Olšanský zpravodaj

XXI. ročník
SRPEN 2018
č. 2

V čísle najdete: Projekty v obci • Dárcovství krve • Všesokolský slet

Z naší obce
Projekty, které právě realizujeme
V současné době probíhá realizace několika
projektů a některé jsou ve fázi těsně před
zahájením. V měsíci srpnu bude zahájena
rekonstrukce kanalizace kolem parku. Jedná se o pokračování postupné rekonstrukce
kanalizační sítě v naší obci. Financování tohoto projekt bude z vlastních zdrojů a vysoutěžená částka pro tuto stavbu je 1 390
668,- Kč bez DPH. V tomtéž měsíci bude
zahájena rekonstrukce komunikace kolem
parku a křižovatky u parku. I zde bylo již
ukončeno výběrové řízení na dodavatele
a vysoutěžená cena na celou stavbu je 10
940 000,- Kč bez DPH. Podíl obce na realizaci
této stavby by měl být ve výši 5 809 470,- Kč
bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme
nebyli úspěšní se žádostí o dotaci na MMR
ČR, nebudeme realizovat výměnu povrchu
kolem základní školy a tedy částka investovaná obcí do této rekonstrukce bude nižší
(2 798 036,- Kč bez DPH). V měsíci září předpokládáme zahájení realizace projektu Intenzifikace ČOV. V současné době probíhá
výběrové řízení. Předpokládané náklady na
tuto stavbu činí asi 20 000 000,- Kč. Na tuto
akci se nám podařilo získat dotaci z programů EU ve výši 12 000 000,- Kč a navíc ještě
1 990 000,- Kč z Olomouckého kraje. K projektů, které jsou ve fázi realizace patří především
projekt Modernizace ZŠ. V rámci tohoto pro-

jektu budou upraveny dvě odborné učebny
(polytechnická a jazyková), bude vybudována venkovní přírodovědná učebna, bezbariérové WC a v hlavní budově bude zřízen výtah,
který zajistí plnou bezbariérovost základní
školy. Součástí těchto úprav je také prodloužení hlavního schodiště do půdních prostor,
kde bychom postupně chtěli vybudovat odborné kabinety, archiv a depozitáře. Součástí
toho projektu je také zvýšení vnitřní konektivity a tedy zajištění lepší průchodnosti stávající počítačové sítě. Nově rekonstruované odborné učebny budou samozřejmě vybaveny
novým moderním nábytkem a učebními
pomůckami. Celkové náklady projektu jsou
9 940 000,- včetně DPH a naše obec na realizaci tohoto projektu získala dotaci z programů EU ve výši 8 946 000 Kč. Před dokončením se také nachází oprava školní tělocvičny.
Bohužel prostory areálu základní školy nám
neumožnili rozšířit stávající tělocvičnu, aby
splňovala parametry standardního volejbalového hřiště. V rámci této opravy jsme byli
ovšem nuceni sáhnout ke kompletní rekonstrukci střechy. Hlavním cílem tohoto projektu ale byla oprava podlahy tělocvičny, úprava
elektrických rozvodů a osvětlení tělocvičny.
Nyní se nacházíme ve fázi před závěrečným
položením nového sportovního povrchu.
Projekt bude dokončen v měsíci srpnu. Ná-

Dárcovství krve
V dnešní době létáme do vesmíru, využíváme moderní technologie, ale krev vyrobit
neumíme. Proto se rodiče mladší přípravky TJ
Sokol Olšany u Prostějova rozhodli darovat
krev a zapsat se tak do registru dobrovolných
dárců krve. Potřeba krve jako léku neustále
narůstá a ve Fakultní nemocnici Olomouc se
snaží pokrýt potřebu pacientů každý den.
Zatím se nestalo, že by krev nějakému pacientovi chyběla, ale přesto dárci krve chybí.
Není nutné chodit darovat krev několikrát
do roka, ale je důležité být v registru dárců
krve, pro potřeby, že zrovna vaše krev bude
potřeba pro konkrétního pacienta. Dne
10. 5. 2018 darovalo krev nakonec 11 rodičů,
většina z nich úplně poprvé. K prvnímu odběru není nutné být objednaný, ale je důležité být připravený. Dárce krve musí být nasnídaný (rohlík s marmeládou, chleba s medem,
přesnídávku a piškoty), musí dodržovat
2-3 dny před odběrem pitný režim. K odběru stačí pouze kartička zdravotní pojišťovny

a občanský průkaz. Všechna potřebná vyšetření si zajistí Transfuzní oddělení přímo před
odběrem.
Nejvíce dárců krve je potřeba v období letních prázdnin, kdy lidé cestují do zahraničí,
ale narůstají letní úrazy a dopravní nehody.
Krev ovšem putuje i na Porodnicko-gynekologickou kliniku, na Hemato-onkologickou
kliniku, na Dětskou kliniku a další oddělení
i mimo Fakultní nemocnici. Během prvního
týdne letních prázdnin vydalo transfuzní oddělení přes 600 transfuzních přípravků.
Transfuzní oddělení využívá sociální sítě
https://www.facebook.com/darciolomouc/,
případně všechny potřebné informace jsou
zveřejněny i na internetových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc.
Odběr krve trvá maximálně 10 minut a odebírá se 470ml plné krve.
A CO VY? TAKÉ SE ZAPOJÍTE DO PROJEKTU
470ml – KREV JE DAR?
Lucie Vybíralová

klady na realizaci oprav tělocvičny budou ve
výši 3 430 000,- Kč včetně DPH. Na tuto akci
obdržela naše obec dotaci ve výši 2 400 000 Kč.
Ve spolupráci s Římskokatolickou farností
probíhá rekonstrukce poslední budovy farního areálu. Obec uzavřela s farností smlouvu
o výpůjčce tohoto objektu na 30 roků. Cílem
rekonstrukce bývalé hospodářské budovy je
vybudování komunitního centra sociálních
služeb pro občany naší obce. Předpokládané náklady na rekonstrukci této budovy jsou
ve výši 8 000 000,- Kč. Obec a farnost na tuto
akci získala dotace z programu EU prostřednictvím MAS a z programu MZe v celkové výši
1 773 000,- Kč. Programy MAS obecně poskytují nižší dotace než klasické programy IROP.
Přestože objem dotace je podstatně nižší,
dali jsme přednost programu prostřednictvím MAS před klasickým IROPem vzhledem
k cílovým skupinám, které by bylo nutné
z těchto programů zabezpečovat a o jejichž
přínosu pro naši obec jsme nebyli přesvědčeni. I přestože je podíl financování ze strany
obce vyšší než jsme původně předpokládali,
domníváme se, že se jedná o finanční prostředky vynaložené účelně a správně. Obec
získá prostory, které bude využívat a které
přinesou našim občanům užitek.
Milan Elfmark, starosta
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Svěcení varhan
Již v minulých číslech jsme informovali o restaurování olšanských varhan v kostele
sv. Jana Křtitele. Vlastní restaurování tohoto
liturgického nástroje včetně opravy dřevěných prvků kůru proběhly již v minulém roce,
ale v neděli 29. dubna jsme měli možnost být

svědky vysvěcení těchto obnovených varhan olomouckým biskupem Msgr. Josefem
Nuzíkem. Po krátké bohoslužbě slova, kázání
a vysvěcení, se uskutečnil varhanní koncert
v podání Jana Gottwalda, hlavního organologa Arcidiecéze olomoucké. Při této slavnostní

příležitosti byly předány pamětní listy jednotlivým dárcům, kteří na opravu varhan přispěli
finančním darem. Celá akce byla zakončena
příjemným přátelským posezením na farním
dvoře za doprovodu cimbálové muziky Frgál
z Olomouce pod vedením Martina Zatloukala.

Noc kostelů
V pátek 25. května se uskutečnila v našem
kostele tradiční akce NOC KOSTELŮ. Program
této akce byl velmi bohatý. Celou akci začaly
v 17:00 hodin olšanské zvony, o historii kostela řekl pár slov P. Jiří Bernard Špaček, olšan-

ský farář, následoval krátký varhanní koncert
s doprovodem flétny v podání žáků umělecké školy V. Ambrose z Prostějova. Hlavním
bodem celého večera bylo vystoupení žáků
1. a 2. třídy základní školy s představením

o svaté Anežce. Divadelní vystoupení mělo
u diváků velký úspěch. Závěrečné čtení na
dobrou noc celý příjemný večer zakončilo.
Milan Elfmark, starosta
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Z naší školy
Evropa kolem nás
Letos se konal již 10. ročník soutěže Evropa
kolem nás, kterou vyhlašuje SK ASK ČR Břidličná, okres Bruntál. Do soutěže, vyhlašované
ve dvou kategoriích, se přihlásila také naše
škola. Žáci řešili v každém kole několik úkolů a to nejen teoretických, ale i praktických,
jako např. výroba budky pro veverky. Při celkovém hodnocení se více dařilo soutěžícím
v 1. kategorii. Členové družstva Evropané
– Veronika Svobodová, Adéla Pastorková,
Jakub Zapletal – obsadili sedmé místo a družstvo Cestovatelky – Barbora Novotná, Eliška
Řezníčková, Ema Švancarová – obsadilo osmé
místo ze 41 zapojených družstev. V 2. kategorii soutěžila družstva Evropanů – Aneta Larišová, Veronika Hanzlová, Jakub Brzuska a Šesťáků – Agáta Jermářová, Tereza Fantová. Žádné
se neprobojovalo do první desítky.
Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme
za účast v soutěži a za reprezentaci školy
v soutěži v rámci krajů Olomouckého, Moravskoslezského a Jihomoravského.
Jarka Rašková, učitelka

Návštěva 1. třídy
Naši předškoláci se přišli podívat do základní
školy, aby se seznámili s prostředím 1. třídy.
Přivítali je již zkušení prvňáci. Žáci předvedli, jak už umí číst a psát. Šlo jim to opravdu
dobře. Společně s předškoláky si zahráli
pantomimickou hru, při které se rozdělili
do skupin. Při vzájemné spolupráci prvňáci
a předškoláci plnili zajímavé úkoly se slo-

vy a obrázky. Na závěr prvňáci naučili naše
předškoláky básničku Abeceda. Jako poděkování za pozvání na návštěvu předškoláci
žákům předali vyrobené záložky do knížky.
Dětem se návštěva v 1. třídě líbila a už se těší
na zápis a po prázdninách do školy.
Kateřina Koudelková, učitelka

Zlatý list
Dne 4. května 2018 se v Prostějově konala
přírodovědná soutěž Zlatý list. Naši školu
reprezentovaly ve starší kategorii: Veronika
Rašková, Vendula Marčanová, Lenka Veverková, Adéla Jermářová, Zuzka Janoušková
a Monika Doleželová, v mladší kategorii to
byly: Veronika Svobodová, Eva Nováková,
Adéla Pastorková, Terka Fantová, Agáta Jermářová a Aneta Larišová. Kategorie mladších
žáků skončila celkově 8. a kategorie starších
obsadila 10. místo. Děkujeme za reprezentaci
školy.
Jiří Kobza, učitel

4

Olšanský zpravodaj

Besídka pro celou rodinu
Rodiče jsou nejdůležitější lidé v našem životě, zvláště pokud je Vám 4- 6 let a jste děti.
Právě pro ně jsme s dětmi připravili vystoupení. Za všechno, co pro nás dělají a za jejich
bezpodmínečnou lásku, si zaslouží ocenění
(a někdy i svatozář).
Třída Kapříků se na pár týdnů proměnila
v hotovou džungli. Během nacvičování se tu
proháněli bengálští tygři, lemuři, ale i slon,
lvi, žirafy a jiná exotická fauna. V průběhu
besídky jsme se autobusem projeli po safari,
ulovili bengálského tygra a zatrsali si s lemury z Madagaskaru.
Na závěr přišel ten nejdůležitější úkol – poděkování našim rodičům za vše, co pro nás
dělají (a je jedno jestli Vám je 5 nebo 40).
Ve třídě Žabiček pozvaly děti a učitelky
všechny rodiče a prarodiče na návštěvu do
Mateřské školy. Popřály maminkám a babičkám ke Dni matek písničkami, básničkami
a tanečky a předaly jim vyrobené dárečky.
Podle reakce rodičů mělo vystoupení dětí
velký úspěch.
Veronika Faturová a Hana Obručníková

Z činnosti Sokola
XIV. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018
V týdnu od 30. 6. do 5.7. se uskutečnil v Praze
již XVI. všesokolský slet, kterého se zúčastnilo 17 mladších žákyň z naší TJ Sokol se svými
trenéry. A postřehy děvčat přinášíme v jejich
vyprávění.
SOBOTA
V sobotu 30. 6. jsme v 10:15 nasedly do vlaku
o odjely. Přijely jsme okolo 12. hodiny a šly se
ubytovat. Byly jsme v ubytovně na škole ve
Vršovicích v 6. třídě. Koukaly jsme se po škole
a vybalovaly si.
NEDĚLE
V neděli ráno jsme vstaly, oblékly se do dresů a šly na průvod. Pak jsme byly ale unavení
a tak jsme odpočívaly.
PONDĚLÍ
V pondělí jsme se nasnídaly a oblékly a šly
jsme na Petřín. Tam jsme byly asi do oběda
a po obědě asi ve 13. hodin byla první zkouška.
ÚTERÝ
Ráno jsme se vzbudily a šly na snídani a potom jsme šly na první trénink, Po tréninku
jsme šly na oběd a o obědě. Po obědě odpočívaly, šly na večeři a po večeři jsme šly na
vystoupení Sokolů Gala do O2 arény.
STŘEDA
Hned ráno jsme šly do Eden arény na zkoušku. Po zkoušce jsme šly na oběd a po obědě na bazén. Po večeři jsme jeli na poslední
zkoušku před vystoupením.

srpen 2018
ČTVRTEK
Po snídani jsme šly do ZOO Praha. Po výletě
jsme se vrátily zpátky do školy, kde jsme byly
ubytované. Všechny jsme byly unavené. Potom, jak jsme si odpočinuly, jsme se připravovaly na vystoupení. Po večeři jsme šly na
tramvaj, ale byla plná, tak jsme šly pěšky. Na
vystoupení jsme se bály, ale nakonec se nám
to povedlo a moc jsme si to užily.
PÁTEK
Po vystoupení jsme byly všechny unavené,
tak jsme vstaly později. Potom jak jsme si odpočinuly, jsme šly na snídani. Po snídani jsme
si mohly dělat, co chtěly. Potom jsme šly na
oběd. Po obědě jsme se převlékly a jely do
JUMPPARKU. Jak jsme přijely, tak jsme se dobalily a jely domů
Denča, Natálka a Sárinka
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Můj první gól
V úterý 29. 5. 2018 proběhla ve sportovním
areálu Tělocvičné jednoty Sokol Olšany další část akce Měsíc náborů – Můj první gól.
Tato akce se koná již několik roků. Akci pořádá Fotbalová asociace České republiky ve
spolupráci s příslušným krajským fotbalovým svazem, okresním fotbalovým svazem
a konkrétním sportovním klubem. Akce se

pořádá dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Cílem je přilákat mladé sportovce k fotbalu a rozšiřovat tak fotbalovou základnu
naší republiky a hledat nové talenty. Letošní
akce v Olšanech se účastnilo 214 dětí ze tří
mateřských a ze čtyř základních škol, které se
nacházejí v okolí obce, i se svými pedagogy.
Děti měly možnost na deseti různých stano-

vištích vyzkoušet si a procvičit svoji rychlost,
obratnost, postřeh, sílu i vedení míče v běhu
a jaké je umění trefit se míčem do brány.
Zahrály si také „opravdický fotbal“. Za své
výkony byly oceněny medailí a dárky. Celé
dopoledne si děti náramně užily a věříme, že
se na fotbalové hřiště vrátí v podobě nových
fotbalistů.

Mezinárodní fotbalové turnaje žáků
V sobotu 16. 6. se v areálu TJ Sokol uskutečnil
druhý ročník mezinárodního turnaje Junior
Cup 2018. Naši borci se umístili ze 30-ti startujících družstev z Polska, Slovenska a České
republiky na velmi pěkném 7. místě. O týden

později jsme uspořádali již 5. ročník žákovského turnaje Olšany Cup 2018. Tento turnaj
proběhl ve dvou dnech za účasti 20 týmů
z Polska, Slovenska a České republiky. Naši
žáci se umístili na krásném pátém místě. Oba

turnaje se uskutečnili za finančního přispění
Olomouckého kraje a Nadačního fondu Olomouckého krajského fotbalového svazu

Klub seniorů

Z činnosti SDH Hablov

I v letošním roce se naši členové klubu seniorů scházejí k pravidelným schůzkám.
V únoru nám opět paní Hana Nováková zapůjčila z místního muzea exponáty a my
všichni hádali jejich původ, k čemu dříve
sloužily.
Březen byl oslavou MDŽ. Pan místostarosta
Spurný zajistil u svého kamaráda-harmonikáře pana Evžena Růžičku vystoupení se zpěvem, kde si každý mohl vybrat nějakou písničku a spolu s ním si ji zazpívat. Sešli jsme se
v pohostinství u Sekaninů
a všichni se náramně bavili. Pro velký úspěch
bychom chtěli tuto akci zopakovat, a to pravděpodobně před Vánocemi.
Při vyhlášení celostátní akce „Ukliďme
si Česko“, se naši členové též zapojili.
Z obecního úřadu jsme dostali pytle a vyrazili v počtu 12 lidí, vysbírat příkopy kolem naší vesnice. Byli jsme překvapeni,
kolik nepořádku, hlavně plastů, jiní lidé
odhodí.
Přáli bychom si, aby ti lidé, kteří tyto odpadky
lehkomyslně odhazují, neškodili nám všem
a hlavně přírodě.
Chceme poděkovat všem těm, kteří se do
akce zapojili.
V květnu jsme byli na výletě v Lošticích a v pivovaru Litovel.
Dáša a Jarka

Memoriál
Františka Kameníčka

Milan Elfmark, starosta

V sobotu 21. dubna se v Kulturním domě v Hablově uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenise o Pohár starostky SDH Hablov. Toho letošního se zúčastnilo celkem 16 hráčů z Hablova
i Olšan. Počet hráčů v tomto roce nebyl tak hojný. Po rozlosování se začaly měřit hráčské
síly. Na 1. místě se umístila Martina Dočkalová, na druhém Renáta Ondrýsková, třetí skončila
Kateřina Labounková a bramborovou medaili získal Luboš Labounek. Všichni hráči potvrdili
svoji účast v dalším ročníku tohoto turnaje. Starostka SDH poděkovala zúčastněným, rozhodčím i organizátorům za zdařilý průběh akce. Pro přítomné hosty bylo připraveno občerstvení
z udírny a dobré pivečko.
Kateřina Labounková
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Okrsková soutěž

Rock koncert

Letošní soutěž okrsku č. 12 se konala v Biskupicích 2. června. Naši hasiči byli opět úspěšní.
Družstvo žen i mužů se umístilo na krásném
třetím místě. Mladší i starší žáci vybojovali
první místo.
Kateřina Labounková

7. července se konal 1. ročník Rock koncertu se skupinou Quercus. Koncertu předcházelo vystoupení předkapely The Freejays.

Z činnosti SDH Olšany u Prostějova
Na konci roku 2017 naše jednotka získala
bezúplatným převodem automobilový žebřík. Posléze se na začátku roku zúčastnila
školení obsluhy žebříku, a zapojila automobilový žebřík do činnosti sboru.
Každou první neděli v měsíci probíhá na hasičské zbrojnici školení zásahové jednotky,
kdy se snažíme zdokonalovat v naší práci,

udržovat akce schopnou jednotku a přiučit
se novým poznatkům v naší činnosti.
V měsíci březnu jsme uspořádali již tradiční hasičský ples, který měl v letošním roce rekordní
účast. Velkou novinkou letošního plesu byla výměna kapely, kdy Vám k poslechu a tanci hrála
skupina ROXY. Všem zúčastněným děkujeme
za přízeň a těšíme se na Vás i v příštím roce.

V měsíci dubnu jsme v pátek 13. 4. 2018
uskutečnili Den otevřených dveří a Den požární bezpečnosti v hasičské zbrojnici, kdy
se návštěvníci mohli podívat na hasičskou
techniku s výkladem, dozvěděli se o historii,
současnosti, a v neposlední řadě o činnosti
našeho sboru.
Petra Pechová

Vítání občánků
V neděli 15. dubna jsme na obecním úřadě
přivítali nové občánky. Předsedkyně sociální komise Alena Kvapilová přivítala rodiče,
prarodiče i další hosty. S pásmem básniček
a písní vystoupily děti ze základní školy. Vystoupení s nimi nacvičila paní učitelka Iveta Matulová. Pan starosta Milan Elfmark ve
svém projevu zdůraznil, jak důležitá je pro
vývoj dítěte rodina. Popřál dětem hodně
zdraví a radostné dětství. Do pamětní knihy
byli zapsáni tito noví občánci:
Rozálie Frey
Lukáš Křen
Nela Hromádková
Markéta Konečná
Eliška Krákorová
Amálie Gurinová
Jakub Přecechtěl
Elen Vitoulová
Jan Kvietok
Sára Pryszcová
Gabriela Pospíšilová
David Kabeláč
Štěpán Dostál
Maminky dostaly kytičku a děti dáreček. Vítání bylo zakončeno focením v kolébce.
Alena Kvapilová, předsedkyně komise
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Duben
Servus Michal		
50
Dostál David		
50
Kučerová Věra		
55
Navrátil Jiří		
60
Chromek Karel		
60
Běhalová Anna		
60
Kubíček Ivo		
65
Miček Bohumil		
65
Pelíšek Jiří		
75
Růžičková Jindřiška
75
Borůvková Jaroslava
80
Vernerová Daňka		
83
Vrbová Marta		
84
Květen
Ambrož Josef		
50
Gőtzová Pavlína		
50
Mouricová Ludmila
55
Miška Roman		
55
Straková Hana		
55
Fuchsíková Eva		
60
Novotný Vladimír		
60
Urdová Alena		
70
Urda Ladislav		
70
Šišková Jana		
80
Sváková Vlasta		
81
Látal Jiří			81
Brabec Vojtěch		
82
Floriková Anna		
86
Nitková Zuzana		
87
Beránková Jaroslava
88

Jubilanti

Borůvka Zdeněk		
Molová Jaroslava		

88
90

Červen
Polák Milan		
Tesař Jaroslav		
Běhalová Dagmar		
Kala Jaroslav		
Pozdíček Miroslav		
Štencl Stanislav		
Zhánělová Anna		
Gregor Roman		
Přecechtěl Jaroslav		
Navrátil Zdeněk		
Růžička Alois		

50
60
60
60
70
70
70
75
75
84
85

Červenec
Ondrýsek Pavel		
50
Niederlová Blanka		
55
Navrátil Ivo		
55
Němcová Vladimíra
55
Kolmáš Jiří		
60
Mazal František		
65
Rolencová Edita		
65
Hlava Jiří			65
Bartoš Otakar		
65
Stražická Jarmila		
65
Dočkal Milan		
70
Zapletalová Anna		
70
Vrchlická Karla		
80
Dokoupilová Danuše
75

ZÁJEZD - BIESCZADY
KDY			

: 26. 9. – 30. 9. 2018

CENA

: 3 600 Kč/osobu

POŘÁDÁ

: TJ SOKOL OLŠANY u PROSTĚJOVA

PROGRAM

: PĚŠÍ VÝLETY V OBLASTI NP BIESCZADY
			 NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU V DUKELSKÉM
  PRŮSMYKU
PŘIHLÁŠKY

: VE FITNESSCETNRU TJ SOKOL
  (TEL. ČÍSLO 724 507 867)
V ceně zájezdu je zahrnuta doprava, parkovné, ubytování, stravování-polopenze, vstup do národního parku BIESCZADY.

Kintlová Marie		
Vyhlídalová Marie		

82
88

Srpen
Vrchlická Jana		
50
Budzák Petr		
50
Svozil Jiří			55
Janoušková Helena
70
Šimková Jarmila		
70
Navrátilová Františka
82
Hrubý František		
83
Němcová Blažena		
84
Šiška Ladislav		
85
Dokoupil Jaroslav		
88
Velacká Božena		
88
Hradilová Marie		
89
Novotná Marie		
91
Škrabálková Marie		
91
Září
Němcová Pavla		
Novotný Vojtěch		
Přecechtělová Alena
Coufal František		
Stojáková Marie		
Tříska Vladimír		
Ondrýsek Jaroslav		
Smékalová Anna		
Lantová Jaromíra		
Lišková Věra		
Labounková Ludmila

55
60
70
70
70
70
80
81
85
86
90

Redakční rada přeje všem hodně zdraví

Rekonstrukce MÚK D46
Stavební práce pobíhají dle harmonogramu
stavby a věříme, že termín uvedení nového
mostu do provozu bude dodržen. A co bylo
realizováno k 21. 8. 2018?
• Provádění násypů
• Provedení hlubinného zakládání nové
mostní konstrukce
• Přeloženo vedení tlakové kanalizace
z Hablova a Bystročic
• Úprava mlýnského náhonu
• Pilotáž protihlukové stěny
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