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    Vážení spoluobčané, 

přeji Vám jménem svým i jménem vedení obce příjemné, pohodové  

a poklidné prožití vánočních svátků, do nadcházejícího roku 2020 

pevné zdraví, mnoho osobních úspěchů a ať se nám všem vše daří.  

Vladimír Židek, starosta 

 

 

 
 
 
Informace z obce… 
 

  V tomto roce jsme měli rozpracováno poměrně dost akcí, takže to bylo náročné nejen na rozpočet obce, ale i na 

samotné zajištění prací, fyzickou realizaci a následné vyúčtování. Letošní rozpočet byl sestaven tak, že musel být  

v částce 2 miliónů korun dofinancován z našetřených prostředků z minulých let. Počítáme však s tím, že po ukončení 

akcí, které byly rozdělané již v minulých letech a letos dokončené, bude rozpočet, po obdržení finančních prostředků 

(dotací) na účet obce, vyrovnaný nebo v mírném přebytku.  



  Jakmile počasí na jaře dovolilo, začalo se pracovat na komunikacích u stadionu.  Dokončeny byly v červenci  

a v srpnu byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Následně bylo na Ministerstvo pro místní rozvoj zasláno 

oznámení o ukončení financování dotované akce s žádostí o platbu. Obec pak obdržela dotaci ve výši 560 000,- Kč. Po 

ukončení prací na těchto komunikacích byla následně zpevněna cesta za domy na Familiích v délce cca 300 m od 

Milionářské čtvrti, téměř po Ševcovskou ulici.  

  Poté začaly práce na školním dvoře, kde se celá plocha dvora zpevnila zámkovou dlažbou, jako podklad a příprava 

pro „Přírodní vzdělávací zahradu“, což je název akce, na kterou máme přislíbeno ze Státního fondu životního 

prostředí cca 452 000,- Kč. Zahrada je sestavena z venkovní učebny - altánku, který je přisazen k budově hasičárny, 

zvonkohry, hmyzího hotelu, hmatového chodníčku, pěstebních záhonů, kreslící tabule, věže poznání, venkovních 

stolečků s lavičkami a kostek na posezení.  Pro děti z mateřské školy vznikl ve dvoře areál, který jim bude sloužit 

nejen ke hraní, ale hlavně k rozvoji jejich tvůrčích schopností. 

  V červenci, po výběrovém řízení na dodavatele stavby, začaly práce na 

přístavbě k zadní části sokolovny. Stará dřevěná kolna byla odstraněna 

a byl postaven nový zděný sklad. Zrekonstruována byla i část střechy 

sokolovny a zateplen prostor mezi krovy nad přísálím. Tím byla celá 

tato zadní část kompletně zastřešena. Opravena byla v této části také 

fasáda a podlaha byla zpevněna zámkovou dlažbou. Na začátku stavby, 

při budování základů, jsme se potýkali s množstvím spodní vody, takže 

celý prostor musel být oddrenážován a voda svedena do potoka. Vznikl 

zde však nádherný, z velké části uzavřený prostor, který může být 

využíván v létě k pořádání různých oslav a setkání. 

V neposlední řadě také vzniklo kulturnější zázemí pro ukládání nářadí, židlí a stolů ze sokolovny, kdy už se nebude 

muset chodit v blátě, ale suchou nohou se plynule přejde ze sokolovny do přístřešku. Vše jsme se snažili udělat 

bezbariérově. Na jaře se ještě provedou drobné úpravy terénu a zahradnické úpravy nejbližšího okolí.  

           Sokolovna dříve Sokolovna nyní 

  Velké poděkování patří manželům Točíkovým za vstřícnost a ochotu, že nám umožnili bezproblémový přístup 

přes jejich zahradu při stavebních pracích. Děkujeme.    

V říjnu došlo také k úpravě plochy před mateřskou školou. 

V prostoru travnaté plochy s rozpadajícími betonovými základy 

dřívějšího oplocení, kde byly dříve záhonky na pěstování 

zeleniny, které využívali žáci základní školy v rámci pracovní 

výuky, vznikla v současnosti odstavná plocha. Tato plocha může 

sloužit například k parkování osobních aut rodičů, kteří mají 

děti v mateřské škole. Na jaře příštího roku ještě počítáme se 

zahradními úpravami v tomto prostoru. Na tuto akci nám 

přispěl finanční částkou 110 000,- Kč Pardubický kraj, a to  

z programu obnovy venkova.  



  Ke konci roku se nám podařilo dokončit akci, která byla rozpracovaná již 

od roku 2017, a to pořízení techniky na zpracování odpadu. Jednalo se  

o pořízení štěpkovače, dvou kontejnerů k traktorovému nosiči a traktoru  

s čelním nakladačem. Z Operačního programu životního prostředí se nám 

na tyto stroje podařilo získat dotaci ve výši 890 440,- Kč.  

 

  Letos jsme také získali úvěr z PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) na pořízení pařezové frézy 

(obdoba mulčovacího ramene) a lesního navijáku. Jedná se o úvěr, kdy obec pořídí tyto dva nové stroje a fond celou 

částku uhradí. Následně obec v příštím roce uhradí fondu ve čtyřech splátkách pouze 50 % pořizovací ceny nových 

strojů. 

  V červnu jsme podali také žádost na Ministerstvo vnitra o příspěvek na nový dopravní automobil pro členy JSDH  

obce. Žádost byla schválena, a tak v příštím roce bude jednotka mít nový dopravní automobil. Nahradil by starý 

nevyhovující, porouchaný Ford, který již není zařazen ve stavu majetku JSDH obce a v požárním poplachovém 

systému kraje. Na pořízení máme přislíbeno 450 000,- Kč.   

  V příštím roce plánujeme nabídnout k prodeji nám již nepotřebný majetek, a to traktor Zetor s čelním nakladačem, 

mulčovací rameno s vyžínací hlavou a dopravní automobil Ford, který je v současné době v opravě.  

 

  Vodní hospodářství – zásoby pitné vody ve vodním zdroji ve Svojanově jsou zatím dostačující. Voda je kvalitní  

a splňuje všechny hygienické limity. Tvrdost vody, na kterou se občané často dotazují v souvislosti s pořízením 

nových myček a praček je 2,25 mmol/1l. Maximální přípustná hodnota je 3,50 mmol/1l. Poruchy na hlavním 

vodovodním řadu nebyly letos žádné. Řešily se pouze dvě poruchy na domovních přípojkách (u č. p. 420 a u č. p. 

303), které byly poškozeny vlivem výkopových prací, které se zde prováděly. Celková spotřeba vody za rok 2019 byla 

v naší obci 27 000 m3.  

  V obecních lesích bylo letos vytěženo více jak 120 m3 dříví. Jednalo se o stromy, které byly napadeny kůrovcem. 

Velkou část prodáváme jako palivové dřevo, zbývající část nabízíme na výrobu palet. 

Nález nevybuchlé munice  

  Ve středu 6. 11. letošního roku byla cca 300 m od posledního domu v Rohozné 

na Podevsí, nalezena hlavice pancéřové pěsti z II. SV. Nevybuchlou munici našel 

náhodný hledač kovů s detektorem a ta byla následně policejním pyrotechnikem 

odvezena k likvidaci.  

 

 

  6. 12. 2019 obec zorganizovala tradiční rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou pro děti v sokolovně.  

O zábavu se postarali jak Mikuláš s čerty a anděly, tak i pan Hamerský z Víru, který 

celý večer děti bavil. Letošní vánoční strom věnovali obci manželé Alena a Ladislav 

Benešovi z č. p. 407. 

Děkujeme.  

 

 

 

 



  Pokud máte strom, který byste chtěli věnovat obci jako vánoční pro příští roky, byli bychom vám vděčni.  

  Ve středu 11. 12. se v rámci akce Česko zpívá koledy, uskutečnilo  

u vánočního stromu v Rohozné zpívání koled. Téměř 50 přítomných si 

zazpívalo koledy, ochutnalo punč, čaj s rumem a vánoční cukroví. 

Letos jsme koledy nepouštěli z CD přehrávače, ale hrál nám na kytaru 

František Horák a předzpívávala Alice Tvarůžková Bártová. Pěkný 

zážitek a pohodový podvečer u stromku byl odměnou všem 

přítomným. Přijďte si s námi zazpívat napřesrok také.  

 

  V sobotu 14. 12. se uskutečnil zájezd na vánoční trhy do Olomouce. Zájem 

občanů nás příjemně překvapil, a tak byly nakonec vypraveny dva 

autobusy. Všech 61 účastníků bylo spokojených, jak s návštěvou prodejny 

olomouckých syrečků v Lošticích, kde si každý nakoupil zásobu na vánoce, 

tak i s vánoční atmosférou olomouckého náměstí. Vraceli jsme se spokojení 

a unavení, s pocitem příjemně strávené adventní soboty.     

 

 

Statistika obce  

  V letošním roce se narodily 3 děti, zemřelo 16 osob, odstěhovalo se 19 osob, přistěhovalo se 15 osob. Rohozná 

má v současné době 619 obyvatel. 

 

  V loňském roce 2018 se v jídelně v mateřské škole uvařilo celkem 16 233 porcí jídel, z toho pro děti 3 246 

přesnídávek, 3 159 svačin, 3 246 obědů, pro zaměstnance a cizí strávníky 6 582 obědů. 

  V souvislosti s nadcházejícím ročním obdobím a zejména zimní údržbou vyzýváme všechny občany, aby parkovali 

své automobily tak, aby nebránily prohrnování sněhu. Pokud budou vozidla průjezdu techniky překážet, nebude 

zimní údržba v těchto místech prováděna. 

 

Zvyšuje se poplatek za komunální odpad na jednoho poplatníka pro příští rok - 600,- Kč. 

Za vodné od července 2019 zaplatíme 27,-Kč za 1 m3. 

                                                                                                                                                                                                V. Ž. 

 

      Stavte se v knihovně  

  Ještě jste nebyli v rohozenské knihovně? Nevadí. Můžete se přijít podívat, posedět, 

popovídat a třeba si i nějakou knihu vypůjčíte.  

  Pokud rádi čtete, přijďte si vybrat z veliké nabídky knih různých žánrů. Na začátku prosince 

jsme dostali novou kolekci 120 knih z knihovny v Poličce.  

  Máte rádi příběhy o ženách? Pak doporučuji třeba romány Táni Keleové-Vasilkové (Duhový most, Rozbité štěstí), D. 

Steelové (Neodolatelné síly, Kouzlo), Aleny Mornštajnové (Hotýlek a očekávaná novinka Tiché roky), Jojo Moyesové 

(Stříbrná zátoka), Anne Jacobsové (Venkovské sídlo).  

  Zajímají vás příběhy z historie? Pak sáhněte po knize Vlastimila Vondrušky (máme jich několik), Nadi Horákové 

(Brněnské nevěstky), V. S. Fischerové (Mengeleho děvče).  



  Jestliže dáváte přednost thrillerům nebo detektivkám, určitě vás potěší napínavé knihy norských autorů (Jo Nesbo), 

napětí v knihách Petera Maye, Felixe Francise a mnoha dalších. Nabídka napínavých knih je obohacena výpůjčkou asi 

30 knih ze sbírky pana JUDr. Miloslava Stodoly. Děkujeme.  

  Chcete se zasmát a pobavit? Přečtěte si Deníček moderního fotra (D. Landsman), Tajnosti sborovny (N. Horáková), 

Doktore fofrem, jde o život (P. Taylor).  

  Klidně s sebou vezměte i děti. Najdete tady „pohyblivé“ knížky pro mrňousky, pohádky a příběhy pro školáky, 

fantasy literaturu pro větší.  

  Všechny knihy vypsat nemůžu (máme jich téměř 4 tisíce), ale najdete je na webovkách knihovny 

rohozna.knihovna.cz v elektronickém katalogu. Na webových stránkách najdete také případné změny otevírací doby.  

 

Kdo by nevěděl, jak to v knihovně chodí, tady je pár základních informací:  

 Otevřeno je každé pondělí a první pátek v měsíci od 15 do 18 hodin. 

 Platí se poplatek 20 Kč za rok. 

 Knihy se obvykle půjčují na jeden měsíc, ale je možné se domluvit na delší výpůjční době. 

 Poskytujeme i kopírování nebo tisk černobílých dokumentů (2,- Kč za list). 

 Zprostředkujeme výpůjčku knihy, kterou u nás nemáme, z jiné knihovny. 

 Půjčujeme časopis Květy a Moje země. 

 Máme bezplatný přístup na internet.  

Tak se někdy stavte.  

          D. Hromádková 

  

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Okénko Mateřské školy Rohozná 

  Hezký vánoční čas vám přejeme ze školky.  

  Letošní školní rok jsme začali v nově vymalované školce s 23 dětmi.  

  Kromě prostor školky byly opatřeny novým nátěrem i stěny jídelny, kuchyně a dvou tříd v budově školy (tyto 

místnosti využíváme s dětmi příležitostně k pohybovým aktivitám, k pořádání dílniček, besídek, divadel apod.). 

Kuchyně byla dispozičně upravena dle zákonných norem, navíc dovybavena potřebným nábytkem a kuchyňským 

náčiním. Toto stálo zřizovatele Obec Rohoznou nemalé finanční prostředky. Jsme za to rádi, děkujeme.  

  Prázdná místa po předškolácích, kteří odešli do základní školy, zaplnily nové děti. Prošly si obdobím adaptace, které 

je obtížné pro všechny děti. Vyrovnávají se s odloučením od rodičů, s denním režimem MŠ, učí se fungovat  



v kolektivu vrstevníků, setkávají se s novou autoritou v podobě učitelky a ocitají se v neznámém prostředí. Snažili 

jsme se a snažíme se toto období dětem co nejvíce zpříjemnit. 

  Školka je přes veškeré případné problémy při adaptaci obrovským přínosem do života. Dítě se tu naučí sociálním 

dovednostem, díky nimž bude schopnější obstát v kolektivu, uhájit si své místo, spolupracovat, soupeřit i uznávat 

jinou autoritu. Školka vlastně představuje první krok k osamostatnění dítěte. 

  Další velkou příjemnou událostí pro nás bylo dokončení „Přírodní 

vzdělávací zahrady“ na školním dvoře. Děti zde získaly zázemí pro 

pobyt venku v podobě altánu se stoly a lavicemi. Svoje dovednosti, 

schopnosti, vědomosti mohou rozšiřovat pozorováním hmyzu, který se 

ubytuje v hmyzím domečku, hrou dřevěného pexesa na věži poznání. 

Sluchové vnímání, hudební cítění posílí hrou na zvonkohru. Smyslové 

vnímání potom chůzí po různých površích hmatového chodníčku. Dále 

zde máme dva vyvýšené záhony, chystáme se zahradničit. V hezkých 

slunných dnech zde budeme svačit i výtvarně tvořit. 

  Naše dny ve školce jsou zaplněné činnostmi a aktivitami různého druhu. Ať už se jedná o každodenní činnosti ve 

třídě v tzv. koutcích (centrech aktivit) nebo návštěvy divadel, kina, výukových programů, kurzu plavání apod.  

  Mezi zmiňované koutky patří Ateliér, Dílna, Pokusy a objevy, Dramatika, Kostky, Manipulační a stolní hry, Knihy  

a písmena, Hudba, koutek předmatematických, rozumových a smyslových dovedností a konečně dětmi tolik oblíbený 

koutek Domácnost. Každý den dětem otvíráme průměrně 5-6 koutků s nabídkou nových činností s různým stupněm 

obtížnosti.  

  Na podzim jsme uspořádali tradiční Drakiádu a podzimní tvořivé dílničky, 
počasí nám přálo, i když vítr mohl foukat více. V listopadu jsme dětem 
uspořádali polodenní výlet do záchranné stanice a ekocentra v Pasíčkách. 
Děti se zde staly archeology a badateli. Odlévaly si otisky ze sádry, pomocí 
lopatek a štětců odkrývaly kostru dinosaura, prohlížely si zkameněliny. 
Navštívili jsme zvířátka žijící v záchranné stanici. Přivezli jsme jim dar ve 
formě nejrůznějšího krmiva. Tímto děkujeme všem rodičům, kteří na tento 
dar přispěli. 
 
  Prosinec, nejkrásnější měsíc v roce, je ve školce trochu strašidelný, 
kouzelný, voňavý a plný pohádek. Děti i dospělí mohli vyrábět a taky trochu 
pobesedovat na vánočních tvořivých dílničkách. Stalo se pomalu už tradicí, 
že nám při těchto akcích pomáhají rodiče a ochotní lidé z Rohozné. Moc si 
toho vážíme a upřímně děkujeme. 
 
  Každý rok se děti pilně připravují a sbírají odvahu na 
vystoupení na Mikulášské besídce v sokolovně a posléze na 
besídce u nás ve školce. Letos nás ale velmi oslabila chřipka. 
Děti vystupovaly v malém počtu, ale domnívám se, že o to 
srdečněji. Pokud by vás zajímaly naše aktivity podrobněji, 
můžete se o nich dočíst na našich internetových stránkách 
v sekci měsíční zpravodaj. 
 
  Je toho spousta, co s dětmi ve školce prožíváme, každý 

den je jiný, a ne každý veselý. Ale tak to má být. 

 

 



  Jsem ráda, že společně s vámi můžeme dětem připravovat a nabídnout co možná nejlepší podmínky pro každý 

takový den. Vždyť jak zmiňuje Robert Fulghum, spisovatel, pastor a učitel, ve své knize:  

  „VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. 

O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. 

Když někomu ublížíš, řekni: promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. 

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den 

odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními 

pohromadě. Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka 

stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví. Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky, a dokonce 

i to semínko v kelímku – všichni umřou. My také. A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které 

ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE.“ 

Dívejme se a vnímejme!  

Radostné Vánoce 

          Bc. Dagmar Pachovská 

 

Okénko Základní školy Pomezí, ve které jsou „jako doma“ i mnohé rohozenské děti 

   

  Než jsme se nadáli, máme tu adventní čas a téměř půl školního roku za 

sebou. Žákům i učitelům ZŠ Pomezí utekl jako voda v záplavě všedních  

i nevšedních školních zážitků. Během těch několika podzimních týdnů 

stihli žáci druhého stupně absolvovat tematickou poznávací exkurzi do 

Telče a Slavonic a výlet na hrad Svojanov spojený s návštěvou výstavy 

replik korunovačních klenotů. Zúčastnili se mnoha soutěží, zdravohrátek 

či technohrátek, Mimefestu v Tylově domě či preventivních programů 

tematicky zaměřených na problematiku AIDS či drogové závislosti.  

  

  V listopadu vyvrcholilo pracovní úsilí celoškolními Svatomartinskými oslavami. U horní školy byly pro děti připraveny 

soutěže, pro dospěláky občerstvení a pro všechny tradiční svatomartinský průvod s lampiony za pokladem. Žáci 

navštěvující dramatickou výchovu nacvičili pro návštěvníky krátké veršované vystoupení zobrazující klíčové momenty 

ze života svatého Martina.  

  Prvostupňoví žáci měli možnost zažít interaktivní medové snídaně a navštívil je ilustrátor Adolf Dudek. Čtvrťáci také 

prohlubovali své přátelství s žáky partnerské školy ZŠ Felberova Svitavy. První stupeň je již druhým rokem zapojen do 

projektu nakladatelství Nová škola, naši prvňáčci a druháci tak jako pilotní třídy testují nové učebnice tohoto 

nakladatelství.   

  Žáci druhého stupně si pravidelně zpestřují svou každodenní školní docházku nejrůznějšími akcemi, ať už je to 

Hallowennská party či Mikulášký rej. Deváťáci připravili pro své spolužáky strašidelnou stezku napříč školními třídami 

a v maskách čertů, andělů a Mikulášů navštívili své spolužáky i předškoláčky v mateřské školce.  

  Na prvním stupni se do rolí Mikulášů a čertů vžili žáci páté třídy, kteří se rovněž postarali o zpestření Mikulášského 

dne svým mladším spolužákům i školkáčkům.  

 



 

  Velké úsilí věnovali žáci celého druhého stupně i učitelský sbor prezentaci žákovských prací na Vánoční inspiraci 

v Kulturním domě Pomezí. Pro návštěvníky připravili velkoplošnou interaktivní výstavu nazvanou Staročeské Vánoce. 

Celé pódium v kulturním domě se proměnilo ve staročeskou světničku, kde nechybělo nic, co k tradičním českým 

Vánocům patří. Prostřený štědrovečerní stůl, kuchyňka s formičkami, ozdobený stromeček s typickými dárky, betlém 

z kukuřičného šustí a naaranžované lidové zvyky a tradice. To vše vyrobili žáci za pomoci učitelů v hodinách výtvarné 

výchovy a pracovních činností. Nezaháleli však ani žáčci prvního stupně, kteří se svými učitelkami připravili výzdobu 

předsálí kulturního domu.  

  V současné době se žáci obou stupňů připravují na třídní a školní vánoční besídky. Na druhém stupni již od prvního 

adventního týdne za zpěvu koled zapalují každé pondělí jednu svíčku na adventním věnci. Vánoce potom oslaví 

společnou besídku, na které jednotlivé třídy představí vánoční zvyky a předvedou své herecké či hudební nadání. 

Naši herci z „dramaťáku“ vystoupí s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků, šesťáci budou lít olovo, sedmáci pouštět 

lodičky, osmáci ztvární novozákonní příběh a deváťáci za doprovodu houslí, kytar a ukulele zazpívají vánoční písně.  

  Těší nás, že při mnoha společných akcích můžeme znovu v lavicích přivítat i bývalé „deváťáky“, tedy absolventy naší 

školy, kteří se v hojném počtu vrací podívat se, pozdravit nás a popovídat.  

  Ve druhém pololetí nás čeká mnoho zajímavých akcí, z těch nebližších je to týdenní lyžařský kurz žáků 6. a 7. třídy.  

A už nyní se moc těšíme na tradiční zahraniční exkurzi. Po Rakousku a Anglii vyrazí více než 40 žáků do Francie – do 

Paříže! Program jsme si přizpůsobili „na míru“, abychom nevynechali nic důležitého a zároveň si Paříž užili v klidu  

a pohodě.  

  A vlastně přesně to přejeme sobě i vám – abyste si Vánoce užili v klidu a v pohodě a totéž aby vás provázelo i celým 

novým rokem.  

Za ZŠ Pomezí                     Mgr. Marie Benešová  

 

Krátké shrnutí roku 2019 v SDH 

  Jako každý rok i tento jsme započali plesem, který, jak věříme, se Vám stále líbí  

a láká Vás bohatá tombola.  

  V dubnu se konala již každoroční úklidová akce v okolí obce, kde se nasbíralo 

neuvěřitelných 30 pytlů odpadu. 

   Pouťovou zábavu jsme nepořádali, protože věnovat celý víkend svého volného času akci, na kterou přijde pár lidí, 

(upřímně řečeno) nás prostě nemotivuje.  



  V létě se již zažilo Odpoledne s hasiči věnované hlavně dětem, které má velký úspěch, samozřejmě nejvíc právě  

u dětí, což nás moc těší.  

  Další akce Posezení s rožněním, byla taky v celku zajímavá, tak uvidíme, jak ji pojmeme příští rok, kdy nás čeká 130. 

výročí našeho sboru, takže proběhne určitě oslava, na kterou se můžete těšit. Na této oslavě bude též k vidění kopie 

našeho historického praporu, kterou jsme si letos nechali vyrobit, protože originál (jak nám bylo specializovanou 

firmou doporučeno) už má čestné místo pouze ve vitríně, z důvodů jeho stáří a možného poškození. Na tuto repliku 

přispěla finančně i obec, za což jí děkujeme. 

  Velké poděkování patří také naší hasičské mládeži, za příkladnou reprezentaci našeho sboru i obce na okrskové 

soutěži v požárním sportu ve Vítějevsi. 

  Část sboru dobrovolných hasičů tvoří výjezdovou jednotku obce. Výjezdová jednotka letos měla 7 výjezdů, které 

nebyly všechny na požáry, jak by se dalo předpokládat, ale většinou se jednalo o technickou pomoc - spadlé stromy, 

pytlování písku proti zvedající se vodě a záchrana života. Z toho vyplývá, že Výjezdová jednotka je v obci velmi 

potřebná a důležitá. 

  Jelikož nám končí rok 2019, přejeme Vám do nového roku 2020 mnoho úspěchů, lásky a štěstí v osobním  

i pracovním životě. Děkujeme, že nás podporujete a zveme Vás na všechny naše kulturní či společenské akce, které 

budou vždy včas oznámeny tradičním způsobem. 

Za SDH Rohozná Miroslav Šťastný 

 

Z činnosti Sportovního klubu Rohozná  

  Fotbalovou sezónu 2018 - 2019 naši muži ukončili prohrou v Křenově 5:2. Celkově skončili  

v soutěži na 6. místě. Jedenáct výher, jedna remíza a deset proher jim přineslo celkem 34 bodů.  

Přihlášku do dalšího ročníku III. třídy mužů jsme v červnu podali, a tak další fotbalová sezóna  

v Rohozné mohla začít. V současné době máme relativně dost hráčů, i když většina jich je  

z okolních obcí. Každoroční nábor hráčů je boj, který se po ukončení soutěže opakuje rok co rok. Zatím se nám daří 

vždy nějaké hráče sehnat, takže fotbal v Rohozné pokračuje. Po ukončení letošní sezóny z našeho klubu odešel 

dlouholetý, spolehlivý a vynikající hráč, Lukáš Moravec, který přestoupil do Sokola Vendolí. Sokol Vendolí se po 

několika letech opět do III. třídy přihlásil. Spolu s ním do tohoto klubu přestoupil další náš vynikající hráč Jan Mauer. 

Přejeme jim v novém klubu hodně úspěchů. Ještě před začátkem sezóny a také v jejím průběhu se nám podařilo 

zajistit další čtyři hráče, kteří měli zájem v Rohozné hrát, a tím se počet aktivních fotbalistů v našem klubu navýšil na 

22.    

  V naší soutěži je celkem 11 týmů, hraje se dvoukolově, každý s každým, doma a venku, a po odehrání všech zápasů 

bude soutěž rozdělena na týmy, které se umístily na 1. - 6. a 7. - 11. místě. Obě skupiny pak budou hrát každý  

s každým, první o vítěze soutěže a o postup do okresního přeboru, druhá o umístění. Body ze základní části týmům 

zůstávají.  

  Letošní fotbalová sezóna 2019 - 2020 začala 11. srpna v Linharticích (prohra 2:1) a poslední domácí zápas se 

uskutečnil v Rohozné 2. listopadu. Zde jsme zvítězili nad Moravskou Třebovou „C“ 3:1. Rok 2019 jsme ukončili 

zápasem 9. listopadu v Křenově (remíza 2 : 2). Po odehraném podzimu (13 zápasů) máme celkem 22 bodů a jsme na 

4. místě. Nejlepším střelcem týmu je Libor Boháček, který vstřelil 7 branek a je na celkovém 8. místě v tabulce střelců 

III. třídy. 

  Mimo samotné fotbalové činnosti musíme také zajišťovat chod klubu a udržovat areál místního fotbalového 

stadionu. 



  Ke zkvalitnění a rozšíření kulturního života v obci, a také z důvodu zajištění financí na činnost klubu, jsme kromě 

pravidelných fotbalových utkání, tak jako každý rok, i letos uspořádali tyto akce:  

v lednu vepřové hody, v únoru sportovní ples, v březnu se uskutečnila valná hromada, v dubnu tradiční pálení 

čarodějnic s ohňostrojem a létající čarodějnicí. Tradičně se o náklady na ohňostroj dělíme s obcí, která přispívá 50 % 

(4 000,- Kč). V květnu se uskutečnil sběr železného šrotu. Celou loňskou zimu se také téměř každou neděli konaly 

brigády na kácení stromů v areálu stadionu. Přerostlé a nebezpečně vykloněné stromy byly pokáceny. Z nich jsme 

nařezali prkna a fošny na lavičky a případné opravy. Upravena byla také hrazda a plocha pod ruskými kuželkami. 

Plocha byla zhotovena z gumové dlažby a usazena do obrubníků. Hrazda byla zvýšena a prodloužena, aby její 

parametry odpovídaly předpisům pro ruské kuželky. Uskutečnily se také vnitřní úpravy kabin. V šatnách domácích  

a hostů byla vykopána stará popraskaná podlaha, položena izolace a byl udělán nový beton, na který byla položena 

nová dlažba. Dále byly pořízeny do šaten nové lavičky a věšáky a kabiny byly kompletně vymalovány. V měsíci srpnu 

a září jsme si také s předstihem svépomocí připravili dřevo na hranici, kterou stavíme na tradiční pálení čarodějnic. 

Část přiléhajícího smrkového porostu u stadionu byla totiž napadena lýkožroutem smrkovým, a tak jsme této 

příležitosti využili, abychom nemuseli, tak jako vždy, dříví těžit a dovážet z větší vzdálenosti. Na příští rok máme tedy 

dřevo připraveno.     

  V červnu se nám podařilo zajistit 20 lístků na utkání 

naší fotbalové reprezentace, a tak jsme v pondělí  

10. června vyrazili na kvalifikační utkání na EURO 2020 

do Olomouce. Naši reprezentanti vyhráli nad Černou 

Horou 3:0, a tak jsme byli všichni spokojeni, jak 

s výsledkem, tak i s atmosférou na fotbalovém Andrově 

stadionu. 

 

  Za finanční spoluúčasti Obce Rohozná jsme 16. listopadu na stadionu uspořádali tradiční Martinský lampiónový 

průvod. Téměř padesát dětí s rodiči se přišlo zúčastnit průvodu, opéci si párek na ohni a pobavit se. Každé dítě bylo 

obdarováno balíčkem sladkostí, který uhradila Obec Rohozná.   

 

  V současné době má náš klub 95 členů, z toho je 55 členů registrovaných ve Fotbalové  

asociaci České republiky. Nejstarším členem klubu je pan Oldřich Sattler, který je také zároveň 

nejstarším mužem v Rohozné. Letos 8. září oslavil své 90. narozeniny. Společně se zástupci obce 

Rohozná jsme mu byli k jeho významnému jubileu za Sportovní klub poblahopřát a společně 

jeho narozeniny oslavit. Mnoho zdraví do dalších let, Oldo.  

 

  Přestože jsme malý klub a hrajeme poslední fotbalovou soutěž, naše náklady na hlavní  

a vedlejší činnost v loňském roce přesáhly 230 000,- Kč, proto se snažíme veškeré práce zajišťovat sami brigádnickou 

činností našich členů a příznivců. Poděkování patří proto všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na zajištění 

chodu klubu a tím i na zachování fotbalu v Rohozné, ať už svojí dobrovolnou prací nebo finanční či materiální 

podporou. Poděkování patří Obci Rohozná za podporu a finanční dotaci ve výši 20 000,- Kč na činnost našeho klubu  

v roce 2019.  

  Těšíme se na Vás při našich fotbalových utkáních a kulturních akcích, které pořádáme. Zachovejte nám svoji přízeň. 

Přejeme všem příjemné prožití vánoc a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.  

 



 

   Smutnou zprávou pro nás všechny, kteří se fotbalu věnujeme, bylo, že nás tento 

 rok navždy opustili dva naši dlouholetí obětaví členové, fotbalisti, naši dobří 

 kamarádi a lidé 

 

     
16. dubna, ve věku 60 let pan Petr 
Jandl. Naposledy jsme se s ním 
rozloučili 24. dubna v obřadní síni 
v Poličce. 
 
    
 

    
6. října, ve věku 66 let pan Zdeněk 
Klešč. Naposledy jsme se s ním 
rozloučili 10. října v kostele sv. 
Bartoloměje v Březové nad 
Svitavou. 
    
   

 
Děkujeme jim za vše, co pro náš klub vykonali. Čest jejich památce. 

                                                                                                                                                                                              V. Ž.                                              

 
Myslivost v Rohozné 

  Po delší odmlce ve zpravodaji nám dovolte, Vážení čtenáři, krátký příspěvek od mysliveckého spolku Rohozná. Právě 

v době Vánoc je ten správný čas k zamyšlení, co jsme udělali, a  co naopak musíme udělat v roce příštím. Náš spolek 

hospodaří v honitbě, která kopíruje katastr obce, a můžeme ji rozdělit do čtyř přírodních lokalit. Velké lány, Na 

drahách, příkré stráně Na končinách, Nový les se smrkovou monokulturou a remízky Na bídě. V každé této části má 

zvěř jiné zvyklosti, je zde odlišná přirozená potrava a klidové zóny. Hlavní zvěří je srnčí, dančí a černá. Můžeme se 

pochlubit, že jsme v uplynulých letech udělali taková opatření v chovu zvěře, jejichž výsledek se právě nyní ukazuje. 

Jistě si položíte otázku, jak je možné uvědoměle chovat zvěř, když tato stále někde pobíhá, žije skrytě. Vše je 

založeno na trpělivém pozorování zvyků, míst, kde se zvěř objevuje a hodnocení její tělesné kondice. Tato činnost 

vyžaduje od každého myslivce mnoho hodin strávených ve svém úseku, tak abychom mohli společně vyhodnotit 

potřebu odlovu slabých kusů, zimního přikrmování nebo opatření ke snížení škod na lesních nebo polních kulturách. 

Společně také rozhodujeme, kdo bude odměněn možností ulovení trofejového kusu. Toto jsou základní předpoklady 

úspěšného chovu divoce žijící zvěře. O tom, že jsme nastoupili na dobrou cestu, svědčí ocenění našich trofejí na 

chovatelských přehlídkách. U dančí zvěře jsme několikrát dosáhli na zlatou medaili. U zvěře srnčí se nám podařilo 

celkové zesílení hmotnosti lovených kusů, a i u této zvěře nám cinkla historická medaile - bronzová. 

  Také se nám podařilo splnit přání našich předchůdců, mít vlastní zázemí pro spolkovou činnost a hospodaření 

s ulovenou zvěřinou. U nové chaty snad již v příštím roce dokončíme úpravu terénu, se kterou jsme čekali na vyřízení 

pozemkových úprav. Děkujeme touto cestou obci za dovoz materiálu a našim místním řemeslníkům za odborné 

práce. 

  A nyní nám dovolte jedno malé postesknutí. Myslivost vychází především ze vztahu k přírodě. Bohužel příroda nám 

mizí před očima a jedním z důsledků je i změna v chování zvěře. V médiích je nám prezentováno, že stavy zvěře jsou 

neúměrně vysoké. Pohled myslivce takový není. Zvěř se začala sdružovat a migrovat za lepšími podmínkami. Z jejího 

hlediska jsou lepší podmínky lány kukuřic a řepky, které může půl roku v klidu spásat. V těchto neprostupných 

plodinách prakticky nelze provádět potřebný odlov ročního přírůstku.  Po sklizni se zvěř vrátí do lesa, kde nalezne 

čerstvě vysázené stromečky. Když už nejsou stromečky, přesune se do příkop k silnicím. Důsledky jsou známé. Na 

myslivce nadávají řidiči, majitelé lesa i zemědělci. Nikoho už nezajímá, že je někde na klidném místě krmelec, aby se 

zde zvěř držela. Taková řepka v zimním období je pro zvěř učiněná pochoutka. Rychle roste, je měkká nemusí se moc 

přežvykovat. Řepka v sobě nese řadu toxických látek, způsobující malátnost, průjmy a úhyn.  Je to jako s populárními 

brambůrkami u člověka. Dokud není sáček prázdný, stále se chroupe, i když ve složení je tolik soli a přepálených tuků, 

které by stačily na přípravu tří obědů pro celou rodinu. Přirozené obnovy lesa vysemeněním si zvěř nevšimne, ale 



uměle vypěstované a zasazené stromky jsou přece měkké, tak ukousne terminální výhon. A proč je zvěř v příkopech? 

Tam je jediná pravidelně sečená měkká tráva, potřebná vláknina pro dobré trávení. Pak už je jen dezorientace 

z jedoucího automobilu a pojistná událost je na světě. Zkuste nalézt v lánu kukuřice trávu. Pastviny a louky jsou pro 

zvěř dobrým úkrytem i potravní nabídkou. Do chvíle, než přijede řezačka, před jejímž záběrem není úniku. Takže 

pokud myslivec sečte všechny takto zmařené kusy, zjistí, že stavy zvěře pomalu klesají. 

  A nyní zpět do naší honitby. Nyní nás potkáte většinou 

s batohem na zádech, doplňujeme krmelce. Pokud 

narazíte na krmelec, trochu jsme změnili tradičně zažité 

seno. Zvěři předkládáme vojtěškové granule, které v sobě 

nesou všechny potřebné minerální látky a výživu. Žebřiny 

krmelců plníme senem nebo usušenými výhonky 

ovocných stromků až v době trvalé sněhové pokrývky.  

Uskutečníme dvě naháňky na černou a škodnou zvěř. 

Výsledky naší práce budete moci posoudit i ochutnat na 

tradičním plese 11. ledna. 

  V příštím roce bychom chtěli uskutečnit procházku pro veřejnost, abychom ukázali něco z myslivecké latiny nebo 

odpověděli na zvídavé otázky. 

Přejeme všem čtenářům hodně zdraví a čistou přírodu. 

Myslivosti a přírodě Zdar! 

 

 

Plesy v Rohozné 

 11. 1. 2020 Myslivecký ples  

    8. 2. 2020 Sportovní ples 

 22. 2. 2020 Hasičský ples 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří mi pomáhali při nešťastné, tragické události 8. 3. 2019, zvláště pak 

paní ředitelce Bc. Dagmar Pachovské, panu Jaroslavu Boušemu, starostovi obce panu Vladimíru Židkovi, hasičům  

z Rohozné a posádce zdravotnické záchranné služby. Dále děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem, 

Karlem Benešem do obřadní síně ve Svitavách dne 15. 3. 2019. 

Helena Benešová, Rohozná 133 

 


