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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jaro je konečně tady! Hned je svět krásnější. Tuto sobotu padl rekord v návštěvnosti - naší tržnicí prošlo 4021
návštěvníků. Fronty u sadby a různých jiných potřeb pro naše zahrádky byly velké, ale téměř každý odcházel spokojený.
Protože je venku krásně, dnes napíšu jen několik rychlých zpráv:
1. V Rosicích byla zřízena dvě nová "hnízda" na tříděný odpad. Jsou umístěna v nové zástavbě u VPS a u bytovek. Věřím,
že díky nim dojde ke zvýšení podílu vytříděných obalů, za které dostáváme odměnu od EKO-KOMu. Tu potom
využíváme na udržení nízké ceny za svoz odpadu pro všechny občany naší obce. Např. v minulém čtvrtletí odměna činila
32 218 Kč. Samozřejmě, že velmi chválím všechny spoluobčany, kteří poctivě třídí.
2. Brzy přivezeme zařízení na zametání obecních komunikací. Věřím, že stroj, který bude připojitelnou součástí našeho
traktoru, velkou měrou přispěje k lepšímu úklidu, a tím i vylepšení vzhledu celé naší obce.
3. Práce na opravě střechy a humen našeho pivovaru se s
příchodem lepšího počasí rozeběhly na plné obrátky. Z přiložených
fotografií je zřetelně vidět úspěšný postup prací. Předpokládáme,
že do prázdnin budou dokončeny. Rozjela se i projektová příprava
hasičské zbrojnice.
V nejbližších dnech bude zahájena příprava projektu obecního
úřadu, zasedacího a obřadního sálu, knihovny a úřadovny Pošta
Partner. Budou vyprojektovány odstavné plochy i přístupová
komunikace.
4. Zastupitelstvo naší obce rozhodlo o přistoupení k projektu Pošta
Partner. Česká
pošta rosickou
pobočku
v
budoucnu nebude provozovat, a proto nás oslovila. Pokud bychom
tento projekt neschválili, pošta by hledala dalšího zájemce. To se ale
nestalo, a proto v průběhu roku 2018 začne pobočku provozovat obec.
Na závěr přijměte pozvání pořadatelů na Dětský den, který se
uskuteční ve sportovním areálu Dynama 10. června odpoledne. Více se
dozvíte v nejbližších dnech na plakátovacích plochách v obci.
Přeji Vám krásné jaro.
Luboš Netolický, starosta
Vážení spoluobčané a příznivci Dynama,
v květnu tohoto roku se dožívají naši dlouholetí členové
významných jubileí, a to pan Jan Vrabec 85 let a pan Jiří
Tichý 80 let. Oba jsou od mládí členy Dynama, za které léta
hráli hokej a kopanou. S fotbalem začínali v Chrasti, ale hokej
za Rosice hráli od mládí. Fotbal za Rosice začali hrát v
šedesátých letech minulého století, po obnovení činnosti
fotbalového oddílu. Na sklonku své kariéry se věnovali
mládeži.
Jane a Jiří,
přejeme Vám k Vašim narozeninám hodně zdraví a děkujeme
Vám za dlouholetou aktivní činnost v Dynamu.
Za TJ Dynamo Rosice Petr Dachovský
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ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
Rosice za rok 2016 bez výhrady.
K bodu č. 3c
ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ
Rosice za rok 2016.
K bodu č. 3d
ZO schvaluje úhradu ztráty z hospodaření ve výši 78 429,10 Kč
příspěvkové organizace MŠ Rosice za rok 2016. Dále ZO schvaluje
převod účetního hospodářského výsledku – ztráty do následujícího
roku a úhradu ztráty z rezervního fondu.
K bodu č. 4a.
ZO schvaluje účetní závěrku obce Rosice za účetní období 2016
sestavenou ke dni 31.12. 2016 v předloženém znění bez výhrady.
K bodu č. 4b.
ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Rosice za
rok 2016 v předloženém znění.
K bodu č. 4c.
ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Rosice za
rok 2016 v předloženém znění.
K bodu č. 5
ZO schvaluje závazné ukazatele plnění rozpočtu pro ZŠ Rosice
1 700 000 Kč a pro MŠ Rosice 700 000 Kč.
K bodu č. 6
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017 ze dne 24.4. 2017. Jedná
se o přesuny mezi jednotlivými položkami. Rozpočtové příjmy
715 000 Kč, rozpočtové výdaje 785 000 Kč, financování celkem
70 000 Kč.
K bodu č. 7a
ZO ověřuje po projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Rosice
její soulad s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně
plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého
Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Rosice, doplněného
odůvodněním pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Rosice po ověření neshledalo žádný rozpor.
Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k tomuto bodu připomínky.
K bodu č. 7b
ZO souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 1
územního plánu Rosice, s vyhodnocením stanovisek, které jsou
součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
K bodu č. 7c
ZO vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovací
dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů opatření obecné povahy – změnu č. 1 územního
plánu Rosice.
K bodu č. 8a
ZO schvaluje úplatný převod vodovodního řadu na parcele č. 115/3 v
k.ú. Rosice u Chrasti dle kolaudačního souhlasu č.j. CR 052144/2016
OŽP/Al-879 do majetku VaK Chrudim a.s.
K bodu č. 8b
ZO schvaluje úplatný převod vodovodu z technické infrastruktury pro
5 RD Rosice na bývalém nádraží dle kolaudačního souhlasu č.j. CR
084126/2016 OŽP/Al-935 do majetku VaK Chrudim a.s.
K bodu č. 9
ZO schvaluje zapojení obce Rosice do projektu Pošta Partner
v průběhu roku 2018.
K bodu č. 10
ZO schvaluje vypracování projektu stavby obecního úřadu, knihovny,
pošty a hasičské zbrojnice v budově bývalého pivovaru.
K bodu č. 11
ZO schvaluje vypracování projektu na vybudování vodovodu
v místní části Brčekoly.
K bodu č. 12
ZO bere na vědomí vyhodnocení dotazníkového šetření Programu
rozvoje obce Rosice.
Usnesení k tomuto bodu se nepřijímá.

RADA OBCE
Výpis usnesení
ze schůze Rady obce Rosice ze dne 5.4. 2017
-----------------------------------------------------------------------------------K bodu č.1a)
RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního majetku
označeného jako st. p. č. 171 spolu se stavbou č.p. 343 a pozemků p.
p. č. 138/2 a p. p. č. 138/3 vše v k.ú. Rosice. Minimální nabídnutá
cena musí být na základě znaleckého posudku 390 000 Kč. Nabídky
musí být předloženy nejpozději do 12 hodin 24. 4. v podatelně OÚ.
K bodu č.1b)
RO schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku za základní školou.
Jedná se o pozemek, který bude využitý pro výstavbu nové mateřské
školy. S touto směnou souvisí i změna územního plánu č.1. Jedná se
o část pozemku označeného jako p.p.č. 258/4 v majetku obce Rosice
o výměře 2902 m2 za část pozemku označeného p.p.č. 258/1 o
výměře 2203 m2 v majetku paní M. S., Čankovice .
K bodu č.1c)
RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecních pozemků
p.p.č. 229/1 a p.p.č. 847, k.ú. Bor u Chroustovic paní M.B., Pardubice
a panu P. B., Mladá Boleslav.
K bodu č.1d)
RO schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků pod
silnicí Synčany – Bor u Chroustovic k.ú. Bor u Chroustovic ostatní
plocha – neplodná půda o výměře 887 m2 p. p. č. 840 a ostatní
plocha – neplodná půda o výměře 3.109 m2 p. p. č. 841.
K bodu č.1e)
RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků na základě žádosti
manželů K., Rosice , z vlastnictví obce Rosice označených jako p. p.
č. 465/10 a p. p. č. 465/3 v k.ú. Rosice u Chrasti.
K bodu č.2)
RO doporučuje ZO vstoupit do projektu Pošta Partner.
K bodu č.3)
RO doporučuje ZO schválení Změny zřizovací listiny – Dodatek č.1
Základní školy Rosice s účinnosti 1.1. 2018.
K bodu č.4)
RO bere na vědomí informaci starosty o vyhodnocení dotazníkového
šetření obce Rosice.
Usnesení k tomuto bodu se nepřijímá.
K bodu č.5)
RO schvaluje účast tajemníka obce pana Tichého na Výjezdním
semináři česko-německým pohraničím ve dnech 24. až 26. května.
K bodu č.6)
RO schvaluje uplatnění žádosti na poskytnutí dotace na projektovou
dokumentaci Rosice –Brčekoly.
K bodu č.7)
RO schvaluje uplatnění žádosti na pořízení dopravního automobilu
pro výjezdovou jednotku SDH Rosice.
K bodu č.8)
RO bere na vědomí informaci starosty o možnosti získání dotace na
vybudování hasičské zbrojnice v areálu pivovaru s podmínkou
finanční spoluúčasti 50%.
Usnesení k tomuto bodu se nepřijímá.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis usnesení
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Rosice ze dne 24.4. 2017
-----------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 1a.
ZO bere na vědomí informaci předsedkyně kontrolního výboru.
K tomuto bodu se usnesení nepřijímá.
K bodu č. 1b.
ZO Rosice schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru.
K bodu č. 2
ZO schvaluje závěrečný účet obce Rosice za rok 2016 v předloženém
znění bez výhrady.
K bodu č. 3a
ZO schvaluje výsledek hospodaření obce Rosice za rok 2016 bez
výhrady.
K bodu č. 3b
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ZO schvaluje předběžný příslib vyčlenění finančních prostředků na
spolufinancování účelových investičních dotací v rámci programu
"Dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok 2018, podprogram 2 pořízení nového dopravního prostředku (DA), ve výši minimálně
50% pořizovací ceny (min. 450.000 Kč).
K bodu č. 19h
ZO schvaluje předběžný příslib vyčlenění finančních prostředků na
spolufinancování účelových investičních dotací v rámci programu
"Dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok 2018, podprogram 3 stavba požární zbrojnice ve výši minimálně 50% realizačních nákladů
(min. 450 000 Kč až do potřebné výše).

K bodu č. 13a
ZO schvaluje zánik příspěvkové organizace Mateřská škola, Rosice,
okres Chrudim, IČ: 70986410, ke dni 31.12.2017 a její sloučení s
příspěvkovou organizací Základní škola, Rosice, okres Chrudim, IČ:
70986401.
K bodu č. 13b
ZO schvaluje Změnu zřizovací listiny, Dodatek č. 1, č.j.
ouros/0314/2017/jel s účinností k 1.1. 2018.
K bodu č. 14
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků pod silnicí Synčany – Bor
u Chroustovic k.ú. Bor u Chroustovic ostatní plocha – neplodná půda
o výměře 887 m2 p. p. č. 840 a ostatní plocha – neplodná půda o
výměře 3.109 m2 p. p. č. 841.
K bodu č. 15
ZO schvaluje delegování starosty obce pana Luboše Netolického na
XV. sněm SMO ČR dne 18. a 19. 5. 2017.
K bodu č. 16
ZO schvaluje delegování starosty obce pana Luboše Netolického na
valnou hromadu VaK Chrudim dne 6. 6. 2017.
K bodu č. 17
ZO schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného
fondu pro knihovny v regionu Chrudim uzavřené v souladu s
ustanovením paragrafu 1724 zákona č. 89/2012 Sb. mezi obcí Rosice
a Městskou knihovnou Chrudim, příspěvková organizace.
K bodu č. 18a
ZO schvaluje prodej části pozemků p.p.č. 229/1 a p.p.č. 847 k.ú. Bor
u Chroustovic paní M. B., Pardubice a panu P. B., Mladá Boleslav za
cenu 35 Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené s převodem
nemovitostí.
K bodu č. 18b
ZO schvaluje prodej nemovitostí označených jako st. p. č. 171 spolu
se stavbou č.p. 343 a pozemků p. p. č. 138/2 a p. p. č. 138/3 vše v k.u.
Rosice u Chrasti manželům P., Rosice, za cenu 390 100 Kč. Kupující
uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí.
K bodu č. 18c
ZO schvaluje prodej části nemovitostí označených jako p. p. č.
465/10 a p. p. č. 465/3 v k.ú. Rosice u Chrasti, manželům K., Rosice
za cenu 35 Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené s převodem
nemovitostí.
K bodu č. 18d
ZO schvaluje nákup části pozemku označeného jako st. p. č. 166/1
v k.ú. Rosice u Chrasti od pana K., Rosice, za cenu 35 Kč za m2.
Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí.
K bodu č. 18e
ZO schvaluje směnu části pozemku označeného jako p.p.č. 258/4
v majetku obce Rosice o výměře 2902 m2 za část pozemku
označeného p.p.č. 258/1 o výměře 2203 m2 v majetku paní M. S.,
Čankovice .
K bodu č. 19a
ZO schvaluje provedení opravy komunikace v Horních Seslávkách
v rámci POV Pardubického kraje, dle cenové nabídky ze dne 19.4.
2017. Práce provede SÚS Pk, cestmistrovství Luže, za cenu 250 000
Kč včetně DPH.
K bodu č. 19b
ZO schvaluje Úpravu veřejného prostranství v areálu Rosických trhů
v rámci programu SOK, dle cenové nabídky ze dne 19.4. 2017. Práce
provede SÚS Pk, cestmistrovství Luže , za cenu 196 886 Kč bez
DPH.
K bodu č. 19c
ZO schvaluje na základě žádosti ZŠ Rosice dočasné použití
finančních prostředků na provoz školy jako výpomoc v rámci
projektu „ Škola otevřená všem“ č.j. MSMT-5526/2017-4.
K bodu č. 19d
ZO schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků na školní rok
2017/2018 podle ustanovení paragrafu 23 ods.t 3 a odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání.
K bodu č. 19e
ZO pověřuje starostu obce k jednání s předsedkyní představenstva
Jednoty, spotřební družstvo Hlinsko.
K bodu č. 19f
ZO schvaluje na základě žádosti starosty obce ze dne 18.4. 2017
proplacení 27 dnů staré dovolené z roku 2016.
K bodu č. 19g

OBECNÍ KNIHOVNA ROSICE
Rozšiřme řady čtenářů!
Naším cílem je poskytování veřejných
knihovnických
a
informačních
služeb.
Knihovna v obci působí již řadu let, přesto
mnoho čtenářů v dnešní uspěchané moderní
době u nás nepotkáte, a to je škoda. Snažíme se
pro Vás pravidelně obměňovat knižní fond a
organizovat akce a věříme, že Vás do naší
knihovny alespoň na malou chvíli přivedou, a to ať už za poznáním,
odpočinkem nebo za zábavou.
Naše knihovna je určena pro malé i velké čtenáře. Budeme rádi, když
se přijdete podívat a využijete našich služeb. Třeba si právě díky
nám, uděláte čas na hezkou knihu.
Knihovna disponuje stálým knihovním fondem pro dospělé i děti,
který čítá přibližně 4000 knih.
Služby zajišťované knihovnou:
- půjčování knih z knihovního fondu knihovny Rosice
- meziknihovní výpůjční služba
- internet po veřejnost
- rezervace knih
- spolupráce s Městskou knihovnou Chrudim - 2x do roka cca 400
obměňovaných knih.
Těšíme se na Vás každou středu od 16 do 18 hodin.
Hedvika Chourová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
MŠ ROSICE VÁS ZVE NA 9. ROČNÍK FESTIVÁLKU

FOLKOVÁ ŠKOLKA
SOBOTA 20. KVĚTNA 2017 OD 14 HODIN, ZAHRADA
MŠ
Hosté: dívčí kapela Rózinky – účastnice festivalu Open Air Festival
Trutnov a Klíčenky
Občerstvení, workshopy, doprovodné akce, slosovatelné vstupenky
M. Vagenknechtová, řed. MŠ

KOMUNITNÍ ŠKOLA
Již po čtvrté chystáme na začátek letošních prázdnin
Příměstský tábor v naší škole:
Termín: 3. 7. , 4. 7. a 7. 7. 2017, cena 600 Kč
10. 7. 2017 – 14. 7. 2017, cena 1000 Kč
Termíny lze libovolně kombinovat (např. 3. - 14. 7., cena 1600
Kč), termíny budou otevřeny v případě zájmu nejméně 8 dětí týdně.
Přihláška je k vyzvednutí v ředitelně školy nebo ke stažení na
webových stránkách školy. V případě většího počtu zájemců
(kapacita tábora 20 dětí) rozhoduje datum odevzdání přihlášky.
Závaznou přihlášku odevzdejte do ředitelny do 19. 5. 2017.
Možnost objednání obědů ve školní jídelně. Nutno objednat závazně
předem u paní Jany Fričkové - do 9.6. 2017.
Cena: 50 Kč/ 1 oběd (celkem 6 obědů za 2 týdny, na výlety svačiny
vlastní).
Platbu za tábor a obědy proveďte do 9. 6. 2017!
Pokud má někdo z rodičů možnost poskytnout drobné reklamní
předměty na odměny dětem, budeme rádi a prosíme, aby je přinesli
již při platbě tábora.
Doufám, že Vás zaujalo něco z naší nabídky, a pokud ne, budeme
rádi za vaše připomínky a návrhy.
Lenka Kohoutová, koordinátorka KOŠ Rosice
Kohoutova.KOS-Rosice@seznam.cz, www.kos-rosice.wz.cz
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ROSICKÉ TRHY

SDH ROSICE

"Bleší trhy" budou i v Rosicích!
Již několik let je v rámci Rosických trhů otevřena v bývalé cihelně
galerie s názvem „ Vesnice žije“. Tato galerie je trvale doplňována o
exponáty, které jsou obrazem života na venkově od začátku 20.
století až do současnosti. Bez nadsázky lze říci, že ti, kteří galerii
navštívili, vyjádřili pouze slova chvály, neboť se mohli vrátit o
mnoho let zpět a oživit si vzpomínky na podmínky venkovského
života lidí. Tato návštěva starším vrátila vzpomínky na svoje mladá
léta a mladším umožnila pohled na to, jak se dříve ve vesnicích žilo.
Zápisy návštěvníků v pamětní knize jsou důkazem toho, že myšlenka
využít prostory cihelny pro tuto galerii je a v budoucnosti bude velmi
cenná. Další moudré rozhodnutí bylo areál okolo cihelny využít na
trhy, neboť za 15 let se staly pojmem, a to nejen pro okolní obce, ale i
celý region, což dokazuje trvale velká návštěvnost.
Mnozí z návštěvníků trhů, kteří navštívili galerii, se divili, že
jsme dosud nevyužili vzorně upravený prostor areálu též na prodej
nebo výměnu předmětů a věcí podobných těm, které jsou
v současnosti jako exponáty v galerii, a nepokusili se o rozšíření
Rosických trhů formou „ bleších trhů“. V současnosti ve větších
městech, aniž mají takové zázemí jako my, je již s úspěchem
provozují. Oprávněnost rozšíření současných trhů je v tom, že starší
předměty začínají být pro mnohé občany zajímavé, neboť se s nimi
nikde jinde nesetkají, takže "bleší trhy" se pro ně staly oblíbeným
místem.
Ukazuje se, že současný areál Rosických trhů je vhodný pro
zahájení prodeje "bleších trhů" , neboť prodejní plocha na tržišti je
v průběhu roku využita cca 60 prodejci, při čemž zbývající kapacita
prodejní plochy areálu je schopna umístit daleko větší počet prodejců.
Uvážíme-li tu skutečnost, že současně nabízený sortiment na
tržišti v mnoha případech můžeme obdržet v obchodech a
supermarketech, potom myšlenka nabídky a prodeje předmětů, které
v mnohých rodinách již dosloužily, má svoje opodstatnění pro
zájemce na dovybavení domácností a sběrače kuriozit. V mnohých
případech stojí za zvážení, zda nepotřebné věci se mají vyhodit na
smetiště nebo dát do kontejnerů a ve větších městech do sběrných
dvorů. Jsme přesvědčeni o tom, že daleko lepší je tyto věci
nabídnout zájemcům, a tím je nejen zachovat pro budoucnost, ale i
výhodně zpeněžit.
Z uvedených důvodů a po důkladném zvážení se vedení obce
rozhodlo od letošního roku rozšířit nabídku zdejších trhů o "bleší
trhy", které jsou trvale oblíbené nejen v Evropě, ale začínají být
oblíbené i u nás. To dokazuje realita návštěvnosti, která mnohdy
dosahuje několika tisíc zvědavých a koupěchtivých občanů. Nelze
opomenout ani to, že z pouhých návštěvníků se mohou stát prodejci,
chce to však jen trochu odvahy, neboť víme, že každý začátek je
těžký.
Vedení obce rozhodlo, že pro rok 2017 budou "bleší trhy"
organizačně zajištěny na Rosických trzích v sobotu každý druhý
měsíc, to znamená 18. března, 27. května, 22. července, 16. září a 11.
listopadu. Proto je dobré bedlivě uvážit, co Vám na půdě, ve sklepě
nebo venku překáží a nabídnout to na " bleších trzích". Výhodou
bude, že tyto věci můžete výhodně zpeněžit a ne vyhodit. Důležité
pro případné zájemce je to, že není třeba k prodeji živnostenský list,
neboť prodej osobních věcí ze zákona nepodléhá dani.
Najdete-li v sobě trochu odvahy a rozhodnete-li se prodej na trzích
zkusit, přijďte na trhy nebo se obraťte na pracovníky vedení trhů, č.
mobilů 732111236, 739563063 a 604559358, kde obdržíte podrobné
informace.
Závěrem lze říci pouze to, že se na Vás těšíme a doufáme, že této
příležitosti, která se Vám na trzích nabízí, plně ke svému prospěchu
využijete.
ing. Matoušek Karel

Námětové cvičení 2017
8. dubna se členové výjezdové jednotky Rosice zúčastnili
námětového cvičení v Chrasti. Místní sbor dobrovolných hasičů ve
spolupráci s velitelem okrsku Jiřím Daleckým již po několikáté
uspořádal námětové cvičení pro okolní sbory. Cvičení mělo několik
úseků a na každém z nich bylo možné se přiučit něčemu novému a
oprášit své znalosti v poskytování první pomoci při autonehodě nebo
ošetření běžného úrazu, který se může přihodit při běžné procházce či
výletu nebo jen tak v běžném životě. Opakování je matka moudrosti a
v poskytnutí první pomoci to platí dvojnásob. Doufám, že každý, kdo
se takového cvičení zúčastní, si ozřejmí poznatky, např. jak ošetřit
krvácení, zlomeninu a podobně.
Cvičení mělo i hasičská témata. Na stanovištích bylo možné vidět
různé druhy proudnic, vyprošťovací pomůcky, zásady hašení při
požáru komínů, odstraňování obtížného hmyzu a slaňování.
Všem, kteří se na cvičení podíleli, patří velké díky.
Pozvánka
V sobotu 22. července 2017 se opět v areálu Rosických trhů sjedou
rockové kapely, aby zde odehrály svoje koncertní vystoupení.
Příznivci rocku a bigbítu jsou srdečně zváni k poslechu kapel :
Otrokovická kapela IMORTELA, kapela z Nového Bydžova
ALŽBĚTA, revival kapela "Yes MadaM Deep Purple Tribute
Band"´, IRON MAIDEN revival Otrokovice a

Na vaši účast se budou těšit členové sboru dobrovolných hasičů
Rosice
Petr Hejduk, SDH Rosice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem za spoluúčast na posledním rozloučení
s naší maminkou a babičkou, paní Věrou Lenochovou.
Děkujeme též za projevy soustrasti a za květiny.
Václav Lenoch s rodinou

ROSICKÁ BRÁZDA 2017
ROSICKÁ TRŽNICE 23. ZÁŘÍ 2017od 9.00 hod.
ZVEME VŠECHNY PŘÁTELE VŮNĚ NAFTY,
BENZÍNU A RODNÉ HROUDY
NA SETKÁNÍ HISTORICKÝCH
TRAKTORŮ, STABILNÍCH
MOTORŮ A DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDKŮ
SOUČÁSTÍ SETKÁNÍ BUDE
PŘEDVEDENÍ ORBY HISTORICKÝMI TRAKTORY A
PLUHY
PROHLÍDKA ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA
´´VESNICE ŽIJE´´
OD 13 HODIN KONCERT SKUPINY DUO JAMAHA

_____________________________________________________________________________________________
Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou jako dvouměsíčník.
Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E 16611. Náklad 500 kusů.
Uzávěrka příštího čísla 16. června 2017. Neprodejné.

4

