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I\otry mikrobu S \Tru Žijí hasÍči,
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Spolky ve Ctiboři už nemusí jezdit na al<ce v dosluhující Avii
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Ctiboř _Fotbďisté, hasiči, rybáři nebo spolek žen Sedmikrásky maji nynÍ možnost po-
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hodlné a bezpečnépřepravy v
rámci svých aktivit. A také
dalši obyvatelé ve Ctiboři, kte_
rázatim účelempořÍdila no-
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qý mikrobus. ,,Také v případě

výpadku autobusové dopravy
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můŽe mÍstnÍdětí odvézt řidič
do školy," sdělila Deníku cti-

'telr
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bořská místostarostka Gab_

riela Macková. DalšÍmoŽnos:
ti vyrrŽití vozidla spatřuje v
převozu osamělých seniorů
napřÍklad k lékďi nebo pro
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zásobování obecniho úřadu.
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Dobrovolní hasiči doposa-

vad pouŽivali k přepravě děti
na soutěŽe v poŽárním útoku
starou skřÍňovou Avii' Ta pomalu dosluhovala a tak nový
mikrobus vÍtají.,,Auto se mi
lÍbí."jednoduše vystihla Eliška Skrabalová z Halže, která

navštěvuje šestou třídu zá-

kladnÍ školy v Tachově v Hornické ulici a poŽární soutěŽi se

ve Ctiboři věnuje

prvním

rokem. Tereza Planetová
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tÍ třídy školy v Kostelní je ta-
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MLADÍ HASIčI zE cTIBoŘE před novým mikrobusem (hornísnímek). Při soutěžích v požárním útoku nasbíraliza čtyřiroky mnoho pohárů (snímek dole).2xfoto:DenílíAntonín Hříbal

jakýkoli jiný. Při soutěži
dělámkoš' To je, ževhazujiha_
dici se sacÍm košem do kádě s
vodou," řekla malá hasička s
tim,Že se těšína první svezenÍ

rem.

Straka spolu s Janem Grego-

ale nebylo vůbec jednoduché.

neŽ

uŽ muset shá_

',Nebudu
jako na Avii a můŽu
nět řidiče
si to odřÍdit sám. Na to mi stačířidičskéoprávnění skupiny

ké členka družstva mIadých
B," pochvaluje si dobrovolný
hasičůa jezďí na soutěže. v novém autě' MIadé hasiče hasič Straka.
Sehnat penÍze na mikrobus
,,MůŽu tak být s lidmi, které vede uŽ čtvrtým rokem Pavel
mám ráda a je to lepšÍsport,

:

omezený rozpočet obce s tři
sta padesáti obyvateli by na

pořÍzení takového vozu nedo_
jsme tedy, že ta_
sáhl.
''Zjistiliby byla přes pro_
to moŽnost

gram rozvoje venkova. Loni v
Iétě jsme se sešli se zástupci

našich místnÍch spolků. Teh_
dy vzešel nápad pořÍdit nové
voziďlo, protože Avie uŽ do_
sluhovala a z důvodu bezpeč_
nosti přepravovaných dětí,"

popsďa mÍstostarostka Ctiboře' obec tedymikrobus pořídila jen díky tomu, že byla
úspěšná v Žádosti o dotaci. Tu
vybrala MístníakčnÍskupina
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Českýles k podpoře z Progra_

mu rozvoje venkova financovaného z evropských fondů.
,,Bez dotace 450 tisÍc korun by
obec mikrobus nekoupila.
Prostředky z Evropgké unie
tedy napomohou uspokojit
potřeby obyvatel žijícíchv na_
šíobci"' dodala Macková.
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