
Pomozte nám vyhrát anketu 

DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2021! 
 
Sbor dobrovolných hasičů Rostěnice byl vybrán mezi 5 finalistů ankety Dobrovolní hasiči roku 2021! 
Nyní je vše pouze v rukou občanů, kteří svým hlasováním rozhodnou o vítězi.  
Zaujali jsme aktivitou, která vdechla nový život veřejnému prostoru – náměstíčku u zastávky v Rostěnicích. Tento kousek 
zeleně uprostřed asfaltu mnohdy slouží k posezení, zdržují se zde školáci čekající na autobus, zastavují se zde lidé při 
procházce obcí. Zeleň zde tvořila neprostupný keřo-les, lavičky byly shnilé, herní prvky poškozené. Zatím se podařilo 
zredukovat přerostlou zeleň, posbírala se hromada odpadků, jsou opravené lavičky a povrchy mlatů. Celé místo se znovu 
stalo přístupným a prosluněným. Během října nás čeká montáž nových prvků pro mládež a další úprava zeleně. K realizaci 
projektu přispěla naše obec, dobrovolníci, místní podnikatelé a Nadace VIA. Počítáme s dalším pokračováním úpravy místa 
letos v říjnu a na jaře 2022. Více o nás na adrese www.sdhrostenice.cz nebo našem facebookovém profilu.   
 

Nyní rozhoduje každý hlas, proto prosíme o jeho zaslání, můžete dvěma způsoby: 
1. vyplněním hlasovacího formuláře na adrese http://www.adhr.cz,  

záložka HLASOVÁNÍ a následně HLASOVÁNÍ SBORY.  
Zde prosím vyberte náš sbor ROSTĚNICE.   
 

2. odesláním SMS zprávy ve tvaru HASICI  SJM3 na telefonní číslo 900 77 06. Cena SMS je 6,- Kč 
            Děkujeme za Vaše hlasy a podporu.  

 
Budeme rádi, pokud budete hlasovat i pro jednotky a podpoříte blízkou jednotku Drnovice (oblast jih Moravy). 
   

  



 

Projekt NÁMĚSTÍČKO ROSTĚNICE 

Cíl - zútulnění a zkrášlení veřejného prostoru 
za zastávkou u OÚ v Rostěnicích. 

Proč - bylo to zde neudržované, zarostlé, shromaždiště 
odpadků, nefunkční lavičky a nebezpečná torza herních prvků. 

Co se již udělalo - vyřezání náletových dřevin, ořezání přebujelé 
zeleně, odvoz vyřezaného materiálu, objednány nové prvky, 
obnova sypaných cestiček, oprava laviček 
Co je v plánu - úprava stávajících dřevin a zeleně, montáž nových 
prvků pro mládež, dorovnání sypaných cestiček 
Kdo to organizuje - Sbor dobrovolných hasičů Rostěnice 

Kdo to dělá - Sbor dobrovolných hasičů Rostěnice, Obec Rostěnice-Zvonovice, dobrovolníci, místní 
podnikatelé (dřevostavby Burda, A-ateliér, farma Marák, Jprojekce) 

Kdo to platí - Nadace VIA, Obec Rostěnice-Zvonovice, Sbor dobrovolných hasičů Rostěnice. 
---------- 

S financováním této a dalších nevýdělečných akcí nám pomáhají všichni, kteří chodí na námi 
organizované zábavy, nechávají nám železný šrot a vysloužilé elektrospotřebiče či poskytnou 
sponzorský dar. 

Váš Sbor dobrovolných hasičů Rostěnice, září 2021 


