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Kulturní akce v kvìtnu a èervnu
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Dìti se mohou tìit, nové høitì na Olinì otvíráme ji 30.6.2017
H½rní²prvky²nÇ²dìtském²høiti²O¸inÇ,²kt½ré²d¸ouhá²¸étÇ²s¸oui¸o
k² zábÇvì² nÇich² n½jm½ních² vykÇzovÇ¸o² závÇné² poruchy
dø½vìných²Ç²nìkt½rých²m½chÇnických²èástí.²Díky²tìmto²závÇdám
ji² n½by¸o² moné² gÇrÇntovÇt² Ë00%² funkènost² Ç² b½zp½ènost
h½rních²prvkù.²PrÇkticky²to²znÇm½nÇ¸o,²½²vì²s²k¸ouzÇèkou²s½²ji
témìø²rok²n½smì¸Ç²pouívÇt.²V²n½dávné²dobì²s½²podobné²poruchy
vyskyt¸y² tÇké² nÇ² ko¸otoèi.² OstÇtní² prvky² by¸y² tÇké² nÇ² hrÇnì
ivotnosti²Ç²jÇk²s½²øíká²mì¸y²ji²své²odité.²Proto²s½²bìh½m²zimních
mìsícù²nÇ²j½dnáních²zÇstupit½¸stvÇ²int½nzivnì²ø½i¸o,²co²s²dÇ¸ím
osud½m²dìtského²høitì²nÇ²o¸inì.²Po²diskuzi²nÇd²stÇv½m²høitì
s½²rozhod¸o²o²r½konstrukci²Ç²poøíz½ní²nových²h½rních²prvkù²nÇ
c½¸é²høitì.

Pod¸½² tìchto² zák¸Çdních
poÇdÇvkù² vz½¸o² zÇdání² pro
nÇ½² høitì.² T½dy,² ½² prvky
musí² být² vyrob½ny² z² Çkátu
v² prov½d½ní² pøírodnì² rost¸é
dø½vo² (tzv.² krouc½né² dø½vo)
v² kombinÇcí² s² kovovými
m½chÇnickými² èástmi.² Dá¸½
by¸y² sp½cifikovány² h½rní
prvky.² ±Çím² pøáním² by¸o,
Çby²nÇ²høiti²by¸y²prvky,²kt½ré
budou² bÇvit² dìti² od² n½j
m¸Çdího²vìku²Ç²po²nácti¸½té
Ç²zárov½ò²Ç²Çby²pøispì¸y²k²roz
voji²sportovní²dov½dnosti²dìtí.
TÇ²dn½ním²dìt½m²èÇsto²schá
zí.² JÇk² s½² to² pov½d¸o² bud½t½
moci² u² brzo² sÇmi² posoudit.
C½¸k½m²s½²dìti²mohou²tìit²nÇ
VýrobÇ²h½rních²prvkù
d½s½t² nových² h½rních² prvkù.
Souèástí² høitì² bud½² tÇké² posi¸ovÇcí² ¸Çvic½,² hrÇzdy,² Ç¸tán
s²pos½z½ním²Ç²dÇ¸í²krásné²prvky.

±ÇstÇ¸Ç²dÇ¸í²v½¸ká²výzvÇ.²Co²nÇ²nové²høitì²poøídit?²JÇk²má²høitì
vypÇdÇt?² VybrÇt² t½n² prÇvý² hrÇd² èi² tu² n½j¸½pí² houpÇèku
z²n½pø½b½rné²nÇbídky²rùzných²výrobcù²n½ní²vùb½c²snÇdné.²Pokud
si² pø½dstÇvít½,² ½² mát½² nÇ² výbìr² prov½d½ní² kovové,² dø½vìné
hrÇnÇté,²dø½vìné²ku¸Çté,²p¸Çstové²èi²rùzné²kombinÇc½²mÇt½riá¸ù.
St½jnì² tÇk² j½² tomu² u² bÇr½vného² prov½d½ní.² µÇkovÇné,
pozinkovÇné,² ¸ÇzurovÇné,² j½dnobÇr½vné,² p½strobÇr½vné² n½bo
pøírodní?²Dopø½du²si²vichni²uvìdomovÇ¸i,²½²n½¸z½²vybrÇt²id½á¸
pro² kÇdého.² ±½² nÇdÇrmo² s½² øíká,² co² è¸ovìk² to² názor.² P¸Çtí² to
dvojnásob,² pokud² mám½² rozhodovÇt² o² výbìru² pro² ty² n½jm½ní
Ç²nÇ½²n½jmi¸½jí.
V²souèÇsné²dobì²nÇ²høiti²ji²probíhÇjí²prác½²nÇ²instÇ¸Çci²prvkù
Ç² v² prùbìhu² mìsíc½² è½rvnÇ² bud½² høitì² uzÇvø½no.² Høitì² bud½
ZÇstupit½¸é²k²výbìru²h½rních²prvkù²pøistoupi¸i²v½¸mi²odpovìdnì.
pøiprÇv½no² k² dìtským² hrátkám² pos¸½dní² ko¸ní² d½n,² kdy² jsou
Pøi²proj½dnáváních²s½²shod¸i,²½²m½zi²první²kritériÇ,²kt½ré²musí
rodiè½²s½²svými²rÇto¸½stmi²zváni²nÇ²s¸Çvnostní²zÇháj½ní.²Vìøím½,
høitì²sp¸òovÇt²j½²d½sign²h½rních²prvkù,²kt½rý²s½²bud½²vhodný²pro
½² firmÇ² Tomovy² pÇrky² s.r.o.,² kt½rá² n½j¸ép½² sp¸ni¸Ç² poÇdÇvky
krásné² prostø½dí² bývÇ¸ého² zám½ckého² pÇrku.² µogicky² pÇd¸o
Ç²kt½rá²nové²høitì²pro²Mod¸½tic½²vyrábí²dodá²høitì²v²dohodnuté
rozhodnutí² nÇ² prvky,² kt½ré² svým² rustiká¸ním² prov½d½ním² ¸Çdí
kvÇ¸itì²Ç²dìti²si²zd½²uijí²mnoho²zábÇvy.
s²pøírodním²prostø½dím.²DÇ¸ím²kritéri½m²by¸Ç²prvotøídní²kvÇ¸itÇ
Ç²d¸ouhá²ivotnost²h½rních²prvkù.
Høitì bude slavnostnì otevøeno 30.6. v 15:00 hodin
ja

Nové monosti parkování v obci

Oèkování psù v èervnu

Z½jménÇ² v² souvis¸osti² s² dùs¸½dným V² obytné² zónì² nÇ² Chvá¸ovì² bud½
dodrováním²zákÇzu²pÇrkování²²v²obytných vybudováno² pÇrkovitì² pro² ccÇ² 8² ² Ë0
zónách² s½² opìt² zÇèÇ¸Ç² ø½it² prob¸½mÇtikÇ pÇrkovÇcích²stání²mimo²komunikÇci.
n½dostÇtku²pÇrkovÇcích²míst²v²obci.
2. ½arkování podél silnice od Herinku
±Ç² minu¸ém² zÇs½dání² zÇstupit½¸stvÇ² by¸Ç
V²místì²kd½²j½²krÇjnic½²dostÇt½ènì²iroká
schvá¸½nÇ²nás¸½dující²opÇtø½ní,²kt½rá²snÇd
pro² pÇrkování² vozid½¸,² bud½² umonìno
Ç¸½spoò² èást½ènì² z¸½pí² monosti
pÇrkování.² SouèÇsná² znÇèkÇ² s½² zákÇz½m
pÇrkování²v²obci.
stání²bud½²pø½místìnÇ²do²míst,²kd½²ji²n½ní
1. ½arkování v obytných zónách
krÇjnic½²pro²pÇrkování²dostÇt½ènì²iroká.
V²obytné²zónì²nÇ²O¸inì²bud½²prov½d½no
3. ½arkování u panelových domù
vodorovné²znÇè½ní²okrÇjù²komunikÇc½.²±Ç
±Ç²pÇrkoviti²bud½²prov½d½nÇ²úprÇvÇ²stání
zák¸Çdì² tohoto² vyznÇè½ní² bud½² moné
pro²kont½jn½ry²nÇ²odpÇd²Ç²bud½²zprÇcován
pÇrkovÇt²mimo²komunikÇci.²Zárov½ò²bud½
proj½kt² systému² pÇrkování² s² úè½¸½m
vybudováno² pÇrkovitì² pro² ccÇ² ² ² ·
vytvoøit² mÇximá¸ní² poè½t² stání² pø½d
pÇrkovÇcích²stání²mimo²komunikÇci.
pÇn½¸ovými² domy.² ±Ç² zák¸Çdì² tohoto
proj½ktu² budou² stání² vyznÇè½nÇ
vodorovným²znÇè½ním.
pp

Ve støedu 14.6.2017²od 18:00²v²DoubrÇvici
u² kÇp¸ièky² Ç² od 18:20² v² Mod¸½ticích² nÇ
návsi² u² Çutobusové² zÇstávky² probìhn½
oèkování²psù.
VÇkcinÇc½²bud½²prov½d½nÇ²zdÇrmÇ²u²psù,
zÇ²kt½ré²mÇjí²j½jich²mÇjit½¸é²uhrÇz½né²pøís
¸uné²pop¸Çtky.
MÇjit½¸é,²kt½øí²v²odùvodnìných²pøípÇd½ch
n½mohou² v² urè½ném² t½rmínu² n½chÇt² psÇ
oèkovÇt,²mÇjí²j½tì²monost²v²prùbìhu²ccÇ
dÇ¸ích² Ë² dnù² (v² ordinÇèních² hodinách)
n½chÇt²psÇ²oèkovÇt²u²MVDr.²J.imrÇ.
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Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 4/2017 ze dne 19. 4. 2017
Územní studie
prostranství

veøejných vity² Ç² doporuè½ní² rozsÇhu
inv½stic½.² Úè½¸½m² studi½² j½
optimÇ¸izÇc½² ø½½ní² z² h¸½
StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸ diskÇ²c½¸kového²uitku,²z²h¸½
zÇstupit½¸½²o²monosti²podá diskÇ² nák¸Çdù² Ç² z² h¸½diskÇ
ní² ádosti² o² dotÇci² nÇ² zprÇ konc½pc½² ø½½ní.² Souèástí
cování² studi½² v½ø½jných studi½² j½² dá¸½² ø½½ní² vÇriÇnt
prostrÇnství.² Jd½² o² dotÇèní zásob½ní² z² h¸½diskÇ² mno
titu¸,²kd½²ÇdÇt½¸½m²Ç²pøíj½m ství,²kvÇ¸ity,²zÇb½zp½è½nosti
c½m² dotÇc½² pro² ob½c² mù½ Ç² nÇvr½ného² t½chnického
být²j½dinì²ob½c²s²rozíø½nou ø½½ní²zásob½ní²vodou.
pùsobností²²ØíèÇny.
Odbahnìní Mlýnského rybníka
ZÇstupit½¸é² vìc² proj½dnÇ¸i
Ç² dohod¸i² s½,² ½² mÇjí² záj½m ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i
o² zprÇcování² úz½mní² studi½ monost² è½rpání² dotÇc½² nÇ
v½ø½jných²prostrÇnství²v²obci odbÇhnìní² M¸ýnského² ryb
Mod¸½tic½²Ç²souh¸Çsí²s²podá níkÇ² Ç² vyèitìní² Chomu
ním² ádosti² o² dotÇci² pro tovického² potokÇ² v² rámci
stø½dnictvím²MìstÇ²ØíèÇny. ¸ikvidÇc½²povodòových²kod
z²roku²20ËÂ.²ZÇstupit½¸é²vìc
½ro: 7
proj½dnÇ¸i² Ç² poÇdují² dop¸
Smìnná smlouva na pozemek nìní²informÇcí²k²podmínkám
dotÇèních²prostø½dkù.
733/1

SochÇ²sv.²JÇnÇ²±½pomuckého²bud½²do²konc½²kvìtnÇ
odv½z½nÇ²nÇ²oprÇvu
ZÇstupit½¸é² by¸i² s½znám½ni
s½² stÇv½m² kÇnÇ¸izÇc½² Ç
vzh¸½d½m²k²v½¸mi²pÇtnému
stÇvu²souh¸Çsí²s²prov½d½ním
oprÇvy² hÇvÇrijního² stÇvu
d½ové² kÇnÇ¸izÇc½² v² ús½ku
od²køiovÇtky²u²zámku²è.p.²Ë
Ç²k²Çr½á¸u²firmy²MibÇ²(è.p.
).² OprÇvÇ² d½ové² kÇnÇ
¸izÇc½² bud½² prov½d½nÇ² sou
èÇsnì² s² výstÇvbou² nových
in½nýrských² sítí² pro² Çr½á¸
firmy² ISP.² Po² dokonè½ní
bud½² prov½d½nÇ² obnovÇ
ÇsfÇ¸tového² povrchu² komu
nikÇc½²v²c½¸é²j½jí²íøi.

vodovodního²øÇdu²V.²²J½dná
s½² o² novou² vìt½v² vodovod
ního² øÇdu,² kt½rý² propojí
stávÇjící² vodovodní² v½d½ní
v² z½mních² kÇná¸½ch.² ±ový
øÇd² nÇhrÇdí² stávÇjící² v½d½ní
Ç² zárov½ò² umoní² pokrÇèo
vÇt² v² obnovì² dÇ¸ích² èástí
ob½cních²vodovodù,²kt½ré²j½
nutné² oprÇvit.² FirmÇ² FK
BÇu,² Ç.s.² nÇbíd¸Ç² r½Ç¸izÇci
této²stÇvby²zÇ²c½nu²8·²7·0,
Kè² b½z² DPH.² ZÇstupit½¸é
sm¸ouvu² proj½dnÇ¸i² Ç² po
zÇprÇcování² pøipomín½k² s½
sm¸ouvou²souh¸Çsí.

½ro: 7

½ro: 7

Rekonstrukce høitì Olina

Oprava sochy

By¸²pø½d¸o½n²návrh²sm¸ouvy
o² dí¸o² m½zi² obcí² Mod¸½tic½
Ç² firmou² Tomovy² pÇrky
Group,²s.r.o.²nÇ²r½konstrukci
dìtského² høitì² O¸inÇ.² ±Ç
zák¸Çdì² sm¸ouvy² firmÇ² zr½
Ç¸izuj½² výrobu² Ç² dodání² no
vých² h½rních² prvkù² pro
dìtské²høitì²O¸inÇ²zÇ²c½nu
00² Ë,² Kè² vè.² DPH.
Souèástí² dodávky² bud½
instÇ¸Çc½² prvkù² Ç² dopÇdo
vých²p¸och.²T½rmín²r½Ç¸izÇc½
høitì² j½² do² konc½² mìsíc½
kvìtnÇ²20Ë7.

StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸
zÇstupit½¸½²o²ádosti²o²dotÇci
nÇ² oprÇvu² sochy² sv.² JÇnÇ
±½pomuckého.² ádost² by¸Ç
podpoø½nÇ² Ç² doporuè½nÇ² k
finÇncování² Minist½rstv½m
pro²místní²rozvoj.

By¸²pø½d¸o½n²návrh²sm¸ouvy
o² sm¸ouvì² budoucí² smìnné
m½zi²obcí²Mod¸½tic½²Ç²firmou
KPV²B½tÇ²s.r.o.

Po² dop¸nìní² poÇdovÇných
informÇcí² budou² monost
è½rpání² dotÇc½² dá¸½² pro
j½dnávÇt.

Touto²sm¸ouvou²ob½c²Mod
¸½tic½² smìní² poz½m½k² pÇrc.
è.²7ÂÂÎË²o²výmìø½²2²22·²m2
zÇ² poz½mky² z½¸½nì² ko¸½m
Dobø½jovického²potokÇ²v²c½¸
kové² výmìø½² Ë0² 7Â² m2.
ZÇstupit½¸é² návrh² sm¸ouvy
proj½dnÇ¸i² Ç² poÇdují² do
sm¸ouvy² zÇprÇcovÇt² vzn½
s½né²pøipomínky.

½ro: 7

Vodovod Modletice

V² této² souvis¸osti² by¸Ç² pro
v½d½nÇ² r½viz½² stávÇjící² d½
ové²kÇnÇ¸izÇc½²v²uv½d½ném
ús½ku.² Podrobný² prùzkum
Ç²kÇm½rové²proh¸ídky²potru
bí²ukázÇ¸y,²½²d½ová²kÇnÇ
¸izÇc½² j½² v½² v½¸mi² pÇtném
stÇvu.²²KÇnÇ¸izÇc½²pochází²z½
70.80.²¸½t²minu¸ého²sto¸½tí.
Pùvodní²b½tonové²potrubí²j½
v½¸mi² poniè½né² Ç² poprÇs
kÇné.² Pod¸½² vyjádø½ní² pro
j½ktÇntÇ²v²nìkt½rých²míst½ch ½ro: 7
r½á¸nì² hrozí² propÇdnutí
potrubí²Ç²nìkt½ré²ús½ky²jsou Nová vìtev vodovodního øadu
v²hÇvÇrijním²stÇvu.
By¸²pø½d¸o½n²návrh²sm¸ouvy
o² dí¸o² nÇ² r½Ç¸izÇci² stÇvby

StÇrostÇ² obc½² s½známi¸
zÇstupit½¸½² s½² zprÇcovÇným
inv½stièním² zámìr½m² "Vo
dovod² Mod¸½tic½".² Cí¸½m
studi½² j½² posouz½ní² Ç² návrh
rozíø½ní²Ç²úprÇv²stávÇjícího
vodár½nského²systému²obc½
Mod¸½tic½.² Dá¸½² posouz½ní
rozíø½ní²zdrojù²pitné²vody²Ç
konc½pèní² návrh² pøiv½d½ní
vody²z½²zdrojù²v²dostÇt½èném
mnoství²Ç²kvÇ¸itì.²Souèástí
ø½½ní²j½²½konomické²vyhod
noc½ní²nÇvr½ných²opÇtø½ní
vè½tnì² vyhodnoc½ní² ½f½kti
2

Rekonstrukce deové kanalizace
Spo¸½ènì² s² p¸ánovÇnou² vý
stÇvbou² Çr½á¸u² firmy² ISP
bud½² prov½d½nÇ² dostÇvbÇ
chybìjících²in½nýrských²sítí
v²ús½ku²od²køiovÇtky²u²zám
ku² è.p.² Ë,² Ç² k² budoucímu
Çr½á¸u²firmy²ISP.

±Ç² zák¸Çdì² této² podpory
bud½² prov½d½nÇ² r½Ç¸izÇc½
oprÇvy² sochy² Ç² do¸o½ní
v½ch² potø½bných² dok¸Çdù
pro² získání² dotÇèních
prostø½dkù.
±Ëoba konání 19:00  00:14)
Zápis vypracoval: Jiøí Aron
Zkráceno pro úèely Vìstníku
Plné znìní k dispozici na
obecním úøadì a na webu obce

Turnaj v petanque 24. èervna

Novì otevøená prodejna potravin

V sobotu 24. èervna se na louce u hasi
èárny bude ji podruhé konat turnaj ve
høe petanque.

PrÇvdìpodobnì² jst½² ji² zÇznÇm½nÇ¸i,² ½
zÇèátk½m²kvìtnÇ²by¸²znovu²ot½vø½n²místní
obchod²s²potrÇvinÇmi.

SrÇz² Ç² r½gistrÇc½² úèÇstníkù² probìhn½
v²Ë0:00²pø½d²hÇsièárnou.

ÿová otevírací doba:
PoPá 7:00  19:00
SoNe 8:00  17:00

Poární prevence  máme volat hasièe kvùli odchytu vèelího roje?
V²pos¸½dních²dn½ch²jsou²hÇsièi²èÇsto²vo¸áni²k²pøípÇdùm,²kdy²s½²roj Vè½¸y²pátrÇèky²m½zitím²h¸½dÇjí
vè½¸² usÇdi¸² nÇ² strom½ch,² k½øích,² rodinných² dom½ch² Ç² jiných novou² dutinu² pro² hnízdìní.
Jsou² si² schopné² vzáj½mnì
budovách.
"popsÇt"²jÇk²kt½rá²vypÇdá,²jÇk
Pokud²hÇsièi²vyj½dou²k²tomuto²pøípÇdu²musí²roj²utrÇtit.²V½t½rinární
j½²dÇ¸½ko²Ç²vyb½rou²tÇk²n½j¸½pí
správÇ²nÇøizuj½²utrác½ní²rojù²n½známého²pùvodu²Ç²divoc½²ijících
monou.²Do²té²s½²pÇk²c½¸ý²roj
vè½¸st½v²jÇko²pot½ncioná¸ních²zdrojù²nákÇzy²vÇrroázy²vè½¸²Ç²moru
pø½místí²Ç²usÇdí²s½²zd½.
vè½¸ího²p¸odu.
Je to nebezpeèné?
HÇsièi²p¸onì²n½vyjídí²k²n½Çkutním²¸ikvidÇcím²vè½¸ích²rojù,²pouz½
pøi² Çkutním² ohro½ní² ivotÇ.² ±Çím² pos¸áním² n½ní² hromÇdné Vè½¸y² pøi² roj½ní² n½jsou
vybíj½ní²ivoèichù,²vìtinou²j½²nÇopÇk²zÇchrÇòuj½m½.
Çgr½sivní²Ç²n½bodÇjí:
Pø½ètìt½²si²proto²vysvìt¸½ní²co²v¸Çstnì²roj½ní²j½²Ç²jÇk²s½²zÇchovÇt.
Co je rojení?

²proto½²mÇjí²p¸né²m½dné²váèky²(sytý²è¸ovìk²j½²tÇké²pøíj½mnìjí²n½
h¸Çdový)

²proto½²n½mÇjí²hnízdo,²kt½ré²by²bráni¸y²(i²jiná²zvíøÇtÇ²dùrÇznì²hájí
Roj½ní²vè½¸st½v²j½²zpùsob²j½jich²mno½ní.²V²urèitém²okÇmiku²zÇèn½
hnízdo²s²potomky²²mimo²hnízdo²jsou²pÇk²k¸idná)
být² vè½¸ám² ú¸² èi² hnízdní² dutinÇ² mÇ¸á.² VystÇví² proto² buòky² pro
±½ní¸i² è¸ovìk² si¸nì² Ç¸½rgický² (bodnutí² j½j² ohrouj½² nÇ² zdrÇví² èi
budoucí²mÇtky.
ivotì)² j½² zc½¸Ç² zbyt½èné² bát² s½² rojících² s½² vè½¸² ² Ç² to² Ç² jsou² j½tì
Zárov½ò²vè½¸y²pø½stávÇjí²stÇrou²mÇtku²krmit,²tÇ²v²dùs¸½dku²pø½stává
roz¸ítÇné² èi² u² s½mknuté² do² hroznu.² Roj² sám² zÇ² pár² hodin² èi² dní
k¸ást²vÇjíèkÇ²Ç²opìt²s½²stává²¸½tuschopnou.²Kdy²j½²buòkÇ²s²¸Çrvou
od¸½tí.
budoucí²mÇtky²zÇvíèkovánÇ,²vè½¸stvo²s½²vyrojí.
Pokud²s½²bojít½,²n½pøib¸iujt½²s½²k²nìmu²Ç²pozorujt½²j½j²z²povzdá¸í.
ZnÇm½ná² to,² ½² zhrubÇ² po¸ovinÇ² vè½¸² v½ch² "prof½sí"² (¸étÇvky,
Pokud²vás²zvìdÇvost²pø½mù½,²dì¸½jt½²tÇk²pomÇ¸u²Ç²rozvánì.
kojièky,² stÇvìèky,² strákynì,² pátrÇèky...)² spo¸u² s½² stÇrou² mÇtkou
vy¸½tí²pø½d²ú¸.
Hasièe volejte jen v pøípadì akutního ohroení ±alergici apod.) 
jsou tu z jiných dùvodù, ne aby chytali vèelí roje...
MÇtkÇ²j½²Ç¸½²j½tì²pÇtný²¸½t½c²²usÇdí²s½²nìkd½²v²b¸ízkosti²ú¸u²²nÇ
vìtvi²Çpod.²Vè½¸y²s½²k²ní²srotí²²vytvoøí²rojový²hroz½n.²T½n²nÇ²místì
rantiek Knitl, preventista SDH Modletice
vydrí²nìko¸ik²hodin,²¸½ckdy²i²d½n²èi²dvÇ.

Výsledky mladých hasièù  bøezen a duben 2017
j½dnot¸ivcù.² Drustvo² stÇrích² ákù² s½² nÇ
okr½s½²umísti¸o²nÇ²Ë.místì²s²èÇs½m²0Â:Ë7,Ë7
Ç²Ë.místo²opìt²vyhrá¸²DÇvid²µuká½k²s²èÇs½m
00:28,00² Ç² spo¸u² s² Mi¸ukou² pÇtøí² k
n½jrych¸½jím² uz¸ovÇèùm² nÇ² okr½s½² PrÇhÇ
východ²v½²své²kÇt½gorii.
DÇ¸í² èÇs² v² drustvu,² kt½rý² pomoh¸² tuto
kÇt½gorii² vyhrát² mì¸Ç² EvÇ² P½trÇ² kábová
(00:Â,Ë),² An½kÇ² R½ichová² (00:2,),
PÇv½¸² n½b½rgr² (00:,0)² Ç² T½r½zÇ
ZÇhá¸ková²(00:·,).
Druhé²drustvo²stÇrích²ákù²s½²umísti¸o²nÇ
ËÂ.místì,² kd½² s½² soutì½² zúèÇstni¸i² sÇmí
Druhou²soutìí²m¸Çdých²hÇsièù²by¸Ç²okr½sní nováèci.² Ani² kÇt½gori½² dorostu² n½zùstÇ¸Ç
soutì² v² uz¸ování² v² MukÇøovì,² kt½rá² s½ pozÇdu.² Drustvo² s½² umísti¸o² nÇ² 2.místì² s
konÇ¸Ç²Ë8.Â.20Ë7²Ç²m¸Çdí²hÇsièi²nÇvázÇ¸i²nÇ èÇs½m² 0Â:2·,77² z½² ² drust½v² Ç² z½² 7
pø½d½¸é²úspìchy.
j½dnot¸ivcù,² by¸² Fi¸ip² È½rný² nÇ² Ë0.místì² s
èÇs½m²00:Â,ÂË.
V² m¸Çdí² kÇt½gorii² soutìi¸o² Ë7² drust½v² Ç
Ë22²j½dnot¸ivcù.²M¸Çdí²drustvo²s½²umísti¸o Úspìný²d½n²by¸²pro²m¸Çdé²hÇsiè½²i²v²sobotu
nÇ²2.místì²s²èÇs½m²0·:Â,²Ç²zÇ²j½dnot¸ivc½ 22..20Ë7² v² È½¸ákovicích.² První² soutì² v
tuto²kÇt½gorii²opìt²vyhrá¸Ç²Mi¸ukÇ²R½ichová poárním²útoku²"MEMORIÁµ²µADISµAVA
s²èÇs½m²00:Ë,·7.
BÁÈI",² kd½² s½² sj½¸Ç² opìt² drustvÇ² z² okr½su
PrÇhÇ²východ.
V½² stÇrí² kÇt½gorii² nás² drustvo² oprÇvdu
pø½kvÇpi¸o,² soutìi¸o² Ë7² drust½v² Ç² Ë2

M¸Çdí²drustvo²dop¸ni¸Ç²pøíprÇvkÇ²Ç²umísti¸i
s½²z²ËÂ²drust½v²nÇ².místì.²Soutìi¸o²i²pár
nováèkù.²Drustvo²stÇrích²ákù²s½²prùbìnì
dr½¸o² po² prvních² útocích² z² ËË² drust½v² nÇ
Â.místì²s²èÇs½m²0:28,·2.
V² druhém² pokusu,² Ç¸½² pø½dv½d¸i² pìkný
konc½rt²souhry²Ç²s²èÇs½m²0:22,Â²s½²umísti¸i
nÇ² Ë.místì² (zÇtím² n½jrych¸½jí² èÇs² útoku,
kt½rý² s½² stÇrímu² drustvu² pov½d¸² )² Ç² tÇk² k
Ë.místu²mì¸i²i²putovní²pohár.
J½²vidìt,²½²m¸Çdé²hÇsiè½²tÇto²èinnost²v½¸ic½
bÇví² Ç² tÇk² i² drustvo² dorostu² pø½dv½d¸o
skvì¸ou²souhru²týmu²Ç²tÇké²to,²½²s½²n½má²nic
vzdávÇt² pø½d½m,² proto½² sÇvic½² Ç² ko
trénovÇ¸o² drustvo² tìsnì² pø½d² soutìí,
pø½dv½d¸i,²½²umí²Ç²umísti¸i²s½²nÇ²Â.místì²z²
drust½v.
M¸Çdí² hÇsièi² mÇjí² dùvod² s¸Çvit.² M¸Çdým
hÇsièùm²pÇtøí²v½¸ké²podìkování,²Ç¸½²i²v½m
kdo² jim² pomáhÇjí² Ç² podporují² j½² v² j½jich
èinnosti.²DÍKë.
Eva ·kábová, vedoucí mladých hasièù
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Køíovka
JÇn²±½pomucký,²j½ho²sochÇ²v²Mod¸½ticích²s½²bud½²brzy²r½konstruovÇt,²²j½²c½¸osvìtovì²n½jznámnìjím²è½ským²svìtc½m.²J½²pÇtron½m
mostù,²rybáøù,²(TAJE±KA²Ë),²(TAJE±KA²2)²Ç²vùb½c²v½ch²ø½m½s½¸,²kt½ré²mÇjí²co²do²èinìní²s²vodou.
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