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Z ČINNOSTI NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
(Mgr. Hromádková)
Matematický klokan, soutěže a sbírky
Matematický klokan je soutěž původem
z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve
více než třiceti zemích světa včetně České
republiky. Naše škola se pravidelně této soutěže
účastní v kategoriích Cvrček (2. a 3. třída)
a Klokánek (4. a 5. třída). Tentokrát se základní
kolo soutěže konalo 19. března. Nejlepší
řešitelkou Cvrčka byla Jiřina Šimonová, která
vyřešila správně všechny úlohy. V Klokánku byl
nejlepší Martin Herčík se ziskem 102 bodů ze
120 možných. Gratulujeme! Pokud si některou
z úloh chcete zkusit, podívejte se na konec
článku. Žáci školy se zapojili do výtvarné části
soutěže „Požární ochrana očima dětí“. S velkou
chutí nakreslili obrázky o tom, jak hasiči
pomáhají. Obrázky Ondry Hudka, Jirky Šimona a
Terezky Herčíkové jsme poslali do okresního
kola. O hodnocení v okresním kole zatím
nemáme žádnou informaci. Starší žáci si letos
zkusili odpovědět na otázky vědomostní soutěže
EUROREBUS – Junior. Zúčastnili se dvou
korespondenčních kol a byli vybráni do krajského
kola. Chvíli jsme se rozmýšleli, jestli máme
opravdu jet soutěžit do Brna. Nakonec jsme to
zkusili. Soutěžní družstvo ve složení J. Šimonová,
Š. Hartl a N. Mauerová obsadilo 5. místo. Na
přelomu května a června nás čekají první
zkušební srovnávací testy žáků 5. ročníku v
českém jazyce, matematice a angličtině. Testy
organizuje Česká školní inspekce a měly by žáky
informovat o tom, v čem jsou dobří
a v čem se mají ještě zlepšit. Zapojili jsme se
do charitativního projektu Fondu Sidus, který
pořádá veřejnou sbírku na nákup přístrojů pro
dětské pacienty. Prodejem drobných předmětů
jsme získali a fondu odeslali 2 121 Kč. Prodejem
„hopíků“ s motivem koní jsme získali 500 Kč.
Peníze jsme odeslali občanskému sdružení CKP –
CHRPA, které cvičí koně pro hiporehabilitaci.

Ukázka úloh z Matematického klokana:
8. Drak měl 3 hlavy. Pokaždé, když mu statečný
rytíř jednu hlavu usekl, narostly drakovi tři hlavy
nové. Rytíř již usekl drakovi dvě hlavy. Kolik
hlav má drak nyní?
(A) 4 (B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8
22. Michal si myslel číslo. Vynásobil ho sebou
samým a přičetl 1. Výsledek vynásobil číslem 10,
přičetl 3 a vynásobil čtyřmi. Dostal tak číslo
2012. Vyber číslo, na které Michal myslel.
(A) 11 (B) 9
(C) 8
(D) 7
(E) 5
Správné řešení: 8D, 22D
Plavecká výuka Tento školní rok jezdily děti
z mateřské i ze základní školy na plaveckou
výuku do svitavského bazénu. Výuka i doprava
na plavání je velmi drahá – děti absolvují 10
lekcí, přičemž jedna lekce pro žáka základní
školy stojí 110 Kč, jedna lekce pro předškoláky je
za 50 Kč. Chceme tímto poděkovat Obecnímu
úřadu v Rohozné, který všem dětem zaplatil
polovinu výuky. Další příspěvek dostaly děti
z peněz, které jsme získali sběrem papíru. I přesto
museli rodiče dětí hodně doplácet. Plaveckou
výuku považujeme za velmi prospěšnou. Děti se
pod vedením zkušených učitelů plavecké školy
naučily základy plaveckých stylů.

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
dne 3. 5. 2012 v odpoledních hodinách podíleli na
likvidování škod na naší nemovitosti, které byly
způsobeny lokální záplavou. A to především
místnímu Sboru dobrovolných hasičů, Vladimíru
Židkovi, Karlovi Mitášovi, Jiřímu Hartlovi,
Lence a Lukášovi Dlouhým, Lence Olšánové,
Liborovi Sauerovi, rodině Skalických a všem
ostatním…. Ještě jednou velké díky!
Lucie a Vladimír Žlíčařovi.

Besídka ke Dni matek
Ve čtvrtek 10. května jsme pozvali do
školky maminky, babičky, tety a další
příbuzné,
abychom
jim
zpříjemnili
„předvečer“
Svátku
matek
malým
vystoupením. Odpoledne začaly děti
z mateřské školky dětským muzikálem Na
dvorečku. Pak děti maminkám předvedly
pohádkové hádanky, básničky a písničky.
Děti ze základní školy zahrály dramatizaci
dvou pohádek. Hudební vystoupení
připravila také paní Pavlíčková, která vede
ve škole pěvecký kroužek. Na závěr dostaly
všechny maminky od svých dětí kytičku a
malý dáreček.

STAROSTA INFORMUJE
CO LETOS PŘIPRAVUJEME …V letošním
roce se zaměříme na úpravy a opravy v kulturním
domě. Jedná se o dokončení rekonstrukce
vytápění, výměnu oken, vybudování nového
vchodu s bezbarierovým přístupem a k tomu
vybudování přístupové zpevněné plochy. Na
výměnu oken a rekonstrukci topení
máme
přislíbené dotace ve výši 200 000 Kč. Plánovali
jsme i některé vnitřní úpravy, jako přebroušení
parket, opravu obložení apod. Na tyto vnitřní
úpravy nám ovšem dotace poskytnuta nebyla,
proto tyto práce o rok odložíme a požádáme
opakovaně. S finanční dotací budeme na horním
konci obce budovat odpočinkové místo pro
cyklisty.
Oprava komunikací je
letos
připravována pro komunikaci od hřbitovní brány.
Inventura hrobových míst….V současné době
probíhá inventarizace hrobových míst na místním
hřbitově a proto se
objevila na některých
hrobech, na které není uzavřena řádná smlouva,
informace pro majitele, příbuzné nebo známé,
kteří se o daný hrob starají. Žádáme i Vás
o pomoc, pokud tedy znáte majitele těchto
hrobových míst, abyste nám podali informaci
a tyto osoby případně upozornili, že je povinností
uzavřít na obecním úřadě řádnou nájemní
smlouvu. Pokud se do 1 roku k těmto hrobovým
místům nikdo nepřihlásí, bude s nimi naloženo
jako s věcmi opuštěnými a tyto hroby budou
zrušeny a náhrobky na náklady obce odstraněny.
Upozorňujeme dále, že jakékoliv práce na
hrobech, opravy pomníků apod.,
jsou
pronajimatelé hrobových míst povinni nahlásit na
obecním úřadě a po skončení prací řádně okolí
hrobového místa uklidit.

Změna ordinační doby MUDr. Vladimíra
Mičana
Od 1. 7. 2012 bude v naší obci MUDr. Mičan
ordinovat pouze jeden den v týdnu, a to v úterý od
8:00-12:00 hod. a od 13:00-14:00 hodin. Své
ordinační hodiny zrušil ve Svojanově, každý
čtvrtek bude ordinovat pouze v Bystrém.
Důvodem je snižující se počet pacientů.
Přívalový déšť Rohozná 3. 5. 2012
Tento den se v odpoledních hodinách přehnala
přes naší obec silná bouřka s krupobitím.
Mohutný déšť spláchl z polí velké množství
ornice, která pak zůstala na komunikacích
a zahrádkách. Další dny potom zaměstnanci
obecního úřadu odklízeli tuto hlínu a čistili

komunikace za pomocí hasičské cisterny. Na
obecním majetku žádné velké škody nebyly.
Pouze došlo k zanesení požární nádrže na
dolním konci, kterou musíme vyčistit a k
zanesení koryta
potoka
pod
sokolovnou
na
„Mauerově
louce“. Největší
škodu
utrpěli
manželé
Žlíčařovi, kterým
voda s
blátem
vnikla do domu a
vytopila je. Voda
s blátem se také
prohnala garáží
na čp. 143, majitele Karla Moravce (Kadlinina)
a v dolním konci strhla oplocení u zahrady pana
Miloše Beneše u čp. 310.

Informujeme, že
- v letošním roce se při konání Tříkrálové sbírky
v Rohozné vybralo celkem 7 023 Kč. Celkově se
v 28 vesnicích a městech Oblastní charity Polička
vybralo rekordních 518 073 Kč. Všem dárcům,
kteří v naší obci přispěli, děkujeme.
- při posledním sběru druhotných surovin bylo
sebráno 2660 kg papíru a 3500 kg železného šrotu

- v úterý 29. 5. 2012 bude obecní úřad uzavřen
- jsou stále ještě volné dvě stavební parcely
v lokalitě u stadionu, cena 60,- Kč/1 m2
Obec Rohozná nabízí k prodeji budovu bývalého
obecního úřadu čp. 71. Bližší
informace
poskytneme na obecním úřadě (mobil: 736 633
776, e-mail: starosta@rohozna.cz).
V. Ž.

Zpráva z činnosti kulturní,
školské a sociální komise

iniciované šikovnými lidmi žijícími mezi námi,
jako jsou velikonoční a vánoční perníčkování
/p. Báčová M./, hrátky s pedigem /p.Hamanová/,
kosmetika Mary Kay /p. Nečasová/, paličkování
/p.Martínková/ a tvořivé dílny pro děti i dospělé
loni o prázdninách /p. Marešové/. Náplní sociální
komise jsou převážně gratulace občanům, kteří se
dožívají životních jubileí. Oslavencům zasíláme
blahopřání od 50-ti let věku. Od 75 let jsou
oslavenci navštěvováni ve svých domovech členy
komise osobně. Přicházíme s dárkovým balíčkem
a gratulací. Tyto návštěvy jsou poté v 80, 85-ti
letech a od tohoto výročí se chodí gratulovat
každoročně. V letošním roce dovrší 17 občanů 50
let, 9 občanů 60 let, 8 občanů 70 let, 8 občanům
bude 80 let a dvěma 90 let. Nejstarší občankou
Rohozné je paní Aloisie Havlíčková, která letos
oslaví již své 93 narozeniny. A s věkem za muže
vede pan Václav Báča, který letos oslaví 91.
narozeniny. Gratulujeme a přejeme pevné zdraví
a ještě mnoho společných let v kruhu svých
blízkých. Nezapomínáme ani na rodiče
novorozených dětí, ti dostávají finanční příspěvek
a gratulaci. V loňském roce se v naší obci
narodilo celkem7 dětí, z toho 5 chlapců a
2 děvčátka. Finanční příspěvek dostávají i rodiče
žáků, kteří jsou zapsáni do 1. třídy v ZŠ Rohozná.
J.Hartlová

Komise pracuje ve složení: Břetislav Báča
- předseda, Marta Báčová, Jarmila Hromádková,
Hana Sedláková, Dana Báčová a Jana Hartlová
- členové. Komise se podílí na kulturních akcích,
kterých je patronem pouze obec nebo
spolupracuje se spolky či naší základní
a mateřskou školou. Společenskými akcemi, které
si u veřejnosti získaly tradici i oblibu, jsou výlety
pro rodiče a děti a zájezdy pro občany
a důchodce, o kterých jste informováni místním
rozhlasem a posléze článkem ve zpravodaji. Ani
letos tomu nebude jinak, zájezd pro seniory se
připravuje na konec května. Navštívíme
soukromý zámek manželů Kučerových Nové
Hrady a soubor lidových staveb Vysočina na
Veselém Kopci, kde je na sobotu 26.5. připravena
kulturní akce s programem nazvaná Hrnčířská
sobota. Zájezd pro rodiče a děti se uskuteční až
v červenci. Pojedeme dle zájmu do Zoo v Jihlavě
nebo do Dinoparku ve Vyškově. Za oblíbenou
akcí si dovoluji označit rozsvícení vánočního
stromu s mikulášskou nadílkou za velké podpory
a pomoci ředitelky školy. Za zmínku stojí také
drobné sešlosti v klubovně obecního domu

REGIONÁLNÍ DOPRAVA
(IREDO) aneb mohlo by
Vám pomoci….
Co je IREDO? Nově zavedený systém společné
regionální dopravy, který umožňuje cestujícím
jízdu na jeden jízdní doklad v Pardubickém a
Královéhradeckém kraji, včetně přestupů. To
znamená, že při přestupu mezi spoji předložíte
jízdenku
již
pouze
ke
kontrole.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování
autobusem i vlakem? Ano, v systému IREDO
můžete na jednu jízdenku libovolně přestupovat
mezi
autobusem
a
vlakem.
Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku

IREDO? Pro všechny osobní, spěšné a
rychlíkové vlaky. Při koupi cestovního dokladu je
nutné sdělit, že chcete jízdenku IREDO. Jízdenku
nelze použít pouze ve vlacích IC, EC, Ex a
Pendolino.
Jak ušetřit při cestování po kraji? Pokud jste
pravidelným cestujícím, který využívá veřejnou
dopravu pravidelně při cestě do školy či do práce,
vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku
IREDO.

Co je časová jízdenka IREDO? Časová jízdenka
je obdobou tzv. „lítačky“. Na zakoupené trase lze
absolvovat neomezený počet jízd. Časovou
jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní
a devadesátidenní. Má podobu papírové jízdenky.
Jak funguje časová jízdenka v praxi? Student
při zakoupení třicetidenní jízdenky ušetří až 25%
nákladů na cestování. V případě sedmidenní
jízdenky je min. úspora 20% a při používání
devadesátidenní jízdenky uspoří více než 30%
oproti
nákupu
jednotlivých
jízdenek.
Je časová jízdenka přenositelná? Ano, jednu
časovou jízdenku může použít na konkrétní trase
kdokoliv. Například paní bydlící v Moravské
Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní
jízdenku na trase Moravská Třebová – Svitavy se
vrátila odpoledne z práce. Její manžel může tuto
jízdenku využít a jet se podívat na basketbal do
Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu navíc.
Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?
Ano,
lze
ji
využít
i
o
víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v
pokladnách Českých drah. Sedmidenní a
třicetidenní lze zakoupit již ve všech regionálních
autobusech.
Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když
nejezdím
veřejnou
dopravou
pravidelně? Ano, zakoupením síťové jízdenky,
která platí jeden kalendářní den a umožňuje
cestovat bez omezení všemi autobusovými i
vlakovými spoji zapojenými do IREDO. Cesta
musí být ukončena do 24. hodiny dne, pro který
byla vydána. Síťové jízdenky existují ve variantě

pro jednotlivce v ceně 160Kč a ve variantě pro
skupinu max. 5 osob /z toho nejvýše 2 dospělí/v
ceně
260Kč.
Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Děti do 6 let, kočárky s dítětem je možno
přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem
starším 10 let (třetí a další dítě s průvodcem –
poloviční jízdné zdarma se přepravuje kočárek s
dítětem
Děti do 15 let mají nárok na zvláštní jízdné se
slevou
50
%
děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk
jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem
vydavatele, který obsahuje jméno, datum narození
a
fotografii
dítěte
Žáci do 15 let mají nárok na zvláštní jízdn é se
slevou 62,5% (sleva se v kalendářním roce
neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.) nárok se
prokazuje
platným žákovským průkazem
Studenti 26 let Mají nárok na zvláštní jízdné se
slevou 25% /sleva se neposkytuje od 1. 7. do 31.
8. /. Nárok se prokazuje platným žákovským
průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u
autobusového
dopravce.
Osoby ZTP a ZTP/P Mají nárok na zvláštní
jízdné se slevou75% po předložení průkazu /ZTP/
P se vztahuje též na přepravu průvodce zdarma/
Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí
v ústavech Mají nárok na zvláštní jízdné se
slevou 50%, pro cestu zpět je nutné ústavem
potvrzené
vykonání
návštěvy
v průkazu
Držitelé průkazu PTP Mají nárok na jízdné
zdarma v autobusech zařazených do IREDO

¨

Knihovna

Březovského navazuje na
tradici
psychologické
prózy, analyzuje postavení
a komplikované dozrávání
člověka ve světě sociálních
a etických převratů. Z jeho
díla
lze
připomenout
romány „Blíženci života“; „Člověk Bernard“;
„Lidé v květnu“ a „Železný strop“. Román „Věční
milenci“ je autorovým vrcholným dílem, psaným
formou vzpomínek historika a spisovatele, jenž
pod vlivem událostí pochopil, že žil něco jiného,
než se domníval. Z literatury pro děti je jeho
nejznámějším počinem kniha „Tajemný hrad
Svojanov“.
Ps. Možná se najde ještě někdo, kdo si vzpomene
na jeho rčení: „Mužský má vždycky krom ženské
ještě jedno želízko, buď kumpány, hospodu nebo
politiku“ a nebo „ Nejlepší domácnost jest bez

Letošní rok je významný nejen pro místní
knihovnu, ale také pro celou naši obec a její
obyvatele. V měsíci listopadu, konkrétně 25.,
uplyne již 100 let od okamžiku, kdy se v naší obci
narodil český prozaik, dramatik a novinář, autor
divadelních her a knih pro děti - Bohuslav
Březovský .Po maturitě na reálném gymnáziu
v Poličce (v roce 1932) studoval na pražské
Univerzitě Karlově práva a filosofii (1932-1938).
Redigoval časopis „Mladá kultura“ ( 1936-1938)
a „Národní osvobození“ (1936-1938 a také 19451948).
V
letech
1939-1941
pracoval
v nakladatelstvích Melantrich a Orbis. V roce
1944 byl zatčen a až do konce války vězněn. Psal
zejména psychologické romány a také se věnoval
tvorbě pro mládež. Za manželku si vzal dceru
známého spisovatele Karla Nového. Zemřel
24.6.1976 v Praze, kde je také pohřben. Tvorba B. muže, bez dětí a bez kuchyně“. F.B.

SBOR DOBROVOLNÝCH

HASIČŮ

Nový rok jsme začali tradičním hasičským
plesem, který se konal 18. 2. Podle zúčastněných
hostů se náramně vydařil. Za to jsme moc rádi
a všem moc děkujeme. Na letošní rok chystáme
samozřejmě další akce, jako jsou taneční zábavy
a veřejné cvičení. Startujeme 2. 6. pouťovou
zábavou, na které nebude chybět oblíbená
hudební skupina Kyvadlo. Všechny Vás tímto
srdečně zveme. Naše výjezdová jednotka měla na
jaře tohoto roku tři zásahy:16. 3. Požár trávy
- Březová nad Svitavou, 23. 3. Požár chaty
- Svojanov a 25. 3. Požár trávy – Banín. Na
základě těchto požáru trocha prevence:“Pálení
staré trávy, i ostatních porostů v souvislých
plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno.
Hrozí přenesení požáru na jiný objekt nebo
plochu podobnou té spalované a to po povrchu
suché vegetace, zanesení ohně větrem nebo
i konvektivními proudy horkých spalin s jiskrami

a v neposlední řadě přenesením ohně v podlaží.
Poslední jmenované nebezpečí je aktuální zvláště
v lesích nebo plochách, kde je silnější vrstva
lesní hrabanky. Dotyčný, jenž plošně vypaluje
porost, se dopouští přestupku dle zákona
o požární ochraně, za který hrozí pokuta až 25
tisíc korun. Hořlavé látky je možno pálit pod
kontrolou,
např.
nahrabanou
trávu
na
hromadě.“/por. Vendula Horáková tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje /. V zimních měsících
jsme provedli svépomocí pár oprav na výjezdové
technice a jednu rozsáhlejší na přenosné
motorové stříkačce PS12. V průběhu března jsme
opravovali a vymalovali klubovnu v hasičské
zbrojnici. Všem členům, kteří se na těchto
pracech podíleli patří velké díky. Více o sboru
a
výjezdové
jednotce
najdete
na
www.sdhrohozna.wz.cz . Za SDH M. Šťastný

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOMOV BYSTRÉ
Pečovatelská služba Domov Bystré zahájila svoji
činnost v roce 1996 a od té doby došlo
k výrazným změnám v náročnosti na poskytování
těchto služeb v návaznosti na kontroly a inspekce
Pardubického kraje /dále jen PK/, který dotuje
provoz těchto služeb. Když v roce 2007 vstoupil
v platnost zákon č.108/2006 Sb. o sociálních
službách, těžce jsem bojovala s představou, jak
naplníme „Standarty kvality sociálních služeb“,
které je povinen podle tohoto zákona vypracovat
každý poskytovatel těchto služeb a podléhá
povinnosti registrovat služby na příslušném
krajském úřadě. Tyto standardy obsahují vše, co je
nutné dle zákona pro běžný provoz
pečovatelských služeb a naší povinností je dle
nich postupovat při smlouvách o poskytování
pečovatelských služeb. Proto se nám stává že,
jsme nepochopeni ze strany zájemců o
pečovatelskou službu-těžko vysvětlujeme, že
služba není jednorázová výpomoc při náhlém
„výpadku“rodiny, ale že pečovatelská služba se
poskytuje v návaznosti na nepříznivou sociální
situaci, ve kterém se žadatel ocitne. Je vymezen
okruh osob, jimž je sociální služba poskytována,
věková skupina, cíle a zásady poskytované služby.
Kritérium pro poskytnutí pečovatelské služby je:
oslabení nebo ztráta schopnosti řešit svoji

vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo
sociální začlenění a ochranu před sociálním
vyloučením ze společnosti. Z tohoto důvodu musí
mít každý klient sepsanou smlouvu o poskytování
služeb, ze které je zřejmý výčet a četnost, jejich
časový rozvrh a způsob žádosti o změnu úkonů.
Snažíme se samozřejmě naším klientům vyjít dle
možnosti co nejvíce vstříc, ale naše služba má svá
pravidla a své mantinely, které z důvodů inspekcí
PK nelze přeskočit. Ve sdružení pracují
4 pečovatelky, účetní a vedoucí PS, která je
zároveň jednatelkou sdružení. V roce 2011 jsme
poskytovali služby celkem 133 klientům a to
v obcích Bystré 38, Rohozná 45, Trpín 10,
Svojanov 13, Hartmanice 6, Nedvězí 5, Nyklovice
6, Sulkovec 3, Polom 5, z nichž zemřelo 16,
dohodou ukončilo smlouvu 7 klientů a 7 odešlo
do zařízení následné péče. V současné době máme
v péči 102 klientů z obcí sdružení. Veškeré
podrobnosti o nabídce služeb se dozvíte na
www.osdomov.vebpark.cz, tel.č.777 205 100, na
letáčcích které jsou dispozici v IC Bystré, na OÚ
jednotlivých
obci
sdružení,
v čekárnách
praktických lékařů MUDr. Kozy a MUDr. Mičana
a při osobním jednání v kanceláři pečovatelské
služby, Školní 43, Bystré.
ZA DOMOV BYSTRÉ Irena Unčovská

Firmám a živnostníkům nabízíme za poplatek reklamní plochu v Rohozenském zpravodaji. Peníze budou použity na
náklady spojené s vydáváním zpravodaje.
Nabízím služby jako osoba odborně způsobilá: - v oblasti požární ochrany - preventivní požární prohlídky,
zpracování dokumentace dle zákona o PO, školení - v oblasti bezpečnosti práce (odborná způsobilost dle z.č.309/2006
Sb. - nutná od 1. 1. 2012) - vyhledání rizik prověrky BOZP, zpracování směrnic, školení, zpracování kategorizace
prací. Možnost
zastupování
organizace
při
kontrolách
státních
orgánů.
jitkavalenova@seznam.cz

Z činnosti Sportovního klubu
Tým mužů se v jarní části díky vyšší. Tento stav je zapříčiněn
vhodnému doplnění hráčského tím, že v této žákovské soutěži
hrají žáci ve věku od 7 do 15
let.
Členové klubu v souvislosti se
zajištěním
finančních
prostředků na svoji činnost
uspořádali v lednu sportovní
ples, poslední dubnový den se
uskutečnilo na stadionu již
tradiční pálení čarodějnic
a první květnovou neděli
kádru tak i vedení mužstva zorganizovali v obci sběr
výrazně zlepšil a na jaře již železného šrotu. V únoru se naši
vyhrál
čtyři
zápasy, bývalí hráči zúčastnili v Poličce
v současnosti je na 11. místě. turnaje starých gard a skončili
Družstvo žáků je ve své soutěži na druhém místě. Naši žáčci se
na posledním místě a statečně umístili na pátém místě na
bojuje proti soupeřům, kteří jsou turnaji v Poličce, který se konal
ve většině případů o dvě hlavy 1. dubna. Před zahájením jarní

sezóny
proběhla za
vydatné
materiální
a pracovní
pomoci
zejména
Martina Olšána a Arnošta
Škrance
II. etapa generální
opravy v kabinách, a to sprch
u hostů a WC žen.
Nejbližší akcí, na kterou
všechny zveme, bude dětský
den, který se uskuteční
v sobotu 23. 6. 2012. O zábavu
pro děti se tentokrát postarají
manželé Stuchlíkovi z Rohozné.
V.Ž.

