Zápis ze schůze komunitního setkání programu Odolné obce v Dolních Beřkovicích dne
23. 9. 2015

Přítomni: paní Tichá, starosta obce Dolní Beřkovice pan Hrdý, pan Pokorný

Za Diakonii ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce byli přítomni: Mgr. Květuše
Mašínová, vedoucí sekce humanitární pomoci, Mgr. Beata Wolfová, koordinátorka
psychosociální pomoci Mgr. Kamila Šimková, koordinátor humanitární pomoci

-

Paní Wolfová schůzi zahájila a přivítala její účastníky.
Vysvětlila program této schůze a představila příručku,
kterou po kompletaci obdrží každá domácnost ohrožená
povodněmi v Dolních Beřkovicích.

-

Přítomní byli seznámeni s programem schůze. V dalším
bodě paní Wolfová představila průběh a vývoj projektu
v dalších dvou lokalitách (Soběslav a Terezín).

-

Paní Wolfová předala slovo paní Mašínové, která se
věnovala podrobněji obsahu příručky.

-

První projednávaným bodem byly možnosti pro získávání informací o vývoji situace.
o Při povodních je problematický zejména rozhlas, který se bude v brzké době
modernizovat.
o Možností ze strany obce je i nabídka informačních SMS zpráv poskytovaných
obcí. V současnosti chodí aktuality přes email, ale emailovou adresu nemá každý.
SMS zprávy by tedy bylo vhodné zvážit pro lepší informovanost obyvatel v obci.
o Paní Mašínová navrhla, aby v každé části obce (ulici) byl nějaký dobrovolník,
který by v případě potřeby informoval občany, kteří nemají mobilní telefon,
email a případně neslyší obecní rozhlas. Podle paní Tiché by se dobrovolník
určitě našel, nabídla se, že potenciální dobrovolníky osloví.
 Byly navrženy tyto lokality:
 Od cukrovaru k Bryslivcům,
 od Bryslivců po dům hrůzy
 od domu hrůzy k Dolnímu Hájku (Náměstí Míru)
 Dolní Hájek k jezu
 Klášterní až ke kruhovému objezdu

-

Dalším bodem bylo projednání způsobů, jak zabezpečit doklady a cennosti před
zničením. Na návrh paní Tiché byly přidány záruční listy.
Následovala konzultace o obsahu evakuačního zavazadla.
o Byly přidány osobní pomůcky typu brýle, pomůcky pro diabetiky apod.
o Nyní mají Dolní Beřkovice dohodu s obcí Cítov o výpomoci s ubytováním
evakuovaných obyvatel během mimořádných situací.

-

Předposledním tématem byla pomoc s přípravou na evakuaci nejvíce ohrožených
obyvatel (např. tělesně či duševně hendikepovaní).

-

Poslední bod se týkal zabezpečení zvířat při evakuaci.
o Místní chovatelé se nabídli, že poskytnou výstavní klece na zvířata, ale není ještě
přesně domluvené místo. Vhodné se jeví prostory Základní školy v Dolních
Beřkovicích, kde mohou být zvířata dostatečně zabezpečena. Je nutné domluvit
se jak s paní ředitelkou ZŠ Dolní Beřkovice Mgr. Janou Basařovou, tak se zástupci
chovatelů.
o Větší zvířata (skot, prasata apod.) by bylo vhodné umístit do JZD. Spolupráce se
může domluvit s JZD v Cítově a do příručky doplnit kontaktní osobu.

-

Paní Mašínová navrhla další schůzku, či případnou prezentaci příručky a činnosti
Diakonie ČCE v Dolních Beřkovicích na veřejné schůzi.

-

Termín další schůze byl určen na čtvrtek 19. listopadu 2015.

Zapsala:

Kamila Šimková

