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Z obecního úřadu….
Jako každý rok, tak i letos jsme začátkem jara přijali čtyři
zaměstnance na práce, které souvisí s údržbou zeleně a obecního majetku. Část nákladů na tyto pracovníky nám pokryje
dotace z úřadu práce, zbytek jde z obecního rozpočtu. Práce,
které tito zaměstnanci provádějí, souvisí s celoroční a stále se
opakující údržbou obecního majetku a největší podíl jejich
činnosti tvoří údržba zeleně, tzn. sekání a úklid trávy z obecních pozemků. Někteří z nás si před svým domem obecní pozemky sečou a udržují, aby ve svém okolí měli pěkné prostředí, jiní čekají, až jim naši zaměstnanci pod plotem a u vchodu
„obecní“ trávu posečou. Všem, kteří obecní pozemky kolem
svých nemovitostí udržují, za to děkujeme.
Začátkem letošního roku jsme přijali na stálý pracovní poměr
pana Karla Moravce, který bude celoročně u obce zaměstnán.
V současné době má obecní úřad kromě starosty celkem tři
stálé zaměstnance.
Do konce května by mělo dojít k ukončení prací na zateplení a
výměně tepelného zdroje v budově školy. Zbývá dodělat pár
drobností, jako jsou zábradlí apod. Práce by měly být dokončeny v naplánovaném termínu. Konečné vyúčtování celé rekonstrukce proběhne do konce června. Celá stavba se uskutečnila bez vážnějších komplikací.

Momentálně nám však vyvstal problém v počtu žáků v základní škole, takže zvažujeme, zda vůbec anebo v jaké formě bude
základní škola v Rohozné fungovat.
Pokračujeme také v postupné rekonstrukci vodovodního řadu a
to další výměnou podzemních uzávěrů na hlavním vodovodním řadu. Tentokrát jde o čtyři kusy. Jeden u bývalého horního
střediska JZD, druhý u horní samoobsluhy a další dva v cestě
za domem čp. 398, pod vodojemem. Celkové náklady jsou
odhadovány na 90 000,- Kč.
V letošním roce ještě bude opravena
- hřbitovní zeď, kde budou opraveny uvolněné cihlové bloky a
provedena kompletní výměna rozpadajících se betonových
desek
- komunikace před Večerkou a bývalým pohostinstvím /pod
kostelem/.
V lokalitě u stadionu začala výstavba dalšího rodinného domu,
v pořadí již čtvrtého. Na páté parcele se v brzké době začne
také stavět a o šestou a sedmou parcelu projevili vážný zájem
další stavebníci. V této lokalitě má tedy Obec Rohozná, ještě
dalších šest volných stavebních parcel určených k prodeji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o rekonstrukci a úpravě vysokého napětí
V měsících červenec, srpen a září 2015 proběhne na území naší obce rekonstrukce a úprava vedení vysokého
napětí. Bude se jednat o výměnu stávajících dřevěných a betonových sloupů za nové betonové. Po výměně
sloupů budou znovu natažené vodiče tak, jako ve stávající trase vedení. V tomto období bude častěji docházet v naší obci k odpojování elektrické energie. Při výměně sloupů na přiváděcím vedení ze Stašova do
Rohozné bude od el. energie během dne, tj., v čase pracovní doby zaměstnanců společností ČEZ, na dva až
tři dny odpojena celá obec. Při následné výměně sloupů v obci budou dodávky el. energie během dne zajišťovány prostřednictvím dieslgenerátorů, které budou umístěny u jednotlivých transformátorů. Pracovníci
společnosti ČEZ se budou snažit, aby práce probíhaly bez vážnějších komplikací a v co možná nejmenší míře nás v dodávkách el.
energie omezovali. Práce budou probíhat po etapách a budete včas o všech možných omezeních informováni.
Předem děkujeme Vám všem za toleranci a pochopení při této akci.
Starosta V. Židek

Cena vody mírně vzroste
Od příštího zúčtovacího období / červenec 2016/bude cena vodného 25Kč za m3. Správu, údržbu a účtování vodného z veřejného
vodovodu má Obec Rohozná ve své režii, zvýšení ceny je nutné z důvodu oprav. Výměna nebo oprava hydrantů, vodovodních uzávěrů na hlavním řádu, atd.
I přesto se stále řadíme mezi obce s nízkou cenou vody.

Nové kontejnery u hřbitova
Velký železný kontejner před hřbitovní branou byl letos na jaře vyměněn za dva menší plastové.
Kontejnery jsou určeny pouze na odpad ze hřbitova. Může se stát, že nebudou stačit. Např. na jaře při úklidu hrobů, po pohřbu,
aj. V těchto obdobích zaměstnanci obce průběžně kontrolují a odstraňují nahromaděný odpad častěji. Žádáme vás tímto o laskavost. Při ukládání odpadu je nutné otevřít posuvné víko až nadoraz. Stává se, že se kontejner jeví zcela naplněn, ale při úplném
otevření je zarovnaná jen přední část.
Děkujeme!
J.

H.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autobusy se nemají kde otáčet
Optimalizací dopravního systému IREDO nás před třemi lety pozemkem v dolním konci obce, kde by bylo možné zajistit lepostavili před hotovou věc a změnili celý dosud zavedený ces- gální, bezproblémové a hlavně nikým nenarušované otáčení
tovatelský řád, na který jsme byli dlouhá léta zvyklí. Jízdní řády autobusů. Neznamená to ale, že se zastupitelstvo dopravní
se několikrát ročně předělávaly. Až v praxi se poznávalo, která obslužností nezabývá.
linka je využívaná více či méně, proto posunující se časy odjez- Prozatím je při každé navrhované změně jízdních řádů kladen
dů a příjezdů a celková návaznost autobusů. Někdy je to velký důraz na návaznost spojů ve směru na Poličku a zpět
k zlosti, jindy k užitku.
prostřednictvím spoje, který jede na Svitavy a zpět, bohužel s
Co nám, tedy hlavně spoluobčanům žijícím na dolním konci přestupem u školy nebo u Obecního úřadu.
Rohozné komplikuje život, je chybějící „otočiště“ pro autobusy. Některé autobusy mají i předepsanou čekací dobu pro možnost
Bohužel v současné době se autobus nemá kde otočit. Byť byl přestupu. Zprvu bylo možné zakoupit jízdenku tzv. přestupovou,
pro tyto účely na úplném dolním konci Rohozné v „Hájenství“ od roku 2014 byly přestupové lístky v papírové podobě zrušeny
koupen pozemek a zpracována projektová dokumentace. Pro- a nahrazeny tzv. osobní čipovou kartou IREDO, která zároveň
jekt ani kalkulace již neodpovídají dnešním kritériím o točně a slouží jako elektronická peněženka, „kreditní“karta pro platbu
požadavky a náklady na vybudování točny jsou v tomto místě jízdného v autobusech a vlacích.
J.H.
velmi vysoké. Obec nedisponuje žádným jiným vhodným
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

ČIPOVÉ KARTY IREDO
Jestli i nadále chcete každou jízdu platit v hotovosti, kartu nepotřebujete. Když ale chcete ušetřit na jízdném (nákupem
časové jízdenky nebo přestupní jízdenky) a platit bezhotovostně, vyplatí se o kartu zažádat.
 Kartu IREDO žádejte osobně na kontaktních místech.
 Ve Svitavách, Malé náměstí 24 – budova ČSAD na autobusovém nádraží
V Poličce, Palackého náměstí 160 – Městský úřad
 Žádost vyplníte přímo na kontaktním místě. Spolu s ní vás pracovník kontaktního místa požádá o předložení občanského průkazu a jedné průkazové fotografie (35 × 45
mm).
 Žáci a studenti navíc předloží potvrzení o studiu na aktuální školní rok.
 O vydání čipové karty lze požádat i elektronicky pomocí odkazu eshop.oredo.cz.
 Cena nové čipové karty IREDO je 150,- Kč. Děti, žáci a studenti zaplatí v rámci slevy za pořízení čipové karty 80,- Kč.
 Karta pro vás bude připravena do dvou týdnů od podání žádosti. Při vyzvednutí karty se prokážete potvrzením o přijetí
žádosti
 Kartu lze nabít jako elektronickou peněženku u řidičů v autobuse, na pokladnách Českých drah nebo na kontaktních místech. Čerpáno www.oredo.cz
J.H.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Darování šatstva
V minulém vydání časopisu jsme vás informovali o možnosti ukládání vámi nepotřebného šatstva a bytového
textilu do sbírky pro Diakonii Broumov. Ozvaly se názory, řekněme nedůvěry nebo ostychu ze strany vás dárců. Obavy z toho,
jestli je vaše oblečení dost vhodné. Někteří proto raději volí „větší“ anonymitu a odevzdávají nepotřebné šatstvo do kontejnerů
v jiných obcích. Což je velká škoda, protože firmy, které tyto kontejnery vlastní většinou na šatstvu profitují. Chceme vás tímto
ujistit, že třídění a další manipulace se u nás neprovádí. Vše zůstává tak jak jste přinesli, zabalené. Vhodné je každé čisté, neroztrhané, sic nemoderní ale funkční oblečení. I textil, který se neuplatní jinak, je zpracováván a využit. Např. rozstříhán na malé
proužky pro tkaní malých koberečků v chráněných dílnách.
J.H.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zájezd pro Děti a rodiče je pro letošní rok plánovaný do ZOO v Olomouci. Předpokládaný termín, konec června
polovina července 2015. Aktuální informace na plakátech a v místním rozhlase.
J.H.

SDH
Mladí hasiči
Po zimní přestávce jsme se opět začali scházet v kroužku mladých hasičů. Opětovně jsme navštívili hasičský záchranný sbor ve Svitavách, kde si děti prohlédly techniku a mohly si mimo
jiné i vyzkoušet sjezd po tyči tak, jak to dělávají „profíci“. Dále jsme v rámci Dne země, 22.
dubna s dětmi vyrazili na úklid lesa v okolí „chocholky“. Společně jsme nasbírali 8 pytlů odpadu, které jsme vytřídili /plasty, papír, atd./ Dále se věnujeme úklidu a údržbě Hasičské zbrojnice a dodávkového vozu Ford transit. Nyní se naše síly budou upínat k přípravě na okrskovou
hasičskou soutěž, která se bude konat ve Vítějevsi dne 23. května 2015, které se děti zúčastní
opět jako soutěžící. Pokud by někdo z rodičů a dětí měl zájem, přijďte se na nás podívat. Scházíme se zpravidla vždy v 9. hod v neděli u zbrojnice.

Sbor dobrovolných hasičů Rohozná
Dne 21. února jsme uspořádali tradiční hasičský ples, který navštívila početná veřejnost a přišla
tím podpořit náš sbor. Děkujeme a za rok opět. Nyní se věnujeme brigádám na parketě a jeho zvelebování. Připravujeme pro Vás
několik akcí, z těch nejbližších bychom Vás rádi pozvali na již tradiční pouťovou zábavu, která se bude konat na parketě SDH dne
6. 6.2015. K tanci a poslechu Vám zahraje skupina Kyvadlo. Dále připravujeme oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Rohozné na den 5. 7. 2015, kde bude mimo jiné pro děti připravena „koupel v pěně“. Určitě se přijďte podívat!

Výjezdová jednotka hasičů Rohozná
Členové výjezdové jednotky se v letošním roce opět ponejvíce zaobírají drobnými opravami hasičské techniky a budovy hasičské
zbrojnice. Dále se zúčastňují povinných školení ve svém volném čase a připravují se tak jako mladí na okrskovou soutěž ve Vítějevsi, kde v loňském roce skončili na 1. místě!
Řehůřek Jan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEŘINKA OD ZIMY – DO JARA
Paní zima nám zase moc nepřála. Sáňkování a bobování si děti
příliš neužily, sněhuláků jsme také postavili pomálu a na další
radovánky nebyly téměř žádné podmínky. Takže zima nic moc.
Ještěže si umíme v MŠ poradit a sníh jsme několikrát nahradili
novinovým papírem, se kterým jsme hráli na vítr, lyžování,
koulování, chumelenici, sáňkování či bruslení. Dokonce jsme
se snažili i o postavení iglú ze zmačkaných novinových koulí.
Příliš dlouho nevydrželo a zhroutilo se, asi konstrukční chyba
nebo snad „teplota v místnosti???“ 
Jen ty nemoci nás letos potrápily víc než v předchozích letech.
Neustálé virózy a angíny se dětem neustále vracely, že jsme
museli přistoupit k uzavření mateřské školy na několik dnů. V
měsíci lednu 2x navštívily nejstarší děti z MŠ výuku v 1. ročníku základní školy. Cílem bylo, aby si vyzkoušely, co je ve

škole čeká, jak to tam probíhá. Dále měly možnost jet se školáky na bruslení do Poličky.
27. 1. 2015 navštívila školka v základní škole výchovný koncert, který byl zaměřen na představení nejrůznějších hudebních
nástrojů. 26. 2. 2015 jsme byli na divadelním představení v
divadle Trám Svitavy „O čarodějné krčmě“.
Na jaro jsme se už všichni těšili, konečně více sluníčka a tepla.
Všichni máme rádi procházky do přírody, objevování nejrůznějších přírodních „pokladů“. Nosíme si je pak do školky a
používáme je k dalšímu zkoumání nebo ke tvoření.

31. 3. 2015 jsme se zase rozhodli navštívit divadlo. Tentokrát
to bylo TD v Poličce. Pohádka se jmenovala „O kocouru Mikešovi“. Dětem se divadlo moc líbilo!
Od 10. 4. 2015 jezdíme na plavecký výcvik do bazénu ve Svitavách. Zde pod odborným vedením plavčíků se děti učí prvním základům plavání. Formou her je učí nebát se vody, umět
zadržet dech a potopit hlavu, první pokusy plavat s destičkou,
skákat do vody apod. Na závěr každé lekce si děti ve vodě
hrají. Zdatnější děti jsou přeřazeny do velkého bazénu ke školním dětem a více se zaměřují na styl plavání. Jen nás mrzí, že
se nám na tento výcvik původně přihlásilo 11 dětí z celkového
počtu 18 dětí a ve finále jezdí plavat pouze dětí 5.
Zápis nových dětí do MŠ na školní rok 2015/2016 proběhl ve
dnech 14. 4. a 16. 4. K zápisu přišly pouze 2 děti. Celkem by
tedy mělo být od září 2015 v MŠ 12 dětí. 30. 4. 2015 jsme
navštívili dopravní hřiště v Poličce. Děti měly možnost osvojit
si základy bezpečného pohybu po silnici. Mohly si vyzkoušet
jízdu na motokárách, kolech, tříkolkách a odrážedlech. Bylo
pěkné počasí a svačinka na čerstvém vzduchu chutnala víc než
ve školce. S dětmi pečlivě připravujeme besídku především pro
maminky k jejich svátku. Bude se konat 14. 5. 2015 v MŠ od
15. 20 h. Doufáme, že uděláme maminkám radost našim krátkým vystoupením, na kterém každý své mamince předvede, co
se naučil. 13. 5. 2015 se chytáme do MC Fabrika ve Svitavách.
Bude tam hostovat divadelní spolek Jůlie Jurištové z Prahy. Na
pohádku „O princezně se zlatou hvězdou na čele“ se už všichni
těšíme. Na tento den máme ve Svitavách pro děti připraveno
ještě jedno překvapení. Krátce navštívíme jednu ze svitavských
školek. V tomto školním roce pojedeme na výlet do Brna. Zde
navštívíme brněnské výstaviště s veletrhem hasící techniky a
zábavní centrum VIDA BRNO. Doufáme, že se nám ještě v
tomto školním roce podaří zorganizovat fotografování dětí
profesionálním fotografem a sběr papíru, ze kterého financujeme některé aktivity, odměny, dárky a jiné věci pro děti.
Jestli nám to okolnosti umožní, budeme v MŠ i letos slavit den
dětí opékáním párků, nějakými soutěžemi a pasováním předškoláků na školáky. Snad dopadne i tradiční pěší výlet na
HRAD SVOJANOV.
V. Luňáčková

--------------------------------------------------------------------------------------

Novinky z knihovny

Knižní fond obecní knihovny se v letošním roce, díky dobré spolupráci s obecním
úřadem a nadřízenou knihovnou, rozrostl cca o 220 knih různých žánrů. Došlo totiž k
převodu části knih z výměnného fondu a také obec přispěla finančním podílem na
nákup nových knih.
Namátkou lze uvést například knihy Lék na smutek (Keleová -Vasilková); Zaříkávač
nemocí (Hnízdil); Miroslav Donutil o sobě; Vaříme s Láďou (populární kuchař TV
Nova Láďa Hruška); Monarcha Absint (Natálie Kocábová) nebo Poker o Prahu
(Strobinger). V tomto měsíci pak bude knihovně zapůjčen nový soubor knih, takzvaný výpůjční fond, zakoupený Okresní knihovnou ve Svitavách a Městskou knihovnou v Poličce.
Návštěvníci knihovny mají také možnost získat zde různé propagační materiály a
měsíčník Jitřenka, vydávaný MÚ v Poličce. V sekci Regionální literatura mají čtenáři k dispozici knihy a dokumenty z historie
Rohozné a okolních vesnic.
Připomínáme: i nadále platí naše nabídka na zprostředkování meziknihovní výpůjční služby a nabídka zjištění historie Vaší nemovitosti od roku 1860. Uvítáme také Vaše návrhy čím činnost knihovny zpestřit.
Báča František

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z Historie Rohozné…….
Křižovatka historických cest?
V posledním desetiletí roste význam pátrání po historických cestách. Nejde o projekt samoúčelný. Pomáhá při hledání starých sídel a nejednou objasňuje jejich význam. A protože většinou chybí písemné zmínky o jejich existenci, včetně
map, uchylují se stibologové - tak se ten vědní obor jmenuje, ke
znakům postřehnutelným v terénu. Jedná se o úvozy, drobné
církevní stavby - křížky, boží muka či liniovou zeleň, které jsou
průvodním znakem starých cest. Přitom musí bedlivě vážit, ve
kterém případě se jedná o cestu historickou, dálkovou, a kdy
jde o cestu lánovou, místní. Taková dálková historická komunikace by měla mít i další znaky - měla by spojovat, byť jen hypoteticky, významné cíle (města, hrady a kláštery). V případě naší
obce jde o propojení hradu Svojanova (obcí jeho panství)
s nejbližším významným městským centrem, kterým se postupně
stalo královské město Polička. A to, i když byl pohyb poddaných, nevolníků, značně omezen. Polička byla od svého založení nadána výběrem mýta na cestě k Brnu (z Prahy) a byla napojena i na dálkovou cestu do Olomouce. Přitom víme, že svojanovské panstvo nesídlilo na hradě nepřetržitě - mělo i jiné
majetky. Tak Záviš z Falkenštejna pobýval v letech 1283 - 1287
především v Praze, než se vydal do Uher pro svou třetí manželku, s níž žil na hradě vlastně do smrti (1290). Jménem neznámý
kastelán (po r. 1320) vlastnil krčmu v Chrastové, Žehušičtí
z Nestajova majetky na Náchodsku, Zárubové z Hustířan se
odstěhovali do Kostelce nad Orlicí atd. Ti všichni museli hrad
po nějaké cestě opouštět a vracet se zpět. Kudy jinudy se
v dávných dobách dalo dostat z hradu do Poličky než přes
Rohoznou? Dokladem té staré cesty jsou četné úvozy, které
najdeme mezi obcí a rozcestím, kde se říkalo „U Červeného
kříže“ a stávala tam pazderna, v lidových pověstech „katovna“. Rozcestí proto, že zde jednak odbočovala cesta k hradu,
„Zámecká“ cesta do Lavičného (krčma v Chrastové) a pokračovala cesta od Rohozné ke kostelu sv. Mikuláše (St. Svojanov,
„Korýtka“ ještě nebyla) jež vedla dál do Studence a Vítějevsi
(a na Moravu), nebo do Hutí (k tuhovým dolům - vzpomeňme
na vznik „Familií“). Jezdit k mlýnům v městečku byla povinnost (jiné nebyly) a přes hrad to nebylo praktické, tak se odbočovalo za „Svojanovským žlíbkem“ dolů do údolí Rohozenského potoka. Obec tenkrát končila rybníkem (dolním) a začínala
(?) u „Rohozenského dvora“ –
zhruba dnešní samoobsluhy - s centrem u „dolní rychty“ (resp.
dolní školy), pod kostelem. Odtud vedla kolem „Fícova“ a
„Mitášova“ křížku cesta do Stašova - znali ji stašovští školáci
ještě v padesátých letech. I. vojenské mapování z r. 1780 uvádí

i cestu od „dvora“ přes „Vrchy“ a také „horní silnici“ do
Banína. To jsme již o pár století dál.
Od „dolní rychty“ vycházela i cesta kolem „Macháčkovy kapličky“ a úbočím „Drah“ do Lavičného, St. Svojanova a Vítějevsi (mapy r. 1780 a r. 1844), někdy ztotožňovaná s tzv. „Trstenickou stezkou“ (nedostatečně prokázanou), která postupně
měnila svou trasu na Havlíčkovu cestu (k „Hruštičce“) a Cíglovu cestu (u teletníku). Ve stejném místě má patrně svůj počátek „Báčův (Šnycrův) vejvoz“ na „Draha“ a do Banína (r.
1780) - cesta velmi hluboká, dnes opuštěná a zarostlá, která
zatáčela málem o 1800, jak píše L. Škranc. Z horního konce
směřovala k Banínu Blažkova cesta (dodnes zřetelná), Táberka,
Jandlovka a Pekovka, - není ale jednoznačné, ve které době
měly tyto cesty význam spojnice obou obcí. Naopak cesta hranou lesa přes „Luňáčkovu hájenku“ a „Štumberk“ k Banínu a
banínskému dvoru byla kdysi rovnocenná dnešní silnici. Snad
pro pokračování k Radiměři a Hradci. Údolí Svitavy dostupné
přes Banín a Lavičné mělo svůj nesporný komunikační význam.
Ještě tři cesty je třeba zmínit. První, od hradu přes „Brodidlo“
(křižovatka pod hradem) a Manovu Lhotu ke Stašovu je možné
- sice ne bez výhrad, jen vzhledem k pověstem o „rytíři Manovi“ - považovat za významnou starou cestu. Druhá, Bajzova
cesta, od Andrlíkova statku ke Křetínce (mlýnům) v Hamrech
(od r.1680 ?) - skončila prý jako silážní jáma (L.Škranc). Třetí,
od hradu a „Červeného kříže“ vinoucí se zhruba v polovině
východního

(Banínského) svahu „Drah“ k „Luňáčkově hájence“ (snad aby
panstvo nejezdilo přes ves)má skrytý význam: představme si tu
za večerního šera drkotající kočár s probleskujícími lucernami
- kdo ví, zda to nebyl „Rašín“ na ohnivé svini?
Nešlo o to, vyjmenovat všechny staré cesty vedoucí z obce do
polí. Ti starší jistě mohou uvedený výčet doplnit. Mnoho jich
zmizelo při scelování polí. I bez berličky nejisté „Trstenické
stezky“ se ukazuje, že Rohozná byla po dlouhou dobu význanou
křižovatkou historických cest. Jestli jí přinášely více štěstí,
nebo neštěstí, ponechme otevřené.
Já I.

Běžný den paní učitelky a dětí v MŠ ROHOZNÁ
Jak to chodí v naší školce? Tuto otázku si alespoň jednou položil každý, jehož děti toto zařízení navštěvovaly, navštěvují nebo navštěvovat budou. Rozhodla jsem se proto, že vám alespoň tímto přiblížím běžný den v MŠ.
Náš den začíná ráno v 7.00 h. Od 7.00 h. – cca do 8.00 h. se děti scházejí, zatím si hrají s hračkami dle vlastní volby. Učitelka si připravuje
pomůcky, některé vyhledává ve skladu, kopíruje pracovní listy, vyřizuje nezbytné záležitosti s ředitelkou ZŠ a ve školní jídelně, rychle
upraví třídu pro plánované činnosti a při tom musí zároveň provádět dozor nad již přítomnými dětmi.
Postupně, jak přicházejí děti, snaží se je zapojit do připravených činností nebo si děti samy vyberou hru. Nejstarší děti plní úkoly v rámci
přípravy na školní docházku (rozumové úkoly na procvičení paměti, logiky, úkoly na procvičování grafomotoriky, pracují s pracovními
listy, aj…). Učitelka stále sleduje všechny děti v rámci bezpečnosti, jejich pohyb po třídě i mimo ni - WC, umývárna. Mezi tím přijímá
běžné informace i mimořádné požadavky rodičů, vyřizuje telefonáty, upomíná dětem dodržování hygienických návyků po použití WC, při
kýchnutí, zakašlání, vysmrkání. Pomáhá smrkat dětem, které tento návyk „bohužel ještě nemají“ – je jich dost. Sleduje pohyb dětí po
třídě, herní zaujatost, bezpečnost, věnuje se dětem při činnostech u stolečků, řeší dotazy a konflikty a snaží se jim být po ruce, když něco
potřebují. Musí si najít chvilku i na děti s IVP (individuální vzdělávací plán), které potřebují procvičovat některé oblasti samostatně. I
v této chvilce musí být stále ve střehu vůči ostatním.
0d 8.00 h. - do 8.30 h. následuje úklid třídy, společné ranní přivítání, popovídání (např. co je dnes za den, roční období, části dne… nácvik
orientace v čase) co budeme dnes dělat, co jsme dělali v předchozím dnu, opakovací chvilka, dechová cvičení, procvičení mluvidel, logopedická chvilka – procvičování výslovnosti, a následuje ranní rozcvička. Po cvičení zvládají děti WC a hygienu, návyky paní učitelka kontroluje.
8.30 h. – 9.00 h.: Děti odcházejí na svačinku podávanou z organizačních a hygienických důvodů ve školní jídelně. Svačina je pro některé
děti první jídlo dne, často se stává, že rodiče přivádějí děti do MŠ „bez snídaně“. Dle věku dětí probíhá organizace stolování, paní učitelka pomáhá se stolováním, určí službu, přidává jídlo, pití, likviduje vzniklé „nehody“, atd.
Od 9.00 h.: Po návratu ze svačinky opět děti zvládají WC a hygienu, návyky paní učitelka opět kontroluje. Některé menší děti potřebují
pomoc při oblékání. Následují další vzdělávací činnosti – čtení a poslech, práce s texty, encyklopedické činnosti, zpívání u klavíru, využití
nástrojů – hra na kapelu, rytmické hry, děti si osvojují novou písničku, básničku, pohybově ji ztvárňují, učí se dramatickou nebo pohybovou hru, pracují s pracovními listy, vytvářejí výrobky, malují - plánovaná výtvarná činnost vyžaduje téměř trvalý dohled, pomoc dětem
nebo alespoň radu. Vše se odvíjí od věku dětí, jejich individuálních schopností a náročnosti úkolu. Pracuje obvykle jedna skupinka, které
vše paní učitelka vysvětlí, někdy i několikrát, další skupince to vysvětluje znovu. Nabízí klasické i netradiční techniky. Kontroluje správné
návyky při práci a používání svěřených materiálů, při držení nůžek a tužky (těmto návykům malé děti teprve učí, ony samy se učí rovněž
pozorováním a nápodobou starších dětí). Některé děti mají z domova velmi malé zkušenosti, pokroku dosáhnou až v MŠ.
Po splnění plánovaných řízených činností mají děti chvilku na spontánní hru. Učitelka je jim stále k ruce, pomáhá jim, sleduje bezpečnost,
plní jejich přání, ale zároveň musí občas přijmout telefonní hovor, někdy musí vyřídit případné návštěvy v MŠ (revize, opravy, kontrola
z hygieny, dealeři s nabídkami hraček, výtvarných potřeb, materiálů pro provoz MŠ, apod.) Vše zakončuje postupný úklid. Před opuštěním třídy zvládají děti opět WC, hygienu, pitný režim a jdou se převlékat na pobyt venku.
10,00 h. – 11.15 h. Pomoc dospělého při převlékání je přiměřená věku dětí. Zdatnější děti, které se samy oblékly, ocení pochvalou, zkontroluje, upraví. Pomalejší děti mají v učitelce oporu, ale ne sluhu! Pak se jde oblékat i paní učitelka, nesmí zapomenout klíče a mobilní
telefon, v létě lékárničku. Děti poučí o bezpečnosti a o plánovaných činnostech venku. Při „cestování mimo zahradu“ sleduje paní učitelka, aby děti „držely útvar“, nesmí zapomenout výstražný terčík, obléknout dětem reflexní vesty, poučit děti o bezpečnosti. Je nutné být
neustále ve střehu a plné soustředěnosti, rychle reagovat a předvídat situace. Jednomu dítěti zavazuje botu a přitom se musí dívat, co
dělají ostatní děti v zástupu. Cestou učitelka upozorňuje děti na nebezpečné situace a předměty. Na denním pořádku je vysvětlování, že
se po cestě nic nesbírá a nikdy se nic nedává do pusy. Velkým nebezpečím je přecházení silnice, které děti podle pokynu učitelky musejí
zvládnout. Děti se musejí naučit bezpodmínečně uposlechnout. Učitelka při tom trne hrůzou, aby děti vše zvládly bez problémů, a zároveň spoléhá na ohleduplnost řidičů.
11.15 h. – 12.15 h.: převlékání z pobytu venku je také pracovně náročné, srovnat a uklidit si vše na své místo nebo správné místo – mokré nebo špinavé věci a boty rozložit (hlavně v zimě). Po převléknutí jdou děti opět na WC a hygienu. Následuje přesun do školní jídelny na
oběd. Větší děti se učí samoobslužným a úklidovým činnostem v jídelně. U jídla se učí dětí dbát na správné návyky, držení lžíce a příboru,
slušné chování. Malé děti paní učitelka dokrmuje, likviduje vzniklé nehody – polití, rozlití, zdravotní obtíže u jídla, atd. Přitom se potřebuje najíst i paní učitelka. V této době už přicházejí někteří rodiče pro děti, které nezůstávají ve školce na odpoledne. 12.15 h. – 14.30 h: Po
obědě opět společný přesun ze školní jídelny do MŠ. Děti jdou na WC a hygienu, proběhne čistění zoubků. Malým dětem pomáhá paní
učitelka s převlékáním do pyžam a s ukládáním na lehátko. Paní učitelka čte polední pohádku a děti leží, poslouchají, usínají. I v této
době se ještě stále mohou některé děti chodící „po o“ předávat rodičům. Paní učitelka si při spaní dětí zapíše činnosti do třídní knihy,
napíše hodnocení dne, plánuje další činnosti, akce, besídky, výlety, píše sdělení rodičům na nástěnku v šatně, doplňuje záznamy o plnění
IVP u dětí s odkladem či jiným problémem, připravuje se na porady, vymýšlí program pro děti na další den, týden, promýšlí materiály a
pomůcky, hledá náměty, obkresluje, vystřihuje pro malé děti, připravuje netradiční materiály, dodělává resty v administrativě (hodnocení prostředí, hodnocení bloku, doplňování a aktualizace ŠVP, autoevaluace učitelky, evaluace dětí, školní matrika, aktualizace evidence
majetku, fotoalbum, kronika, články do zpravodaje atd..). Neopouští děti při spánku.
Od 14.30 h. – 15.30 h.: Vstávání, převlékání dětí, WC a hygiena po spánku. Paní učitelka pomáhá dětem s oblékáním, s úklidem lůžkovin,
holčičky chtějí učesat, upravíme se a jdeme na svačinu – odpolední svačina je podávána v MŠ. Následují hry dle volby dětí, dle zájmu
pracovní, výtvarné, pohybové nebo didaktické činnosti. V tomto úseku dne je další možnost najít si chvilku a pracovat s dětmi podle IVP,
které potřebují procvičovat některé oblasti individuálně. Děti začínají postupně odcházet domů. Probíhá vzájemné předání důležitých
informaci mezi učitelkou a rodičem.
Po odchodu posledního dítěte učitelka ještě připravuje některé pomůcky a materiál pro činnosti na další den, uvede svou třídu do pořáku, sklidí pomůcky a materiály používané během dne, umísti na nástěnky nové výtvory dětí s popiskem, zkontroluje upravenost třídy,
zkontroluje a zabezpečí budovu. Má dobrý pocit z toho, že se jí podařilo vše zvládnout tak, jak si představovala a hlavně děti to bavilo!
Vlasta Luňáčková, učitelka MŠ v Rohozné

Záchranka má v Poličce pevné místo
Nová budova výjezdové základny záchranky v Poličce, která se nyní buduje za přispění
Pardubického kraje a Evropské unie za přibližně 15 milionu korun, by měla do konce
roku sloužit posádce záchranářské služby. „Její výstavba je důkazem toho, že
Pardubický kraj ve svém plánu, pokrytí území kraje výjezdovými základnami s městem
Polička počítá i do budoucna,“ řekl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman
Línek.
Nic na tom nemění fakt, že od 1. června bude dočasně na noční směny od 19 do 7 hodin
ráno ve všední dny vystřídána lékařská posádka nelékařskou. „V napjaté personální
situaci, kdy je celorepublikový nedostatek špičkových lékařů, schopných a ochotných
pracovat na záchranných službách, kdy nám dva lékaři dlouhodobě onemocněli. Proto jsme hledali přechodné a nejméně bolestivé
řešení, aby systém před-nemocniční péče po celém kraji fungoval kontinuálně a nadále bezchybně,“ uvedl Pavel Svoboda, ředitel
Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.
Noční doba je méně exponovaná, přesto bude lékař k potřebným výjezdům bezprostředně zajištěn, a to ze základen Svitavy,
Litomyšl, Hlinsko, případně z Nového města na Moravě na základě smlouvy mezi kraji. Ve všední dny v denní dobu a celé
víkendy bude provoz beze změn, připravena bude posádka s lékařem, tak jako tomu bylo doposud.
V Pardubickém kraji pracuje bez lékaře v posádce polovina všech sanitních vozidel. Nelékařské posádky zasahují celoročně v
Holicích, ve Skutči, v Přelouči nebo v Lanškrouně. Všude byly dodrženy zákonné povinnosti organizace a zachována úroveň
špičkové péče o pacienty. Na základě celorepublikových údajů je pouze třetina všech výjezdů záchranných služeb indikována pro
lékaře. V těchto případech vyjíždí kromě záchranářské posádky také lékař z nejbližší základny, a to ihned po oznámení výzvy.
Díky tomu nedochází k časové prodlevě.
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje nyní zahájila kampaň s cílem v nejbližších dnech získat pro základnu v Poličce
dalšího perspektivního lékaře a vrátit činnost lékařské posádky co nejdříve do původního režimu.
(z jednání o základně záchranky v Poličce) V. Židek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úprava autobusových řádů
V měsíci červnu proběhne opět částečná úprava některých spojů v autobusové dopravě.
Podle sdělení z Krajského úřadu v Pardubicích se na linkách do Svitav a do Poličky, které
jedou přes Rohoznou, nebude prozatím nic měnit. Do prosince, kdy by mělo dojít k další,
každoroční úpravě, zůstane vše tak jako doposud. Požadovali jsme opětovné zavedení
spojů do Svitav, které jsou zrušeny přes prázdniny, ale bylo nám odpovězeno, že pokud
bychom měli zájem, aby tyto spoje jezdili, musíme si je zaplatit sami z obecního rozpočtu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zájezdy pro dospělé….
Zájezd pro dospělé, je v naší obci vždy téma k diskuzi mezi veřejností, ale přihlášených je v reálu
nemnoho. Obsadit 45 míst autobusu není jednoduché ani v jiných obcích. Proto se stává, že i ony
nabídnou volná místa nám, k účasti na výletech nebo kulturních představeních. Tyto nabídky
přicházejí zpravidla na poslední chvíli 2-3 dny před uskutečněním akce. Proto pokud uslyšíte
v místním rozhlase hlášení s výzvou a nabídka vás zaujme, nebojte se blíže informovat a v případě zájmu se zúčastnit. V dubnu
jsme takto měli možnost shlédnout muzikál Přízrak Londýna v pražském Divadle Hybernia. Pořádala Obec Dědřichov.
J.H.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé
elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku
regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic ze 3.
listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka,
zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále
snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční prostředky
napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které
jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna
smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být
elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž
ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená,
že za jeho likvidaci zaplatíme sami.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociální služby poskytované Svazkem obcí AZAS
Domovy pro seniory
Tato pobytova služba je žajisťovana na dvou pracovistích, a
to v Policce v arealu AZASS/50 lužek/ a v Bystrem /69 lužek/. Služba je urcena osobam, ktere mají sníženou sobe stacnost žejmena ž duvodu veku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc, ktera jim nemuže byt žajistena cleny
rodiny, pecovatelskou službou ani jinymi službami socialní
pece. Služba je urcena žejmena pro seniory pobírající starobní a invalidní duchod a pro osoby s telesnym nebo ždravotním postižením pobírající invalidní duchod a dosahly
veku 50 let, ktere vžhledem ke svemu veku nebo ždravotnímu stavu nemohou dlouhodobe žajisťovat sve životní
potreby v priroženem prostredí.
Sociální rehabilitace – socialne aktivižacní služby pro
seniory a osoby se ždravotním postižením
Tyto služby jsou poskytovany ambulantne v arealu AZASS
v Policce. Slouží predevsím k nacviku cinností, ktere vedou
ke žvysení celkove samostatnosti a sobestacnosti klienta
pri bežnych ukonech v domacnosti. V prípade nekterych
cinností/vychažky, doprovod na urady atd./ jsou poskytovany rovnež mimo areal. Cílovou skupinou jsou dospele
osoby, ktere mají sníženou sobestacnost, žejmena ž duvodu
onemocnení, ždravotního postižení ci žtratou orientace a
jejichž situace vyžaduje pomoc jine osoby vedoucí
k udržení ci opetovnemu žískaní potrebne míry samostatnosti, nežavislosti a sobestacnosti a vede k navratu do sveho priroženeho prostredí. Služby jsou poskytovany žejmena
klientum, kterí koncí pobyt ve ždravotnickem žarížení/LDN/.

Sociální lůžka při LDN Polička
Jedna se o pobytovou službu, ktera je urcena osobam, ktere
již nevyžadují peci ve ždravotnickem žarížení /LDN/, ale
vžhledem ke svemu ždravotnímu stavu nejsou schopny se
obejít bež pomoci jine osoby a nemohou byt propusteny do
domací pece. Služba je poskytovana na oddelení B2
v objektu B arealu AZASS.
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcekPujcovnu najdete v prížemí budovy A v arealu AZASS
v Policce
Typy pomucek, ktere nabížíme k žapujcení:
- mechanicke vožíky
- pomucky k usnadnení chuže
- žvedací žarížení
- pomucky pro usnadnení manipulace s pacientem
- toaletní pomucky
- antidekubitní pomucky
- perlickove polohovací pomucky
- lužka a príslusenství k lužkum
- odpocinkova kresla a židle
Pri žapujcení je vybírana žaloha v hodnote cca 10%
porižovací ceny pomucky. Zaloha se po jejím odevždaní
v neposkoženem stavu, vrací v plne vysi klientovi. První dva
mesíce žapujcky jsou ždarma, pote je možne žapujcení ža
uhradu prodloužit.
Více informací, vcetne aktualní uhrady ža pobyt najdete na :
www.azass.cz/domov, www.azass.cz/dps
Kontakty:
Domov duchodcu v Policce Tel: 461722700, 731043601
Domov pro seniory v Bystrem Tel: 461653161, 734673693

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ…..
Oznamujeme strávníkům, že kuchyně bude uzavřena pouze z důvodu dovolené, a to

3. 8. – 14. 8. 2015
V kuchyni se bude pro veřejnost vařit i ve školním roce 2015/2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SK Rohozná
Fotbal muži – jarní část fotbalových soutěží zatím pro naše fotbalisty nevyznívá moc příznivě.
Zisk pouhých 5 bodů ze šesti zápasů není nic světoborného. Příčiny tohoto stavu není možné hledat
pouze v nepříznivém rozlosování, případně v absenci hráčů, ale i jinde (například nepovedená zimní
příprava). Do konce soutěže zůstávají ještě čtyři kola, takže na napravení renomé mají naši hráči
dost času. Potenciál na to určitě mají. Co připravujeme?
Fotbal žáci - na jaře hrají žáci společného týmu Pomezí/Rohozná ve skupině „B“ o Pohár předsedy
OFS Svitavy. Jejich umístění v polovině tabulky odpovídá jejich možnostem. Do budoucna zde však
vyvstává problém s nedostatkem dětí, ochotných věnovat část svého volna sportu.
 V zimních měsících letošního roku došlo při vichřici k popadání stromů z blízkého lesa na
střídačky a dolní velkou kolnu. Následkem toho došlo k poškození střech na těchto
objektech, takže v současné době dochází k postupné opravě a výměně veškeré krytiny na
těchto střechách.
 Z akcí které již proběhly se lze zmínit o Sportovním plese, který se setkal u návštěvníků s příznivou odezvou, tradiční
„Čarodějnice“ s pěkným ohňostrojem a sběr želeného šrotu. Výtěžek bude využit na financování činnosti sportovního
klubu. Hůře lze však hodnotit účast členské základny na nevolební VH a také při brigádě na výsadbě stromků.
Co připravujeme? Na 28 června „Dětský den“ a o prázdninách 25 července na stadioně pro veřejnost společenskou akci, utkání
starých gard Rohozné a Rudoltic. Pro děti budou připraveny zábavné atrakce.
F. Báča, V. Židek
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