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JAK ŽILY A JAK ŽIJÍ

BÍLOVICKÉ DĚTI

s dětmi po cyklostezkách, je zapotřebí použít helmu a další bezpečnostní a ochranné
prvky a dbát zvýšené opatrnosti. (Zdroj:
plzenskonakole.cz)

NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH
Rodič by měl malé dítě na hřiště především doprovázet a měl by dítěti dělat
stálý dozor. Ihned po příchodu na hřiště
by měl dané hřiště vizuálně zkontrolovat.
Měl by se také přesvědčit, že jsou volné
bezpečnostní zóny kolem hracích prvků,
že tam nejsou poválené hračky, o které by
se mohlo dítě zranit. Měl by se přesvědčit,
že dítěti nikde nehrozí pád, např. z důvodu
volné, tedy rozbité součásti prolézacího

prvku, nebo nehrozí jiné nebezpečí, např.
zachycení částí těla nebo oděvu u prolézacích prvků nebo nebezpečí sevření těla
u houpaček apod. Je nutné zkontrolovat,
zda nebylo hřiště poničené např. od adolescentů, nejsou tam poházené stříkačky,
kondomy, exkrementy od psů, koček apod.
Hrát by si dítě mělo jen na hracích prvcích,
které jsou pevně uzemněny a nejsou nijak
poničeny. Rodič by měl zajistit, aby hřiště
po jejich odchodu bylo v pořádku. K majetku hřiště by se měl rodič i děti chovat
tak, jako by bylo jejich vlastní, aby si děti
mohly přijít hrát i příště. Na dětská hřiště je
zakázáno vodění psů a koček, odhazování
odpadků atd.

SK RADIOSPORT
Bílovičtí závodníci
přivezli z Mistrovství
Evropy pět medailí
Na začátku prázdnin, 2. až 5. července
2016, se konalo v Norsku Mistrovství Evropy žáků a dorostu v ROB. Bílovickou část
české výpravy tvořili Vít a Jakub Unčovští
a Dominik Šrom.
Do Osla přilétáme večer a přesouváme
se do ubytovny, která je nedaleko. Ráno
se vydáváme do města, porozhlédnout
se po památkách a, jak už je zvykem,
utužit kolektiv.
Na odpoledne se vracíme zpět na
ubytovnu. V plánu je příprava na zítřejší
první závod – mistrovství Evropy ve
sprintu. Ze začátku si dáváme rozklus
okolo místa ubytovny s protažením a na
závěr rovinky. Večer se koná schůze
týmu a psychická příprava na zítřejší
Velký den.
Už je to tady, ve všech se hromadí
nervozita. Ráno jdeme společně na
vydatnou snídani, po které následuje
trénink – poslední příležitost prověřit
přijímače a připravit se. Poté přijíždějí
autobusy, které nás vezou na závod ve
sprintu. Od autobusu musíme ještě dojít
na start po cestě, která vede závodním
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prostorem, takže se seznamujeme s prostředím. Prostor závodu je jakýsi park
u jezera (prostor bývalého letiště), žádné
velké kopce, skoro jen samá rovná louka
s hustníky.
Postupně startujeme a v cíli nás čekají
nadšení fanoušci a trenéři. Obdiv patří
klukům z kategorie M16, kteří obsadili první
tři místa a získali tím vysněnou „českou
bednu“.
Volné odpoledne využíváme k odpočinku
a k navazování kontaktů se závodníky jiných národností.
Další závodní den nás čeká závod na
klasické trati v pásmu 144 MHz. Terén
je daleko těžší, ale to nám nečiní žádné
potíže, jsme na takové podmínky z Bílovic
zvyklí. Závodníci dobíhají, u výsledkové
tabule napjatě čekají na konečný výsledek
a doufají, že si své umístění udrží.
Mně se závod v pásmu 144 MHz vydařil,
vybojoval jsem zlato a obhájil titul mistra
Evropy.
A je tu poslední den. Atmosféra už je
uvolněnější, ale stále panuje nervozita
z posledního závodu. Dnes se běží v pásmu 3,5 MHz, méně obávané pásmo, na

NA VEŘEJNÝCH
PROSTORÁCH
Nenechávejte děti pobíhat bez dozoru.
Nenechávejte je šplhat po sloupech veřejného osvětlení ani po plotech a stromech,
nebo skákat po lavičkách. Dbejte na to, aby
zvláště na novém náměstí děti neznečišťovaly vodotrysky. Voda není pitná, a rozhodně není vhodné děti i s jejich plínkami
v této vodě koupat.
Odpadky dávejte pouze do odpadkových
košů. Dbejte na to, aby lavičky zůstávaly
i po naší návštěvě čisté. Dbejte na to, abyste ani hlukem neobtěžovali okolí.
Karla Hrabalová

rozdíl od předchozího. V tomto závodě
nám bohužel štěstí moc nepřálo. Z bílovických závodníků jsem se nejlépe
umístil já, a to na nešťastném čtvrtém
místě. Vít Unčovský skončil 15. Pro
mladšího Jakuba Unčovského bylo tohle
mistrovství Evropy premiérou. Přesto se
dokázal v kategorii M14 přiblížit k medailistům a obsadil 6. místo.
Po konečném závodě následuje slavnostní vyhlášení a diskotéka. Ráno pak
zbývá čas už jen na krátkou procházku
po městě a letíme domů.
Celková medailová bilance: Dominik
Šrom zlato (klasika 144 MHz), stříbro
(sprint), družstvo CZE kat. M16 2× stříbro (Dominik Šrom, Vít Unčovský), kat.
M14 1× stříbro (Jakub Unčovský).
Dominik Šrom

AKCE
6. 10. 14:00–18:00 na náměstí –
Farmářské trhy
15. 10. 14:00–18:00 v prostorách
ZŠ – Podzimní bazárek RC Žirafa.
3. 11. 14:00–18:00 na náměstí –
Farmářské trhy

řádková inzerce

Koupím pozemek 100 m2 v Bílovicích
nad Svitavou (stavba dřevěné chatky).
Nejsem RK. Tel: 723 743 122

