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POZVÁNKA
Zveme všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Roveň dne 27. 6. 2018 v 19 hodin do Restaurace U
Zvoničky v Litětinách.
Iva Vinařová, starostka obce

CYKLOMARATON
SDH Horní Roveň pořádá tradiční cyklomaraton dne 5.7.2018.
Start mezi 7 – 9 hodinou i cíl je za prodejnou v Horní Rovni.

SOKOL ROVEŇ OPĚT OVLÁDL PŘEBOR
ČOS VE FLORBALU!

TJ Sokol Roveň, vítěz Přeboru ČOS 2018
Horní řada zleva: Jan Ptáček, Petr Steiner, Michal Nečesaný,
Vojtěch Zeman, Michal Vinař. Dolní řada zleva: Vít
Procházka, Martin Novák, Michal Dušek, Václav Buben,
Pavel Vinař.
V sobotu 12. května se v hale na Královských Vinohradech
v Praze konal tradiční florbalový Přebor České obce sokolské.
Florbalisté Sokola Roveň letos obhajovali loňské senzační
vítězství, dosavadní největší úspěch v historii svého oddílu,
který vznikl v roce 2006. Cesta zpátky na vrchol začala už
v březnu a vedla přes dva kvalifikační turnaje v Jevíčku a
v Praze. Oba turnaje Sokol Roveň ovládl. Navíc se v obou
případech nejlepším střelcem stal roveňský kanonýr Vít
Procházka. Na Přeboru ČOS se představili silní vyzyvatelé –
Silůvky, Frýdlant nad Ostravicí a především tradiční rival
z Třebíče. Právě „zázračný“ obrat ze stavu 0:2 na 3:2
v posledním zápase s Třebíčí rozhodl o vítězi Přeboru ČOS,
kterým se podruhé v řadě stal Sokol Roveň, jenž obhájil pozici
nejlepšího neregistrovaného sokolského týmu v České
republice.
Je třeba dodat, že v letošním ročníku kromě týmu mužů
reprezentovalo Roveň v Praze také družstvo starších žáků a
dorostenců, které se na Oblastní přebor západ kvalifikovalo
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díky 2. místu na turnaji v Jevíčku. V Praze sice skončilo ve
čtvrtfinále, ale i tak naše mládež ostudu rozhodně neudělala!
Konečné pořadí Přeboru ČOS:
1. Sokol ROVEŇ
2. Sokol Třebíč
3. Sokol Silůvky
4. Sokol Frýdlant nad Ostravicí

REKONSTRUKCE A OPRAVY MAJETKU
OBCE
V budově dílen v bývalém zemědělském učilišti v Dolní
Rovni, kam se od 1. března přestěhovalo zázemí pro
pracovníky údržby obce, byla troje garážová vrata vyměněna
za výsuvná, čtvrtá vrata byla změněna za vstup z důvodu
blízkosti výtahu.
V současné době probíhá výměna všech oken v pohostinství a
v kulturním domě v Komárově za plastová. Původní okna byla
již neopravitelná.
V těchto dnech se také realizuje výměna sloupů a svítidel
veřejného osvětlení u požární nádrže v Litětinách, včetně
rozšíření ke stávajícímu zastřešenému posezení a směrem
k nátoku do nádrže.
Po opakovaném výběrovém řízení na dodavatele (v prvním
řízení se žádná firma nepřihlásila) probíhá rekonstrukce
sociálního zařízení, elektroinstalace a položení nové dlažby ve
vstupu v 1. poschodí požární zbojnice v Dolní Rovni
s termínem dokončení do 31.8.2018. Také se začíná
s přestavbou v přízemí, kde má být ze stávajícího skladu
vybudována nová garáž pro dopravní automobil Transit ve
stejném termínu.
Byl vybudován nový plot u dvora u „velké školy“. V letních
měsících budou opraveny ploty u zahrady mateřské školy,
mezi sokolovnou a prostranstvím za dílnami základní školy,
okolo areálu hřiště za prodejnou v Horní Rovni a plot okolo
tenisového kurtu v Horní Rovni.
O prázdninách budou vyměněny stávající nevyhovující
komínové vložky a kouřovody za nerezové u komínů z kotelny
školy v Dolní Rovni.
Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel na realizaci stavby
úpravy prostranství u sokolovny. Vzhledem k velké frekvenci
aut a chodců, bude rozšířena komunikace směrem
k fotbalovému hřišti včetně chodníku, až na úroveň zadního
příjezdu k sokolovně (pohostinství). Dále bude propojen
chodníkem příchod k sokolovně (ke zmrzlině) včetně nových
laviček a oddělené zeleně palisádami ve výšce cca 50 cm.
Současně se stavbou by mělo být provedeno zpevnění
příjezdové cesty do školního dvora.
Iva Vinařová, starostka obce

PROJEKTY
V současné době se stále ještě dopracovávají projekty na
chodníky na „Malé straně“ v Dolní a Horní Rovni, na lávku

přes Lodrantku a nově rozšíření břehu u rybníku Zbraň podél
silnice na Moravany pro případnou realizaci chodníku. Také
projekt na chodník v Komárově směrem ke kostelu se ještě
dopracovává.

PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ
DOLNÍ ROVEŇ ZA ROK 2017.

NOVÁ KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
K sekání travnatých ploch jsme zakoupili malý komunální žací
malotraktor. Do 30. 6. 2018 by měl být dodán traktor
s předním nakladačem, jako náhrada stávajícího dosluhujícího
traktoru.

OBCE

Krajský úřad Pardubického kraje provedl přezkoumání
hospodaření Obce Dolní Roveň za rok 2017. Při kontrole
nebyly zjištěny žádné chyby/závady a nedostatky.

KVĚTNOVÝ KONCERT
V sobotu 12. května 2018 se konal již tradiční květnový
Koncert pro vzpomínku hudebních osobností spojených
s Dolní Rovní a Litětinami Františkem Kovaříčkem, Josefem
Schejbalem a Rudolfem Beránkem. O program koncertu se
letos postarali vítězové krajských kol soutěží základních
uměleckých škol Petr Slezák – trubka, Eliška Kopová – lesní
roh a vítěz ústředního kola ve hře na baryton a trombón Pavel
Slezák, všichni jsou žáky ze třídy Františka Machače st. Ve
druhé polovině koncertu se představil Smyčcový orchestr ZUŠ
Karla Malicha pod vedením ředitele školy Mgr. art. Františka
Machače, který letos také získal 1. místo v krajském kole
soutěže smyčcových orchestrů v Poličce. Na koncertě byl
přítomen i hudební skladatel Ivo Bláha. Členové orchestru tak
měli jedinečnou možnost se osobně setkat s autorem skladby
Zámecká suita, kterou má orchestr ve svém repertoáru a na
koncertě taktéž zazněla. Na závěr proběhla 1.veřejná premiéra
skladby Hudba k ohňostroji od Georga Friedricha Händela
v podání Smyčcového orchestru ZUŠ Karla Malicha
s rozšířením o dechové nástroje s pracovním názvem
Symfonický orchestr města Holice. Děkujeme všem za přízeň
a těšíme se na další kulturní setkání.
Za ZUŠ Karla Malicha Eva Mastíková

Koncert v sokolovně Dolní Roveň 22.4.2018 k 80.výročí úmrtí
Františka Udržala

POVĚŘENEC GDPR
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Dolní
Roveň od 25.5.2018 vykonává paní: Bc. Kristýna
Vodrážková, tel: 608 980 091, (kristyna.vodrazkova@smssluzby.cz),.
Zveřejnění informací o zpracování údajů na webových
stránkách
http://www.dolniroven.cz/informace-o-zpracovani-osobnichudaju/

NOVÁ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
V současné době jsou objednány herní prvky pro obě nová
dětská hřiště. A to do areálu za sokolovnou v Dolní Rovni a
k požární nádrži v Litětinách, kde musí dojít k výměně
starých, z bezpečnostního hlediska nevyhovujících, herních
prvků. Hřiště by měla být dostavena a instalována uprostřed
prázdnin.

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
„MALÉ STRANĚ“

DOPRAVY NA

V minulém vydání Roveňských novin jsme vás informovali o
záměru zvýšit bezpečnost dopravy na „Malé straně.“
Z projednání s Policií ČR jednoznačně vyplynula podmínka
pro zvýšení bezpečnosti dopravy formou rozdělení úseků
komunikace na slepé ulice. Tzn. přehrazení komunikace pro
automobily a umožnění průjezdu pouze cyklistům. Např.
v úseku od Zbraně v Dolní Rovni k odbočce ke zdravotnímu
středisku, předělení komunikace např. u Ročkových v úseku
od odbočky ke zdravotnímu středisku ke kostelu např. u
Pírkových atd. O řešení bezpečnosti dopravy na „Malé straně“
budeme nadále jednat.

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ
ROVEŇ INFORMUJE
Vážení občané, rodiče, milí žáci,
máme za sebou velkou část letošního školního roku, tak bych
ráda trochu bilancovala. Školní rok 2017/2018 byl pro mě
prvním rokem v roli ředitelky Masarykovy základní školy
Dolní Roveň. Osobně pro mě znamenal velkou životní změnu,
neboť přestože jsem před tím pracovala pět let jako
zástupkyně ředitele v o trochu větší škole, čekalo mě zde
v Rovni opravdu hodně překvapení a nových zkušeností.
Uvědomuji si, jak velkou zodpovědnost jsem na sebe vzala,
když chci školu vést tak, aby pod mým vedením po všech
stránkách vzkvétala. Také si ale s radostí uvědomuji, že na
všechno nejsem sama, stojí za mnou kvalitní kolektiv
pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, kterým i
touto cestou za jejich práci a podporu děkuji.
Přišla jsem s vizí školy, která nabízí všem dětem i
zaměstnancům přátelské, inspirativní a příjemné prostředí, a
také se o toto snažím. Přátelské vztahy se snažím budovat také
mezi školou a rodiči. Velmi oceňuji činnost zdejšího SRPD a
děkuji zástupcům jednotlivých tříd a vedení spolku za
výbornou spolupráci s vedením školy.
Nejdůležitějším partnerem školy je její zřizovatel, tedy Obec
Dolní Roveň. Vztah s obcí by neměl zůstat pouze v rovině
finanční a materiální. Obec je vlastníkem školních budov a
pozemků, financuje provozní náklady školy, údržbu, opravy,
rekonstrukce,…. Proto velmi vítáme také spolupráci a podporu
v rovině kulturní, při pořádání různých akcí (soutěže,
koncerty, výstavy). Pevně věřím, že navázaná spolupráce se
ještě upevní a pomůže najít řešení při opravách a úpravách
obou budov školy, které potřebují v dohledné budoucnosti
velkou pomoc. Děkujeme. Škola je památkovým skvostem,
kterého si většina z nás opravdu váží.

Na tomto místě chci dále poděkovat hasičským spolkům,
místní organizaci ČZS, firmám, soukromníkům, jednotlivcům
a dalším subjektům za spolupráci, dary, služby. Vážím si
jejich pomoci a všeho, co naší škole a tím vlastně dětem
nezištně poskytují.
A co se vlastně dělo ve škole v roce 2017/2018?
Musím konstatovat, že jsme velmi aktivní škola, neboť jsme
zrealizovali s žáky množství zajímavých akcí, několik sběrů,
navštívili fyzikální divadlo, anglické divadlo, divadélko pro 1.
stupeň, výstavu Hry a klamy, uskutečnili jsme pět
projektových dnů s různou tematikou, učili jsme se formou
přednášek i projektů například o vodě, třídění odpadů,
dravcích i zdravé výživě, věnovali jsme se dopravní výchově,
připomněli jsme si naše tradice a svátky. Žáci si také
vyzkoušeli, jaké to je učit jiné žáky, dokonce naši žáci
připravili soutěže i fyzikální pokusy pro žáky prvního stupně a
děti z MŠ. Na poli kultury jsme nezůstali pozadu, vždyť podíl
na výzdobě obou zahrádkářských výstav, společenský večer,
karneval, spoluúčast na tradičním Květnovém koncertu a
mnoho dalších akcí hovoří za vše. Nezapomněli jsme, že ve
zdravém těle je zdravý duch a uspořádali proto pro naše žáky
lyžařský výcvik v Orlických horách, účastnili jsme se úspěšně
více sportovních a vědomostních soutěží. Uspořádali jsme
okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář a první ročník
cyklistické soutěže Roveňské kolečko. Naši žáci zažili mnohé
úspěchy a získali cenné zkušenosti. Někteří jsou úspěšní i
v republikovém měřítku na poli hudby nebo v aktivitách, které
jdou mimo školu, i těchto úspěchů si velmi vážíme. Ve škole
pracuje velmi aktivně žákovský parlament, který si zaslouží
také velkou pochvalu za uspořádání různých akcí a aktivní
přístup k řešení vzniklých problémů. Další poděkování patří
školní družině, která pro děti vytváří velmi podnětné prostředí.
Je třeba říci, že přitom všem jsme se naplno učili a naplňovali
tak náš školní vzdělávací program Terezka.
V oblasti technických změn naší školy stojí za zmínku
zakoupení dvaceti nových počítačů, které nahradily počítače
již nevyhovující a nefunkční. Počítače jsou na velké škole také
konečně zabudovány do nových skříněk na PC přímo ve
třídách, učitelé tedy nemusí nosit svůj notebook stále s sebou.
Máme novou barevnou tiskárnu, na malé škole je funkční
vrátník na dveřích a je zrealizováno odvětrávání tříd v přízemí.
Žáci na velké škole mají v šatnách každý buď jednu velkou
skříňku, nebo dvě malé, byla vybudována místnost pro
uklízečky velké školy a byly opraveny lavice odborné učebny
fyziky a chemie. Díky obci máme nový plot a vrata ve školním
dvoře. Další úpravy budou následovat, takže po hlavních
prázdninách se žáci budou moci těšit na další pozitivní změny.
Na závěr bych ráda popřála všem občanům pevné zdraví,
osobní i profesní štěstí a optimismus.
Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ ROVEŇ
Mateřská škola je vzdělávací instituce, která pracuje podle
Rámcového a Školního vzdělávacího programu a má pro dítě
zásadní význam v jeho dalším vývoji.
V naší obci má mateřská škola 3 třídy, z nichž v oddělení
nejmladších dětí byla před dvěma lety navýšena kapacita ze
stávajících 18 na 25 dětí.
Pro školní rok 2018/2019 se k přijímacímu řízení dostavilo 19
zájemců, přijato bylo 17 dětí.
Koncepcí naší školy jsou 3 dlouhodobé záměry a to:
a/ získávat zkušenosti o světě vlastními činnostmi,
b/ podporovat rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o
dítě,
c/ rozvíjet řečové a jazykové schopnosti u dětí.

Každým rokem se paní učitelky snaží nabízet širokou škálu
akcí a činností nejen pro samotné děti, ale i pro rodiče s dětmi.
Rády bychom zmínily například divadelní představení a
koncerty v MŠ či KD Holice, návštěvy výstav zahrádkářů,
plavecký výcvik, Halloween, dřevíčkové dílny, sportovní
školička, vítání občánků, karneval, sněhové hrátky, zvířátka
v MŠ, oslavy vánočních svátků, čarodějnice, svátek matek a
otců, bubenická dílna, školní besídky, tvoření z keramické
hlíny, pasování předškoláků atd.
K plnění Školního programu se tematicky zaměřujeme na
výběr výletů za poznáním - Častolovice, Čertovina Hlinsko,
Arboretum Chvojno, Muzeum Dr. Emila Holuba Holice,
Skanzen Krňovice, Kozí farma Lozice … a jiné).
Provozní personál nám na akce připravuje občerstvení a
odměny.
Akce v MŠ se operativně každým rokem mění podle
momentálních schopností dětí, kreativních nápadů paních
učitelek i na základě spolupráce se základní školou či jinými
organizacemi Rovně.
V některých letech bývá pro předškoláky velkou odměnou
spaní v MŠ spojené s noční hrou.
MŠ nabízí rodičům zdarma odborné přednášky týkající se
logopedie a školní zralosti. Mrzí nás, že se těchto akcí účastní
minimální počet rodičů.
Naším cílem je a nadále bude vychovávat z dětí vzdělané,
samostatné a slušné lidi, schopné začlenit se do společnosti a
spolupracovat nejen se svými vrstevníky.
Tento článek je pouhým zlomkem práce v naší mateřské škole,
ostatní kompletní informace a fotografie naleznete na našich
webových stránkách www.msdolniroven.cz.
Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ o letních prázdninách
uzavřena od 9.7. do 17.8.2018.
Hezké léto všem přeje kolektiv MŠ Dolní Roveň

TŘÍDĚNÍ ODPADU SE VYPLATÍ
Obec Dolní Roveň v roce 2017 vytřídila a předala k využití
127,686 tuny tříděného odpadu. Autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM a. s., která v České republice provozuje
systém sběru a recyklace obalových materiálů, nám za toto
množství odpadu vyplatila finanční prostředky ve výši 281.932
Kč. Obec Dolní Roveň zároveň díky rozvoji a provozu
systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek
komunálních odpadů, včetně obalových, ve spolupráci se
společností EKO-KOM, a. s. přispěla ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme
dosáhli představuje 150,681 tun emisí CO2 a úsporu energie
3.546.291 MJ.
Děkujeme občanům, kteří třídí odpad.

ODPADY
Upozorňujeme občany, že popelnice bez nalepené samolepky
na rok 2018 a zavěšené modré plastové známky nebude firma
Marius Pedersen vyvážet.
IV.
ROČNÍK
MOTO-ORIENTAČNÍ
VYJÍŽĎKY
ROVEŇ – LITĚTINY
Motorkáři z Rovně uspořádají tradiční program pro nadšené
motorkáře s názvem Moto – orientační vyjížďka RoveňLitětiny. Akce se bude konat 23.6.2018. Všichni, kdo mají rádi
jízdu na svém motorovém stroji, zábavu, trochu toho
adrenalinu a partu skvělých lidí, si zde zajisté přijdou na své.
Těšit se můžete na více než sto kilometrovou trasu plnou
kreativních úkolů, na zajímavé cesty a mnoho dalšího.
Startovné činní 100 Kč a celá akce započne mezi 8:00 – 9:30
hod. Místo startu je v Litětinách u hasičské zbrojnice. Bude se
jednat o celodenní akci, kdy vyhlášení proběhne mezi 17–18
hodinou. Nechte se zlákat a pojďte si s námi užít trochu té
motocyklové zábavy.
Srdečně vás zvou pořadatelé.

OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU
Dne 8. května 2018 proběhlo na hřišti v Komárově I. kolo
v požárním sportu v soutěži žen a mužů jednotlivých sborů
dobrovolných hasičů naší obce. Soutěže se zúčastnila 4
družstva mužů a 3 družstva žen v disciplínách běh 100 m
s překážkami a požárním útoku. V celkovém vyhodnocení se v
kategorii mužů na 1. místě umístilo družstvo SDH Komárov,
na 2. místě družstvo SDH Horní Roveň, na 3. místě družstvo
SDH Litětiny a na 4. místě družstvo SDH Dolní Roveň.
V kategorii žen 1. místo obsadilo družstvo SDH Horní Roveň,
2. místo družstvo SDH Komárov a 3. místo družstvo SDH
Litětiny. Všem sborům děkujeme za účast a dík patří SDH
Komárov za organizační zabezpečení.
Okresního kola v požárním sportu, které proběhlo
v Pardubicích dne 19. května 2018, se zúčastnilo družstvo žen
SDH Horní Roveň a zajistilo si tak účast na krajském kole.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí

HASIČI HORNÍ ROVEŇ
SDH Horní Roveň má v současné době 90 členů.
Sbor se věnuje převážně práci s mládeží a pořádání kulturních
akcí v obci.
Mládež je rozdělena do kategorií mladší žáci, starší žáci a
dorost. Mladší a starší žáci se pravidelně účastní soutěží hry
Plamen a ligy – plnění odznaků odbornosti, Rokytenská míle,
Dřítečské klání, okresní kolo, Moravanské hrátky, Kostěnice,
Sezemický braňáček apod. Téměř vždy se na těchto závodech
umísťují na předních místech. V letošním roce v okresním kole
hry Plamen obsadili mladší žáci 3. místo a starší žáci 2. místo,
kterým si zajistili postup do krajského kola, které se uskuteční
16. 6. 2018 v Pardubicích. Dorostenci, kteří se věnují
požárnímu sportu na okresním kole obsadili ve svých
kategoriích všichni 1. místa a postoupili do krajského kola,
které bude 9. 6. 2018 v Chrudimi.
Poděkování patří hlavně vedoucím, instruktorům a řidičům,
díky kterým mohou všechny závody absolvovat.
K družstvu mužů si v letošním roce založily své družstvo i
ženy, které si v okresním kole zajistily postup do kola
krajského 30.6. 2018 v Litomyšli. Obě družstva se také účastní
pohárových soutěží v okolí.
Dále sbor zajišťuje spoustu kulturních a sportovních akcí pro
veřejnost – Tříkrálovou sbírku, dětský karneval, masopustní
průvod, tradiční ples, pálení čarodějnic s lampionovým

průvodem, dětský den, Cyklomaraton, fotbalový turnaj,
posvícenskou zábavu a zimní bruslení na hřišti.
SDH Horní Roveň Vás srdečně zve 5. 7. 2018 na
Cyklomaraton.

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ SDH KOMÁROV
Možná je to k neuvěření, ale i v tak malé vesničce jako je
Komárov, funguje kolektiv Mladých hasičů.
Dětí zde sice není mnoho, přesto dokáží odvést obrovský kus
práce. Nejen že pomáhají s akcemi pořádanými svým SDHDětský karneval, Kuličkiáda, Pálení čarodějnic, ale také
pravidelně cvičí a reprezentují naši obec na závodech nejen
v rámci okresu, ale i v rámci kraje či republiky.
Mladší žáci již 3x v řadě vyhráli Ligu Pardubického okresu a
postoupili na Pohár hejtmana Pardubického kraje. Odtud si
naposledy přivezli stříbro.
Starší žáci sice neustále bojují s nedostatkem členů (v
současné době jich máme sedm), přesto též dokáží získat místa
na vítězných stupíncích, nebo s výhledem na ně.
Kromě pravidelných schůzek hrstka nadšenců trénuje i v další
dny a objíždí závody v Běhu jednotlivců s překážkami na 60
m. Účastní se klání nejen v našem okrese, ale vyjíždí např. do
Prahy, Brna, Ostravy či Jablonce nad Nisou. I zde dokáží
podat krásné výkony a získat bodovaná umístění.
Některé děti se dokonce nebojí přihlásit na závody TFA. Vloni
si z Třebosic přivezly zlato v kategorii mladších žáků a
„bramborovou“ medaili v kategorii starších dívek.
Zatím jsme se chlubili jen mladšími a staršími, ale nesmíme
zapomínat na naše dorostenky. Letos, protože jich není
mnoho, se spojily s dorostenkami z Holic a vyrazily na
závody. V okresním kole získaly stříbro a nyní se poctivě
připravují na krajské kolo. Zúčastnily se též memoriálu ve
Starých Jesenčanech, odkud si přivezly zlato.
Nesmíme také zapomenout na naše nejmenší (ale o to více
„zapálené“) hasiče z přípravky. Je jich opět jen hrstka, ale to
jim nevadí, cvičí s velkým úsilím a neuvěřitelným nadšením.
Jsou to sice převážně 4- 5ti leté děti, ale jejich výsledky jsou
úžasné. Na podzim ukázaly co umí na ZPV u nás v Komárově.
V Kostěnických hrátkách jim jen o jedno místečko unikla zlatá
škála, skončili 7. z cca 20 družstev. V květnu se naše hasičátka
zúčastnila Setkání přípravek v Břehách, kde ukázala štafetu
požárních dvojic, štafetu 4x 60m a „opičí dráhu“ s prvky
požárního útoku CTIF. Všichni si také splnili doplňkovou
soutěž „Železné hasičátko“, což je obdoba TFA (upraveno pro
přípravku).
Když po sobě čteme tyto řádky, uvědomujeme si, že toho
opravdu není málo, co naše děti za uplynulý rok dokázaly.
Musíme říct, že jsme na ně neskutečně hrdí!
Na závěr ještě jedna pozvánka na prima akcičku pro děti.
V sobotu 30. června proběhne Komárov race, což je soutěž
pro všechny šikovné, rychlé a odvážné děti (a nejen pro ně).
Zahájení bude v 15:00 hod na hřišti v Komárově.
Eva a Petr Bendovi, vedoucí MH SDH Komárov
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou
vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem. Občan se
může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje.
Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při
vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním
údajům držitele. Dosavadní občanské průkazy bez čipu
zůstávají v platnosti. Lhůta pro vydání občanského průkazu
zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské
průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to
v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

