pro děti: Milé děti a mládeţi, jiţ vás nebaví hrát hry na počítači a klábosit se svými
kamarády on-line? Zkuste něco jiného… vyuţijte volnější školní reţim ke splnění povinné školní
četby. Mimo to, ţe splníte úkol do školy, dozvíte se mnoho zajímavého a zaţijete neuvěřitelná
dobrodruţství, nebo plno legrace – záleţí, jakou knihu si zvolíte. Co máme v knihovně nového?
Například nové knihy od J. Verna – Tajemný hrad v Karpatech nebo Děti kapitána Granta…..

Pro menší děti pomocnou
kníţku ke studiu
dějepisu…
Kniha je doporučována i
pedagogy.

A pro „dospěláky“ máme také novinky:

Románová kronika
ztraceného města

Ženský román

Detektivka

Epická sága máme všechny díly

Informace od JSDH Oldřiš
Letošní Velikonoce byly opravdu úplně jiné. Nejen vládním nařízením kvůli
výskytu koronaviru a doporučením nevycházet, ale také pro naši jednotku, které
byl v 13:44 hod. vyhlášen poplach na hořící zemědělskou techniku JCB v areálu
I. Agro Oldřiš. Výjezd byl opravdu rychlý - první členové jednotky s technikou
CAS 15 Mercedes byli na místě uţ 5 minut po vyhlášení poplachu, pak
následoval výjezd techniky Ford Tranzit, který dopravil ostatní členy jednotky k místu zásahu. Po
příjezdu na místo byl nasazen na likvidaci hořící techniky vysokotlaký proud a jeden proud C
s přimísením tuhého smáčedla Pyrocool. Po příjezdu HZS Polička byla provedena na JCB kontrola
termokamerou a následné dohašení skrytých míst. Na místo události byla ještě povolána jednotka z
obce Telecí, která po příjezdu byla vrácena zpět. Při zásahu byla pouţita dýchací technika a
samozřejmě i nařízené roušky pro ostatní členy jednotky, které nám ušily paní Serafinová a paní
Břenková z Trpína, za coţ jim děkujeme.

Prevence nade vše – informace od JSDH Oldřiš
Jako kaţdý rok, jen krátké připomenutí na rizika při jarních pracích na zahradách, polích a lesích.
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o poţární ochraně zakázáno.
Hrozí nebezpečí přenesení poţáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované. V případě
provádění těchto prací nahlaste vaše pálení biologického odpadu, třeba přes webové stránky hasičů, na
operační středisko a vyhnete se moţným nepříjemnostem!
Pálení klestí v Pardubickém kraji lze hlásit elektronicky. Elektronický formulář občané najdou na
webových stránkách HZS Pardubického kraje – http://www.hzspa.cz/paleni.
Pálení lze nadále hlásit i telefonicky na Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického
kraje tel. 950/ 570 110. Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude
spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu
od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje, které bude poţadovat příslušník
hasičského záchranného sboru.
Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150), které slouţí přímé pomoci
postiţeným. Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným poţárům trávy, lesa,
odpadu atd. a také přesným udáním místa zajistíte, ţe pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší.
/ informace pouţity s informačního servisu HZS Pardubického kraje /

Foto a text: Luděk Oplištil st.

INZERCE:
Zemědělská společnost I. AGRO Oldřiš a.s.
hledá zájemce na pracovní pozici:
ošetřovatel skotu / krmivář, kladný vztah ke
zvířatům a ŘP – skupiny T podmínkou.
Jedná se o 2 směnný provoz, pracovní fond
39 hod / týdně, hrubá mzda: 25 000-28 000
tis/měsíc.
Nabízíme: 25 dnů dovolené, stravenky,
příspěvek na penzijní připojištění, 13. plat,
motivační odměny.
Kontaktní osoba: Lossmannová Helena,
mobil: 602 644 289, e-mail:
hlossmannova@gmail.com.

AKCE
Firma HEMT, spol. s r.o.
nabízí palivové dřevo
odsamky a odřezy
1 balík/200,tel.:731 103 094
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Pro děti – omalovánky a tajenka:

