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Informace z obce…
Vážení spoluobčané,
začátek letošního roku, jakmile
nám to počasí dovolilo, jsme
začali s oplocováním pozemku v
areálu
bývalého
horního
zemědělského střediska. Veškeré
práce provádějí naši obecní
zaměstnanci. Zbývá usadit brány
a natáhnout pletivo. Po celkovém
oplocení a uzavření bude areál
sloužit k ukládání zeleného
odpadu z pozemků obecních
i soukromých. Bude se jednat o
jediné místo, kde se bude moci
odpad ze zahrádek a jemu
podobný, ukládat. (kompostéry
rozmístěné po obci zůstávají)
Opětovně upozorňujeme občany,
že obec pouze určuje místo, kde
je možné takovýto odpad ukládat
a nemá žádnou povinnost

posekanou trávu a rostlinné zbytky ze zahrad, svážet. Neukládejte proto bez
předchozí domluvy na obecním úřadě odpad ze zahrádek k posekané a
nakupené trávě z obecních pozemků. Porušujete tímto svým jednáním obecně
závaznou vyhlášku obce.
Tak jako každý rok jsme na sezonní práce přijali do pracovního poměru
6 pracovníků, kteří se nám, mimo našich dvou stálých zaměstnanců, starají o
všeobecnou údržbu obecního majetku. Bez jejich záslužné práce si už dnes ani
nedokážeme představit, jak by naše obec vypadala. Važme si jejich práce a
snažme se jim jejich práci neztěžovat a nekomplikovat. Poděkování patří také
všem občanům, kteří se starají a udržují i obecní pozemky v okolí svých
nemovitost.
V květnu byla zahájena oprava fasády hasičské zbrojnice. Po zahájení prací se
zjistilo, že obvodové zdivo není odizolované od základů a odizolovaná není ani
podlaha v garáži. Muselo tedy nejdříve dojít k podřezání a izolaci obvodového
zdiva a následně bude vybourána podlaha, položena izolace a zhotovena nová
podlaha s odtokovými kanálky. Na tuto rekonstrukci jsme získali dotaci ve výši
120 000,- Kč z Pardubického kraje. Vzhledem ke změnám vysílacích frekvencí
muselo také dojít k výměně zastaralých vysílaček ve dvou hasičských vozidlech,
výměna si vyžádala 34 000,-Kč z rozpočtu obce.
Koncem června a začátkem července 2018 budou probíhat v naší obci odpočty
vodoměrů. Žádáme občany, pokud to bude jen trochu možné, aby našim
zaměstnancům umožnili přístup k vodoměru. Nejde pouze o odpočet, ale i o
zkontrolování stavu vodoměru jako zařízení. Děkujeme za vstřícnost.

V květnu došlo k opravě pomníku obětem II. světové
války, náklady 38 000,- Kč.
Ve vodním hospodářství jsme zatím řešili dvě poruchy.
Jednu při provádění výkopu na výměnu hydrantu
na dolním konci u č. p. 111 a druhá na hlavním uzávěru.
Následně pak byly vyměněny, a posunuty dál od
komunikací, dva podzemní hydranty za nadzemní. Oba
na dolním konci, jeden před č. p. 99 a druhý u č. p. 111,
celkové náklady 110 000,-Kč. Vzhledem ke každoroční
výměně zastaralých a nefunkčních uzavíracích ventilů na
hlavním řadu, můžeme nyní při těchto poruchách a
opravách, odstavit od dodávek vody jen určité části obce
a nemusíme vypouštět, z hlavního řadu, velké množství
vody.
Dále začaly přípravné projektové práce na chystané
přístavbě otevřeného přístřešku s novou kolnou za
sokolovnou. Pokud vše dobře půjde, chtěli bychom do
konce roku přístavbu zrealizovat. Tomuto záměru
předcházel odkup části pozemku za sokolovnou.
Poděkování patří manželům Točíkovým za vstřícné a
ochotné jednání při jeho prodeji. Zastřešení venkovního
prostoru za společenským domem by mělo sloužit
k možnosti využít i těchto prostor, např. při grilování
či jen pobytu venku při pořádání rodinných oslav.
Oprava místních komunikací bude letos pokračovat od
čp. 422 po hlavní silnici a od mostu u čp. 340 po hlavní
silnici.
Po neuvěřitelně dlouhém stavebním řízení máme
konečně od 6. června pravomocné stavební povolení na
zasíťování stavebních parcel u stadionu. Bylo vypsáno
výběrové řízení na dodavatele prací a v nejbližší době se
začne se skutečnými pracemi, tj. prodloužení
vodovodního, kanalizačního a plynového řadu,
vybudování veřejného osvětlení a výstavba komunikací.
Výstavba komunikací se bude ovšem odvíjet od toho, jak
rychle se nám podaří uložit do země všechny inženýrské
sítě. V lokalitě u stadionu, jsou ještě čtyři volné stavební
parcely.

Na veřejném zasedání ZO konaném 8. června byl
zastupitelstvem obce vydán nový územní plán obce.
Dvouletá práce s jeho vytvořením byla tedy zdárně
dokončena. Náklady byly v celkové výši 138 000,- Kč,
na pořízení plánu jsme získali dotaci ve výši 92000,-Kč
z ministerstva pro místní rozvoj.
Opětovně žádáme občany, kteří by prodávali
jakékoliv pozemky, nabídněte je prosím k odkupu
nejdříve obci. Zvláště pak pozemky, které se nacházejí v
těsné blízkosti komunikací nebo pozemky, které se
nacházejí pod komunikacemi, na kterých je uložen
hlavní vodovodní řad, nebo jsou komunikacemi, byť už
jsou třeba nevyužívané. Obec takovéto pozemky
vykupuje. Předchází se tím pak dlouhodobým
neshodám a sporům.

Na začátku roku jsme také podali žádost o dotaci na
akci, kterou jsme nazvali „Přírodní vzdělávací zahrada
MŠ Rohozná", která by se měla vybudovat ve dvoře
základní školy. V nejbližší době by měl být znát výsledek
dotačního řízení a mohli bychom našim dětem v
mateřské škole zpříjemnit a zpestřit prostředí pro výuku.
Dále je vypracovaný projekt na rozšíření herních prvků a
zvelebení dětského veřejného hřiště. V listopadu byla
podána žádost o dotaci, ale bohužel jsme tentokrát
neuspěli. S tímto projektem se však počítá a víme, že
hřiště je třeba revitalizovat.

Upozorňujeme občany, aby dbali na pořádek u
stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. Neukládejte
žádný odpad vedle kontejnerů ale pouze do nich.
Tabulové sklo z oken patří do zeleného kontejneru na
barevné sklo. V kontejneru je proto vyříznuta velká
štěrbina, kudy je možné tabule skla do kontejneru
vhodit. Keramika, jako jsou záchody, umyvadla apod.,
patří do komunálního odpadu, ukládejte je proto při
svozech k popelnicím.
K parčíku u pošty je nově přidán kontejner na použité
ošacení.
starosta obce, Vladimír Židek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOVOLENÁ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, nebude se vařit v týdnu od 30. 7. do 3. 8. 2018

Co nového u Sboru
dobrovolných hasičů Rohozná a
výjezdové jednotky
---------------------------------------------------------------------------Výjezdová jednotka SDH Rohozná se koncem roku 2017
a v letošním roce aktivně zúčastnila několika různorodých
výjezdů. Byla povolána k pomoci při hledání pohřešované
osoby do Radiměře, přivolána byla rovněž k hašení
vznícených sazí v komíně, požáru travního porostu,
požáru rodinného domu v Radiměři. Jednotka také
zajišťovala požární dozor a ochranu při tradičním pálení
čarodějnic. Pro výjezdovou jednotku byly pořízeny nové
vysílačky.
SDH již v roce 2017 započala výstavbu rozšíření parketu
a v letošním roce v ní pokračuje výstavbou betonové
podezdívky a plotu. Bylo také zapotřebí vyrovnat plochu
odebráním a odvozem nekvalitní zeminy za pomoci bagru
a traktorů a návozem nové zeminy, zasetím travního
semínka. Jednalo se o velmi náročnou práci. Vše bylo
třeba stihnout do tradiční pouťové zábavy. Děkujeme
všem členům, kteří se aktivně zapojili a rovněž děkujeme
panu Pařilovi a panu Kopeckému za odvážku a dovážku

vlastní technikou a za jejich čas. Také panu starostovi za
poskytnutí kvalitní zeminy na finální úpravu terénu,
kterou dopravil pan Moravec. Rádi bychom zde vytvořili
rovnou souvislou plochu a do budoucna bychom zde rádi
umístili pískoviště a houpačky.
Dne 21.04.2018 u příležitosti Dne Země vyšli
dobrovolníci z řad veřejnosti a členové sboru v rámci
akce Ukliďme Česko zvelebit Rohoznou, kterou prošli s
pytli na odpadky až na „Chocholku“ a s dobrým pocitem
a mnoha naplněnými pytli ukončili akci na parketě
opékáním buřtů.
I v letošním roce naši zdatnost a obratnost v hasičském
řemesle prověřila okrsková soutěž, která se v letošním
roce konala 19.05.2018 v Bohuňově. Příjemné odpoledne
ve znamení hasičského sportu a setkání sborů završilo
vyhodnocení soutěže, kde se muži umístili na čtvrtém
místě a mladí hasiči si odváželi pohár a medaile za třetí
místo. Soutěžili ve složení: u sání byl Adam Luňáček a
Leona Bačovská, strojníkem byla Simona Svobodová,
hadice a rozdělovač měli na starost Adam a Darinka
Olšánovi, proudnice měli ve svých rukách Lukáš Dlouhý
a Eva Řehůřková.

Dovolte také, abychom Vás srdečně pozvali na veřejné cvičení
spojené s dětským dnem, které se uskuteční na parketě SDH dne
07. 07. 2018. Budou zde připravené různé atrakce a hry pro děti,
pro dospělé posezení s hudbou a občerstvení.

Jan Řehůřek

JAK SE ŽIJE ROHOZENSKÝM DĚTEM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V POMEZÍ
Vzhledem k tomu, že většina školou povinných dětí z Rohozné navštěvuje Základní školu Pomezí, pojďme se spolu podívat na to
nejzajímavější z uplynulých měsíců.
Druhé pololetí školního roku bylo na prvním i druhém stupni ve znamení zimních sportů. Žáci jezdili pravidelně bruslit na poličský
zimní stadion a pro žáky 6. a 7. třídy byl zorganizován týdenní lyžařský kurz na sjezdovce v Poličce.
Prvostupňoví žáci rovněž absolvovali plavecký výcvik v nově opraveném plaveckém bazénu v Poličce a dopravní výchovu na
dopravním hřišti. Dopravní výchova má na naší škole dlouhou tradici a žáci úspěšně reprezentují školu na dopravních soutěžích.
Jarní měsíce jsou potom již tradičně ve znamení přípravy a účasti na olympiádách a soutěžích nejrůznějšího zaměření, žáci ZŠ
Pomezí se pravidelně účastní olympiád jazykových, matematických, přírodovědných, technických ale i pěveckých či sportovních.
Velkého úspěchu dosáhli také žáci reprezentující pomezskou školu v okresní soutěži Mladý zdravotník, odkud přivezli 1. místo a
postup do kraje.
Po jarních prázdninách žije celá škola přípravami na každoroční ekologickou konferenci „Všeho s mírou“, která je završením
celoročních třídních projektů. Jednotlivé třídy, od první do deváté, prezentují své výstupy v Kulturním domě v Pomezí nejen před
spolužáky, ale i před diváky z řad veřejnosti. Tentokrát se témata týkala např. spotřeby vody v domácnostech, problematiky
obalových materiálů, chovatelství psů a psích útulků.
Pro deváťáky byly po celé jaro nejaktuálnější přijímací zkoušky, na které se připravovala více jak polovina třídy. A všichni z nich se
nakonec na zvolené vybrané střední školy dostali, což bujaře oslavili na tradiční pouťové zábavě, kde proběhlo i jejich šerpování.
Poslední čtvrtletí je ideální dobou pro školní výlety a exkurze. Učitelky na prvním stupni nachystaly pro děti výlety za krásami
Česka. Děti navštívily Prahu, ZOO Olomouc, Letohrad a Orlické hory a odevšad se vracely plné nových zážitků. Žáci druhého
stupně vyrazili v květnu do Kutné Hory, kde se dopodrobna seznámili s historií těžby stříbra a ražbou pražského groše a za
odměnu se svezli na nejdelší bobové dráze v ČR.
Druhá exkurze byla zahraniční a navázala na zářijový třídenní výlet do okolí Salzburku. Tentokrát žáci navštívili Vídeň, prošli se
jejím historickým i moderním centrem a na závěr se dosyta vyřádili v lunaparku Prater.
Nyní již žáky i učitele čeká závěrečné vydání vysvědčení a zasloužený odchod na prázdniny, aby v září mohlo vše začít nanovo.
Žáky páté třídy čeká slavnostní přijetí na druhý stupeň, žáky deváté třídy čeká poslední loučení se školou i učiteli a osmáky
pasování na budoucí absolventy.
Do první třídy v příštím školním roce nastoupí 18 nových prvnáčků, na které se všichni moc těšíme.
Za ZŠ Pomezí Mgr. Marie Benešová

Informace z místní knihovny
Trocha statistiky za rok 2017: V loňském roce navštěvovalo knihovnu 45 registrovaných čtenářů.
Vypůjčili si celkem 913 knih, převážně beletrii. Mezi čtenáři převažují ženy. Ve fondu knihovny jsou téměř 4
tisíce knih, z nichž je asi 800 naučných a více než 800 knih pro děti – pro malé i větší. V roce 20017 jsme
získali 167 nových knih. Většinu nových knih máme vypůjčenou z Poličky v rámci tzv. výměnného fondu,
několik knih koupila obec Rohozná a 29 knih darovali rohozenští občané.
Mezi novými knihami najdete příběhy o ženách a pro ženy (Müllerová: Muž ve střídavé péči, Gibsonová:
Řekni mi pravdu, Javořická: Hory a propasti), publikace napsané současnými českými autory (Hajíček:
Rybí krev, Palán: Ratajský les, Boučková: Život je nádherný, Hartl: Okamžiky štěstí). Přibyly také knihy s historickými tématy
(Katalpa: Němci, Miquel: Data, která změnila svět, Kupka: Královská jízda), detektivky a mnoho dalších.
Zajímavé je oddělení regionální literatury. Kromě románů rohozenského rodáka Bohuslava Březovského můžeme nabídnout
kroniku Rohozné pana učitele Josefa Jílka (do r. 1939), Poklady z půdy od badatele pana Miloše Krále.
Mohly by vás také zajímat publikace o okolních obcích – o Svojanově, Trpíně, Radiměři, Jedlové a dalších. Knihy, které v naší
knihovně nemáme, můžeme čtenářům vypůjčit jinde. Stačí si říci a pár dní počkat.
Vážení spoluobčané, čtenáři i nečtenáři, přijďte si do knihovny odpočinout nebo popovídat si nad šálkem kávy či čaje. Čekají tu na
vás pohodlná křesla, stůl, knihy a knihovnice.
Začíná léto, možná budeme i trochu lenošit. Kdyby se vám k odpočinku hodila pěkná kniha, přijďte si vybrat.
Běžná otevírací doba knihovny je v pondělí od 15 do 18 hodin a první pátek v měsíci od 15 do 18 hodin.
V červenci a srpnu bude malá změna: v týdnu 2. – 6. 7. a 30. 7. bude zavřeno.
Kterékoli jiné pondělní odpoledne můžete přijít, těším se na vás.
Mgr. Dana Hromádková
---------------------------------------------------------------------------------------

Život v mateřské škole
Život v naší mateřské škole je v tomto období velice
rozmanitý. Jaro nám zaťukalo na dveře, my jej pozvali dál a
náležitě přivítali ve školce i v přírodě. S radostí, napětím,
často překvapení poznáváme s dětmi nejkrásnější měsíce v
roce. Nechceme uvést v zapomnění zvyky a obyčeje
charakteristické pro toto období, proto jsme společně s
místní knihovnou uspořádali v budově školy velikonoční
výtvarnou dílnu. Děti a dospělí si zde vyráběli velikonoční
dekorace, zdobili perníčky, pletli pomlázky, malovali trička
aj. Také nás, již podruhé v tomto roce, navštívil pan farář
Tomšíček ze Svojanova. Dětem přiblížil události svatého
týdne. Setkání bylo ukončeno návštěvou místního kostela.
Jedinečná scenérie okolí naší školky láká k vycházkám a objevování. Současně se učíme chránit rostliny, živočichy a
pečovat o svoje okolí. Jako každoročně jsme si v rámci akce „Ukliďme Česko“ uklidili cesty a cestičky v okolí školky.
Exkurzí v bysterské pekárně děti získaly informace (mohly si je i „osahat“) o tom, z čeho, jak a kde se vyrábí chléb,
rohlík, koláč. Pracovníci pekárny pro naše děti připravili svačinku v podobě koláčků. Dětem moc chutnaly a na místě
poděkovaly písničkou. I my děkujeme za milé přijetí.
V dubnu jsme se, z důvodu zájmu dětí o zemědělství a zemědělské stroje, rozhodli zrealizovat výlet na veletrh
Techagro v Brně. Počasí bylo příjemné, stejně jako lidé, zodpovědní za vystavené expozice, s kterými jsme se potkali.
Děti odcházely spokojené se spoustou nových poznatků.
V pátek před druhou květnovou nedělí jsme s dětmi uspořádali besídku ke Dni matek. Pásmem básniček, písniček a
dramatizací pohádek děti popřály maminkám, babičkám a tetám.
Po úspěšném zápisu do základní školy nás opustí 8 předškoláků. Od září vymění plyšáky, které si nosí do školky, za
školní aktovku. Přejeme všem, ať se jim „nese“ lehce a kdyby tomu občas přece jenom tak nebylo, ať mají kolem
sebe kamarády, paní učitelky a pány učitele, kteří jim s ní rádi a ochotně pomohou.
3. a 4. května proběhl zápis dětí do naší školky. Od září se budeme setkávat s dalšími novými kamarády.
Než se rozloučíme s letošním školním rokem, ještě oslavíme Den dětí, vyrazíme na výlet do ZOO Jihlava, na divadelní
a filmové představení do Svitav, na pěší výlet na hrad Svojanov.
Mé upřímné poděkování patří všem těm, kteří v průběhu roku přispěli finančním či věcným darem, radou, nezištnou
pomocí, ochotou, laskavým přijetím, nasloucháním a pochopením k příjemné, tvůrčí atmosféře, díky čemuž se dařilo
a daří naplňovat nejrůznější potřeby a přání našich nejmenším. Vždyť jak zaznívá z úst hajného Straky svému vnukovi
Vénovi: „Tys moje naděje a láska…“. (trilogie: Pod Jezevčí skálou, Na pytlácké stezce, Za trnkovým keřem).
Hezké léto!

Bc. Dagmar Pachovská, ředitelka školky

ZPRÁVA O ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DOMOV BYSTRÉ O.P.S.
Pečovatelská služba je poskytována v obcích do 15km od Bystrého, jedná se o kraj Pardubický a kraj Vysočina. Dnes je
služba poskytována v : Bystrém, Nedvězí, Jedlové, Korouhvi, Hartmanicích, Trpíně, Svojanově, Bohuňově, Rohozné,
Vítějevsi, Nyklovicích, Sulkovci, Ubušínku
Cílem pečovatelské služby je, aby mohli senioři a lidé s chronickým onemocněním či zdravotním postižením, zůstat
žít co nejdéle ve svém přirozeném, domácím prostředí.
Kdy Vám pečovatelská služba může pomoci :
- když potřebujete pomoc s osobní hygienou a péčí o svou osobu – denní hygiena, koupání,sprchování, umývání
vlasů, oblékání, svlékání...
- když si nemůžete sami zajistit stravu nebo potraviny– zajištění nákupu, pochůzek, příprava jídla, ohřátí jídla, podání
jídla, nakrmení, nakrájení jídla, dovoz oběda...
- když potřebujete pomoci s vedením domácnosti – běžný úklid, velký úklid, uložení nákupů, oblečení...
- když potřebujete doprovodit či zavést k lékaři, na veřejné instituce, úřady....
- když chcete být v kontaktu se svým okolím – doprovodíme Vás, zajistíme Vám potřebné kontakty....
- když máte problém s orientací v čase či prostoru – pomůžeme Vám se orientovat, zabezpečíme dodržování Vašeho
léčebného režimu...
- když potřebujete poradit jak postupovat v obtížné situaci- základní sociální poradenství, nabídka ostatních
sociálních služeb....
Nabídka pečovatelské služby je vždy prováděna dle konkrétní situace člověka, který ji potřebuje. Její rozsah se mění
dle potřeby uživatele, např. dle jeho zdravotního stavu, různorodé situace rodiny, apod.
Pečovatelská služba od roku 2015 vykazuje každý rok více poskytnuté péče. Její zaměření přešlo od rozvozu obědů
k poskytování tzv. přímé péče. Té jsme v roce 2015 poskytly 986 hodin, v roce 2016 již 3 465 hodin a v roce 2017 to
bylo 6 356hodin. V pečovatelské službě pracuje k dnešnímu dni 7 pečovatelek, ředitelka, sociální pracovník, účetní,
pradlena a uklízečka. Celkově se jedná o tým 11 lidí.
A jak nám můžete pomoci Vy? Abychom naplnili naše poslání, potřebujeme bohatou a různorodou
podporu. Každá podpora je pro nás povzbuzením v naší práci!

Provozní doba terénní služby :
pondělí – neděle 7.00 – 19.00
Provozní doba ambulantní služby
(středisko osobní hygieny- prádelna,
bezbariérová koupelna) :
pondělí – pátek 8.00 – 10.00, 13.00 – 15.00
Kontakt: www.domovbystre.cz,
607 785 488, 461 741 308

Možnosti podpory:
1. Věnujte nám jakoukoli finanční částku jako
individuální nebo firemní dárce. Dar je možné pro
daňové účely odečíst od daňového základu, rádi
připravíme darovací smlouvu.
2. Můžete nám poskytnout věcný dar, slevu, odbornou
konzultaci či jiné služby.
3. Podpoříte nás při nákupu na internetu. Nakupujte na
www.givt.cz a jako podporující organizaci vyberte
Domov Bystré o.p.s.
4. Dávejte vědět o naší činnosti, a pokud o ní chcete
cokoli vědět, zeptejte se.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Který půďák nejvíc chutná?
Název pro sobotní odpoledne 24. 2. 2018. Když se v Rohozné mluví o půďácích, tak se všichni shodneme, že jde o výborné
koláče. Jen náplň má každý tu svoji oblíbenou. V sobotu jste tedy měli možnost přispět svým hlasem a „rozhodnout“, která náplň
je pro místní tou nejoblíbenější. Byly připraveny koláče se všemi tradičními náplněmi: Tvarohová, maková a z hruškových
povidel. Každý příchozí hlasoval a upřednostnil tím náplň, která mu nejvíce chutná. A výsledek? Nejoblíbenější náplní v Rohozné,
je tvarohová, jen těsně za ní hrušková a nejméně hlasů získala maková. Nechybělo občerstvení a k nahlédnutí byly vystaveny
obecní a školní kroniky se spoustou fotografií. Celé odpoledne byla otevřená knihovna. Velmi děkuji všem ženám i mužům, kteří
věnovali svůj čas a práci pečení koláčů, preclíků a přípravě celé akce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradiční zájezd pro veřejnost se letos uskuteční některou sobotu v září. Navštívíme Jihomoravský kraj. Předběžný plán
dne je prohlídka krápníkové jeskyně Macocha na Blanensku a exkurze ve spalovně odpadu v Brně.
K přihlášení budete vyzváni místním rozhlasem a akce bude plakátovaná na místech obvyklých.
Jana Hartlová



Nedělní klid - Žádáme občany, aby s ohledem na své sousedy dodržovali obecné pravidlo, že v neděli, bychom neměli
svoje okolí obtěžovat hlukem různých strojů, jako jsou sekačky, cirkulárky, motorové pily apod. Vím, že někdy není
vyhnutí a okolnosti a čas nás nutí tyto práce dodělat i v neděli ale nemělo by se to stávat pravidlem. V naší obci sice není
vydaná obecně závazná vyhláška o zákazu používání hlučných strojů o svátcích a ve dnech pracovního klidu, i když jsme
o ní již také v zastupitelstvu jednali, ale snažme se nedělní klid dodržovat i bez nějaké vyhlášky, s ohleduplností ke svému
okolí a svým sousedům.
 Upozornění pro občany - V poslední době došlo v naší obci k několika vloupáním do neobývaných a zřídka využívaných
objektů. Z těchto nemovitostí nebylo podle našich informací nic odcizeno. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost tomu, kdo
se v okolí vašich nemovitostí pohybuje. V případě jakéhokoliv podezření se neváhejte obrátit na Policii České republiky
nebo na obecní úřad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aby léto bylo bezpožárů
Tradičně nejvíc požárů je v létě v přírodním prostředí a nejčastějšími příčinami jsou lidská nedbalost a technické závady. Mezi typicky letní
zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret, požáry na polích
od jisker ze zemědělské techniky, vznícení porostu od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu apod.
Proto je zde několik rad od hasičů:
Vyhněte se použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). V lesích je celoročně zakázáno kouřit.
Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k
požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč.
Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 m od okraje lesa. Nikdy nerozdělávejte oheň pod
větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Při teplém a suchém počasí je lepší
v přírodě oheň vůbec nerozdělávat. Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte
zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
HZS ČR

---------------------------------------------------------------------------------------Sportovní klub
musí být podána přihláška do dalšího ročníku fotbalové
Sportovní klub Rohozná jako
každoročně zahájil letošní rok
plesem a vepřové hody byly
mimořádně uspořádány v lednu.
Následovalo pálení čarodějnic na
stadionu, které se vydařilo. Letos
proběhlo za velmi velké účasti
návštěvníků, teplého počasí,
s opět trochu vylepšenou letící čarodějnicí, letos
„uletěla“ téměř 40 metrů a jako každoročně s krásným
ohňostrojem. Poděkování patří obci za příspěvek 4 000,Kč na ohňostroj a členům naší jednotky dobrovolných
hasičů, kteří akci zabezpečili. Letos vzhledem kvůli
teplému a suchému počasí přijeli ještě před začátkem
akce a okolní porosty preventivně postříkali vodou a až
do úplného „zřícení“ hranice zajistili požární bezpečnost.
Po čarodějnicích následoval sběr železného šrotu, který
jsme celé nedělní dopoledne a až do dvou hodin sváželi.
Jak se to někdy stává, pár hodin před námi objížděli kupy
železného šrotu tzv. „předsběrači“, kteří si šrot sbírali
pro sebe.
Již v březnu (24. 3.) začala jarní část soutěže. Začátek
se nám moc nevydařil a prvních šest zápasů jsme
prohráli. Od května jsme však ze čtyř zápasů získali 9
bodů a jsme na 10 místě, ze 13 týmů. Do 26. 6. 2018

soutěže. Opět stojíme před rozhodnutím, zda Rohoznou
přihlásit. Snažíme se fotbal v Rohozné udržet, i když to
stojí velké úsilí, protože rohozenských hráčů je v týmu
pět a ostatní hráči jsou z jiných vesnic a navíc se nám
nepodařilo přemluvit nikoho, kdo by náš tým vedl a
trénoval. Celý tým tak vlastně vedou hráči z Rohozné,
nejvíce se však o to stará Lukáš Moravec.
Začátkem jara jsme dokončili opravu parketu na
stadionu, kterou jsme začali v loňském roce na podzim.
Obvod parketu byl osazen obrubníky a na jeho povrch
byla položena zámková dlažba.
Opraveny byly také některé rozlámané lavičky a
vyrobeno bylo nové dřevěné pískoviště pro děti. Museli
jsme také opravit rozbitý rozhlas, neboť nám vytrhli
přívodní kabel ze zdi. Letos ještě plánujeme opravu
schodiště ke kabinám a pak zbývá opravit jednu část
střechy střídačky, na kterou nám v zimních měsících
spad strom.
Vedení Sportovního klubu děkuje všem, kteří nám
jakýmkoliv způsobem pomáhají při zajištění fotbalové
činnosti a při údržbě celého areálu, který je veřejně
přístupný a slouží všem občanům i návštěvníkům naší
obce. Žádáme však všechny návštěvníky, aby se k
veškerému majetku na stadionu chovali ohleduplně,
neničili ho, nepouštěli na volno v areálu psy a nejezdili na
hrací plochu auty a na kolech. Děkujeme. Vladimír Židek

