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Příjemné, klidné a pohodové prožití adventního a vánočního období a do
nadcházejícího roku 2013 Vám všem přeji pevné zdraví, štěstí,
spokojenost a mnoho úspěchů v naplnění novoročních předsevzetí
Jménem zastupitelstva obce V. Židek

Mílí občané a chalupáři,
vstoupili jsme do posledního měsíce tohoto
roku, do měsíce, v němž mnozí z nás hodnotí
uplynulý rok, zamýšlí se nad tím, jak jej
prožili, co přinesl dobrého, v čem byl
úspěšný a nebo naopak, co se nepodařilo
nebo co nám vzal. Jsou před námi

nejkrásnější rodinné svátky v roce a já Vám
proto přeji, abyste je prožili ve zdraví,
spokojenosti, osobní a rodinné pohodě,
abyste strávili příjemné a klidné chvíle ve
svých rodinách a se svými přáteli.
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My jsme v letošním roce pokračovali v další
etapě rekonstrukce společenského domu.
Byla provedena výměna oken, vstupních
dveří, byl vybudován bezbariérový přístup
pro vozíčkáře a tělesně postižené, bylo
vybudováno WC pro vozíčkáře, byla
provedena oprava topení. Stavebně jsme
upravili vnitřní prostory u vchodu a šatny
tak, aby tento prostor mohl být využíván pro
malé rodinné oslavy, schůze a další drobné
akce bez toho, aby musel být používán celý
sál. Úprava předsálí by měla nahradit
prostory využívané dřive pro tyto účely
v kině. V souvislosti se zrušením původního
vchodu a vybudováním bezbariérového
přístupu do budovy byla venku vybudována
nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby a
v předsálí byl
položen další úsek nové
dlažby. Náklady na tyto úpravy přesáhly
částku 700 000 Kč. Na část těchto úprav
nám byla poskytnuta dotace z Pardubického
kraje. V příštím roce počítáme s dokončením
opravy společenského domu, a to opravou
obložení, přebroušením a nalakováním
parket, instalací ochranných sítí na okna,
vymalováním apod..
Z komunikací se na podzim dočkala nového
povrchu komunikace od požární nádrže
kolem kostela ke hřbitovní bráně.
Za finanční podpory Pardubického kraje v
rámci Mikroregionu Poličsko bylo na horním
konci u výjezdu z Rohozné vybudováno
odpočinkové místo pro cyklisty a dále jsme
z těchto peněz pro obec zakoupili drobnou
komunální techniku na údržbu zeleně, a to
motorovou a vyvětvovací pilu.
V těchto dnes se dokončuje obnova a
doplnění turistických map v obci.
V souvislosti se správou vodovodu byly letos
řešeny dvě poruchy na hlavním řadu, a to na
dolním konci Rohozné pod čp. 357 (za
Studenými) a na horním konci před čp. 252
(u Ehrenbergerových). Dále byly vyměněny
dva prasklé hydranty, jeden před čp. 247 (u
Dlouhých) a druhý vedle cesty k hornímu
kravínu.

Mikulášská nadílka

Jako každý rok uspořádal obecní úřad 1.
prosince 2012 spolu se základní a mateřskou
školou
rozsvícení vánočního stromu s
mikulášskou besídkou. O úvodní zábavu se
postaraly děti z místní základní a mateřské
školy a po nadílce se o skvělou zábavu
postarali manželé Stuchlíkovi z Rohozné z
čp. 35. Jejich dvouhodinové nepřetržité
vystoupení sklidilo velký obdiv a uznání
přítomných a neustále se setkáváme
s kladnými ohlasy na jejich vánoční pásmo
zábavy.
Všem přítomným a hodným dětem nadělil
Mikuláš s andělem balíček sladkostí. Pět
čertů odešlo zase s nepořízenou, protože u
nás v Rohozné žádné zlobivé děti nejsou.
U vánočního stromu, ani pak v sále,
nechyběl již tradiční vánoční punč, který
připravila Jana Hartlová a Hana Sedláková.
Členky kulturní komise Marta Báčová, Dana
Báčová , Jana Hartlová a nečlenka Ilona
Židková upekly k příjemnému posezení
koláčky a „zimní“ řezy
(hraběnčiny,
jablkové, mřížák). Na tradičních „ mini
vánočních trzích“ v předsálí byla možnost
koupě vánočních perníků od Dany
Vápeníkové, suchých květin a různých
suchých květinových vazeb od p. Marie
Olšánové a také výrobky klientů Domova Na
rozcestí ze Svitav, které představila paní
Míla Tesaříková. Všem děkuji za přípravu a
zdárný průběh večera.
starosta V.Židek
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Informace
- obecní úřad bude ve dnech
27., 28. a 31.12.2012 uzavřen
- 31. leden 2013 je poslední
den lhůty pro podání přiznání
k dani
z nemovitostí
v případě změny vlastnictví
k nemovitostem nebo nového
nabytí nemovitostí během
roku 2012 (prodeje, dary,
koupě, dědictví, dražby …..)
- poslední výpůjční hodiny
roku 2012 v knihovně budou
v pátek 28.12.2012
- 15.12.2012 se koná
v klubovně obecního úřadu
další „PERNÍČKOVÁNÍ“
- vedení místní knihovny
nabízí
svým
čtenářům
možnost změny výpůjčních
dnů, a to tak, že místo
pondělků v podvečer by
knihovna
byla
otevřena
v úterý dopoledne v době od
9 do 11 hodin, tedy v době,
kdy jsou ordinační hodiny
lékaře. Žádáme Vás proto,
abyste svůj názor projevili
buď na obecním úřadě nebo
přímo v knihovně
- v lednu 2013 proběhne
v Rohozné tříkrálová sbírka,
podrobnější informace budou
sděleny místním rozhlasem

Proč třídit?
Budeme méně
platit?
Pokládáte si
také otázku,
proč musíte
obci
platit
stále více za
něco,
co
vyhazujete?
Pro rok 2013 je poplatek o
100 Kč vyšší, než tomu bylo

v minulých letech. Nakládání
s odpady je služba veřejnosti,
kterou neposkytuje stát, ale
jednotlivé obce. Skutečné
náklady na svoz odpadu
účtované společností Liko
a.s., tzv. na hlavu, činily
v roce 2011 588 Kč. V roce
2013 to bude již 618 Kč.
Cena je včetně odvozu
kontejnerů,
a
sběru
velkoobjemového
a
nebezpečného
odpadu.
Povzdechneme si, 600 Kč za
něco co už jsem jednou
zaplatil a již nepotřebuji!
Každý z nás vyhodí za rok
asi 150 - 200 kg odpadu.
Kupujeme si hezké zboží,
firmy se snaží upoutat naši
pozornost krásnými obaly
mnohdy kvalitnějšími nežli
výrobek samotný, /ale to by
bylo na jiné téma. /Už
výběrem zboží to všechno
začíná. Např. tvarohový
dezert, dobrota, ale toho
obalu.
Umělohmotný
kelímek obalený papírovým
kelímkem a hliněné víčko
jako bonus. Hned tři druhy
odpadu. Tím, že budeme
nebo již svědomitě třídíme,
umožníme tak recyklaci více
než třetiny toho, co bychom
jinak jen vyhodili. Za rok tak
můžete vytřídit až 30 kg
papíru, 25 kg plastů, 15 kg
skla.
A
odměna?
Za
vytříděný odpad dostáváme
od společnosti Eko-kom a.s.
odměnu - peníze zpět. Za
rok 2009 to bylo 51 000 Kč,
v roce 2010 se vytřídilo za 70
000 Kč a 50 000Kč jsme za
třídění získali za rok 2011.
Tím, že budeme řádně třídit,
budeme dostávat více peněz a
nebude nutné poplatek za
komunální odpad zvyšovat.
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Není to složité! Pro ukládání
papíru, plastů, bílého a
barevného
skla
máme
kontejnery. Komu se nechce
tam, použije žlutý pytel na
plasty a oranžový na obaly
od
nápojů/mléko,
džus,
víno/a pro papír si přijdou
školáci. A ještě trocha
inspirace pro nakládání se
starými elektrospotřebiči. Na
OÚ je umístěn kontejner
zelené barvy a je určen pro
sběr
malých
elektrospotřebičů, /mobilní
telefony,
holicí
strojky,
fotoaparáty../ Spotřebiče typu
lednice, televize, PC,.. lze
ukládat na dolním konci
Rohozné v budově bývalé
knihovny.
Elektrospotřebiče, plasty a
odpad
vůbec
v mnoha
případech obsahují zdraví
škodlivé látky. Po vyhození
na skládku nebo do volné
přírody mohou tyto látky
volně unikat, znehodnocují
ovzduší, půdu nebo vodu.
Recyklace tedy nejen zabrání
devastaci životního prostředí,
ale díky opětovnému využití
ušetří velké množství energie
a nerostných surovin. Pro
zajímavost: Z PET lahví
vznikají
granule,
které
dokážou nahradit přírodní
suroviny,
používané
například k výrobě triček,
bund a spacáků. Recyklací
vyřazené žehličky můžeme
přispět k výrobě: několika
plechovek, desítkám hřebíků,
300 m měděného drátu, 20
plastových lahví, nebo jedné
dětské fleecové mikiny ,.
Třídit odpad, není
nový
trend dnešní doby, ale
zodpovědný přístup k životu
každého z nás.
Hartlová J.

či fušuji do různých řemesel. Člověk má
vyzkoušet vše. Jsem rád, když tento volný
čas mohu trávit s rodinou.

Dali jsme jim důvěru …
Jan Ř e h ů ř e k ml., zastupitel zvolený
v komunálních volbách v roce 2010,
povoláním elektrikář. V Rohozné se
narodil, založil rodinu a žije rád. Není
proto pochyb o člověku na správném
místě. Honza je zastupitelem dva roky a
své místo si našel v komisi životního
prostředí a územního plánování. Již od
dětství /1995/, zřejmě díky svému tátovi, je
aktivní ve Sboru dobrovolných hasičů
Rohozná. Alespoň krátce. Jak to vidí
Honza.

Děkuji za rozhovor. Jana Hartlová

Sbor dobrovolných hasičů
Hodnotíme-li nyní, v polovině listopadu
uplynulý rok, můžeme říci, že byl výjimečně
klidný. V měsíci březnu se výjezdová
jednotka podílela na likvidaci tří požárů,
jednalo se o požáry travních porostů v
Březové a Baníně a požáru chaty ve
Svojanově. Až přívalový déšť 3. května
způsobil občanům obce škody. Jednotka se
zapojila do čistění komunikací od vrstev
naplaveného bahna a mnozí členové
pomáhali svým přátelům. Léto proběhlo bez
požárů či jiných katastrof.
Tradiční součástí činnosti SDH je pořádání
plesu a tanečních zábav. Ta nejvýznamnější,
Pouťová zábava, se konala 2. června. I když
všechny akce byly úspěšné, přece jen se na
nich negativně podepsala prohlubující se
hospodářská krize a také nepřízeň počasí.
Pro příští rok, jak se zdá, bude podobných
akcí méně.
Vyvrcholením a přehlídkou práce SDH je
každoroční veřejné cvičení a účast na
hasičských soutěžích. Jednotka se zúčastnila
soutěže 23. června ve Vítějevsi. Letošní
veřejné cvičení se uskutečnilo 7. července na
dolním konci nad rybníkem za účasti
okolních hasičských sborů a četných diváků.
Nezbytnou činností SDH je péče o svěřený
majetek a především údržba techniky. Jsou to
desítky hodin, které takto členové sboru
odevzdávají pro dobro všech, jak se říká „na
oltář vlasti“. I když, a to je třeba přiznat, ne
se stejnou intenzitou. Někteří se podílejí na
akcích pravidelně, jiní, a těch je menšina, se
práci vyhýbají. Tuto situaci se snad podaří
vyřešit stejně, jako výchovu hasičského
dorostu.
Jménem výboru pak přeji členům a všem
občanům do Nového roku 2013 hodně
zdraví, štěstí a především, aby naše
výjezdová jednotka měla co nejméně práce.
Miroslav Šťastný

Proč jsi kandidoval do zastupitelstva?
Mám zájem o dění v obci. Chtěl jsem se ho
aktivně účastnit.
Co dobrého se v obci podle Tebe
v posledních letech podařilo?
Myslím, že těch věcí je víc. Jmenoval bych
například chodníky na hřbitově, kde už se
nemusíme brodit blátem nebo současnou
opravu
kulturního
domu.
Co bys v Rohozné uvítal nebo chtěl
změnit?
Máme pěknou obec, čistou se zdravým
životním prostředím, jen by chtěla trochu
oživit. Přitáhnou sem nové lidi všech
věkových kategorií, rodiny s dětmi, ale i
starší lidi, třeba takzvaně na důchod.
Navrhoval bych, jak to udělali i v jiných
obcích - levnější pozemky k výstavbě. Dále
bych uvítal větší zájem obyvatel o dění v
obci a akce konané v obci různými
organizacemi. Aby se více zapojili a se
svými postřehy a nápady za námi přišli.
Nebo kontaktovali Tebe a své připomínky a
návrhy klidně zveřejnili v tomto zpravodaji.
Jsi členem SDH. Jak hodnotíš spolupráci
mezi
obcí
a
hasiči
?
Myslím, že v rámci možností a vzhledem k
tomu, že každý si především hájí "to své" /
tak to má být/, je spolupráce z mého pohledu
dobrá.
Co volný čas, zbývá-li nějaký?
Toho moc nemám, ale kromě členství v SDH
se také věnuji rád zvelebování domu. Vrhám
se i do řešení různých technických problémů
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„začátečníky“ a „pokročilé“. Nákupem 3
nových počítačů, 7 monitorů a 1 notebooku
jsme zase trochu obnovili počítačovou
učebnu, nakoupili jsme nový výukový
software. Koupili jsme několik nových
učebních pomůcek – mapy, globusy,… Část
těchto evropských peněz je nutné použít na
vzdělávání učitelek, proto teď jezdíme na
školení častěji než dříve. Vytváříme také tzv.
inovativní výukové materiály – pracovní
listy,
počítačové
prezentace,
učební
pomůcky.
Za školní rok 2011/12 jsme vyčerpali asi
160 000 Kč. Zbývající peníze jsou určeny na
tento školní rok.
Dana Hromádková

Z naší školy a školky
Učebnice prvouky a vlastivědy
Když přišly 3. září děti do školy, čekaly je
na lavicích nejen běžné učebnice, ale i zcela
nová Čítanka prvouky Rohozná. Je to
učebnice, ve které jsou jednoduché články o
Rohozné, o současnosti i o historii,
rohozenské pověsti, informace o nejbližším
okolí i fotografie známých míst. Články
napsaly učitelky naší školy, fotografovali
žáci, pan starosta a učitelky.
Učebnice vznikla v rámci projektu Venkov
– můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“. Do
projektu se zapojilo celkem 22 škol z
blízkého i vzdálenějšího okolí – z Poličska,
Letovicka a Boskovicka – a každá ze
zúčastněných škol vytvořila pro své žáky
učebnici o své vesnici.
Součástí projektu je i Čítanka vlastivědy
Poličska, Čítanka vlastivědy Boskovicka,
film o vesnicích a městech z našeho okolí,
pexesa a kvarteta s fotografiemi regionálních
zajímavostí.
Projekt připravily Místní akční skupina
Boskovicko PLUS, o.s., MAS Partnerství
venkova a MAS Sdružení pro rozvoj
Poličska o.s. a byl z převážné části
financován z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova. Finanční
prostředky ve výši asi 5 000 Kč vložila do
projektu naše obec.
Všechny učebnice jsou k dispozici žákům
ale i veřejnosti k zapůjčení ve škole. Přijďte
se podívat!
Dana Hromádková

Podzim v mateřské škole
Nejdříve mi dovolte vyjádřit poděkování
paní učitelce Marii Králíčkové za její
dlouholetou vynikající práci ve školce. Od
září je paní Králíčková důchodkyně.
Do mateřské školy je zapsáno 15 dětí.
Vedoucí učitelkou je paní Vlasta Luňáčková,
třikrát týdně odpoledne je s dětmi v MŠ paní
Jarmila Hromádková. Nový školní rok 2012
-2013 jsme zahájili pohádkově. Na dětském
hřišti se objevil znenadání tříhlavý drak. Děti
z této atrakce byly nadšené. Neustále draka
krmily a sedaly na něj s představou, že je
odnáší někam hodně daleko. Dne 19. 10.
2012 navštívily děti z MŠ interaktivní
výstavu
s názvem
„Den
stromů“
v Divadelním klubu v Poličce. Zde se učily
poznávat jednotlivé druhy stromů, skládaly
dřevěnou puzzle do tvaru různých druhů
listů, poznávaly dřevo dotykem i vůni dřeva,
vyzkoušely si práci se dřevem (smirkování,
broušení, řezání), dozvěděly se
něco o využitelnosti dřeva,
zhlédly několik filmů o přírodě,
poznávaly plody stromů včetně
ochutnávky.
Nejvíce
děti
zaujala čokoládová fontána.
Měly neomezenou možnost
konzumovat čerstvé hrušky
máčené v tekuté čokoládě.
8. 11. 2012 jsme navštívili místní
hasičskou zbrojnici. Pan Miroslav Cupal a
Lukáš Dlouhý dětem ukázali celé zázemí

EU peníze školám
Už druhý školní rok
využívá naše škola tzv.
„evropské
peníze“
na
inovaci výuky. Na jaře
2011 podala škola žádost
na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
o finanční prostředky ve
výši 300 091 Kč. Žádost
byla schválena a od září 2011 peníze
čerpáme. Nejdůležitějším krokem bylo
rozdělení výuky povinné angličtiny na
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hasičské zbrojnice, auta i ostatní techniku.
Děti měly možnost posadit se do obou
hasičských aut, prohlédnout si historický
hasičský prapor z roku 1948 a dřevěnou
sochu sv. Floriána - patrona hasičů. Tímto
chceme ještě jednou poděkovat oběma
pánům za ochotu a poutavý výklad. Děti
byly z této exkurze nadšené a ještě dlouho po
tom si hrály na hřišti na hasiče. 13. 11. 2012
jsme byli na polodenním výletě v Záchranné
stanici a ekocentru Pasíčka u Proseče. Zde
měly děti možnost shlédnout expozici zvířat
z naší přírody.
15. 11. 2012 jsme shlédli divadelní
představení „O Červené Karkulce“ ve
Svitavách. 19. 11. 2012 za námi přijel
kouzelník. 27. 11. 2012 přijela do školy paní
Třísková, která s dětmi malovala
na

dřevěnou destičku s magnetem. 1. 12. 2012
vystoupily děti z MŠ na Mikulášské besídce
v místní sokolovně s krátkým programem
(akce pořádaná OÚ Rohozná). 12. 12. 2012
odpoledne pořádala ZŠ a MŠ ve svých
prostorách vánoční dílničky. Zde děti ve
spolupráci s dospělými (rodiče, prarodiče,
přátelé školy) vyráběly nejrůznější předměty
s vánoční tématikou (svícny, ozdoby,
pečivo,….). Výrobky se budou prodávat na
vánoční besídce a výtěžek bude věnován na
další akce pro děti (výlety, divadla, kina,
muzea…)
19. 12 2012 jedeme na divadelní představení
„Josífek a Maruška mají děťátko“ do Svitav.
20. 12. 2012 bude v MŠ tradiční vánoční
besídka s nadílkou pro děti MŠ.
Vlasta Luňáčková a Dana Hromádková

Informace z knihovny

Koncem listopadu se uskutečnila v Rohozné
beseda s
Mgr. Ivanou Kroupovou při
příležitosti stého výročí narození spisovatele
Bohuslava Březovského, jejího otce a našeho
rodáka. Bylo to příjemné, poučné a přátelské
posezení.
V současné době je již k dispozici nový
výpůjční fond v počtu 80 knih. Obecní úřad
ještě obohatil knihovnu zakoupením 15
nových knih a tak jsme přesvědčeni, že
současná nabídka uspokojí každou věkovou
kategorii.

Knihovna je pro čtenáře, ale nejen pro ně,
otevřena každé pondělí a pátek od 15.30
do17.30 hodin. V měsíci březnu proběhlo
v klubovně obecního domu
již téměř
tradiční velikonoční „perníčkování“, jehož
byla knihovna spolupořadatelem. Akce se
setkala s pozitivním ohlasem.
V témže měsíci knihovnu navštívili žáci
místní ZŠ. Byli seznámeni s činností
knihovny a s výhodami, které jim knihovna
nabízí. Po prohlédnutí prostor, ve kterých je
knihovna umístěna a malém knižním testu,
jsme se loučili s tím, že brzy knihovnu zase
navštíví.
Prvotní zájem dětí o získávání nových
informací a zážitků četbou knih však bohužel
u většiny z nich brzy vyprchal.
Menší zájem o četbu se však v letošní roce
projevil i u mládeže a dospělých návštěvníků
knihovny. Nevíme, kde hledat příčiny tohoto
jevu a proto rádi přijmeme Vaše návrhy, jak
tento trend změnit. Třeba v knihovně nebo
na stránkách obce : www.rohozna.cz,
případně, www.rohozna.knihovna.cz .

Co připravujeme?
V polovině prosince v klubovně obecního
domu proběhne předvánoční „perníčkování“
s tradičním pečením perníčků a navíc s
výrobou ozdob a gelových svíček.
Co nabízíme?
Knižní klasiku i aktuální novinky.
Internet nejen pro čtenáře knihovny.
Zajištění knih formou meziknihovní
výpůjční služby.
On-line katalog knih na stránkách
www.rohozna.knihovna.cz

Vyjádřit se můžete i k aktuální výpůjční
době, kterou lze přizpůsobit potřebám
čtenářů.

Závěrem bychom rádi popřáli všem našim
spoluobčanům vše dobré v roce 2013.
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Tradiční plesy v Rohozné
budou v těchto termínech :

Děkujeme…
manželům Karbanovým z čp. 277, kteří
darovali stříbrný smrk, který je vyzdoben a
usazen v parčíku u pošty jako obecní vánoční
strom.

Myslivecký ples 12. 1. 2013
Sportovní ples 2. 2. 2013
Hasičský ples 23. 2. 2012

Zpráva z činnosti kulturní
komise, úvaha o práci
v komisi a o životě
Každoročně Vám nabízíme možnost navštívit
manželům Jílkovým (chalupáři z čp. 111) a
nějaké místo v České republice. Pořádané
paní Klausbergerové z čp. 39 za darování
zájezdy jsou jednou z tradic zastupitelstva od
pozemku obci
roku 2006. Zájezd pro seniory a nejen pro ně
a zájezd pro rodiče a děti. Se seniory a nejen
panu Jaroslavu Škrancovi z čp. 202 za dar
s nimi jsme v květnu navštívili zámek Nové
ručně vyřezaného draka pro děti na dětské
Hrady, Skanzen na Veselém kopci a dobře
hřiště.
poobědvali v motorestu na Čertovině u
Hlinska. S dětmi a rodiči to byl opakovaně,
na přání rodičů, Dinopark ve Vyškově. Oba
výlety /dovolím si hodnotit/ byly vydařené,
počasí pěkné, všichni jsme se vrátili
příjemně unavení. Letos se nabídka kultury
rozrostla ještě o zajištění a úhradu dopravy na
divadelní představení pánů Šípa a
Náhlovského na představení Všechnopartička
do Tylova domu v Poličce. Kdo se zúčastnil,
může jen potvrdit, že jsme se ani chvíli
nenudili. Vlastně, kvůli tomuto představení
PhDr. Miloši Královi z čp. 98 za nápad, vznikl tenhle můj článek. Docela jsme se na
přípravu, zpracování a vydání knihy obecním úřadě zapotili, abychom vstupenky
„Rohozná mezi císařstvím a republikou 1914- dokázali obsadit. Nakonec vše dobře dopadlo.
1918“. Kniha mapuje život v Rohozné a okolí Vím, že zrovna Šíp a Náhlovský není
v tomto období a jsou v ní také informace o každého parketa a ani nikoho k ničemu
legionářích z naší obce, kteří se zúčastnili nemohu a nechci nutit. Ale o co by byl tedy
bojů v první světové válce.
zájem, když se v Rohozné nic neděje?? Žití
Knihu si můžete zakoupit za 150 Kč přímo u na vesnici nám nenabízí tolik možností
p. Krále nebo také v horní a dolní kultury a vyžití jako je tomu ve městech,
samoobsluze.
nemáme tolik peněz, organizací ani podniků
“na výrobu zábavy”. Ale tyto zájezdy a
Miroslavu Cupalovi z čp. 411 za vzorné a ostatní pořádané akce snad mají také svůj
zodpovědné
vedení
jednotky
sboru smysl. A to ten, abychom se jeden druhému
dobrovolných hasičů.
neztráceli z očí, abychom měli možnost „být
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společně, jít mezi lidi.“ Dříve to měli snazší,
napomáhala pracovní příležitost v místě.
Bylo družstvo, trávili jsme ve vesnici celé
dny a služby pokryly potřebu běžného života.
Dnes je tomu bohužel jinak, do práce jezdíme
auty, odpadá kontakt v autobusech při
hromadném
cestování,
nakupujeme
v supermarketu, a když se konečně
dostaneme domů - zalezeme - prostě jsme
rádi, že jsme to zase přežili a jsme doma
v teple. Je to škoda, ale realita už je taková.
Nevrátí se sem řezník, zemědělství na jaké
jsme byly zvyklí, služby a dokonce ani
základní škola nebude mít 200 žáků. Ale
můžeme si život zpříjemnit sami, vstřícností,
aktivitou, pochopením a nebýt jeden
k druhému lhostejní. Proto Vás na příště
srdečně
zvu
na
společné
zájezdy,
perníčkování
v klubovně,
rozsvícení
vánočního stromu, na besídky ke Dni matek
a k vánocům do školy, na fotbal,… prostě
všude tam, kde je něco připravené pro Vás.
Spokojený život, si musíme vytvořit sami, ten
nikde nekoupíme a ani nám jej nikdo
nezařídí, je to jen na nás.
Krásný, spokojený rok 2013 Vám všem.
Jana Hartlová

zájem, delší dobu nedostatek. Proto také
jejich umístění v tabulce na desátém místě
bez bodového zisku odpovídá současným
možnostem mužstva. Průběh některých
zápasů však naznačil, že při lepší
dochvilnosti hráčů je reálná šance v jarní
části svoje umístění zlepšit.
Ještě před zahájením soutěžního ročníku
2012/2013 se naši muži v rámci letní přípravy
přihlásili do Poháru České pošty. Sice vypadli
ve druhém kole, předvedené výkony však
byly dobrým příslibem do následujícího
období, což se také k velké spokojenosti
výboru klubu, hlavně však jejich příznivců,
v průběhu podzimu potvrdilo. Za vše mluví
pohled na tabulku. Naši fotbalisté figurují na
prvním místě se ziskem 30 bodů při bilanci 9
výher, 3 remíz a jedné prohry, a l e
s
impozantním skóre 55 : 17. Lze si jen přát,
aby se hráčům podařilo i v zimní přestávce
udržet
pozitivně
naladěnou
týmovou
atmosféru a pak se dílo, ke kterému je tak
dobře nakročeno, podaří. Malým testem byl
start na halovém turnaji v Městečku Trnávce
v sobotu 8. prosince 2012. Zde se náš tým
umístil na 4. místě z osmi.
VŠEM NAŠIM ČLENŮM, PŘÍZNIVCŮM I
SPOLUOBČANŮM PŘEJEME KLIDNÉ A
SPOKOJENÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK
2013.

Z činnosti
sportovního klubu
V letní přestávce připravil na
23. června 2012 místní klub
tradiční „dětský den“ a na
11. srpna 2012 přátelské posezení pro
veřejnost zpestřené opékáním selete. Obě
akce se setkaly s příznivou odezvou.
V listopadu
se
pak
členové
klubu
spolupodíleli na organizačním zabezpečení
již
tradičního
Svatomartinského
lampiónového průvodu.
Hlavní náplní naší činnosti je však
reprezentace naší obce na sportovním,
konkrétně, fotbalovém poli. Klub reprezentují
žáci v soutěži 7 + 1 a muži.
Žáci se již druhou sezónu potýkají s malým
počtem hráčů.Navíc v této soutěži hrají děti
ve věku od šesti do patnácti let a u nás je
právě těch starších dětí, majících o fotbal
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