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Nová parkovací místa v obytné zónì na Olinì
¸astupitelstvo nedávno odsouhlasilo § 25
vybudování nových parkovacích míst ±3) Pøi stání musí zùstat volný alespoò
v obytné zónì na Olinì.
jeden jízdní pruh iroký nejménì 3 m
Jejich realizace, ale obecnì celá pro kadý smìr jízdy; pøi zastavení musí
problematika parkování v obytných zùstat volný alespoò jeden jízdní pruh
zónách, vyvolala øadu reakcí a dotazù iroký nejménì 3 m pro oba smìry jízdy.
obyvatel obce.
Z² prÇvid½¸² j½² vyp¸ývá,² ½² nÇ² O¸inì² j½
ÿásledující èlánek shrnuje dùvody moné² stání² vozid½¸² pouz½² nÇ
nutnosti vybudování nových parkovacích vyhrÇz½ném² pÇrkoviti,² kt½ré² tÇm
stání a blíe popisuje legislativní ov½m²n½ní,²r½sp.²dosud²n½by¸o.
podmínky, které bylo nutné dodrovat. Pokud²s½²znÇèkÇ²obytné²zóny²odstrÇní,
tÇk²vzh¸½d½m²k²íøi²komunikÇc½,²kt½rá
s½²nÇ²O¸inì²pohybuj½²m½zi²ccÇ²,Ë²·,
m½try,²n½bud½²pøi²stání²vozid¸Ç²sp¸nìn
poÇdÇv½k² nÇ² zbývÇjící² vo¸ný² prostor
±viz uvedený § 25).

Pravidla v obytné zónì
±Ç²O¸inì²j½²pod¸½²¸½titého²doprÇvního
znÇè½ní²obytná²zónÇ²Ç²v²obytné²zónì²j½
moné²pÇrkovÇt²pouz½²nÇ²vyhrÇz½ných
pÇrkovitích,²niko¸iv²nÇ²komunikÇci.
CitÇc½²zákonÇ²o²provozu²nÇ²poz½mních
komunikÇcích²j½²nás¸½dující²:
§ 39 ½rovoz v obytné, pìí a cyklistické
zónì
±5) V obytné zónì a pìí zónì smí øidiè
jet rychlostí nejvýe 20 km.h1. ½øitom
musí dbát zvýené ohleduplnosti vùèi
chodcùm, které nesmí ohrozit; v pøípadì
nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je
dovoleno jen na místech oznaèených
jako parkovitì.
Zárov½ò² jsou² nÇ² O¸inì² obousmìrné
komunikÇc½² kd½² pod¸½² zmínìného
zákonÇ² p¸Çtí² nás¸½dující² prÇvid¸Ç² pro
stání²Ç²zÇstÇv½ní:

Nová místa pro parkování
±ová²pÇrkovÇcí²stání²mohou²vyuívÇt
jÇk² místní² obyvÇt½¸é,² tÇk² návtìvníci,
kt½øí²potø½bují²krátkodobì²zÇpÇrkovÇt.
J½dná² s½² c½¸k½m² o² ètyøi² místÇ² zÇ
pos¸½dní² øÇdou² domù.² Dá¸½² Ç² ètyøi
pÇrkovÇcí²místÇ²pro²potø½by²mÇt½øské
ko¸y²nÇ²pÇrkování²pro²rodiè½.
Rozíø½ní² kÇpÇcity² M² ² j½² j½dním
z² rozvojových² proj½ktù² obc½² Ç² r½Ç¸i
zovÇné²pÇrkovÇcí²stání²j½²j½ho²souèástí.
Parkovitì místo zelenì?

Jeliko jsme se setkali i se stanoviskem,
e zastupitelstvo buduje parkovitì na
úkor obecní zelenì, rádi bychom
±½j½dná² s½² o² ádnou² po¸itiku² zákÇzu reagovali i na tento názor.
pÇrkování,² Ç¸½² o² prosté² dodrování
R½Ç¸izÇc½²pÇrkovi²zÇbrÇ¸Ç²ccÇ²Ë00²m2
prÇvid½¸.
trÇvnÇté² p¸ochy,² n½by¸² zniè½n² ádný
ZÇstupit½¸stvo² prob¸ém² nìko¸ikrát strom² Çni² k½ø.² Pøi² r½Ç¸izÇci² by¸o
ø½i¸o² Ç² n½nÇ¸o² jiný² zpùsob² n½² s½ pøistupováno² v½k½rou² t½chnikou
k²situÇci²postÇvit²tÇk,²½²by²s½²v²první pouz½² z² komunikÇc½² Ç² n½do¸o² Çni² k
øÇdì² mì¸y² dodrovÇt² pø½dpisy² Ç² n½ní poniè½ní² èi² rozj½dìní² oko¸ních
moné²nìkt½ré²Çuto²n½chÇt²stát²Ç²jiné, trávníkù.
kt½ré²pø½káí,²n½chÇt²pø½pÇrkovÇt.
Zárov½ò²s½²domnívám½,²½²zÇ²funkèní
Automobilù pøibývá
období² tohoto² i² minu¸ého² zÇstupit½¸
ZÇtímco² pø½d² Ë·² ¸½ty² by¸o² u² kÇdého stvÇ² by¸Ç² v² obci² r½Ç¸izovÇná² øÇdÇ
domu² j½dno² Ç² dvì² ÇutÇ,² v² souèÇsné proj½ktù,² kt½rá² z¸½pi¸Ç² ivotní
dobì² jsou² u² domu² ÇutÇ² dvì² Ç² tøi. prostø½dí²Ç²pø½d½vím²z½¸½ò²v²obci.
Ov½m²si¸nic½²j½²poøád²st½jná.
ZÇstupit½¸stvo²k¸Çd½²v½¸ký²dùrÇz²nÇ²to,
T½dy²pÇrkovÇt²jÇko²døív²by²s½²nám²v½m Çby²v²obci²n½miz½¸Ç²v½ø½jná²z½¸½ò²Ç²j½n
¸íbi¸o,² ² ov½m² to² z² uv½d½ných² dùvodù zÇ² pos¸½dní² ccÇ² ² roky² pøiby¸o² v² obci
n½ní² moné.² µ½dÇ² ½² by² s½² zmìni¸y víc½² jÇk² Â·² 000² m2² ob½cní² v½ø½jné
zákony,²n½bo²by²s½²pov½d¸o²pø½svìdèit z½¸½nì² Ç² dÇ¸ích² víc½² jÇk² Ë0² 000² m2
obyvÇt½¸½²O¸iny,²Çby²si²n½chÇ¸i²pouz½ nových² p¸och² pro² výsÇdbu² v½ø½jné
j½dno²Çuto²Ç²pÇrkovÇ¸i²ho²v²gÇrái²tÇk, z½¸½nì.
jÇk²to²by¸o²døív.
ja
ZÇstupit½¸stvo²s½²t½dy²rozhod¸o,²½²nÇ ½okud máte k této ±èi jakékoliv jiné)
O¸inì² s½² prov½d½² vodorovné² znÇè½ní problematice dotazy a pøipomínky,
komunikÇcí²tÇk,²Çby²by¸o²zø½jmé²kd½²j½ samozøejmì je rádi s Vámi probereme.
krÇjnic½² Ç² kd½² konèí² komunikÇc½² Ç Ideální pøíleitost bude tøeba na pøítím
moh¸o²s½²pÇrkovÇt²mimo²komunikÇci. veøejném zasedání zastupitelstva.
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Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 8/2017 ze dne 9. 8. 2017
Smlouva na nákup pozemkù
MÇjit½¸é²poz½mkù²pø½d¸oi¸i
uprÇv½ný² návrh² sm¸ouvy
o² sm¸ouvì² budoucí² kupní
m½zi²mÇjit½¸i²poz½mkù²pÇrc.
è.² 22ÎÂÂ² Ç² obcí² Mod¸½tic½
o² zÇjitìní² pø½dkupního
právÇ² obc½² nÇ² uv½d½ný
poz½m½k.²ZÇstupit½¸é²návrh
proj½dnÇ¸i² Ç² k² prov½d½ným
úprÇvám² vzn½s¸i² pøipomín
ky,² kt½ré² poÇdují² zÇprÇ
covÇt²do²sm¸ouvy.²±ás¸½dnì
bud½² uprÇv½né² znìní
sm¸ouvy²dá¸½²proj½dnáváno.
Øeení hluku z D0
StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸
zÇstupit½¸½² o² probìh¸ých
j½dnáních² Ç² ø½½ní² pro
b¸½mÇtiky² h¸uku² z² doprÇvy
nÇ²D0.²V²prùbìhu²kvìtnÇ²Ç

è½rv½nc½² probìh¸Ç² dÇ¸í
j½dnání² nÇ² Minist½rstvu
doprÇvy² Ç² ØSD,² kd½² by¸o
dom¸uv½no,² ½² nÇ² zák¸Çdì
studi½² protih¸ukových² opÇt
ø½ní² nÇ² D0² bud½² pøiprÇv½n
mÇt½riá¸² pro² ministrÇ
doprÇvy.²±ás¸½dnì²bud½²mÇ
t½riá¸² pø½d¸o½n² nÇ² j½dnání
v¸ády² k² proj½dnání.² Studi½
pø½dpok¸ádá²výstÇvbu²proti
h¸ukových² stìn² nÇ² c½¸ém
ús½ku²èásti²·Ë2²D0,²Ç²to²po
obou²strÇnách²komunikÇc½.
V²ús½ku²H½rink²Ç²Mod¸½tic½
nÇvíc² tÇké² v½² stø½dním² dì¸í
cím²pásu.
Odprodej èásti obecního pozemku
By¸Ç² doruè½nÇ² ádost² mÇji
t½¸ù²poz½mku²pÇrc.²è.²ÂËÎË
o²odprod½j²èásti²sous½dního
poz½mku² pÇrc.² è.² ·08Î.

MÇjit½¸é² ádÇjí² o² odprod½j
z² dùvodu² uv½d½ní² právního
stÇvu² do² sou¸Çdu² s½² skut½è
ným² stÇv½m.² ZÇstupit½¸é
ádost²proj½dnÇ¸i²Ç²souh¸Çsí
s²prod½j½m²poz½mku.²ZÇstu
pit½¸é² zárov½ò² souh¸Çsí² s½
zv½ø½jnìním² zámìru² obc½
o² prod½ji² uv½d½né² èásti² po
z½mku.

nové² hÇsièské² zbrojnic½
v²obci.

ZÇstupit½¸é² oznám½ní² pro
j½dnÇ¸i² Ç² s² poskytnutím² do
tÇc½² souh¸Çsí.² Zárov½ò
souh¸Çsí² s² uzÇvø½ním² v½ø½j
noprávní²sm¸ouvy²o²poskyt
nutí²
uv½d½né²
dotÇc½
z²ProgrÇmu²20Ë7²pro²posky
tování² dotÇcí² z² rozpoètu
½ro: 5, nepøítomno 2 ±½. ½øibyl, M. Stø½doè½ského² krÇj½² z½
Reichová)
Stø½doè½ského² Fondu² pod
Dotace na hasièskou zbrojnici pory² dobrovo¸ných² hÇsièù
Ç²s¸o½k²IZS.
By¸o² doruè½no² oznám½ní
½ro: 5, nepøítomno 2 ±½. ½øibyl, M.
o² rozhodnutí² ZÇstupit½¸stvÇ Reichová)
Stø½doè½ského²krÇj½²o²schvá
¸½ní² poskytnutí² dotÇc½² obci ±Ëoba konání 19:00  21:45)
Mod¸½tic½²v½²výi²Â²000²000, Zápis vypracoval: Jiøí Aron
Kè.²DotÇc½²by¸Ç²pøidì¸½nÇ²nÇ
zák¸Çdì²ádosti²obc½²Mod¸½ Zkráceno pro úèely Vìstníku
tic½,²Ç²j½²urè½nÇ²nÇ²výstÇvbu Plné znìní k dispozici na
obecním úøadì a na webu obce

Výbìr ze zápisu z mimoøádného zasedání zastupitelsva è. 9/2017 ze dne 17. 8. 2017
Odbahnìní mlýnského rybníka V² souvis¸osti² s² tím² by¸Ç
pø½d¸o½nÇ² sm¸ouvÇ² o² dí¸o
±Ç² zák¸Çdì² výbìrového
m½zi² firmou² Antonín² Svo
øíz½ní² nÇ² výbìr² dodÇvÇt½¸½
bodÇ² Ç² obcí² Mod¸½tic½.
stÇvby² "OdbÇhnìní² M¸ýn
ZÇstupit½¸é²sm¸ouvu²proj½d
ského² rybníkÇ² v² Mod¸½ti
nÇ¸i²Ç²s²j½jím²znìním²souh¸Çsí.
cích",²by¸Ç²jÇko²n½jvhodnìjí
½ro: 6, nepøítomno 1 ±J. Szalai)
vybránÇ²firmÇ²VHST²s.r.o.
FirmÇ² sp¸ni¸Ç² kvÇ¸ifikÇèní
kritériÇ² Ç² nÇbíd¸Ç² r½Ç¸izÇci
stÇvby²zÇ²c½nu²Ë²28²70,22
Kè.² V² souvis¸osti² s² tím² by¸Ç
pø½d¸o½nÇ² sm¸ouvÇ² o² dí¸o
m½zi² firmou² VHST² s.r.o
Ç²obcí²Mod¸½tic½.²ZÇstupit½¸é
sm¸ouvu²proj½dnÇ¸i²Ç²s²j½jím
znìním²souh¸Çsí.

Výjimka pro Wilson tenis centrum
By¸Ç² doruè½nÇ² ádost² od
Ing.² V¸Çstimi¸Ç² TovárkÇ
o² udì¸½ní² výjimky² z½² stÇno
v½ného²²ob½cního²ko½fici½ntu
dÇnì² z² n½movitostí² nÇ
t½nisový² Çr½á¸² Wi¸son² t½nis
c½ntrum.

ZÇstupit½¸é² konstÇtovÇ¸i,² ½
½ro: 6, nepøítomno 1 ±J. Szalai)
k½² zvý½ní² ko½fici½ntu² dÇnì
Oprava koryta potoka
z²n½movitostí²zÇstupit½¸stvo
pøistoupi¸o²z²dùvodu²p¸áno
±Ç²zák¸Çdì²výbìrového²øíz½
vÇných² finÇnènì² nároèných
ní²nÇ²výbìr²dodÇvÇt½¸½²stÇvby
inv½stic.
"OprÇvu² poniè½ného² korytÇ
Chomutovického² potokÇ", ZnÇènou²èást²tìchto²inv½stic
by¸Ç²jÇko²n½jvhodnìjí²vybrá j½²tø½bÇ²r½Ç¸izovÇt²v²kom½rèní
nÇ²firmÇ²Antonín²SvobodÇ. zónì,²kd½²pøi²budování²fir½m
ních²Çr½á¸ù²by¸o²zc½¸Ç²zÇn½d
FirmÇ² sp¸ni¸Ç² kvÇ¸ifikÇèní
báno² budování² ob½cní
kritériÇ² Ç² nÇbíd¸Ç² r½Ç¸izÇci
infrÇstruktury.
stÇvby²zÇ²c½nu²8Â²Ë,Kè.
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±Ç²mimoøádném²zÇs½dání²s½²proj½dnávÇ¸o²odbÇhnìní
m¸ýnského²rybníkÇ²Ç²oprÇvÇ²korytÇ²potokÇ
±Ç² této² infrÇstruktuø½² s½ v½² srovnání² s² oko¸ními
obvyk¸½²podí¸í²inv½stoøi,²kt½øí obc½mi²nÇ²n½jnií²úrovni.
úz½mí²zÇstÇvují.
ZÇstupit½¸é²ádost²proj½dnÇ¸i
V²Mod¸½ticích²s½²v²minu¸osti Ç² z² vý½² uv½d½ných² dùvodù
toto² bohu½¸² n½dì¸o² Ç² nyní s² poskytnutím² výjimky
musí² ob½c² tuto² infrÇ n½souh¸Çsí.
strukturu²s¸oitì²budovÇt.
½roti: 6, nepøítomno 1 ±J. Szalai)
Zárov½ò²ob½c²Mod¸½tic½²by¸Ç ±Ëoba konání 19:00  20:30)
j½dnou² z² pos¸½dních² obcí
v²oko¸í,²kt½rá²ko½fici½nt²dÇnì Zápis vypracoval: Jiøí Aron
z² n½movitostí² d¸ouhodobì Zkráceno pro úèely Vìstníku
n½uprÇvovÇ¸Ç²Ç²ko½fici½nt²by¸

Výsledky mìøení zneèitìní ovzduí v Modleticích a okolí
(ËË2,Ë μg.mÂ)² Ç² Mod¸½tic½
(Ë08,8 μg.mÂ)² po¸ovinu
hodnoty² imisního² ¸imitu² 200
μg.mÂ
Pouz½²v²prùbìhu²druhé²kÇmpÇ
nì²do¸o²nÇ²¸okÇ¸itách²obcí²H½
rink,² Mod¸½tic½² Ç² Dobø½jovic½
k²pø½kroè½ní²hodnoty²imisního
¸imitu² OÂ.² Pø½kroè½ní² této
¸imitní² hodnoty² j½² v² ¸½tních
mìsících²bìné.

Od² bø½znÇ² minu¸ého² roku² do
¸½toního² ¸½dnÇ² probìh¸y² nÇ
úz½mí²Mod¸½tic²Ç²oko¸ních²obcí
ètyøi²kÇmpÇnì²È½ského²hydro
m½t½oro¸ogického²ústÇvu.

Pøi² porovnání² v½ch² ètyø½ch
mìøících²kÇmpÇní²do¸o²pouz½
v² prùbìhu² té² ètvrté,² nÇ² ¸okÇ
¸itách² obcí² H½rink,² Mod¸½tic½
Ç²Dobø½jovic½,²k²pø½kroè½ní²¸i
mitní² hodnoty² pro² ochrÇnu
V½chny²ètyøi²kÇmpÇnì²probì
zdrÇví² ¸idí² u² zn½èiující² ¸átky
h¸y²zÇ²spo¸uprác½²obcí²H½rink,
PMË0.
Mod¸½tic½,²
Dobø½jovic½
Ç² ÈHMÚ.² H¸Çvním² cí¸½m² by¸o K²pø½kroè½ní²hodnoty²2²hodi
zmìøit a posoudit moný vliv nového² imisního² ¸imitu² PMË0
silnièního okruhu kolem do¸o² nÇ² tìchto² ¸okÇ¸itách
½rahy² (zkrác½nì² prÇský víc½krát² zÇ² mìø½né² období
okruh,²n½bo²SOKP)²nÇ²kvÇ¸itu ètvrté² kÇmpÇnì.² Zhor½né
ovzduí² v² oko¸í² komunikÇc½ m½t½oro¸ogické² Ç² rozpty¸ové
Ç²nÇ²¸okÇ¸itách²uv½d½ných²obcí. podmínky² by¸y² pøíèinou² vyso
kých²konc½ntrÇcí²PMË0²v²druhé
V²rámci²proj½ktu "·íøení zneèi po¸ovinì² ¸½dnÇ,² bìh½m² ètvrté
ujících látek ovzduí v okolí do kÇmpÇnì,²Ç²v½d¸y²Ç²k²vyh¸á½ní
pravních komunikací"² (proj½kt smogové²situÇc½²Ç²r½gu¸Çc½.
DoprÇvÇ)² by¸y² vybrány² ètyøi
¸okÇ¸ity² u² SOKP² s½v½rnì² od ±Ç² tìchto² ¸okÇ¸itách² n½by¸Ç
obc½² Mod¸½tic½.² První² mìøicí pø½kroè½nÇ² hodnotÇ² roèního
místo²by¸o²zvo¸½no²pøímo²u²vo imisního²¸imitu²PMË0²vztÇ½ná
zovky²SOKP,²druhé²u²pøíj½zdu k²prùmìru²zÇ²v½chnÇ²mìø½ná
k² podchodu² v½² vzdá¸½nosti² Çsi období.² MÇximá¸ní² hodinová
Â0² m² od² SOKP,² tø½tí² Ç² ètvrtá konc½ntrÇc½² ±O2² dosÇhovÇ¸Ç
¸okÇ¸itÇ² nÇ² vyvý½ném² náspu n½jvyích²hodnot²bìh½m²ètvrté
pøib¸inì²0²m²Ç²0²m²od²SOKP kÇmpÇnì² Ç² pø½sÇhovÇ¸Ç² nÇ
¸okÇ¸itách²
Dobø½jovic½
±viz obrázek nahoøe)
Z² provozních² Ç² t½chnických
dùvodù² n½by¸o² moné² zÇèít
Ë.² kÇmpÇò² døív½² n½² nÇ² jÇø½
20Ë,²tÇk½²by¸²èÇsový²hÇrmo
nogrÇm² j½dnot¸ivých² Ë·² d½n
ních² mìøících² kÇmpÇní
stÇnov½n²tÇkto:

ø½nÇ² bìh½m² první² Ç² tø½tí
kÇmpÇnì.
Tyto²
zvý½né²
hodnoty
b½nzo[Ç]pyr½nu² signÇ¸izují
moný²¸oká¸ní²zdroj²n½dokonÇ
¸ého²spÇ¸ování²v²b¸ízkém²oko¸í
stÇnic½.² UkÇzuj½² s½,² ½² t½nto
¸oká¸ní²zdroj²má²v²obci²Dobø½
jovic½² vìtí² v¸iv² nÇ² nÇmìø½né
konc½ntrÇc½² b½nzo[Ç]pyr½nu
n½²doprÇvÇ.

±½jvyí²hodnoty²zn½èiujících Celou podrobnou zprávu
¸át½k²PMË0,²±O2,²±Ox²Ç²±O naleznete na webových strán
by¸y²v²prùbìhu²v½ch²ètyø²kÇm kách obce.
pÇní² nÇmìø½ny² nÇ² ¸okÇ¸itì
pp
Mod¸½tic½² hot² spot,² kt½rá² j½
umístìnÇ² pøímo² u² SOKP.² ±Ç ½olétavý prach ½M10
tomto²místì²do¸o²k²n½jvyímu
poètu² pø½kroè½ní² hodnoty Po¸étÇvý²prÇch²(PM
2hod.²imisního²¸imitu²PMË0, z²Çng¸ického²názvu
Ç² to² tøináctkrát² zÇ² mìø½né pÇrticu¸Çt½²mÇtt½r)²j½
období² v½ch² ètyø² kÇmpÇní poj½m²pro²mikroèástic½
(j½d½náctkrát² zÇ² ètvrtou o²v½¸ikosti²nìko¸ikÇ
mikrom½trù.²Èástic½²mÇjí
kÇmpÇò).
své²sp½cifické²oznÇè½ní
±½jvyí² mÇximá¸ní² 2hod. pod¸½²v½¸ikosti²²nÇpøík¸Çd
konc½ntrÇc½² PMË0² (Ë7,Â PMË0²oznÇèuj½²po¸étÇvý
μg.mÂ)²z½²v½ch²ètyø²mìøících prÇch²o²v½¸ikosti²Ë0
kÇmpÇní²by¸Ç²zÇznÇm½nánÇ²nÇ mikrom½trù.
¸okÇ¸itì²Mod¸½tic½²hot²spot²dn½
20.² Ë.² V² tomto² dni² by¸Ç Vznik:²Po¸étÇvý²prÇch
nÇmìø½nÇ² 2hod.² mÇximÇ vzniká²témìø²výhrÇdnì²jÇko
produkt²¸idské²èinnosti²²pøi
PMË0²nÇ²v½ch²¸okÇ¸itách.
spÇ¸ovÇcích²proc½s½ch,
Pø½kroè½ní² roèního² imisního tÇv½ní²rud,²Ç¸½²tÇké²z²pùdy
¸imitu² u² b½nzo[Ç]pyr½nu² bývá zbÇv½né²v½g½tÇèního²krytu.
pomìrnì² bìné² v½² v½¸kých Èím²m½ní²prùmìr²èástic½
i² mÇ¸ých² síd¸½ch² ÈR.² ±½jvyí má,²tím²dé¸½²zùstává²v
hodnotÇ² b½nzo[Ç]pyr½nu² bì ovzduí.
h½m²ètvrté²kÇmpÇnì²by¸Ç²nÇmì
ø½nÇ² v² obci² Dobø½jovic½ Vliv na zdraví:²Èástic½
v½¸ikosti²oko¸o²Ë0 μm²jsou
ËË,²ng.mÂ.
zÇchyc½ny²v²horních²c½stách
V² této² obci² by¸Ç² n½jvyí² kon dýchÇcích,²m½ní²mohou
c½ntrÇc½²této²¸átky²tÇké²nÇmì pronikÇt²do²do¸ních
dýchÇcích²c½st.²Vùb½c
n½jn½b½zp½ènìjí²jsou
èástic½²m½ní²n½²2,· μm²
tyto²s½²mohou²dostÇt²Ç²do
p¸icních²sk¸ípkù.
Po¸étÇvý²prÇch²zpùsobuj½
kÇrdiovÇsku¸ární
on½mocnìní,²choroby
dýchÇcích²c½st,²sniuj½²dé¸ku
ivotÇ²Ç²zvyuj½²koj½n½ckou
úmrtnost.²V²dùs¸½dku
nÇvázÇných²tìkÇvých²¸át½k
mù½²zpùsobovÇt²rÇkovinu.

Ë.²jÇrní²kÇmpÇò²Â0.²Â.²²ËÂ.².²20Ë
2.²¸½tní²kÇmpÇò²Ë·.².²²2.².²20Ë
Â.²podzimní²kÇmpÇò²ËË.ËË.²²2·.ËË.²20Ë
.²zimní²kÇmpÇò²Ë2.²Ë.²²2.²Ë.²20Ë7
Z²grÇfu²j½²pÇtrné²výrÇzné²pø½kroè½ní²¸imitních²hodnot²(µV)²v½².²kÇmpÇni
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Pou a disco

Modletický pacír

Pøipomínám½²informÇci²z²minu¸ého²èís¸Ç:
t½rmín² znovuobnov½né² mod¸½tické² pouti
by¸²stÇnov½n²nÇ²vík½nd 23.  24. 9. 2017

Ji²od²út½rý²(Ë..)²Ç²do²n½dì¸½²(2..)
budou² v² provozu² k¸Çsické² pouové
ÇtrÇkc½:² ø½tízkový² ko¸otoè,² houpÇèky,
DÇtum² ob¸íb½ného² pÇcíru² by¸o² ¸½tos
stø½¸nic½²Ç²dÇ¸í.
stÇnov½no² nÇ sobotu 14.10. Vyrá½t² s½
Souèástí² pouového² v½s½¸í² bud½² tÇké bud½²ccÇ²v 10 hodin²z²Mod¸½tic²(srÇz²j½²nÇ
nádvoøí²zámku,²od²²hodin²bud½²ot½vø½nÇ
páteèní diskotéka v zámeckém sále.
kÇvárnÇ).
¸aèíná 22.9. od 20:00 hodin
Vstupné 50, Kè
TrÇsÇ² j½² ¸½tos² p¸ánovánÇ² v½² spo¸upráci
s² oko¸ními² obc½mi² (Dobø½jovic½,² H½rink,
Popovièky,²Chomutovic½)²Ç²pov½d½²i²pø½s
úz½mí²tìchto²obcí.
JÇko² kÇdý² rok² budou² úèÇstníci² pÇcíru
odmìnìni² pÇmìtní² turistickou² známkou
(¸½tos²bud½²moné²získÇt²Ç²²²v²kÇdé²obci
j½dnu)²Ç²nÇ²c½stì²bud½²nÇchystáno²m½ní
obè½rstv½ní.
S¸½dujt½²podrobnosti²nÇ²stránkách²obc½.

Tajenka: U²s½²to²zÇs½²b¸íí!²Ë0.Ë2.²bud½²opìt ±doplòte tex tajenky)

Øeení z minulého èísla:²mÇkové²ko¸áè½
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