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ldÍorD!cC t nroiCkfu ..Pře\hnniin' lnnIunrá.. r r.eionU rndIan|sto.tlorné Krluc...

lnfomacg. ýjakén ýadiurua|iacc s pĎjcktnyní M.ház'

H]avlim PMeEm pioje[fu. Měíem Fďd|mt nad osÍarici, by]a ab.zpg.c!á komunikace
úspěšně É izÓÝána' B}|} Žp.ÓloDěí' všechny jnlokiosb. prcbéh|l p|ánÓý!ná ško|.tri a
vý.vikovó kuí]'pŤ. odboné pncovn'l.y ob.í iindiliduí|ni kÓnzu|la.c' Pouz. aktivit}
..vypmcovílí pl €shÍatriÓni ýmte8ie'. a''vypracová|í hodnoticí zpúv]' a Vize dÓ budo!dloíi'
bÚdc moŽno rea|D.Vat aŽ po !)Noř.Dí abezpečeného komunik2čniho syíémtr h|av'im

H]aÝnipieshnnj.nip.ínerprcjeklu.MěíÓTuŽovka'kcdni4'l020|lz.eaIizová|výbóÍoýé
řizení na hardtraE zabezp€čeDého komu'ikačniho syíémÚ v$uč6né době připraÝuje
ýýbérové lizetri iaaplitačni sotuare lonnou''rckovacjho konrni bezdeEjneíil.

SIM.

veškenÁ školeni anéítrancú kov]áďáni přisLušného son\Ýfo prbéhla d|e hamonognmu
piiloženého v piiloze
Prcběh|y ce]kem liiokruhy!zdě|á!áni'!to skolenistb. sko|eniTEAM TALK. siťoúni.
Dále probih a|y oso bni č i lelelon ické Melod ické konallace,
z obcc B!škl se ško|eni zúčaínjli 2,lměýimd obce. kleři s dmými syýény pncuji'

j' |n|o.mme. zdajsou v in|okiosku obce mllrínyně]aké infomace

! nrol io+u obce nejsoÚ nŽhÍjn}

-sro @jd.Úu$lith..!
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/
,1' Kdgje unklěn in|oliÓsék V Ób.i

ln.okiosek je umiíěn no budově ob{triho úfudu Baška

'' kkjm zpísb.m' kym o jok č!ío j sou Ý} u 'lýÁn' nÓbiInl lé |éfony

Mobily jsou !!živán} k ab.zp.č.né komunikrci n.zi shí-v a dalšíni pÉcovni\. ob.i
Mi*oEBionu F'].d|MBkGB.sky{b a po at.d..i phshmničíilD komuni}'čního \:-íinu !
íorq'kého pdfueB budou ho!oÍ) rdiřn) n' F'řns'vilele obcj Egionu Hmé K) suc.'
Ť.|..@) r}Tžná 9úd*' obce Bošk' p' Babicoýó. p' Tomis ! sDH Bešk.
D|. poti.by si stffitol'. láj.mn. \ !m.ňÚji iníoM. prířdniclÝin mobi|ú'

6' J'k!'n způ$b€G k} m a.jal Ó6(0 jsou l}!'.vdíy nol.book)

No'.b@ky jsu rfuživány k ',.méně iÍíomací ! tomunikaci mgzi sÚos' a d!|šimi
prccovni[y obci MikioEgionu Fryd|ont|o.Bcskyd'' Noleb@k q!Žiťí s'arcý|$ '

7 Informce, vjaké výši obs \y!k|ódd proítedk' n. prcvoz a spiávu (c|ckomunikočtri
lochnik' p.chíčjici z toholo prcj.ku +jiú souv]scjici íákIady'

od únoB 20l I měío Fďdjaninad oí'avici hmdífi Ďsl.něndkhdyu,dninishci a
lehn'ckou spnivu v. !ýši 23 100.- Ké ! dÁ|. póhlh|ivou čós&u a sIM l tyd|e
j.dÍoniťmiob{.mi2vo|.ného6.ifu u T.mobi|. ' d|e 'óÝolďich čáí.l ' Koncem ko'dóio
tíléndáiniho mku budou po dobu udržil.|noýi !dck!dt'ě náklldy ptÉ.3ltmránt obcin
zúčashě.lm ! prjeku'

3' InfotlM.. jak kontEl'ě prcbihá pfushÉíičíi sp.lupáce s obc.mi re slo\éndé rcpublicť.

vý.h í'ón.t obc. Úýy!žhíííÝ9ř' doýup ných .'s|u2eb

Týo ]nlomac. nelze zjisli! atlz.nl fu'nÁ pÓéilíd|o' prctože neby|o součáíi Óbjednáýky'

Mezi redoucim a hloHin phshbičnin p!íňď.m prcbihá tomunik.cé
cléklóniclé i osÓbni ýýměn! jnfomlci' obc. ?.poj.né do prjektu
v'm|ňují ilfomee pĎýt.díiclvio oÓbi|ú. nÓlébooků poňzených z
ÓsÓbně napBvide|ných schůzkích Mitrcrcgionu FridbnbkcB.sx}.dy
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