Blíží se povodeň. Co mám dělat?
ZABEZPEČTE TO NEJCENNĚJŠÍ !
• DOKLADY: (občanský průkaz, pas, kartičku zdravotní
pojišťovny) si v případě evakuace vezměte s sebou;
• DŮLEŽITÉ DOKUMENTY: (rodné a úmrtní listy, pojistné
smlouvy, smlouvy atd.) si vezměte s sebou nebo vyneste
do míst, kam voda nedosáhne; nezapomeňte ani na
rodinné fotografie.

šampon, dámské hygienické potřeby, dětské pleny;
• OBLEČENÍ: sezónní náhradní prádlo, rezervní a teplejší oděv,
obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, karimatku;
• PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY: např. jídelní misku a příbor;
• OSTATNÍ: kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti,
pravidelně užívané léky, brýle;
• ZÁBAVA: hry, knihy, hračky pro děti apod.

SBALTE SI EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

ZABEZPEČTE SVOU DOMÁCNOST

• POTRAVINY: základní trvanlivé potraviny, nejlépe
v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou
vodu;
• CENNOSTI: osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy,
platební karty apod.;
• ELEKTRONIKU: zejména mobil s nabíječkou a přenosné
rádio s rezervními bateriemi;
• TOALETNÍ A HYGIENICKÉ POTŘEBY: pasta, kartáček, mýdlo,

• Ukliďte nebezpečné chemikálie,
• upevněte volné předměty před uplaváním,
• přeparkujte auta do bezpečí,
• odveďte hospodářská zvířata do bezpečí,
• uhaste otevřený oheň v topidlech,
• vypněte elektrické spotřebiče,
• odpojte anténní svod,
• uzavřete přívody plynu,

ZJISTĚTE SI POTŘEBNÉ INFORMACE

MOJE POZNÁMKY:

• vypněte elektrický proud,
• exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechte doma
a zásobte je potravinou zhruba na jeden týden.

OPUSŤTE DŮM A PŘESUŇTE SE NA
MÍSTO URČENÉ K EVAKUACI
• Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem, adresou
a telefonickým kontaktem na rodiče,
• kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách
spolu s očkovacím průkazem,
• vezměte evakuační zavazadlo pro sebe i děti,
• uzamkněte byt,
• dbejte pokynů osob pověřených organizací evakuace,
• v případě, že se evakuujete sami, oznamte tuto skutečnost
i s dočasnou adresou a telefonním spojením na městském úřadě,
• ověřte si, že i vaši sousedé o evakuaci ví.

KONTAKTY:

A pusťte si televizi, rádio
A poslouchejte hlášení obecního rozhlasu
A sledujte SMS infokanál
A kontaktujte obecní úřad Soběslav: 381 508 111
381 508 122
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