ZPRAVODAJ
OBEC VIDLATÁ SEČ . ROČNÍK XX . ČÍSLO 3 . 18. 10. 2018
SLAVÍME 100 LET ČESKOSLOVENSKA
Obec Vidlatá Seč a SDH Vidlatá Seč Vás srdečně zvou na oslavy 100. výročí vzniku ČSR.
KDY: 27. 10. 2018 (sobota) v 13:15 hod.
KDE: u pomníku padlých v 1. světové válce
Po slavnostním programu bude připraveno občerstvení v hasičské zbrojnici.

POZVÁNKA NA LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Obec Vidlatá Seč ve spolupráci s místní základní školou Vás zvou na podzimní lampionový průvod.
KDY: 24. 10. 2018 (středa) v 18:00 hod.
KDE: vychází se od základní školy
Co je důležité? Aby každý z Vás měl svůj lampion či lucerničku, kterou by si svítil na cestu.

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče.

OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.cz
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vidlata.sec@worldonline.cz

Obecní úřad informuje
Tyto informace jsou z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů uváděny ve zkrácené formě. Každý občan má právo na obecním úřadě nahlédnout do zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a zjistit tak veškeré podrobnosti o průběhu
zasedání a schválených usneseních.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 26. 7. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Záměr směnit pozemek parc. č. 629/3 - orná půda o výměře 5056 m2 a pozemek parc. č. 629/5 - orná půda o výměře
287 m2 za pozemek parc. č. 16/1 - orná půda o výměře 5278 m2 vytvořený dle geometrického plánu č. 205 - 120/2016
vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj.
PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč
k pozemku, který bude v budoucnu využit jako stavební parcely.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o návrhu smlouvy o dílo týkající se zajištění správy vodoměrů osazených na vodovodní síti obce a zajištění
agendy stočného, kterou předložila společnost VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, a
pověřuje starostu obce k získání dalších informací.
Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, které se konalo dne 28. 6. 2018 v obci Vidlatá
Seč.
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 20. 9. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Směnu pozemku parc. č. 629/3 - orná půda o výměře 5056 m2 (vlastník Obec Vidlatá Seč) a pozemek parc. č. 629/5 orná půda o výměře 287 m2 (vlastník Obec Vidlatá Seč) za pozemek parc. č. 16/1 - orná půda o výměře 5278 m2
(vlastníci xxx a xxx) vytvořený dle geometrického plánu č. 205 - 120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne
7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018.
Uzavření veřejnoprávních smluv s městem Litomyšl na dobu neurčitou na vykonávání svěřeného výkonu státní správy na úseku
a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány obce Vidlatá Seč ve
svém správním obvodu,
b) výkonu státní správy svěřené obci Vidlatá Seč zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy.
Cenovou nabídku č. 97/2018 firmy Jindřich Schlesinger, GASTROkomplet, M. R. Štefánika 71, 562 01 Ústí nad Orlicí, na novou myčku s podstavcem a opravu sporáku ve školní jídelně.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o návrhu smlouvy o dílo týkající se zajištění správy vodoměrů osazených na vodovodní síti obce a zajištění
agendy stočného, kterou předložila společnost VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová.
Informace z minulého zasedání byla rozšířena o stanovisko společnosti VHOS, a.s., s tím, že smlouvu není nutné
v současné době uzavírat.
Výroční zprávu Základní školy Vidlatá Seč za školní rok 2017/2018.
Informaci o podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na rok 2019. Žádost byla podána na výměnu oken a dveří v budově ZŠ Vidlatá Seč.
Informaci o podání žádosti o podporu realizace projektu „Malý LEADER“ pro území MAS Litomyšlsko o.p.s. pro
rok 2019. Žádost o dotaci byla podána na podporu projektu Obnova pomníku padlým v 1. světové válce.
Informaci o studii stavebních parcel v lokalitě „U Kovářů“.
Informaci o přípravě oslavy 100. výročí vzniku ČSR.
Informaci o konání valné hromady Komunálních služeb Hlinecko, svazku obcí, konané dne 11. 9. 2018 v Hlinsku.
Zápis č. 3/2018 kontrolního výboru ze dne 14. 9. 2018.
Zápis č. 3/2018 finančního výboru ze dne 18. 9. 2018.
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Obecní úřad informuje
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy. Zásah je nutné provádět průběžně v období vegetačního klidu. Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu
2018 a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený
společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý
klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod
bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů
a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezaných větví stromů a jiných porostů dotek
s vedením.
V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte
linku 800 850 860.
Zásah je nutné provést tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
U vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se
předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
 doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m
U vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m
 izolované vedení 2 m
 doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m
U vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace12 m
 doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
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Obecní úřad informuje
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly i v naší obci volby do obecního zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo z 232 možných 174 voličů (okrskovou volební komisí bylo vydáno 174 obálek a hlasovacích lístků), což odpovídá volební
účasti 75 %. Ve 174 odevzdaných obálkách bylo 1130 platných hlasů.
Výsledky voleb:
Sdružení nezávislých kandidátů
(659 hlasů, 58,32 %, 4 mandáty)

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
(471 hlas, 41,68 %, 3 mandáty)

1. Luboš Herold
2. Jaroslav Renza
3. Jaromír Doležal
4. Marek Kuta
5. Jan Kuta
6. Jaroslav Renza ml.
7. Jiří Doležal

1. Jiří Renza
2. Josef Nádvorník
3. Martin Kábrt
4. Petr Famfulík
5. Václav Jelínek
6. Petr Mráz
7. Josef Koptík
8. Josef Bureš

139 hlasy
114 hlasy
113 hlasy
83 hlasy
62 hlasy
102 hlasy
46 hlasů

92 hlasy
88 hlasů
76 hlasů
61 hlas
53 hlasy
38 hlasů
41 hlas
22 hlasy

Nově zvolenému zastupitelstvu obce blahopřejeme.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly v naší obci volby do Senátu Parlamentu ČR. Tohoto prvního kola se zúčastnilo
z 232 možných 153 voličů (okrskovou volební komisí bylo vydáno 153 obálek a sad hlasovacích lístků), což odpovídá volební účasti 65,95 %. Ve 147 odevzdaných obálkách bylo 134 platných hlasů (91,16 %).
Výsledky 1. kola voleb:
1 - Jaroslav Novák, Patrioti České republiky, 1 hlas
2 - Ing. Bohuslav Fliedr, Koalice STAN, KDU-ČSL, 19 hlasů
3 - Jiří Krátký, Česká pirátská strana, 15 hlasů
4 - MUDr. Pavel Havíř, Česká strana sociálně demokratická, 10 hlasů
5 - Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), 7 hlasů
6 - MVDr. Miroslav Šafář, ROZUMNÍ, 5 hlasů
7 - Michal Kortyš, Občanská demokratická strana, 60 hlasů
8 - Milan Mňuk, Komunistická strana Čech a Moravy, 15 hlasů
9 - Ing. Josef Krpálek, Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), 2 hlasy
Ve volebním obvodu Svitavy bylo po sečtení všech 242 volebních okrsků dosaženo těchto výsledků:
1 - Jaroslav Novák, Patrioti České republiky, 902 hlasy, 2,30 %
2 - Ing. Bohuslav Fliedr, Koalice STAN, KDU-ČSL, 5357 hlasů, 13,67 %
3 - Jiří Krátký, Česká pirátská strana, 5908 hlasů, 12,52 %
4 - MUDr. Pavel Havíř, Česká strana sociálně demokratická , 8136 hlasů, 20,76 %
5 - Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA, Koruna Česká, 864 hlasy, 2,20 %
6 - MVDr. Miroslav Šafář, ROZUMNÍ, 3719 hlasů, 9,49 %
7 - Michal Kortyš, Občanská demokratická strana, 9693 hlasy, 24,73 %
8 - Milan Mňuk, Komunistická strana Čech a Moravy, 3368 hlasů, 8,59 %
9 - Ing. Josef Krpálek, Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), 2234 hlasy, 5,70 %
Vzhledem k tomu, že nikdo z kandidátů nepřekročil hranici 50 % hlasů, postoupili do druhého kola voleb dva nejúspěšnější, MUDr. Pavel Havíř a Michal Kortyš.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se konalo ve dnech 12. a 13. října 2018 a v naší obci se ho zúčastnilo
z 232 možných 60 voličů (okrskovou volební komisí bylo vydáno 60 obálek a sad hlasovacích lístků), což odpovídá
volební účasti 25,86 %. V 60 odevzdaných obálkách bylo 60 platných hlasů (100 %).
Výsledky 2. kola voleb:
4 - MUDr. Pavel Havíř, Česká strana sociálně demokratická, 15 hlasů
7 - Michal Kortyš, Občanská demokratická strana, 45 hlasů
Ve volebním obvodu Svitavy bylo po sečtení všech 242 volebních okrsků dosaženo těchto výsledků:
4 - MUDr. Pavel Havíř, Česká strana sociálně demokratická, 5354 hlasy, 37,23 %
7 - Michal Kortyš, Občanská demokratická strana, 9024 hlasy, 62,76 %
Vítězem voleb ve volebním obvodu Svitavy se stal pan Michal Kortyš.
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Základní škola informuje
První školní den
Dne 3.9. jsme zahájili nový školní rok.
Do 1.třídy jsme přivítali 8 nových prvňáčků. Jsou to: zleva - Jakub Boštík,
Marek Klusoň, Klára Ondráčková,
Terezie Koptíková, Šarlota Olbrichová, David Klusoň, Martin Talian,
Martin Čejka.
Děti hned první den dostaly od nás
pohádkové kornouty plné školních
pomůcek, např. tužky, pastelky, vodové barvy, štětce…,ale i krabičku na
svačinu a malý baťůžek
s bezpečnostními prvky.
Přejeme jim, aby se jim ve škole
líbilo.

Volnočasové aktivity, které nabízí škola
Zaměstnanci naší školy si uvědomují, jak je důležité, aby děti vhodně
trávily svůj volný čas. Proto již několik let vedou zájmové kroužky,
které nabízí různé aktivity a děti se
podle svých zájmů mohou rozhodnout, co by je nejvíce bavilo, do
kterého kroužku se tedy přihlásí.
Jedním z nejvyhledávanějších je výtvarný kroužek, kde si děti mohou
vyzkoušet různé výtvarné techniky a
z přírodních i umělých materiálů
vyrábějí malé dárky pro sebe i své
blízké. Jejich výrobky také zdobí
naši školu a můžete je vidět na školní vánoční výstavě.
Hojně navštěvovaný je také přírodovědný kroužek, který učí děti kladnému vztahu k přírodě a nutnost její
ochrany. Děti chodí často na výlety
do lesa, kde se učí pozorovat přírodu, vnímat její krásu a také určovat
jednotlivé stromy a byliny. Lisují
také listy, které je zaujmout tvarem

nebo barvou. Navštěvují pravidelně
knihovnu v Litomyšli, kde se seznamují s literaturou zaměřenou na
přírodu. V zimě připravují vánoční
stromeček s dobrotami pro zvířátka,
zkoumají přírodniny mikroskopem
a také se zúčastňují přírodovědných
soutěží v DDM v Litomyšli, kde
dosahují v silné konkurenci velkých
škol výborných výsledků a vždy si
někteří žáci přivezou diplomy za
nejlepší umístění.
Velkou oblibu má také sportovní
kroužek, který učí děti, aby měly
dobrý vztah k pohybu, vyhledávaly
ho a sportování se stalo nedílnou
součástí jejich budoucího života.
Hrají nejenom známé míčové hry,
ale poznávají různé netradiční hry,
soutěží a seznamují se s různými
pohybovými aktivitami. V zimě
využívají sečskou nádrž k bruslení
a bruslit jezdí také na Zimní stadion
do Litomyšle. Pokud příroda dovo-

Plán akcí do konce roku 2018
Říjen
Zahájení činnosti kroužků
Drakiáda – pouštění vlastních draků
Oslava 100 let republiky – projektový
den spojený se spaním ve škole

Listopad
Beseda nad knihou Kapřík Metlík se
spisovatelem, ilustrátorem a rybářem
Janem Opatřilem

Den řemesel – výroba vánočních dekorací
Příprava vánočního koledování

Prosinec
Výukový program na rozvoj čtenářské
gramotnosti s J.Vavříkem
Vánoční koledování
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lí, často chodí bobovat nebo sáňkovat. Vyzkoušely si i ve Sportovní
hale v Litomyšli bowling.
Na škole dále působí kroužek výpočetní techniky, kde se dětí učí, že
počítač neslouží jen k hrám, ale má
především ulehčovat práci a dávat
nám vhodné informace. Učí se tedy
různé programy, malování, vyhledávání na internetu a hlavně bezpečnost při práci na něm.
Pěvecký kroužek učí děti lásce
k hudbě. Učí je lidové i umělé písničky, děti si hrají s barvou a sílou
tónů, poznávají různé druhy rytmu a
poslouchají různé hudební žánry.
Pro veřejnost připravují pravidelně
poutavá vystoupení.
Děti mohou také navštěvovat pravidelnou výuku náboženství.
Chceme, aby naše děti práce
v kroužcích bavila, a jejich zájem a
spokojenost je pro nás největší odměnou.

Základní škola informuje
Návštěva knihovny
V pátek 21. září jsme poprvé v tomto
školním roce navštívili knihovnu
v Litomyšli, kde pro nás byla připravena beseda s názvem ,,První republika a naši knižní hrdinové.“ Žáci
získali poutavou formou zajímavý
přehled hrdinů z dětských knih, kteří
jsou tady s námi již od první republiky a měli možnost se seznámit i s
jejich autory. Tak jsme si povídali
např. o panu Čapkovi a jeho Dášence, o Ondřeji Sekorovi, který vymyslel příběhy Ferdy Mravence nebo o
Eduardovi Štorchovi a jeho knihách
z pravěku, zejména o té nejznámějšíLovci mamutů. Všichni autoři jsou
známi i našim prarodičům a my doufáme, že jako je měli rádi oni, si je
zamilují i naši žáci, budou se k nim
v budoucnu vracet a pořídí si je i do
své knihovničky.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
Základní škola Vidlatá Seč, děti a zaměstnanci, Vás zvou na tradiční vánoční besídku.
KDY: 13. 12. 2018 (čtvrtek) v 17:30 hod.
KDE: v tělocvičně školy

Všichni jste srdečně zváni.

Plavecký výcvik v Poličce
Ve čtvrtek 6. září jsme zahájili plaveckou výuku pro letošní školní rok
v Plavecké škole Polička. Plavecká výuka bude probíhat každé úterý a čtvrtek
v 10 lekcích. Žáci jsou rozděleni do tří
skupin na neplavce, poloplavce a plavce.
V každé skupince se hravou formou
s využitím rozmanitých pomůcek zdokonalují ve svých plaveckých dovednostech. V letošním školním roce využívají
děti také novou vířivku se slanou vodou.
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OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.cz

vidlata.sec@worldonline.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přehled jubilantů:

Červenec:

Srpen:

Září:

Marie Kvapilová
Jana Hudečková
Jiří Renza
Vlasta Kynclová
Anežka Kutová
Zdeňka Jelínková
Josef Novák

75 let
60 let
55 let
90 let
85 let
60 let
50 let

Jana Kopecká
Jana Renzová

55 let
50 let

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.
V září zemřel pan František Kuchta.

POZVÁNKA NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Obec Vidlatá Seč ve spolupráci s SDH Vidlatá Seč a místní základní školou Vás zvou na tradiční slavnostní rozsvícení
stromečku.
KDE: u kulturního domu
KDY: 1. 12. 2018 (sobota) v 18:00 hod.

Hudba pomáhá již po dvanácté, letos ve spolupráci se symfonickým orchestrem
Sousedský benefiční festival, který
podporuje vždy jedno nebo více
handicapovaných dětí z Pardubického kraje, opět zve na své koncerty.
V pořadí již dvanáctý ročník projektu Hudba pomáhá letos přináší řadu
novinek. Festival odstartuje v listopadu, kdy ve vysokomýtském
M-klubu vystoupí skupina Mydy
Rabycad, a bude pokračovat sérií
vánočních koncertů skupiny Parkoviště pro velbloudy, ke kterým letos
přibude také koncert v Poličce. Návštěvníci se mohou těšit také na spolupráci s Litomyšlským symfonickým orchestrem a další překvapení.

Letošní výtěžek bude věnován Davídkovi Hermanovi z Vysokého
Mýta, který trpí dětskou mozkovou
obrnou. Davídek se narodil jako
zdravý kluk, ale v šesti týdnech u
něj ve spánku došlo k zástavě srdce
a krvácení do plic. Rodiče zavolali
záchrannou službu a ve fakultní
nemocnici v Hradci Králové se podařilo chlapce oživit. Trvalo ale
téměř rok, než byli lékaři schopni
určit přesnou diagnózu a než mohla
rodina začít s rehabilitacemi.
Výtěžek letošního ročníku festivalu
Hudba pomáhá bude věnován na
zaplacení pobytu a terapii v lázních

Termíny akcí v rámci festivalu Hudba pomáhá
17. 11. 2018 - Koncert kapely Mydy Rabycad (Vysoké Mýto, M– klub),
20:00 hod.
25. 11. 2018 - Koncert kapely Parkoviště pro velbloudy a Litomyšlský symfonický
orchestr (Morašice, kostel sv. Petra a Pavla), 17:00 a 19:30 hod.
8. 12. 2018 - Koncert kapely Parkoviště pro velbloudy a Litomyšlský symfonický
orchestr (Polička, Tylův dům), 19:00 hod.
16. 12. 2018 - Koncert kapely Parkoviště pro velbloudy a Litomyšlský symfonický
orchestr (Litomyšl, Zámecká jízdárna), 18:30 hod.
25. 12. 2018 - Koncert kapely Parkoviště pro velbloudy a Litomyšlský symfonický
orchestr (Vysoké Mýto, Šemberovo divadlo), 18:00 hod.
7.1. 2019 - Koncert Františka Černého a Karla Holase (Vysoké Mýto, Šemberovo

divadlo), 19:30 hod.
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Klimkovice a také na rehabilitace v
ostravském centru Arkáda. „Davídek
nemá vrozenou vadu, a tím pádem je
u něj veliká šance, že se úplně uzdraví. Díky rehabilitacím, které zaplatíme z vybraných peněz, by se
mohl jeho stav hodně zlepšit,“ řekla
Davídkova maminka Olivie Hermanová.
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Přinášíme vám další články tiskové
mluvčí policie Pardubického kraje
por. Ing. Markéty Janovské. První
článek se věnuje houbařům a turistům a druhý chatařům a chalupářům.

Houbaři a turisté
Letos tomu naštěstí zatím tak není,
nicméně vloni jsme během měsíce
srpna a září evidovali téměř denně
jednoho ztraceného houbaře nebo
turistu v lese. Jednalo se převážně o
starší občany, kteří si vyrazili do jim
známých míst na houby, ale v zápalu
sběru plodin se zamotali a ztratili.
Scénáře byly často totožné – pohřešovaní u sebe neměli ve většině případů mobilní telefon. Nabitý a puštěný mobilní telefon je často jediným
záchytným bodem, který mohou policisté při hledání místa výskytu pohřešované osoby využít. Telefon, ale
musíte mít u sebe!!! Ne doma, ne
v autě u lesa nebo na kole v košíku.
U sebe!

bilní telefony s tzv. SOS tlačítkem
tyto mobilní telefony
v případě zmáčknutí tísňového tlačítka automaticky odešlou SMS
zprávu až na pět telefonních čísel;
pokud někdo obdrží tuto tísňovou
zprávu, může zavolat zpět a vysílající mobilní telefon automaticky hovor přijme a přepne ho na hlasitý
reproduktor,
což
je
výhoda
v případě, že osoba, která o pomoc
žádala, již není schopna hovor přijmout sama dalším užitečným pomocníkem
je
i
aplikace
„Záchranka“, kterou leze stáhnout
zdarma do chytrých mobilních telefonů, kterou využití nejen senioři,
ale všichni, kdo potřebují především
zdravotnickou pomoc

toři linky 158, jejichž úkol je poměrně důležitý, neboť od jimi zjištěných důsledných, detailních a přesných informací se odvíjí další činnost všech zúčastněných složek. Pak
přichází na řadu operační důstojníci,
velící policejní důstojníci, uniformovaní policisté, případně pořádková
jednotka, psovodi a policisté ze
zvláštních
útvarů
například
s termovizí a jinými podpůrnými
prostředky.
Důležitou roli v tomto řetězci hrajeme i my, tiskoví mluvčí. Rychlá,
přesná a věcná informovanost veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí,
televize, rozhlasu a jiných médií se
nám několikrát vyplatila. A můžu

Věřte mi, že vám to může opravdu
zachránit život. A případná škoda za
ztrátu mobilního telefonu určitě není
tak velká, jako když vás policisté
nenajdou včas.
Pokud
se
pohybujete
v nepřehledném terénu, v lesích
nebo v polích s vysokým porostem,
policie vám radí:
 pokud je to možné, choďte
ve dvojici

 vybírejte si místa, která zná-

te, kde se prostorově orientujete

 sdělte někomu z rodiny, kam
se chystáte

 nejdůležitější rada je – berte
si s sebou nabitý mobilní
telefon, neboť ten vám
v případě vyhlášení pátrací
akce může „zachránit život“.

Policisté mohou pomocí telefonu
najít místo vašeho výskytu; pro seniory jsou užitečným pomocníkem mo-

Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se u policie roztočí
kolotoč, když je zahájena pátrací
akce. Což zde nepíšu proto, abyste
se báli zavolat na linku 158, ale pro
představu, co taková pátrací akce
obnáší. Po občanech proto chceme
alespoň nezbytné minimum – již
několikrát zmiňovaný plně nabitý
mobilní telefon. Pokud ho u sebe
nemáte a ani rodina neví, kam jste
šli nebo jeli, je pro nás pátrání obzvláště těžké. Pátrací akci není problém zorganizovat, ale musíme vědět, do jaké oblasti pátrání zacílit
tak, aby bylo efektivní. Do pátrací
akce bývají zapojeni nejprve operá9

vám říct, že je to pocit
k nezaplacení. Jako příklad můžu
uvést pátrání po 11letém chlapci
z Vysokého Mýta, který byl
s rodinou na písníku v Mělicích.
Byla srpnová neděle roku 2015. Rodina nahlásila, že pohřešuje chlapce
někdy v podvečer. Přímo u písníku
jsme si vytvořili improvizovaný
„štáb“ kde se velelo, a rozdělovaly
se úkoly. Do pátrání se automaticky
přizvala i policejní letka. Během
několika málo minut vzlétl v Praze
do vzduchu vrtulník. Do něj pak na
místě nastoupil policista, který má
dobrou místní znalost a naváděl tak
Pokračování na straně 10
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Pokračování ze strany 9
piloty na přesná místa k průzkumu.
Nesmím zapomenout ani na velkou
pomoc hasičů, kteří pátrali mimo
jiné na vodní hladině na člunech.
Každý přesně věděl, co má dělat.
Všechno klapalo, jak mělo a i můj
úkol tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co nejrychleji dostat chlapcovu fotku na sociální sítě, weby,
do rádií a do večerních zpráv, což se
nám podařilo. Některé z hlídek jely
i podél hlavní silnice z Mělic, přes
Valy a Pardubice směrem na Vysoké Mýto. Za dvě, možná tři hodiny
pátrání přišla radiostanicí ta nejlepší
zpráva, co jsme si mohli přát –
chlapce policisté našli nedaleko Sezemic, jak jde po silnici domů, směrem na Vysoké Mýto. Unaveného,
ustrašeného, ale šťastného jsme ho
předali rodičům a nám všem spadl
kámen ze srdce…

miláčky, provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách
policie, aby uhlídala všechny objekty. Starost o zabezpečení těchto objektů musejí mít především jejich
majitelé.

Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z
letních sídel. Proto bychom se
v dnešním článku rádi zaměřili na
rady, jak ochránit své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli
především objekty, které nejsou
vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si
vybírají chaty a chalupy, které leží
na odlehlejších místech a je k nim
možné zajet autem. Není to však
pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa
uprostřed osady není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní
kynologové se svými čtyřnohými

zaznamenejte si výrobní čísla
elektronických přístrojů



cenné věci pokud je to možné
odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných objektech

A co vám radíme?


zabezpečte si rekreační objekty
především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky,
bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice



chaty a chalupy nepravidelně
mimo sezónu navštěvujte nebo
požádejte sousedy, kteří žijí
v blízkosti o občasnou kontrolu



poraďte se
s odborníky

zabezpečení



sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)



věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní dveře, okna, verandy





pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou
ochranu, kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého
mobilního telefonu nebo připojit
na pulty centralizované ochrany
soukromých
bezpečnostních
služeb

při pobytu na chatě a chalupě si
všímejte pohybu neznámých
osob a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes
vykradou souseda, zítra můžou
vás a toto jsou cenné informace
pro policii a její další šetření

To je krátká ukázka toho, co každé
pátrání obnáší. Proto vás prosíme,
dodržujte výše uvedené zásady a
neprodlužujte si sami čas, za který
vás můžeme najít.

Zabezpečení chat a chalup
před zimou



o



nechlubte se nikomu s tím, co na
chatě nebo chalupě máte



pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných
věcí

Závěrem bych ráda řekla, že pokud
máte podezření nebo i jistotu, že
vaše chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na
příjezd policie.
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie
Pardubického kraje
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