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„Vážení spoluobčané, sousedé, chalupáři
Veselé Vánoce chceme Vám přát, aby měl člověk člověka rád, 

aby jeden druhému štěstí přál a ten nový rok za to stál!“
Pevné zdraví a spokojenost v roce 2014 Vám všem 

přejí zástupitelé obce
Za popelnice   o trochu   méně  
Pro příští rok došlo ke snížení poplatku za komunální odpad za trvale přihlášeného občana a nemovitost  
určenou k rekreaci. Poplatek bude pro rok 2014 činit 550,-Kč. K tomuto snížení mohlo dojít v důsledku  
většího třídění odpadu a tím i vyššího příspěvku za vytříděný odpad od fi. Ekokom. Letošní odměna za  
vytřídění činila pro naší obec cca 68 000,- Kč. Děkujeme Vám všem, kteří třídíte odpad. V příštím roce  
počítáme ještě s jedním místem uprostřed obce, kde budou umístěny kontejnery na sklo, papír a plasty.  
Žádáme Vás všechny, abyste do těchto kontejnerů nevhazovali žádný jiný odpad. Zvláště pak né odpad  
komunální povahy, zbytky potravin apod. 
Upozorňuji Vás, že pokud bude odpad uložen v jiných pytlích, než v zelených s nápisem LIKO, které je  
možné zakoupit  na  obecním úřadě  nebo budou v  popelnicích  plastové  lahve,  sklo  a  ostatní  odpad,  
porušujete tím za prvé obecně závaznou vyhlášku obce a za druhé není poviností svozové firmy takovýto  
odpad odvážet, protože do popelnic patří pouze odpad, který již nelze vytřídit. Proto se také již některým  
občanů stalo, že jim nebyla vyvezena popelnice a to právě z těchto důvodů. Pokud nevíte kam který  
odpad  uložit,  stačí  obrátit  se  na  kteréhokoliv  zaměstnance  obecního  úřadu,  nebo  přímo  na  mě. 
V.Ž                                                                                                                                                             V.Ž



Na slovíčko s knihovníkem
 To že je  v Rohozné knihovna ví  určitě  každý. 
Mnozí  z nás si  však nemohou pamatovat,  že ji 
kdy vedl i někdo jiný. Letošní rok tomu bylo již 
37 let, co se o chod místní knihovny svědomitě 
stará pan František  Báča.  Zeptal  jsem se  tedy 
Františka, jakých těch 37 let práce nejen o půj-
čování knih bylo.

 Jaká je  vlastně historie  knihovny v naší  obci. 
První zmínka o založení knihovny je z roku 1883, o 
ní  se  ovšem  nedochovaly  žádné  další  záznamy. 
Dnešní obecní knihovna funguje bez přestávky od 
roku 1920, což je z historického hlediska závidění-
hodné.  Funkci  knihovníků  zastávali  vždy  učitelé 
místních  škol,  kteří  se  tak  zasloužili  o  kulturní  a 
vzdělanostní vzestup obce. V roce 1945 se stal kni-
hovníkem pan učitel Ludvík Škranc, kterého si jistě 
mnozí občané ještě pamatují a který byl velmi vá-
ženým člověkem (mj.  autor Rohozenské kroniky). 
Počátkem 70. let odešel za prací do sousední vesni-
ce a knihovnu převzal pan učitel Václav Ondráček. 

 Jak dlouho vedeš knihovnu 
a  jak  ses  v  této pozici 
ocitnul? Nechce se mi to ani 
věřit,  ale  objevil  jsem  pro-
tokol  o  převzetí  knihovny  a 
ten  je  datován  k  29.  dubnu 
1976. Čtení a knihy mě odjakživa velmi bavily, a 
když  se  naskytla  možnost  a  hledal  se  nový  kni-
hovník,  jednoduše jsem se přihlásil.  Během něko-
lika týdnů jsem již zařazoval knížky. 

 Kde  všude  byla  za  Tvého  působení  knihovna 
umístěna a které  místo  lze  označit  za  nejméně 
vhodné?  Když jsem  začínal,  tak  byla  knihovna 
umístěna ve dvou místnostech na čp. 145 (dnes To-
máš Temňák) s tím, že jde o provizorium a knihov-
na v nejbližší době získá nové prostory. Stalo se tak 
až  v  roce  1982,  kdy  knihovna  získala  po  prove-
dených stavebních úpravách (opět jako provizoriu) 
prostory po kancelářích JZD (budova naproti bývalé 
hospodě u Petříčků). 

Zde knihovna sídlila až do roku 2005. V té době se 
uvolnily prostory v „horní škole“ a knihovna se vrá-
tila, bohužel pouze na cca 1 rok, do svého původní-
ho působiště. Následovalo další stěhování, tentokrát 
do „dolní školy“,  kde knihovna provozovala svoji 
činnost po dobu nezbytně nutnou k přestavbě horní 
školy na obecní dům. V rámci této akce bylo počí-
táno  i  s  novým,  velice  pěkným  umístěním  pro 

obecní  knihovnu.  Snad  již  k  poslednímu  přestě-
hování došlo tedy v lednu 2011. 

A ještě malá poznámka. Bez pomoci čtenářů a poz-
ději pracovníků OÚ by nebylo možné tato stěhování 
provést. Proto všem, kteří se těchto akcí zúčastnili, 
ještě jednou děkuji. 

 Františku, vzpomeň na své začátky. Kolik bylo v 
té době v knihovně knih, jak byly obalené, jak 
probíhala jejich evidence a odpisy, jakým způso-
bem probíhal  nákup  nových  knih  a  jaká  byla 
jejich nákupní cena? Lze provést malé srovnání 
s dnešní dobou? Zajímavá kombinace otázek. Při 
převzetí knihovny bylo v přírůstkovém seznamu za-
psáno 5 865 knih. Knihy pro knihovnu se postupně 
nakupovaly  jednak  prostřednictvím  nadřazené 
knihovny  v  Poličce,  přičemž  jsem  měl  možnost 
určitého výběru, a v příznivém roce také z obecních 
finančních prostředků. Ceny se pohybovaly v rozpě-
tí  od 15 do 40 korun, dnes jsou to desetinásobné 

ceny.  Jejich  zaevidování, 
obalení, zařazení do příslušné 
kategorie  (pro  mládež,  pro 
dospělé,  naučná)  a  vyplnění 
katalogizačních  i  knižních 
lístků  bylo  věcí  knihovníka. 
Každých  cca  10  let  probíhá 

revize knižního fondu a při  té příležitosti  dochází 
fakticky k obměně knih. Poslední revize proběhla v 
prosinci 2012. Od roku 2005 funguje tzv. výměnný 
fond, kdy dvakrát ročně putuje mnou vybraná se-
dmdesátka knih do některé knihovny v našem regio-
nu, a oplátkou my obdržíme sedmdesát titulů z jiné 
knihovny. 

 V  současné  době  je  úroveň  místní  knihovny 
hodně vysoká,  jedinou nevýhodou jsou schody, 
po kterých se do knihovny vstupuje. Máš stejný 
názor,  nebo  je  problém  ještě  někde  jinde? 
Hodnotit  úroveň knihovny si  netroufám, to  je  zá-
ležitostí  návštěvníků  knihovny,  našich  zastupitelů 
návštěvníků a odpovědných pracovníků z nadřazené 
knihovny.  Je  ovšem pravda,  že  knihovna  má  ko-
nečně  důstojné  vybavení  a  prostory  odpovídající 
dnešní  moderní  době.  Stejně  tak  výhodná  je 
možnost využití klubovny obecního domu pro pořá-
dání různých setkání a besed. Propojení knihovny s 
webovými  stránkami  obce  pak  dává  zájemcům 
možnost si přes On.line katalog zjistit, zda jimi po-
ptávaná kniha je v naší knihovně. Proto mne mrzí 
stále klesající návštěvnost nejen knihovny, ale i akcí 
pořádaných ve spolupráci s obecním úřadem. Scho-



dy do knihovny jsou jistě určitým nedostatkem, ale 
není to problémem, který by nešel ve spolupráci s 
knihovníkem řešit.

 Svůj vliv má také absence čtení v rodinách, kde 
často převládá přesvědčení, že četba je ztrátou času. 
A ani mladá generace, až na výjimky, touze po po-
znání četbou knih nepodlehla. Ze své podstaty jsem 
ale optimisticky naladěný člověk a věřím tomu, že 
si lidé do knihovny zase najdou cestu. 

 V polovině října jsi obdržel v Pardubicích na se-
tkání knihovníků ocenění za dlouholetou činnost 
v knihovnictví.  Je to první ocenění  Tvé práce? 
Toto ocenění bylo sice jen „papírové“, ale přesto 
muselo u srdce zahřát, protože celé roky je vidět, 
že k této práci a ke knize máš vřelý vztah a o 
chod  naší  knihovny  se  dobře  staráš,  ať  už 
knihovna sídlila kdekoliv. Tak jaké to bylo? Než 
odpovím na  dotaz,  musím poděkovat  manželce  a 
dceři - za velkou podporu a pomoc při této mé ak-
tivitě. Část tohoto ocenění náleží i jim. 

Teď k otázce. Každého jistě potěší, že si někdo po-
všimne jeho práce a dokáže ji ocenit. Mně se této 
pocty  dostalo  v  minulosti  již  dvakrát.  Nynějšího 
ocenění  si  však  cením nejvýše,  protože  v  dnešní 
době,  kdy jsou takovéto  aktivity  opomíjeny,  bych 
něco takového nečekal. 

Vzhledem k mé odpovědi na předchozí otázku bych 
to tedy shrnul takto: Radost mám, ale …… 

 V obecním zpravodaji podáváš pravidelně infor-
mace  o  knihovně a  akcích,  které  knihovna or-
ganizuje (např. perníčkování, besedy na aktuální 
téma  aj.).  Uskutečněné  perníčkování  letos 
vlastně nebylo perníčkování. Úmyslně na to pou-
kazuji, protože je obecně známo, že máš ve své 
rodině velkou oporu a pomoc – manželku a dce-
ru. Jelikož se moje rodina letos rozrostla o vnučku 
Marušku, chtěli jsme letošní setkání pojmout v du-
chu pečení vánočního cukroví podle receptů našich 
babiček. Pečení cukroví se uskutečnilo v sobotu 7. 
prosince. /Pozn. red. /

Závěrem využívám příležitosti, která mi byla tímto 
povídáním poskytnuta  a  děkuji  zastupitelům,  pra-
covníkům obecního  úřadu  a  především starostovi 
obce  za  pomoc  při  přípravě,  organizování  a  fi-
nančním zabezpečení provozu knihovny a všech ve 
spolupráci s knihovnou připravených akcí. 

Do roku 2014 Vám všem přeji pevné zdraví, soudek 
životního optimismu a v mezilidských vztazích co 
nejméně nevraživosti. 

Děkuji za rozhovor                        V. Židek

…...................................................
……………………………………
MAS SpRP  o. s. oslovuje drobné 
podnikatele, živnostníky a 
zemědělce….
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. v období 
2009 – 2013 nabízela drobným podnikatelům a 
zemědělcům možnost čerpání dotací na zakládání a 
rozvoj  firem. V roce 2014 se otevírá nové 
programovací období evropských dotačních 
programů, mimo jiné i Operačního programu 
Podnikání a inovace a Programu rozvoje venkova.  
Aby MAS mohla nadále nabízet možnost čerpání 
dotací, musí mít vypracovaný a schválený 
strategický plán. Tento dokument musí detailně 
popsat potřeby území a projektové záměry subjektů 
fungujících na území MAS SpRP o. s.  Abychom 
mohli podchytit i Vaše potřeby a plány, zveme Vás, 
drobné podnikatele, zemědělce a živnostníky, kteří 
chcete rozvíjet své firmy a měli byste zájem o 
čerpání dotací v dalším programovacím období, na 
schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 16. 1. 2014 v 
15 hodin v Multifunkčním domě, nám. Na podkově  
68 v Bystrém. Na schůzce bude mimo jiné 
prezentována činnost MAS v letech 2009 – 2013. 
Budou Vám představeny projekty drobných 
podnikatelů a zemědělců, kteří v tomto období 

čerpali dotace. Pokusíme se od Vás zjistit, jaké jaké  
jaké projektové záměry byste chtěli s podporou 
MAS v letech 2014 – 2020 realizovat a tyto záměry 
zahrnout do našeho strategického plánu. Pokud 
máte zájem se schůzky zúčastnit, potvrďte nám 
prosím účast na níže uvedených kontaktech. Těšíme 
se na setkání s Vámi. Kontaktní osoba:Leona 
Šudomová tel. 773 983 764
sekretariat@maspolicsko.cz

Mateřská škola v     novém školním roce 2013 - 2014  

Školní  rok  2013  –  2014  jsme  v mateřské  škole 
Rohozná  započali  s  celkem  12  dětmi.  Během 
školního roku by se k nám měly připojit ještě další 3 
děti.
V tomto  školním  roce  jsme  se  zaměřili  více  na 
logopedickou  prevenci  a  rozvoj  předčtenářské 
gramotnosti.
K důslednější logopedické prevenci nás vedl fakt, že 
více jak polovina dětí v MŠ má špatnou výslovnost a 
artikulaci.  V rámci  této  prevence  zařazujeme 
jazykové chvilky, hry se slovy, logopedická říkadla, 
procvičujeme  orofaciální  systém  (tzv.  gymnastika 
mluvidel)  apod.  Využíváme obrázků,  nejrůznějších 
pomůcek a hraček k tomu, aby si děti rozvíjely také 
schopnost něco popsat, o něčem vyprávět, odpovídat 
na otázky a tím si zároveň rozšiřovaly slovní zásobu. 

mailto:sekretariat@maspolicsko.cz


Nejsme však kliničtí logopedové, proto nemůžeme u 
dětí provádět přímo nápravu špatně vyslovovaných 
hlásek. S tím bohužel musí rodiče za odborníkem. 
My můžeme rodičům návštěvu logopeda doporučit a 
navíc  nabídnout  procvičování,  které  jejich  dítěti 
logoped doporučil.
Předčtenářská  gramotnost  je  velice  důležitá  nejen 
k rozvoji  schopnosti  se  soustředit,  ale  přímo 
předchází  výuce  čtení  na ZŠ.   Souvisí  i 
s logopedickou  prevencí.  Cílem  je,  aby  si  dítě 
rozvíjelo kladný vztah ke knihám a tím k četbě knih, 
aby  si  rozvíjelo  představivost  a  fantazii,  slovní 
zásobu,  schopnost  se  vyjadřovat   apod.   V MŠ se 
děti  učí  pomocí  tzv.  „malovaného  čtení“  sledovat 
text  očima a  tam,  kde je  text  nahrazen obrázkem, 

popisují,  co  je  na  obrázku.  Pomocí  nedočtené 
pohádky  domýšlejí  a  dovyprávějí  konec,  hledají 
obrázky v knize, seznamují se s autory knih, pomocí 
popletených  pohádek  hádají,  které  pohádky  se  do 
sebe  zapletly,  některé  pohádky  si  zahrají  formou 
divadla.
Vím,  že  se  dnes  čtení  dětem  v mnoha  rodinách 
považuje  za  zbytečnost,  ale  věřte,  zbytečnost  to 
v žádném případě není. Jak chceme dítě učit krásně 
plynule  číst,  když  jsme  mu sami  nešli  příkladem, 
nečetli jsme mu a neodkryli jsme mu kouzlo, které 
čtení knih přináší?  Pak se nedivme, že se mu číst 
nechce,  nebaví  ho  to  a  výsledkem jsou  problémy 
nejen se čtením ve škole v pokročilých ročnících, ale 
i problémy s vyjadřováním.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Každoročně se v MŠ snažíme o co největší zpestření průběhu školního roku. I v letošním šk. roce máme už 
za sebou několik akcí. V říjnu jsme byli na dopravním hřišti v Poličce.  Filmové představení „Čtyřlístek ve 
službách krále“ ve Svitavách a výstava o pravěku v muzeu v Poličce nám obohatily měsíc listopad. Prosinec 
jsme začali návštěvou vánoční výstavy v muzeu v Poličce. 9. 12. 2013 pekly děti v MŠ vánoční perníčky a 
12. 12. 2013 pořádala škola pro děti a rodiče vánoční dílničky. 18. 12. 2013 se uskutečnila tradiční vánoční 
besídka s nadílkou pro děti a vánočním trhem pro všechny, kdo chtěli přijít načerpat vánoční atmosféru.         
V.Luňáčková                                                              

Informace:

Na obecním úřadě je stále ještě možné
zakoupit knihu "Rohozná mezi císařstvíma 
republikou (1914-1918) jejímž autorem je pan Král  a  
nově také knihu pro malé čtenáře 
         Soubor pohádek od paní Růženy Satrapové.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Upozorňjeme občany, že od 15. 12. 2013došlo opět ke změně jízdních řádů. Jízdní řády je možné získat na 
obecnímú řadě nebo na stránkách IDOS v sekcijízdní řády v PDF.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Poplatky za komunální odpad a psa  je možné zaplatit hotově na obecním úřadě nebo bankovním 
převodem na č. ú.3828591/0100. Jako variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad použijte 1340+ 
číslo popisné dané nemovitosti za niž je poplatek placen. Pro poplatek za psa je variabilní symbol 1341+ 
číslo popisné. Splatnost poplatku je do 31.3.2014. Částka za komunální odpad je Kč 550,-- za osobu trvale 
přihlášenou a Kč 550,-- za nemovitost pro chalupáře. Viz. OZV č. 1/2013 schválené na veřejném zasedání 
ZO Rohozná dne 12. 12. 2013
Částka za prvního psa je Kč 200,-- a za druhého a každého dalšího Kč 300,--
Viz. OZV č. 2/2012 schválené na veřejném zasedání ZORohozná dne 14. 12. 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
První svoz popelnic v novém roce bude ve středu 7. ledna 2014 a potom pravidelně každé sudé úterý



O fotbale očima 
Miloše Luňáčka 
Jak  je  fanouškům  rohozenského 
fotbalu  dobře  známo  náš  tým 
mužů se letos poprvé po 40 letech 
představil  v  nejvyšší  okresní 
soutěži. Od prvního kola se usadil 
ve  špici  tabulky  především  díky 
úspěšnosti  v  domácím  prostředí, 
která vydržela až do 8.kola. Právě 
v tomto  kole  našim  borcům 
poprvé zvlhnul střelecký prach a 
o  všechny  tři  body  byli 
v domácím  prostředí  oloupeni 
Třebářovem.  Tento  zápas  a 
„plichtu“  s Mladějovem  lze 
počítat mezi jediné domácí ztráty. 
O poznání hůře se týmu vedlo na 
hřištích soupeřů, kdy v podzimní 
části  sezony  první  4  venkovní 
zápasy  v řadě  zremizovali, 
v posledním  podzimním  kole 
prohráli  na  hřišti  lídra  soutěže 
z Dlouhé Loučky, tato prohra bolí 
dvojnásob,  protože  mančaft 
Rohozné  připravila  o  nejtěsnější 
kontakt s lídrem tabulky. První a 
zatím  jediné  vítězství  na  hřišti 
soupeře  se  podařilo  získat  až 
v předehrávce  prvního  jarního 
kola v Horním Újezdě, a je nutno 
si  přiznat  že  šlo  o  vítězství 
vydřené  jehož  mančaft  docílil 
díky přízni fotbalového pánaboha.
Hodnocení  podzimního 
účinkování  v okresním  přeboru 
nabízí  dva  úhly  pohledu. 
Začněme  tím  prvním, 
„veselejším“. Tým je po podzimu 
na 3. místě tabulky s propastnou 
ztrátou 10 bodů na první Dlouhou 
Loučku a 5ti bodovou ztrátou na 
Třebářov,  přičemž  drží  slušný 
odstup  4  bodů  před  4. 
Jaroměřicemi  jež  jsou 
následovány  v nejtěsnějších 
 bodových  odstupech  týmy 
Jevíčka,  Mladějova  a  Městečka 
Trnávky. Z čehož vyplívá, že SK 
Rohozná  je  jediným  týmem  jež 
narušil  nadvládu  týmů 
z moravskotřebovska  v horní 
polovině tabulky.  Když se přičte 

fakt, že nám v této sezoně přísluší 
punc  nováčka,  lze  mluvit  o 
spokojenosti.  V hodnocení  o 
odstavec výše visí jedno pořádné 
„ALE“.  Nyní  si  dovolím  přidat 
pohled  druhý.  Každý  kdo  se  o 
rohozenský  fotbal  zajímá  ví,  že 
potenciál  současného  týmu  je 
větší, nebo lépe řečeno může být 
větší. Bohužel jej sráží úzký kádr, 
v němž  je  obtížné  nahradit 
vynucené  absence.  Ať  už  je 
příčinou  této  absence  zranění,  či 
oslava  šedesátin  tetičky  z pátého 
kolena,  tak  trenéru  Kubátovi 
muselo  být  na  střídačce  občas 
smutno,  neboť  při  pohledu  na 
lavičku  spatřil  maximálně  tak 
svého asistenta Jandla, místo aby 
hleděl  alespoň  na  tři  hráče 
připravené do hry. To mu logicky 
jakožto  koučovi  nedává  moc 
možností  při  skládání  sestavy  a 
reakci na vývoj zápasu. Zde patří 
poděkování  Milanovi  Olšanovi, 
jenž  v krušných chvílích neváhal 
sundat  kopačky  z hřebíku  a 
několikrát pomoci mančaftu když 
bylo  potřeba.  Dalším  bolavým 
místem  je  nízká  tréninková 
morálka. Při tréninkách 1x týdně 
při  účasti  50%  týmu  lze  těžko 
pomýšlet na lepší výsledky. Navíc 
v týmu  působí  3  hokejisté 
poličského Spartaku, jež v závěru 
podzimní  části  museli 
kombinovat hokejová i  fotbalová 
utkání a to i v jeden den po sobě. 
Za těchto okolností a při přičtení 
několika podzimních zranění je 3. 
místo  odrazem reálných  kvalit  a 
ambicí  rohozenského  kádru.  Jak 
to tak ve fotbalovém životě bývá i 
rohozeňáci  si  během  podzimu 
prošli herní krizí, kdy kombinační 
fotbal  byl  nahrazen  nepříliš 
pohlednou „kopanou“. I přesto ale 
dokázal  tým  udržet  vztyčenou 
hlavu a do jarních zítřků hledí z 
pomyslné bedny  tří  nejlepších 
týmů okresního přeboru.
Cíle  pro  zimní  období?.  Doléčit 
zranění,  zapracovat  v tréninku, 
doplnit mančaft alespoň o

jednoho 
hráče. Formát zimní přípravy není 
ještě jasně daný. K dispozici bude 
každou sobotu v průběhu ledna a 
prosince  sportovní  hala  na 
poličském gymnáziu, stejně tak i 
rohozenská  sokolovna. 
Samozřejmostí  by  měly  být 
venkovní  výběhy,  předpokládat 
lze  i  přípravná  utkání  na 
svitavském umělém trávníku.
Smutnou  zprávou  je  zranění 
Krajíčka,  jehož  dle  posledních 
informací  čeká  operace  a 
pravděpodobně  nucená  pauza  od 
sportu.  Jarní  sezona  bude  díky 
podzimní předehrávce čítat pouze 
12 kol. Vedoucí Dlouhá Loučka si 
těžko nechá ujít historický postup 
do  krajské  I.B  třídy,  na  druhé 
místo  může  při  vyrovnanosti 
tabulky  reálně  pomýšlet  více 
týmů,  byť  nejvíce  trumfů  drží 
v ruce Třebářov. Kádr mužů čeká 
větší  porce  zápasů  na  hřištích 
soupeřů,  a  obzvláště  u  týmů  na 
druhé  straně  hřebečského  tunelu 
lze  očekávat  horkou  půdu  pod 
nohama.  Toto  není  úplně 
jednoduchá pozice,  nicméně bylo 
by  alibistické  nepokusit  se  o 
dohnání  ztráty  na  Třebářov  a 
sportovně  se  neporvat  o  druhé 
místo  v soutěži,  byť  je  nutné 
zachovat  respekt  k nejbližším 
pronásledovatelům  a  nebrat  na 
lehkou  váhu  jejich  kvality. 
Zároveň by bylo fajn vrátit se ke 
kombinačnímu  fotbalu,  který 
bude bavit  hráče i  diváky.  Tento 
cíl  je  nutné  podložit  kvalitní 
přípravou při  100% účasti  všech 
hráčů.                                    M.L



Sbor dobrovolných hasičů

Z činnosti sportovního klubu.
Sportovní klub má v současné době dvě fotbalová družstva a to družstvo mužů hrající okresní přebor, 
kteří jsou po podzimní části na pěkném 3 místě a dále družstvo žáků, které hraje fotbal na jednu polovinu 
hřiště na šířku s osmi hráči, okresní soutěž 7+1. Žáci jsou po podzimu na 8 místě se dvěma výhrami, 
jednou remizou a šesti prohrami. Nejlepším střelcem družstva žáku je Štěpán Hartl, který má na kontě 11 
vstřelených branek. Družstvo žáku se vzhledem k malému počtu dětí v naší obci a nezájmu některých 
stávajících hráčů fotbal hrát, spojilo do jednoho týmu se sousedním Sokolem Pomezím, takže hrajeme 
vždy jedno utkání na hřišti v Rohozné a jedno utkání na hřišti v Pomezí.  
Sportovní klub mimo pravidelných fotbalových utkání na domácím hřišti v letošním roce uspořádal 
v únoru sportovní ples, v dubnu tradiční pálení čarodejnic, v červnu dětský den, v září zajímavé exhibiční 
utkání v americkém fotbale mezi mužstvy Sígrs Bílovice  a Bucks Pardubice  a v prosinci vepřové hody. 
Děkujeme všem našim příznivcům za přízeň, kterou nám věnují, všem návštěvníkům našich akcí, které 
pořádáme za jejich účast a přejeme všem veselé vánoce a šťastný nový rok.                                                  
V.Ž.

Letošní rok, byl pro nás hasiče vyjímečně klidný. I po stránce 
kulturní, bylo tzv. "klidno". Ples se nám vydařil, ale pouťovou 
zábavu nám zkazilo počasí a další červencovou , jsme zrušili, 

protože v sousední Radiměři, pořádali slavnosti a tak jsme si nechtěli konkurovat. Až ta srpnová zábava 
se nám docela vydařila. V červenci ještě proběhlo tradiční veřejné cvičení, které bylo samozřejmě 
úspěšné. V listopadu obdržela obec Rohozná mimořádnou dotaci na vybavení výjezdové jednotky – 99 
000,- Kč. Ta byla použita na dva nové zásahové obleky a na opravu techniky. A protože se blíží konec 
roku, chtěl bych Vás všechny pozvat na náš únorový ples a popřát Vám hodně štěstí, zdravý a lásky a aby 
byl ten rok 2014 tak klidný jako, pro nás ten letošní.  Za SDH M. Šťastný.
Rozsvícení vánočního stromu   Již po páté jsme rozsvítili vánoční strom 
v parčíku u pošty. Tentokrát nám Stříbrný smrk pyšnící se v parčíku na návsi, věnovali 
manželé Dana a Václav Báčovi z čp. 394. Děkujeme!Pěkný kulturní program a výzdobu na 
stolech ve společenském domě, pro nás připravili paní učitelky a děti ze ZŠ a MŠ 
v Rohozné. I v letošním roce přišel Mikuláš s andělem a čerty. Všechny přítomné děti byly 
obdarovány balíčkem s dobrotami. O zábavu, se dětem postaral DJ Oldřich Slezák.  Některé 
využily příležitosti a zazpívaly si do mikrofonu jako opravdoví zpěváci. Za zmínku určitě stojí 
také malý vánoční trh. Děkujeme paní Olšánové, Vápeníkové a Tesaříkové že si udělaly čas 
a prodejem svých výrobků zpestřily celý večer.  

I. ročná statistika    V letošním roce se  v Rohozné narodily 4 děti, 7 spoluobčanů 
naopak zemřelo. K trvalému pobytu se přihlásilo 16 obyvatel na druhou stranu se nám 17 
občanů odhlásilo.  Nové majitele má 5 domů. 

 Česko zpívá koledy.   Ve středu 11. prosince v 18 :00 hodin jsme si společně u 
vánočního stromu zazpívali vánoční koledy. Připojili jsme se k celostátní akci  Česko zpívá 
koledy, kterou vyhlásil  Deník.cz. Letos se jednalo již o druhý ročník, kdy se ve stejný den a 
stejný čas sejdou obyvatelé měst a obcí v České republice i krajané v zahraničí a společně 
si koledy zazpívají. Pro všechny zúčastněné i přihlížející byl zdarma připraven teplý čaj a 
kdo měl chuť byl mu vylepšen rumem.   V Rohozné  jsme se takto sešli poprvé a pět 
nejznámějších si zazpívala více, jak stovka zúčastněných. Na svitavsku jsem se 
k této akci připojili společně s Jevíčkem, jako jediní. Tak uvidíme za rok, třeba si 

společně vyzpíváme další pěknou tradici. 

   PLESOVÁ SEZONA V ROHOZNÉ

    Myslivecký ples            11. Ledna  2014
    Sportovní ples                8. Února  2014
    SDH připravuje na       22. Února 2014         
                                                                                                                             
                                Srdečně zvou pořadatelé !
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