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„Krásné, radostné a pohodové Vánoce, milí spoluobčané.
Pevné zdraví a všechno dobré do nového roku 2017 přejí zastupitelé obce.“
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Informace z obce ….
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych ke konci roku
shrnul dění v naší obci. Z našich letošních plánů se nám
nepodařilo uskutečnit zasíťování stavebních parcel
u stadionu, které spočívá v dokončení části kanalizace,
vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení a komunikací.
Projektová dokumentace je již delší dobu připravena, ale
vzhledem ke zdlouhavému (několikaměsíčnímu) procesu
schvalování ze strany plynáren (dříve RWE, nyní
INNOGY) nemáme stále potřebné stavební povolení.
Tato akce bude tedy zrealizována až příští rok.
V současné době je zde stále ještě pět volných stavebních
míst. Jen pro představu uvádím, že náklady na zasíťování

jedné parcely přijdou obec na cca 300 000 Kč. Část
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tuto
akci byla přesunuta na opravy a rekonstrukce místních
komunikací, a tak jsme letos mohli opravit více
komunikací, než jsme měli naplánováno. Díky
vstřícnému přístupu ze strany České pošty byla z jejich
prostředků zrekonstruována i část komunikace před
poštou, která je v jejich majetku, a tak je nyní celý
prostor od hlavní silnice až před poštu nově opraven.
Před touto opravou bylo nutné ještě vyměnit tři uzavírací
ventily na hlavním vodovodním řadu, takže se náklady na
provoz a údržby vodovodního řadu navýšily celkem na

185 000 Kč. Opravy a rekonstrukce v naší obci tentokrát
prováděla firma Skanska a.s.
Při rekonstrukcích byla použita v Rohozné nová
technologie odfrézování stávajícího asfaltu, který byl
následně promísen s cementem a položen do požadované
výšky zpět. To vyžadovalo pár dní, proto se do vytvrdnutí

směsi nemohlo po takto opravené komunikaci jezdit.
Děkujeme za pochopení všem občanům, kterých se toto
omezení týkalo. Všichni tuto potřebu respektovali, akorát
do jedné nemovitosti musely být ihned po položení této
vrstvy dopraveny osobním automobilem, nutně a zcela
neodkladně, 2 kg masa. 

………………………………………………………

………………………………………………………

Celkové náklady na opravy a rekonstrukce všech komunikací v obci letos přesáhly 1 600 000 Kč a proběhly v těchto
úsecích:
rekonstrukce komunikací - od hlavní silnice u pošty a kopec Na Bídu, část cesty pod obecním úřadem a od staré
pošty ke Svaté Trojici,
opravy komunikací - od kostela po areál bývalého JZD, část cesty pod Mikovými, upravila se a zprůjezdnila cesta
u stadionu mezi stavebními parcelami a mezi zahradami na Familiích a byla zrekonstruována opěrná zídka u čp. 130
..............................................................................................................................................................................................
V letošním roce jsme museli vynaložit nebývalé úsilí se nám získat dotace na činnost a vybavení ve výši
na to, abychom získali z úřadu práce zaměstnance 32 000 Kč.
na sezónní údržbu obce. Pokud budou podmínky pro V měsíci srpnu se uskutečnil konkurz na novou ředitelku
přidělování zaměstnanců takové jako letos, tzn., naší mateřské školy. Výběrová komise doporučila
že nebude možné zaměstnat občany, kteří jsou evidovaní do této funkce jmenovat Bc. Dagmar Pachovskou
na úřadu práce a byli poslední tři roky již jednou u obce z Hartmanic, která splnila všechny podmínky, které jsou
zaměstnaní, budeme muset na údržbu obce přijmout pro tuto funkci nezbytné.
zaměstnance bez příspěvku úřadu práce. Tím vzniknou Dne 1. září byla paní Pachovská jmenována ředitelkou
obci vyšší finanční náklady na tuto činnost. Příspěvek od MŠ. Přeji jí hodně pracovních úspěchů.
úřadu práce činil v letošním roce 360 000 Kč.
Na zajištění činnosti výjezdové jednotky dobrovolných
Zároveň bych chtěl touto cestou poděkovat
hasičů jsme letos vyčlenili 94 000 Kč, nakonec došlo
Mgr. Daně Hromádkové, dlouholeté učitelce
k navýšení o dalších 60 000 Kč a byly pořízeny nové
a ředitelce školy a školky v Rohozné, za její
ochranné helmy. Pro vybavení jednotky je nutné
obětavou a poctivou práci, kterou pro naše děti
nakupovat veškeré vybavení ve stejné kvalitě jako pro
a naší školu udělala.
profesionální hasiče. Jen pro zajímavost uvádím,
že cena jedné helmy dosahuje téměř 9 000 Kč. Podařilo
 Pracujeme na možnosti využití vody z Leiusufovy studny k doplnění zásobování pitnou vodou pro potřeby
obce.
 Byly zadány první podněty k vypracování nového územního plánu obce. Některé se ale hned v první fázi
setkaly s nevolí části obyvatel z dolního konce (převážně chalupářů), a to je vedlo k sepsání nesouhlasné
petice.
 V říjnu jsme uvedli do provozu nové internetové stránky obce, dostupné na známé adrese www.rohozna.cz.
 Na hřbitově byla v budově tzv. „márnice“ vyměněna okna a opravena část dlažby.
 Na dětském hřišti jsme opravili altánek a vstupní bránu s částí oplocení.

 V rámci třídění elektroodpadu byl pořízen plechový sklad za finanční odměnu 16 000 Kč od firmy
 Elektrowin. Sklad je umístěn pod obecním úřadem a bude sloužit ke sběru a ukládání tohoto
elektroodpadu..
Starosta Vladimír Židek
…………………………………………………………………………………………………………………………

Jak smysluplně využít prostory bývalé základní školy – výsledek ankety
Rozhodování ZO nebylo v této otázce jednotné. Někteří zastupitelé nesouhlasili s převodem části budovy na svazek
obcí AZASS*, který uvažoval o možnosti budovu zrekonstruovat a následně provozovat jako dům s pečovatelskou
službou. Proto prozatím k vybudování domu s pečovatelskou službou svazkem obcí AZZAS nedojde. Prostory, kde se
donedávna vyučovalo, zůstanou zatím prázdné. Budova je nyní zateplena a opravena, náklady na provoz jsou
minimální, ale dlouhodobě takto velký objekt bez využití zůstat nemůže, proto ZO i nadále hledá možnosti, jak by se
dalo budovu smysluplně využít.
Anketa - výsledky: Z 350 vydaných anketních lístků se na obecní úřad vrátilo 29 ks; 15 zúčastněných by uvítalo
vybudování domu se sociální službou, 7 by znovu otevřelo školu, 2 zřízení prostor k volnočasovým aktivitám
a zbylých 5 pisatelů spíše využilo možnosti sdělit anonymně svůj názor, který se ale svým obsahem vzdaloval tématu
k využití budovy.
*AZASS (areál zdravotnictví a sociálních služeb) je svazek 27 obcí Poličska vč. Rohozné, který vlastní a provozuje celý areál
bývalé poličské nemocnice a domovy s pečovatelskou službou v Poličce a v Bystrém, a jeho nejvyšší orgán, kterým je členská
schůze a který o všem rozhoduje, je složen výhradně ze starostů okolních obcí.
J.H.

Tradiční rozsvícení vánočního stromu
Zveme širokou veřejnost na rozsvícení vánočního stromu
v sobotu 10. 12. 2016 od 16.00hodin do parčíku u pošty.
S balónky pošleme do nebe nad Rohoznou i svá přání. Poté
se přesuneme do společenského domu, kde shlédneme
vystoupení dětí z mateřinky, zahraje DJ Oldřich Slezák.
Přijde Mikuláš, čert a anděl s nadílkou. Tradiční občerstvení pro malé i velké bude připraveno.

Poděkování….
Jako v letech minulých, tak ani letos tomu není jinak. Strom, který bude letos v parčíku u pošty zdobit obec
až do Tří králů, vyrostl v Rohozné u domu paní Evy Vacíkové (rozené Ehrenbergerové). Za darování
krásného stříbrného smrku moc děkujeme.

Rodina Báčova z Rohozné z č.p.58 děkuje všem za projevy soustrasti a účast na posledním
rozloučení s paní Marií Báčovou.
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dali jsme jim důvěru…
Tentokrát se vám představí člen zastupitelstva obce
Rohozná, který získal mandát v komunálních volbách
v roce 2014. Kandidoval poprvé a v ZO pracuje
v komisi Územního plánování a životního prostředí.
Jmenuji se Pavel Radiměřský, je mi 35 let a žiji se svojí
rodinou v dolní části obce Rohozná. Manželka Jitka je na
mateřské dovolené s dcerou Adélkou a já pracuji jako
řidič-záchranář
Zdravotnické
záchranné
služby
Pardubického kraje ve Svitavách. Jsem také dlouholetým
členem SDH a výjezdové jednotky obce a snažím se být
nestranný.
Co tě přimělo kandidovat? Do zastupitelstva obce jsem
kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů pro
Rohoznou. Důvodem vstupu do ZO byla možnost podílet
se na chodu obce a mít příležitost vyjádřit svůj postoj
k projednávaným věcem.
Je dva roky po volbách, naplnila se tvá očekávání?
Jsem jeden z jedenácti zastupitelů a každý máme názor a
někdy i jiný pohled k projednávaným věcem, tudíž,
realita od představy se liší.

Co bys z pohledu zastupitele hodnotil pozitivně a co
naopak?
Jsem rád, že dochází v naší obci k postupným
rekonstrukcím silnic, však některé silnice či cesty na svoji
obnovu ještě čekají. Vážím si možnosti mít v obci lékaře
a mateřskou školku. Věřím, že tyto služby budou pro
občany i nadále zachovány. Naopak mě mrzí zrušení
základní školy a neobnovení zajíždění linkového
autobusu směřujícího do a z Poličky ze zastávky Rohozná
U Mostu.
Líbí se mi, že obecní zaměstnanci pečují o vzhled obce a
doufám, že i v zimních měsících bude stejně postaráno i o
místní komunikace.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravě
a konání kulturních akcí, ale je mi líto, že účast místních
občanů je velice nízká.
Kdybys měl neomezené možnosti a prostředky, co bys
Rohozné dopřál?
Kdybych měl neomezené prostředky, obci bych
dopřál…školu, novou hasící techniku, rozmanité dětské
hřiště, stavební parcely za symbolickou 1Kč,…..
Všichni bychom si měli uvědomit, co tvoří obec občani. Myslím si, že jednou z možností, ne-li jedinou,
jak přivést do obce nové spoluobčany je mít levné
stavební parcely.
Děkuji za rozhovor J.H.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
14. PROSINCE 2016 - SRAZ ZPĚVÁKŮ V 17.30h v parčíku u pošty.
Přijďte se zapojit, letos zpíváme s celou republikou již po čtvrté!
Malé občerstvení pro všechny.

Mateřská škola
Školní rok 2016/2017 v Mateřské škole Rohozná zahájilo
15 dětí (5 dívek a 10 chlapců)
a 4 zaměstnanci (2 pedagogičtí
pracovníci a 2 provozní zaměstnanci).

Mezi těmito zaměstnanci jsem
i já, Dagmar Pachovská. Své
dosavadní znalosti získané studiem Speciální pedagogiky na
Masarykově univerzitě v Brně
a dovednosti ověřené praxí při
práci na základní škole,
speciální škole a v sociálních
službách, bych ráda využila při
řízení zdejší mateřské školy.Ve
své práci chci navázat na dlouholetou tradici předškolního
vzdělávání v Rohozné, které
sahá do roku 1945, kdy v obci
započala výuka. Výchova
a vzdělávání dětí probíhá podle
zpracovaného školního vzdělávacího programu s názvem
„Poznávej a objevuj, celý svět
si zamiluj“. Součástí tohoto
vzdělávacího plánu je i plán
logopedické prevence.
Provoz mateřské školy je
od 7:00 – 15:30 hodin. V rámci
činností prováděných ve školce usilujeme o rozvoj fantazie
a kreativity dětí a objevení
potenciálu pro rozvoj jejich
předností a talentu. K tomuto
přispívá i pěkné prostředí
a rodinná atmosféra v MŠ.
V průběhu celého roku
organizu-jeme aktivní program
ve školce i mimo ni. Pro přiblížení uvádím následující. Děti
se zájmem provádí různé
pokusy (např. s cukrem,vodou,
se svíčkou), při nichž dochází
k rozvoji představivosti, fantazie a soustředění.
Vhodným výběrem, čtením
knížek a posléze prací na porozumění textu usilujeme o rozvoj předčtenářské gramotnosti
dětí. Cvičíme na nářadí
ve „cvičebně“, od dubna se
budeme účastnit výuky plavání

ve svitavském bazénu. Nově připravujeme pobyt v solné jeskyni. Chceme
se věnovat zdravému životnímu stylu. Ve spolupráci s Nadačním fondem
Albert organizujeme výukový program „Zpívánky Zdravé pětky“, v němž
se děti budou učit správnému chování ke svému tělu, zdravé výživě a proč
je sport náš dobrý „kamarád“. Program je doplněn interaktivními
praktickými úkoly, aby si i ti nejmenší otestovali a obohatili své znalosti.
V pátek 21. 10. jsme uspořádali drakiádu. Kromě pouštění draků, které
nakonec opravdu v téměř bezvětrném počasí vzlétly, si děti a rodiče mohli
ve dvoře MŠ v podzimní rukodělné dílničce vyrobit zvířátka a strašidýlka
z přírodních materiálů. Kdo chtěl, mohl zkusit štěstí při prohazování draka
a dalších dovednostních soutěžích. Paní kuchařka a drobní sponzoři se
postarali o občerstvení. Další rukodělná dílnička s vánoční tematikou nás čeká 30. 11.
Krásná příroda, která vesnici obklopuje, nám
poskytuje v každém ročním období jiné podněty pro práci s dětmi. Lupou i dalekohledem pozorujeme živočichy či rostliny a mnohdy i výtvarně zpracováváme jejich život a proměny během roku. Probudit v dětech zájem o přírodu se
snažíme i prostřednictvím účasti ve výtvarné
soutěži „Příroda kolem nás“, kterou vyhlásila Správa Národního parku
Podyjí. Jde o zachycení pozitivních prožitků, které děti získaly na procházkách a výletech přírodou a posílení vlivu přírody na jejich ekologické
cítění a vnímání. V letních měsících plánujeme návštěvu na „Dědečkově
dvoře“ ve Stašově, popř. návštěvu zvířátek z farmy „U lamáka“ z Ústupu u
nás v MŠ. Děti budou mít možnost vidět kromě drobných domácích zvířat
také koně a psy, kteří pomáhají v rámci terapie lidem s handicapem. Uvidí,
jak zvířata dokáží vnímat, respektovat a poslouchat a jak může být takový
pes dobrým kamarádem pro ty, kterým zrovna není nejlépe.
Včera 2. 11. jsme se zúčastnili koncertu Slávka Janouška: “Koťata“
v Divadle Trám ve Svitavách. Děti spontánně reagovaly, zpívaly a tleskaly.
V listopadu máme naplánovánu návštěvu kina ve Svitavách a v dalších
měsících ještě další 3 divadelní představení. Dále chceme navštívit hasičskou zbrojnici. V prosinci (10. 12.) proběhne Mikulášská besídka organizovaná Obecním úřadem Rohozná, na které bychom rádi prezentovali naše
výrobky a přispěli krátkým programem. Vánoční besídku v mateřské škole
chystáme na 21. 12.
Z dalších plánovaných akcí bych zmínila v lednu „Tříkrálovou návštěvu
kostela“, výukové pásmo u nás v MŠ nazvané: „Dokážeš to co já?“ - jak se
žije lidem s handicapem, při němž budou mít děti možnost vyzkoušet si
vše samy na sobě.
Zápis do mateřské školy proběhne v měsíci květnu. V dubnu čeká
předškolní děti velká zkouška školní zralosti při zápise do 1. třídy.
V nejbližších dnech budou spuštěny internetové stránky školky, na kterých
se dočtete o aktuálním dění v naší školce. Můžete se také zeptat přímo
vašich dětí, jistě vám rády prozradí, co ve
školce děláme. Naše školička není velká,
ale velká je naše snaha porozuměním,
citlivým přístupem, příjemnou atmosférou
podporovat rozvoj dětí.
Na závěr bych si dovolila ocitovat PaedDr,
Ivu Tomáškovou, autorku knih s tematikou
předškolního vzdělávání. “Jak rozvíjíme
dítě do šesti let, tak bude ve svém životě
úspěšné, protože právě v tomto období se

utvářejí veškeré pracovní návyky, vztah ke čtení, vztah ke vzdělávání, vztah k ostatním lidem a také i vztah
pro povinnost, dokončit započatou práci.“ Mateřská škola je spolu s rodinou ideálním prostorem.
Poznámka pod čarou:
Nemůžu nezmínit svůj osobní postřeh z nedávno proběhlého koncertu ve Svitavách, kterého jsme se
zúčastnili. Pan Janoušek, hlavní a jediný účinkující, uvízl někde na silnici a začátek koncertu se o půl hodiny
posunul. I pro dospělého je právě tahle doba čekání nekonečně dlouhá. Děti z naší školky trpělivě, s obrovským očekáváním něčeho co běžně ve školce nezažijí, seděly v hledišti na židlích, kde mnohým nožičky nepřesáhly její okraje, seděly, těšily se a čekaly. I když na tom mám zatím minimální podíl, byla jsem hrdá až
dojatá nad chováním, úctou k místu dětí z malé vesnické, řekněme rodinné školky.
Dagmar Pachovská
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu
mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od
roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do
konce letošního roku. Do konce roku 2016 musí
každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–
300 kW napojený na radiátory projít kontrolou
technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna
2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s
rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V
případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti
postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva
roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
Do konce letošního roku tak má projít prohlídkou
odhadem přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle
zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s
příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem,
tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná
paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i
k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou
napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW
výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012)
říká, že první revize vašeho kotle má proběhnout do 31.
12. 2016 a pak každé dva roky. Cílem povinných revizí
domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu,
hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé
domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu,
správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo
vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj.
obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle,
které nejsou provozovány v souladu s podmínkami
výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do
ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu
a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. „Jde o obdobu
pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom,
že s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde za vámi
domů. Dobrá technická kondice kotlů je pro nás
základem vedoucím k minimalizaci dopadů vytápění na
životní prostředí a k jejich efektivnímu i bezpečnému
provozu. Kotel má být dle zákona o ochraně ovzduší

instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo určené
výrobcem kotle. To se mnohdy neděje a důsledkem jsou
zakouřené obce v zimním období. Řada zodpovědných
lidí si tyto kontroly již běžně provádí, zákon tak zakotvil
takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme
zajistit dobrý technický stav zdrojů vytápění a přispět tím
ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé ČR,“
vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt
Dědič.
Jak sehnat revizního technika
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného
kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt
na proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou
osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i internetový
seznam techniků, který vede Asociace podniků
topenářské
techniky
a
najdete
ho
zde:
http://www.aptt.cz/postup-vyrobcu.php. Seznam vznikl po
dohodě mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR, která
jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské techniky.
Jak bude kontrola probíhat
Při kontrole revizní technik zkoumá kompletně celý
kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor
a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli
spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici
poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy
doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového a
hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného
kouře a šetření nákladů na palivo), případně další
opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci
nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky,
akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní
prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální
a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600–1500
Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika.
Na základě proběhlé revize vám technik vystaví doklad o
kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z
úřadu. Jak vypadá doklad o kontrole technického stavu
kotle,
najdete
zde:http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje
_300kW_sdeleni.
MŽP:
http://www.mzp.cz/cz/

SDH Rohozná v roce 2016
Sbor dobrovolných hasičů Rohozná pro vás v letošním
roce uspořádal hned několik kulturních akcí: tradiční
hasičský ples, pouťovou zábavu a veřejné cvičení v areálu
bývalého JZD v horní části obce, kde byla provedena
ukázka dálkové dopravy vody z Panského rybníka, kterou
si vyzkoušeli i naši mladí hasiči ve spolupráci s mladými
hasiči z Bělé. Děkujeme, že jste nás na našich akcích
podpořili a doufáme, že se vám líbily. Již nyní pro vás
připravujeme tradiční hasičský ples na začátek roku
2017, na který vás srdečně zveme. Při příležitosti
veřejného cvičení v Rohozné jsme byli pozváni na oslavu
130 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Bělé nad
Svitavou, kde jsme se také zúčastnili ukázky dálkové
dopravy vody a naší mladí společně s dětmi z Bělé
předvedli samostatný útok na hořící domeček. Jako
každoročně jsme byli účastni - jak dospělci, tak naši mladí
- okrskové soutěže, která se letos uskutečnila
v Bohuňově. Mladí hasiči obsadili krásné 2. místo.
V letošním roce byly bohužel také nutné dvě opravy
stařičké cisterny a jedna oprava dodávkového vozu Ford.
Děkujeme Obci Rohozná za finanční podporu. Také nám
obec ze svých prostředků pořídila do výjezdové jednotky
pět nových zásahových helem. Výjezdová jednotka letos

zasahovala v srpnu při průtrži mračen v katastru obce
Stašov, kde pomáhala odstraňovat z vozovky kamení
a bláto. Děkujeme také p. L. Dlouhému a p. M. Cupalovi
za to, že nám domluvili na Hasičské záchranné stanici
Svitavy vysušení hadic a při té příležitosti ukázali našim
malým hasičům jejich profesionální techniku včetně té
výškové. A jako bonbónek nakonec nechali ty
nejodvážnější sjet pravou hasičskou tyč, která měří 9m.
Za celý sbor dobrovolných hasičů vám všem přeji krásné
a pohodové Vánoce a krásný celý nový rok 2017.
Řehůřek Jan

_______________________________________________________________________________________

Kdo nám ještě chybí?
Na říjnovém veřejném zasedání zastupitelstva obce nás
poctil svou návštěvou
pan farář Zdeněk
Šilhánek.
Pan farář požehnal soše
Sv. Václava, patrona naší
Země české, zastupitelům
k dobrému rozhodování se
a celé obci Rohozná, aby
se zde všem dobře žilo.
Socha sv. Václava je dalším originálem z dílny rohozenského řezbáře
pana Jaroslava Škrance. Sochy jsou dominantou chodby obecního
úřadu (viz. obrázek vpravo) a pro příchozí jsou nepřehlédnutelné.
Nemohu ještě nepřipomenout další práce od pana Škrance, které obci
věnoval. Draka na dětském hřišti a Sv. Floriana pro SDH.
Děkujeme a přejeme ještě mnoho dalších nápadů a radosti z práce.
J.H.

Kalendář akcí na prosinec 2016

Plesová sezóna 2017

10. 12. 2016 Rozsvícení vánočního stromu,
Mikulášská besídka
14. 12. 2016 Česko zpívá koledy
17. 12. 2016 Vepřové hody +
ukončení fotbalové sezóny

Myslivecký spolek 28. ledna
SK

11. února

SDH

25. února

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 44 televizí, 18 monitorů
a 397,00 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce
recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů,
ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů (CO2) nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 44 televizí,
18 monitorů a 397,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
18,86 MWh elektřiny, 863,06 litrů ropy, 84,53 m3 vody a 0,79 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 4,24 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 16,68 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak třídíme…


Cena za komunální odpad zůstává pro rok
2017 stejná jako v loňském roce, tj. 550 Kč
za trvale přihlášeného občana a za
nemovitost určenou k rekreaci.





Úhradu proveďte až po 1. lednu 2017, splatnost
je do 31. 3. 2017.



Pro zajímavost uvádím, že cena za trvale
přihlášeného občana i za nemovitost určenou
k rekreaci, kterou obec hradí svozové firmě,
bude příští rok již 624 Kč.
Poplatek nemusíme zvyšovat hlavně díky
vám, kteří odpad třídíte.
Do popelnic proto nevhazujte nic, co by se
dalo vytřídit, protože jedině důsledným
tříděním odpadu dokážeme držet cenu
na stejné úrovni. Obecně platí, že čím měně
tun odvezou z popelnic, tím více tun bude
vytříděného odpadu a tím větší bude finanční
odměna, kterou obec obdrží a použije
na doplatek za komunální odpad.










V letošním roce jsme za vytříděný odpad
obdrželi od firmy EKO-KOM více jak 90 000
Kč a veškeré tyto prostředky jsou pak použity
na doplatek za svoz odpadu.
V loňském roce bylo celkové množství
odvezeného odpadu z Rohozné 196,6 tun a z
tohoto množství bylo 173 tun odvezeno v
popelnicích, takže jsme vytřídili 12%
odpadu. Je tedy zřejmé, že stále ještě velké
množství věcí, které by se vytřídit daly, končí
v popelnicích a my jako „třídiči“ máme ještě
velké rezervy.
Po obci bylo rozmístěno několik kompostérů.
Trávu a ostatní biologický odpad je nutné
vhazovat dovnitř, nikoliv kolem kompostérů.
Svoz popelnic v roce 2017 bude probíhat i
nadále v lichých týdnech, poprvé
v úterý 3. ledna 2017.

Letošní koledy vybrané regionálním Deníkem
Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody,
Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce Valaši.
Zpívání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí.

Z činnosti Sportovního klubu
Tak jako mnohé kluby na Svitavsku, tak i Sportovní
klub Rohozná má s udržením své fotbalové existence
stále větší potíže. Na začátek letošní fotbalové
sezony jsme již pro nedostatek hráčů nepřihlásili
do soutěže fotbalové družstvo žáků a pro družstvo
mužů se nám několik nových hráčů podařilo získat
na poslední chvíli, a tak fotbal pro tuto sezonu
v Rohozné bude. Uvidíme, jaká bude situace po této
sezoně, ale budeme se snažit fotbal v Rohozné
udržet, i když to není jednoduché. Veškeré náklady
se pohybují kolem 300 000 Kč za rok a
administrativní náročnost je také čím dále větší.
V loňském roce ukončilo činnost několik tradičních
fotbalových klubů, jako je Kamenná Horka a
Vendolí. V Rychnově na Moravě se již také nehraje,
ačkoliv tam ještě před nedávnem hráli 1. A třídu. Ve
Starém Městě, kde mají jeden z nejhezčích
fotbalových areálů, se hraje pouze z toho důvodu,
že zde hostuje moravskotřebovské „Céčko“. Vlastní
tým už také nemají. Velký fotbal dorostu a žáků
se již na okrese nehraje a tak se nedostatek mladých
hráčů zákonitě projevuje i v kategorii dospělých.
Nezbývá nám než se poohlížet po hráčích, kteří
z jakýchkoliv důvodů ve svých mateřských klubech
nehrají. Za každého takového hráče se ovšem musí
zaplatit odstupné.
V letošním roce se našemu týmu mužů podařilo
v okresním přeboru zachránit ale odchod několika
hráčů do jiných klubů a dlouhodobá zranění dalších
klíčových hráčů je asi ta největší příčina toho, že je
Rohozná na posledním místě tabulky se ziskem
pouhých 3 bodů ze 13 zápasů. Musíme doufat
a budeme pro to všichni dělat maximum, aby se nám
na jaře dařilo lépe.

Sportovní klub se
mimo zajištění a
organizování
fotbalové
soutěže
mužů, což obnáší 26
utkání (z toho 13
domácích),
snaží
celý rok pořádat i
kulturní akce pro
veřejnost k oživení
života v naší obci
a brigády k zajištění finančních prostředků na
fotbalovou činnost. Po sportovním plese v únoru
následovala v březnu brigáda na pálení klestu, v
dubnu na stadioně „pálení čarodějnic“, letos poprvé s
letící čarodějnicí, v květnu sběr železného šrotu, v
červnu pak odpoledne s fotbalem - Fotbal pro rozvoj
– Kopeme za lepší svět - se zajímavým
doprovodným programem, o který se postarala
společnost Pontopolis, v listopadu se uskutečnil na
stadionu lampionový průvod se společným
opékáním párků a 17. prosince se uskuteční tradiční
vepřové hody a zároveň i posezení pro všechny
členy, hráče a fanoušky, jako ukončení fotbalového
roku 2016, na které tímto všechny zveme.
Poděkování patří všem, kdo rohozenský fotbal
podporují, ať už finančně či materiálně, všem
hráčům a vedení mužstva za jejich snahu a výkony,
členům za obětavou práci pro náš klub. Všem
přejeme veselé Vánoce a šťastný a úspěšný
nadcházející nový rok 2017.
V.Ž.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rok 1816 - rok bez léta
Bylo dříve víc zima nebo ne? Bylo víc sněhu? Obecně ano. Jednak
díky běžným klimatickým jevům, říká se jim malé doby ledové.
Jednak proto, že ty mimořádné zimy si více pamatujeme. O počasí v
historii Svojanovska lze získat informace například od bysterského
písmáka Vicence Fedrsela, žijícího v 19. století.Dvě mimořádně
chladná období stojí zvlášť za zmínku.„Roku 1783 od sv. Jana do žní
byla ve dne i v noci velká mlha, kterou za dne slunce těžko proráželo.“
Bylo zima a úroda nestála za nic. Neúrodné byly i další roky.
Na jaře 1785, 11. dubna, prý zmrzl u Poličky kočí i s koňmi a na sv.
Michala opět sněžilo. Podobná situace byla v letech 1815 – 1817. Pro tato dvě období však existuje
překvapivé vysvětlení: 8. června 1783 vybuchla na Islandu sopka Laki, s výjimečným výronem plynů a
prachových částic. Byla to katastrofa, která přímo zasáhla západní Evropu a doznívala několik let. V roce
1815, 10. dubna, vybuchla v Indonésii sopka Tambora. Její exploze je považována za největší v moderní
historii, ať již jde o počet obětí nebo velikost zničeného území. I v tomto případě trvaly důsledky znečištění
vysokých vrstev atmosféry řadu let.
M.K.

