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Informace z obce…. 
Vážení spoluobčané, 

konečně se nám podařilo v tomto měsíci to, že bylo zahájeno řízení o umístění 
stavby na veškeré inženýrské sítě na parcelách u stadionu. Předpokládáme tedy, že 
po prázdninách bychom mohli začít s realizací jednotlivých staveb (voda, plyn, 
kanalizace, veřejné osvětlení a část komunikací). 
 
Ihned po ukončení všech naplánovaných kulturních akcí se v měsíci dubnu začalo ve 
společenském domě s pracemi na odvlhčení budovy. Po provedeném odborném 
posouzení a návrhu postupu prací bylo odstraněno obložení i parkety v celém 
prostoru sálu a do výše obložení otlučena stará omítka. Byl proveden přepad ze 
studny za budovou a místo, kde se objevila dřevomorka, bylo ošetřeno. V současné 
době se provedla tlaková injektáž obvodových zdí, aby se zabránilo vzlínání zemní 
vlhkosti do zdí. Ještě budeme muset po celém vnitřním obvodu původní staré 
sokolovny odebrat část podlah, abychom mohli řádně odizolovat podlahu. Stávající 
izolace zdí byla totiž níž než izolace podlah a nebyly spolu propojeny. Většinu 
přípravných prací dělají naši zaměstnanci.  
Počítáme také, že po opravě nebo ještě v jejím průběhu by byl do budovy přiveden 
plyn a nainstalováno do sálu plynové vytápění.  
 
Jako každoročně se počítá s výměnou několika uzávěrů na hlavním vodovodním 
řadu a výměnou několika hydrantů. Cena vody zůstává pro letošní rok stejná jako  
vloni, tj. 25,- Kč/m

3
, ačkoliv cena, která vychází z cenového porovnání všech 

položek, je 36,- Kč/m
3
. Cena vody může být takto nízká proto, že se snažíme co 

nejvíce prací zajistit svépomocí a veškerou administrativní činnost hradí obec ze 
svého rozpočtu. 
 
Začali jsme také přípravné práce na místě, kde bychom chtěli ukládat odpad 
z veřejné zeleně a ze zahrad. Pozemek se nachází na horním konci za areálem 
zemědělského střediska. Počítáme s tím, že by příští rok toto místo již mohlo sloužit 
plánovanému účelu. Zatím upozorňujeme občany, že zde stále platí zákaz skládky a 
nelze sem žádný odpad ukládat. 
 
S nějakou výraznější rekonstrukcí nebo opravami místních komunikací se v letošním 
roce nepočítá. Finanční prostředky jsou povětšinou vyčleněny na zasíťování parcel 
a opravu Společenského domu. 
 
Také se nám podařilo získat dotaci na opravu střechy hasičské zbrojnice, takže by 
budova měla mít letos již novou střechu.  Do školní jídelny byl pořízen nový 
elektrický varný kotel.  
 
Děkujeme za vstřícné a ochotné jednání při prodeji pozemků obci manželům 
Javůrkovým, Točíkovým, paní Fidlerové a panu Eherenbergerovi. 

                                                         
V každém směru při 

příjezdu do obce Rohozná byly 
v měsíci květnu nainstalovány  

nové uvítací tabule. 
 

Děkujeme tímto manželům 
Zelenkovým, panu Illovi 

a Ing. Škrancovi za vstřícnost při jejich 
osazování. 

 

 
Žádáme občany, kteří by prodávali v našem katastrálním území své pozemky, aby oslovili jako potencionálního 
kupce i obec. Obec Rohozná má především zájem o pozemky, na kterých se nacházejí různé přístupové cesty do 
lesů a k ostatním pozemkům. Jde nám o to, abychom do budoucna předešli problémům s přístupem k pozemkům.   
Děkujeme.  



 Žádáme vás všechny, kteří třídíte odpad, abyste při ukládání jakéhokoliv odpadu (plastů, skla, papíru a odpadu ze 
zahrad) ukládali tento odpad do kontejnerů a do kompostérů, nikoliv vedle. Zajedno pak není na takováto sběrná místa 
pěkný pohled, když se kolem válejí pytle s odpadem a za další potom naši obecní zaměstnanci sbírají tento odpad 
rozlítaný po obci. I v okolí těchto sběrných míst žijí obyvatelé a chtějí mít kolem svých domů pěkné prostředí. Pokud 
nevíte, kam uložit ten či onen odpad, neostýchejte se a zavolejte nebo se stavte přímo na obecním úřadě. 
 

 Dále bych vás chtěl upozornit, že při hromadných sběrech organizovaných obcí (velkoobjemový, nebezpečný odpad, sběr 
železa a papíru) se věci, které uložíte na místo, určené obcí, stávají majetkem obce a není proto možné trhat igelitové 
pytle, vysypávat jejich obsah a prohrabávat, co je v nich, tak jak to někteří občané letos dělali. To, co naši zaměstnanci 
jeden den uklidili, tak večer někteří občané roztrhali a naši zaměstnanci měli práci navíc. Vždy je potřeba se domluvit na 
obecním úřadě nebo přímo s pracovníky, kteří toto místo zajišťují.                                                                    Starosta V. Židek 
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Život v obci podle čísel 
 

K dnešnímu dni máme 642 trvale přihlášených 

obyvatel. 

Narození 2016 – 7 / 2017 – 1 

Úmrtí 2016 – 8 / 2017 – 5 

Odstěhovaní 2016 – 6 / 2017 – 6 

Přihlášení 2016 – 22 / 2017 – 13. 

Dětí do 15 let je u nás 81. 

Padesátiletých 8, šedesátiletých 6, sedmdesátku letos 

oslaví 9 občanů, osmdesátiletí 4 a úctyhodných  

86ti  až  95ti  letých žije v Rohozné 21 spoluobčanů. 

 

Nejstarší u nás  žijící občankou  je paní Vlasta 

Herčíková (95let) a nejstarším mužem   

pan Miroslav Marek (90let).  

Přejeme pevné zdraví!       
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                    

 

Novinky v knihovně 

 
 

 

Ke konci ledna letošního roku, ukončil svoji činnost 
knihovníka v naší obecní knihovně 

pan František Báča z č. p. 58. Tuto činnost vykonával 
téměř 41 let a to od dubna 1976 do konce ledna 

letošního roku. Za tuto dobu nashromáždil v naší 
knihovně více jak 5000 knih a čtyřikrát ji celou 

stěhoval. 
 

Zastupitelstvo obce vyslovilo ve svém usnesení 
Františkovi poděkování za jeho poctivou a obětavou 

práci a v souvislosti s ukončením jeho činnosti 
knihovníka ho odměnilo věcným darem. Od ledna 

letošního roku máme novou knihovnici, kterou je Mgr. 
Dana Hromádková

 

Vážení čtenáři, 

 

v uplynulých týdnech prošla místní knihovna malou 

reorganizací. Už v ní nebudete pravidelně potkávat 

usměvavého a vždy ochotného pana Františka Báču, který  

se o knihovnu a své čtenáře po dlouhá léta velmi dobře 

staral. Pokusím se v jeho práci pokračovat a budu se snažit, 

aby i nadále byla pro vás knihovna příjemným místem.  

  

Pracovnice poličské knihovny provedly v dubnu revizi celého 

knižního fondu a některé knihy doporučily vyřadit. Tím sice 

ubylo v rohozenské knihovně knih, ale i tak jich máme pro 

všechny čtenáře dostatek. Můžete si vypůjčit beletrii –  

na výběr máte romány pro ženy, detektivky, historické romány, 

zlatý fond české i světové literatury a další prózu. Sáhnete-li 

raději po naučné knize, určitě si vyberete takovou, která vás 

bude zajímat. Součástí knihovny zůstal koutek pro nejmladší 

čtenáře – je tu spousta krásných knih pro děti různého věku, 

pro nejmenší děti stoleček s pastelkami a chystáme i 

„povalovací zónu“s kobercem. Všichni návštěvníci knihovny 

mohou usednout k počítači s připojením k internetu.  

Vždy dvakrát do roka (obvykle v květnu a listopadu) dostává 

knihovna nové knihy z tzv. výměnného fondu. A věřte, že zase 

bude z čeho vybírat. 

Pokud byste přesto nenašli v naší knihovně to, co si chcete 

přečíst, můžeme vám požadovanou knihu vypůjčit z jiné 

knihovny a do Rohozné přivézt. Na přečtení takhle zapůjčené 

knihy máte jeden měsíc, poté ji musíte zase vrátit. 

 

Knihovna je otevřena i nadále vždy v pondělí 

a v pátek od 15.30 do 17.30 hod. 
 

Máte-li jiný požadavek, 

napište mi na e-mail dhromadkova@seznam.cz nebo řekněte 

osobně v knihovně. Protože s prací knihovnice začínám, ráda 

uvítám vaše připomínky a nápady.                                                               

                                                                      Dana Hromádková  

 

V červenci a srpnu bude knihovna otevřena pouze 

v pondělí od 15.30 do 19.00 hod.  
 



AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb) 
SO AZASS vznikl v první polovině roku 1998 jako 

"Zájmové sdružení měst a obcí na podporu poličské 

nemocnice". Sdružení vytvořily města a obce spádového 

území poličské nemocnice s cílem převzít majetek poličské 

nemocnice po jeho neúspěšné privatizaci a samostatně ji 

spravovat a provozovat. Dne 1.6.1998 sdružení tento 

majetek od Fondu národního majetku ČR převzalo a od 

1.1.1999 nemocnici provozuje prostřednictvím své 

organizace "Poličské nemocnice, s.r.o.", jíž je svazek (dříve 

sdružení) jediným společníkem. V souladu s legislativními 

změnami došlo od 1.1.2002 ke transformaci sdružení na 

dobrovolný svazek obcí ve smyslu zákona č.128/2000 Sb., 

o obcích a rovněž ke změně názvu na Svazek obcí AZASS.  

Členy svazku je 25 obcí a 2 města poličského regionu.            

 

Vzhledem k tomu, že Rohozná je členskou obcí s aktivní 

klientelou využívajících služeb Domovu Bystré, plánuje 

svazek obcí v blízké budoucnosti vybudovat byty 

s pečovatelskou službou i v naší obci.  

Se záměrem nás přišel osobně seznámit ředitel svazku obcí 

AZASS Ing. Libor Stráník na 16. veřejném zasedání.  

Strategií je vybudovat čtyři byty se sociální službou. Vše se 

odvíjí od dotací, které se AZASSu podaří získat.  

Zastupitelé obce se záměrem souhlasí a pro tento záměr nabídli pozemek u bývalého zahradnictví „Farskou zahradu“. 

Přítomní byli seznámeni s činností a rozsahem služeb, které AZASS poskytuje.  

Domov důchodců v Poličce a Domov pro seniory v Bystrém, Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a rekondičních pomůcek, 

Sociálně aktivační služby, Sociální rehabilitace, Pečovatelská služba.                                                                                       J.H.                                                                                       

 

Školní jídelna bude o prázdninách mimo provoz od 31. 7. – 11. 8. 2017 
 

 Přejeme občanům nebo občanovi, který odcizil na hřbitově z květináčů nově vysázené sazenice 
afrikánů, aby mu pěkně rostly a přinesly mu tím radost.  
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ Velikonočním tvořením jsme chtěli navázat neboli obnovit úspěšné, ale již téměř 

zapomenuté Velikonoční perníčkování, které celorodinně  pořádali  Báčovi v minulých letech. Na sobotu 1. dubna bylo pro 

veřejnost v klubovně v Obecním domě připraveno mnoho různorodého materiálu k tvoření dekorací symbolizujících svátky jara. 

Zdobili jsme medové perníčky, věnečky z proutí, malovali vajíčka. Lepili, voskovali, vázali…, každý dle své fantazie a kreativity 

či inspirovaný již připravenými dekoracemi.  Všichni tvořiví si samozřejmě své pěkné výrobky odnášeli domů. 

A aby šlo vše lépe od ruky, nechybělo malé občerstvení - výborné linecké cukroví, beránek, káva, čaj. 

 Děkuji paní Haně Cupalové a Haně Jandové a Daně Hromádkové za  čas, ochotu a důslednost  při přípravě  celé akce.  

Díky patří i Zdeňkovi Kloudovi, který za celé odpoledne napletl desítky pěkných pomlázek. 

 

Podobnou akci plánujeme i před Vánocemi.                        
                                                                              J. Hartlová 

 

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

 

 

                                 GRAVIR, 569 72, Rohozná 349 

Web: www.gravir.cz  Mobil: 732 201 766 
 

Vyrábíme potisk dárkových a firemních předmětů.  

Jsme zaměřeni na pískování skla, potisky triček, hrnků, kšiltovek a 

dalších předmětů. Veškeré zboží zhotovíme již od 1 ks dle Vašeho 

požadavku. 

 



Jak se máme v mateřské škole  

Ráda bych vás informovala o dění v mateřské škole. Během školního roku nám přibyla další 
kamarádka. Tak máme nyní ve školce 16 dětí.  

 

Kromě činností vyplývajících ze školního vzdělávacího plánu se děti účastnily několika divadelních představení. V 
únoru jsme zhlédli vystoupení pražského divadelního souboru s pohádkou Sůl nad zlato, v březnu si děti zazpívaly při 
putování Loudáčka a Pospícháčka v Pohádce z budíku, v dubnu jsme navštívili vystoupení hudebního divadla Hrátky 
na pohádky. Na všechna divadelní přestavení jsme vyjeli do Svitav.  

V únoru jsme se vypravili do Poličky, kde probíhala v městském muzeu výstava s názvem „Půdní archeologie a 
nafukovací hračky“ v malbách Miroslavy Zychové, poličské rodačky žijící v Hlinsku. Děti zde plnily různé úkoly. 
Protřednictvím Foukacích povídek Petra Nikla rozvíjely představivost a fantazii na téma zvířátek z umělých hmot. 
Nakonec si ve skupinkách vyrobily různá zátiší z polystyrenových výplní a jiného recyklovatelného materiálu. V březnu 
jsme se společně s rodiči a dětmi sešli v MŠ při výrobě různých velikonočních dekorací v rámci Velikonočních 
tvořivých dílniček. V pondělí 3. dubna navštívil naši školku s interaktivním programem „Dravci“ p. Jaromír Šulc. Dětem 
přivezl ukázat různé dravce a šelmy, o kterých nejen poutavě vyprávěl, ale také umožnil některým odvážlivcům krmit 
je přímo z ruky. Ve středu 12. dubna jsme uskutečnili sběr papíru. Vytěžené peníze použijeme, jak je již tradicí, na 
částečné pokrytí nákladů na ceny vstupného do divadel, kin a jiných akcí pro děti. V měsíci dubnu proběhl zápis do 
prvních tříd základních škol. V tomto školním roce nás opustí dvě předškolačky. Děvčatům přejeme, aby se jim ve 
škole líbilo, aby pro ně byla škola zajímavá a přínosná, aby si zde brzy našly nové kamarády a za námi se při různých 
příležitostech rády vracely. Zápis do naší mateřské školy poběhne 2. a 3. května (podrobné informace naleznete na 
internetových stránkách mateřské školy www.msrohozna.cz ). V tomto týdnu začínáme jezdit na plavecký výcvik do 
Svitav. Pro maminky, babičky, tety a známé připravujeme s dětmi na pátek 12. května vystoupení k oslavě Dne 
matek. Do konce roku nás čeká ještě několik akcí (muzeum, dopravní hřiště, fotografování dětí, loučení s předškoláky, 
den dětí aj.). Ráda bych přiblížila alespoň dvě. První z nich je zážitkové dopoledne s názvem „Všichni pod jednou střechou“. 

22. května se budova MŠ stane místem, kde si budou moci nejen děti z naší školky, ale i děti z MŠ Starý Svojanov a MŠ Banín 

vyzkoušet, jak se žije lidem s různým zdravotním omezením. Poznají, co mají tito lidé rádi, a jak si s nimi můžeme hrát a 

pracovat. Účast a přispění přislíbili pracovníci SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné Brno, paní Okáčová z firmy „U lamáka“ 

z Ústupu se psy pro canesterapii a muzikoterapeuti „Zeměznění“. Technické zázemí, pomůcky a přístroje nám zapůjčí Domov na 

zámku Bystré. Cílem tohoto setkání je budování respektu jeden k druhému na základě o sobě získaných poznatků. Druhá 

připravovaná akce, na kterou se děti moc těší, je školní výlet. Tentokrát pojedeme na zámek Potštejn, kde se zúčastníme zábavně 

vzdělávacího programu „Škola magie, pokusů a vynálezů“. Pokračovat budeme do obory v Častolovicích. Na výlet s námi 

společně pojedou i mnozí rodiče dětí. Snad nám vyjde počasí a nestane se nic, co by nám zkazilo náladu. Zažili jsme a zažíváme 

toho ve školce spoustu. Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem těm, bez kterých by vše nebylo možné, těm, kteří nám 

poskytli ať finanční či věcné dary, nebo je pomohli zprostředkovat, konkrétně paní Živě Klausbergerové a paní Lence Dlouhé, 

rodičům a přátelům, kteří s námi sbírali papír, těm, kteří pomohou vždy minimálně radou, když je o to požádám. Jednoduše všem 

těm, kterým není dění v MŠ lhostejné. Můj příspěvek se blíží ke konci stejně jako letošní školní rok – můj první školní rok mezi 

vámi. Je toho hodně o čem by se dalo psát a co by určitě stálo za připomenutí.  



O každodenních radostech a strastech dětí, o jejich touhách a plánech, které nemají hranic, o jejich čistotě, bezelstnosti 

 a pravdomluvnosti, která mnohdy nás dospělé postaví pevně nohama na zem.  

 

O lidech, kteří neměří čas, když jde o dobrou věc, kteří vymýšlejí další a další věci, jak udělat obyčejný den pro děti něčím 

zajímavý. O snaze učit děti odmalinka myslet, najít si svou cestu, bádat, zkoumat a nevzdávat se.  

Nevidět jen jednu pravdu, ale přemýšlet a mít svůj úsudek a ten si obhájit. Tak třeba zase někdy příště.. Hezké léto!            

 

                                                                                                                                                                                Dagmar Pachovská                                                                                    

 

 

                                             Co způsobilo o týden posunuté pálení čarodějnic – 

- poděkování pomezským hasičům 
 

 Při letošním, posunutém pálení čarodějnic nešlo přehlédnout, 

že poprvé požární ochranu této akce nezajišťovali naši 

rohozenští hasiči, ale jednotka hasičů z Pomezí. Naši hasiči 

nebyli schopni a hlavně ochotni na tento termín na stadion 

s hasičskou cisternou přijet s tím, že na stadion nepojedou. 

Myslím si, že je to poprvé v historii obce, i všech hasičských 

jednotek, kdy hasiči odmítli na přímou výzvu starosty vyjet. 

Oslovil jsem proto starosty několika okolních obcí o pomoc 

 při zajištění této akce, a ačkoliv v Pomezí připravovali 

 na druhý den velkou hasičskou soutěž družstev, se kterou měli 

plno práce, zcela ochotně do Rohozné přijeli. 

Vzhledem k nastalé situaci, kdy jednotka svým způsobem 

odmítla poslušnost obci, které je podřízena a obec je jejím 

zřizovatelem, probíhá v zastupitelstvu diskuse, v jaké formě 

bude nadále v naší obci působit.  

Od roku 2006, kdy jsem nastoupil do funkce starosty, se spolu 

 s ostatními zastupiteli snažím hasiče vybavovat tak, aby byla  

jednotka řádně vybavena a mohla fungovat.  

 

Za posledních 10 let jsme investovali do vybavení a do provozu 

jednotky více jak 1 700 000,- Kč. Neustále se ovšem setkávám s 

názorem, že starosta je největší škůdce hasičů a to proto, že je 

předsedou Sportovního klubu a protěžuje fotbalisty.  

 

Obec Rohozná, přispívá každoročně sportovnímu klubu na 

činnost 15 000,-Kč, což je 5 % rozpočtu sportovního klubu a 

0,17% procent obecního rozpočtu.  

Posuďte už sami, o jaké protěžování jde.  

Obec se vždy spolupodílí, většinou formou finančního 

příspěvku, na pořádání různých kulturních akcí, které se v obci 

konají. Vyjma pořádání plesů a zábav.  

Je pravdou, že v posledních letech nejvíce akcí, ať již 

tradičních či ojedinělých, pořádá  Sportovní klub. To ovšem 

nemění nic na možnosti pro ostatní spolky, aby byly aktivnější a 

uspořádaly jakoukoliv akci pro veřejnost za stejných podmínek 

také. 

 

                                    Starosta  V. Židek

 

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

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila 

životnímu prostředí 
Loni občané odevzdali k recyklaci 50 televizí, 6 monitorů a 366 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 (např. CO2) nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti 

ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektro zařízení. Z Certifikátu environmentálního 

vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 50 televizí, 6 monitorů a 366 kg drobných 

spotřebičů. Tím jsme  uspořili16,10 MWh elektřiny, 800,11 litrů ropy,76,54m
3
 vody a 0,75 tun  primárních surovin. Navíc jsme 

snížili emise skleníkových plynů o 3,51 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 16,09 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 velký dík. Studie LCA posuzuje 

systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a 

zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci 

byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, 

vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech 

aspektech. 

           Ve spolupráci s občanským sdružením  Pontopilis se v sobotu 1. července 2017 

od 10:00 hodin uskuteční na místním fotbalovém stadionu celodenní akce 

Fotbal pro rozvoj – kopeme za lepší svět, což je malý fotbálek (podle pravidel fair play)  

smíšených týmů (muži - ženy)  s doprovodným programem (výtvarné workshopy pro děti, 

koncert aj.)Více informací na http://pontopolis.cz/ 

http://pontopolis.cz/


Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní 

prostředí 
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, 

představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu 

jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.        

„Úsporky“ do koše nepatří 

Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech 

však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či 

lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho 

let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, 

nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje 

kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a 

recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.  
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do 

sběrného dvora. 

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního 

odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z 

organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť 

může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou 

soustavu. 

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami 

Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, které se 

nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400 sběrných míst.  

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz. 

Obec Rohozná má malou sběrnou nádobu umístěnou v Obecním domě.  

Sběrné místo, které se v Rohozné čp.140 nachází, je otevřeno Po-Pá 12:00 – 15:30 (po domluvě na obecním úřadě, tel: 

461 595 176). Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru 

obce.

…………………………………………………………………………………………….................

Sportovní klub Rohozná 
Sportovní klub se po sportovním plese v únoru a valné hromadě, která byla v měsíci březnu, začal 

připravovat na jarní sezonu, ve které se nám ovšem vůbec nedaří a z jarních zápasů se nám podařilo 

zatím vyhrát jen jediný zápas. Jsme na posledním místě v okresním přeboru a zcela jistě sestoupíme 

do III. třídy, protože je velká pravděpodobnost, že budou sestupovat poslední čtyři týmy. Neustále 

bojujeme s nedostatkem hráčů, ať už z důvodů zranění nebo pracovních povinností hráčů. Jak začne 

(a jestli vůbec) příští fotbalový ročník v Rohozné, si proto vůbec netroufáme odhadnout.   

 

V dubnu jsme připravili  tradiční pálení čarodějnic, které jsme se  letos rozhodli o týden odložit kvůli špatnému  počasí. 

Samozřejmě se hned ozvaly hlasy, jak je možné odložit čarodějnice, když jsou přeci dané na 30. dubna. Odloženo bylo však pouze 

jejich pálení, které proběhlo hned příští týden a jak se ukázalo, byla to dobrá volba. Návštěvnost byla dobrá, vylepšená letící 

čarodějnice přiletěla, ohňostroj se také  líbil, a hlavně bylo teplé a pěkné počasí. Musím tady říci, že tato akce je poměrně náročná, 

jak na fyzickou práci, tak i s ohledem na finance, které se do ní musí předem vložit. Vzhledem k tomu, že zde ani nevybíráme 

vstupné, musíme počítat s určitým počtem návštěvníků a nemůžeme si dovolit spálit hranici a vyhodit kolik tisíc korun jen proto, 

abychom tuto akci uskutečnili přesně na datum. Jenom cena za ohňostroj je 8 000,- Kč a podílí se na ní stejným dílem Obec 

Rohozná a Sportovní klub Rohozná. Kritikům, kterým bylo trnem v oku to, že se akce uskutečnila o týden později, mohu jenom 

říci, že klidně příští rok mohou udělat takovou nebo podobnou akci sami. 

V květnu se uskutečnil každoroční sběr železného šrotu. Letošní rok bylo sebráno přes 7 tun tohoto odpadu.                          V. Ž. 

 

                                  Na 22. Července 2017 připravujeme na stadionu akci nazvanou 

Z historie armády České republiky 

Hlavním programem tohoto odpoledne budou 

- ukázky dobových zbraní a prezentace členů. 

Ukázky z vojenské historie legionářů  z 1. sv. války a armády z 2. sv. války 

- útok na opevněný bod německé obrany, který předvedou členové klubu vojenské historie 

- hrací prvky pro děti. 

Snažíme se zajistit pro veřejnost i ukázku výstroje, výzbroje a popřípadě drobné techniky nebo jinou 

ukázku bojového nasazení současné české armády z posádky v Olomouci. 
 

                Hezké slunné léto, příjemnou dovolenou a vydařené prázdniny všem!     

http://www.ekolamp.cz/

