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Vážení spoluobčané, 

rok 2020 se chýlí ke konci a tak mi dovolte, abych se pokusil shrnout vše, co se v naší obci událo. Začátek roku začal 
jako všechny ostatní předchozí roky. Všichni jsme plánovali, co bychom mohli udělat, jak na obci, tak i v soukromí.  
 

 Tříkrálová sbírka 2020, při které se vybralo 3 348,- Kč. 
 

    V letošním roce došlo k dokončení prací na školním dvoře (oprava septiku), takže dnes může být dvůr školky plně 

využíván dětmi z MŠ, dále došlo k rekonstrukci asfaltového povrchu komunikace u stadionu, částečné rekonstrukci 

komunikace od č. p. 286, kterou budou tvořit betonové panely, k rekonstrukci části komunikace za č. p. 371 a k 

výspravě asfaltového povrchu komunikace na Podevsí, vše v celkové hodnotě přes 1 800 000,-Kč. Byla opravena 

střecha márnice a vybudována zpevněná odstavná plocha u hřbitovní zdi u kostela, na kterou jsme obdrželi dotaci  



80 000,- Kč z Pardubického kraje. Upravil se terén za 

přístavbou přístřešku sokolovny, došlo k opravě školního 

bytu (přebroušení parket, oprava elektřiny, oprava WC, 

koupelny a kompletní vymalování) z vlastních nákladů, 

cca 60 000,-Kč. V květnu bylo dokončeno ústřední topení 

v budově hasičárny nákladem 160 000,-Kč. Jednalo se o 

napojení na kotelnu v mateřské škole, i instalaci vnitřního 

rozvodu  topení  a  radiátorů do obou garáží, chodby, WC 

a klubovny. Tím byla ukončena poslední etapa tohoto 

projektu a hasičárnu vytápí plynové tepelné čerpadlo  

mateřské školy a to pomocí teplovodního potrubí 

uloženého do země. Veškeré přípravné a úklidové práce 

v hasičárně zajistili, tak jako to dělají po celý rok v této 

budově, obecní zaměstnanci. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sbírka pro Rohoznou 
    Zorganizovali jsme společnou sbírku na Rohoznou u Jihlavy, kterou postihla velká větrná bouře a napáchala značné 
škody na soukromém i obecním majetku. Kontaktoval jsem tamější starostku paní Štěpánku Šteflovou s nabídkou 
jakékoliv pomoci, která by byla v našich možnostech a měla by pro ně nějaký smysl. Po společném zvážení všeho jsme 
se rozhodli, že nejlepší bude finanční pomoc. Do následné sbírky, kterou jsme na obci zorganizovali, se společně 
zapojili občané naší obce, chalupáři a z organizací i Sportovní klub Rohozná, vybráno bylo celkem 75 000,- Kč. Obec ze 
svého rozpočtu věnovala 45 000,-Kč a následně byla celá částka 120 000,- Kč převedena na účet obce Rohozná u 
Jihlavy. 
Následně jsme byli paní starostkou pozvání na slavnost, kterou měla obec Rohozná u Jihlavy v plánu uspořádat po 
ukončení oprav, které vichřice způsobila. Součástí slavnosti mělo být fotbalové utkání mezi oběma Rohoznými a 
prohlídka obce.  Potěšilo nás to a byli jsme připraveni do Rohozné vyrazit. Předběžná informace o tomto pozvání se 
setkala s velkým ohlasem u našich občanů a myslím, že účast by byla velká. Bohužel se v té době na Jihlavsku rozšířil 
Coronavirus a tak všechny akce v této oblasti musely být zrušeny. Dohodli jsme se s paní starostkou, že jakmile to 
okolnosti dovolí, vzájemně se navštívíme. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ordinace lékařů v obci      
Z kraje roku jsme zakoupili do ordinací lékařů v Rohozné přístroje ke zkvalitnění zdravotní péče pro naše občany. 
 

Do ordinace dětské lékařky byla zakoupena nová dětská váha a přístroj, který má 

název imunologický analyzátor Quick PLUS a slouží pro kvantitativní detekci 

CRP, FOB a Strep A, měří i parametry D-dimer, NT-proBNP, Troponin I. 

 Do ordinace praktického lékaře pro dospělé byl zakoupen přístroj INR, který 
umožňuje provést přímo v ordinaci z jediné kapky krve během 60 vteřin vyšetření 
srážlivosti krve – tzv. INR, je možné okamžitě seznámit pacienta s výsledkem a 
upravit dávkování Warfarinu a dále analyzátor Laura Smart  který měří kompletní 
močovou analýzu. Parametry, které Ize stanovit diagnostickými proužky, jsou: pH, 
bílkovina (ALB), glukóza (GLU), ketony (KET), urobilinogen (UBG), bilirubin (BIL), 
krev (BLD) a dále specifická hmotnost (SG), dusitany (NIT) a leukocyty (LEU). 
Hodnota všech těchto zakoupených přístrojů je 60 000,-Kč Budeme se snažit každoročně takto dovybavovat (po 
konzultaci s lékaři) ordinace, aby naši občané nemuseli kvůli takovýmto vyšetřením jezdit do Bystrého, Poličky či do 
Svitav.  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ukládání odpadu a svozy 
 
Udržujte prosím pořádek v okolí kontejnerů a 
neukládejte odpad mimo kontejnery, pokud jsou plné, 
naši zaměstnanci musí tento odpad uklízet a navíc tím 
porušujete obecně závaznou vyhlášku obce. Zavolejte, 
pokud nevíte kdy a kam který odpad uložit. 
Kontejnery na papír se vyváží pravidelně, každých čtrnáct 
dní ve středu, v týdnu, kdy se sváží popelnice, kontejnery 
na plasty se vyváží také pravidelně každých čtrnáct dní, v 
pátek v týdnu, kdy se sváží popelnice, a kontejnery na 
sklo dle potřeby.  

Samotnou kapitolou je pak údržba zeleně a ukládání 
odpadu ze zahrádek a posekané trávy ze soukromých 
pozemků. Není možné ukládat bez předchozí domluvy 
jakýkoliv odpad ze soukromých pozemků  k  hromadám 
trávy, kterou naši obecní zaměstnanci posečou a 
pohrabou z veřejných prostranství. Vstřícnost obce, která 
tuto službu v nějaké omezené míře začala, zejména pro 
naše starší spoluobčany poskytovat, se začalo zneužívat. 
Je zcela běžné, že lidé posekanou trávu sypou k 
hromadám, které jsou z veřejných prostranství.  V 
současné době při těchto svozech svážíme více jak 
třetinu zeleně ze soukromých pozemků. Není v silách 
obce takovou službu zajišťovat. Stejný problém je 



ukládání trávy a větví ke kompostérům. Pokud není v 
kompostéru místo, musí se uložení mimo kompostér 
domluvit na obecním úřadě nebo odvézt odpad do 
kontejnerů k „Blažkovým“. 
Jediné místo, kam je možné odpad ze zahrádek ukládat,  

jsou kontejnery ve dvoře u „Blažkových“, kde má obec 
svoje technické zázemí. V případě většího množství 
odpadu je možné, po domluvě na obci, uložit zelený 
odpad do oploceného areálu na horním konci u bývalého 
zemědělského střediska.  

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

Navýšení poplatku za komunální odpad  
Pro rok 2021 je stanoven poplatek za komunální odpad na 650,-Kč za občana a rok, nebo za objekt určený 
k individuální rekreaci. Od nového roku budou náklady na svoz, které obec zaplatí svozové firmě, již 792,-
Kč. Rozdíl musí obec doplatit ze svého rozpočtu a využívají se na to prostředky, které obdržíme za 
vytříděný odpad. V letošním roce to bylo téměř 100 000,- Kč.  

 
Děkujeme Vám všem, kteří třídíte odpad ať už komunální nebo ze zahrádek, šetříte tím finanční náklady 
obce i své a hlavně pomáháte obecním zaměstnancům, protože ti pak musí nevytříděný odpad 
přehrabávat a třídit a věřte, že někdy to není vůbec příjemná práce.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hospodaření obce: 

Letos nás, jako všechny ostatní obce v ČR postihl výpadek příjmů ze státního rozpočtu, který znamenal to, že jsme 
obdrželi téměř o 2 000 000,- korun méně, než jsme plánovali. Po mimořádném státním příspěvku 800 000,-Kč a 
hlavně po obdržené dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na již hotovou a zaplacenou akci, kterou byla přístavba 
zadního přístřešku sokolovny ve výši 1 000 000,- Kč, bude náš letošní rozpočet vyrovnaný nebo v mírném přebytku na 
straně příjmů. Žádost na přístřešek k sokolovně jsme podali již v roce 2019. Ačkoliv byla podaná formálně správně, 
tak vzhledem k velkému počtů žadatelů byla zařazena mezi náhradníky a peníze jsme neobdrželi. Letos se na nás 
usmálo štěstí a z náhradních projektů jsme byli vybráni a dotaci zpětně obdrželi.  
Od roku 2006 jsme měli pouze jeden jediný rok, kdy jsme měli více výdajů jak příjmů. Jinak všechny ostatní roky 
hospodaříme s přebytkovým rozpočtem. Hospodaříme poctivě a zodpovědně. Hlavně s ohledem na to, že jsme 
majitelé a provozovatelé obecního vodovodu. To je velký závazek. Musíme být proto vždy  připraveni mít dostatek 
financí pro jakýkoliv nenadálý případ, abychom byli schopni zásobovat obyvatele pitnou vodou. Obec Rohozná má 
dostatek finančních rezerv na svých účtech, abychom mohli plánovat a hospodařit s klidnou duší, (pokud někdo tvrdí 
opak, tak lže).  Nevěřte zlým a závistivým lidem, kteří toto tvrdí, každý z vás má možnost se o hospodaření obce 
přesvědčit sám osobně na obecním úřadě. Informace o rozpočtu jsou na stránkách naší obce a rozklikávací rozpočty 

všech obcí a měst jsou pak na stránkách ministerstva financí ČR, https://monitor.statnipokladna.cz/. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nový dopravní automobil pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce 

 
Začátkem října předal zástupce firmy Ford Vysoké Mýto 
starostovi obce dopravní automobil Ford Transit. Jde o 
devítimístný automobil, který bude sloužit pro potřeby 

obce a jednotky sboru dobrovolných hasičů.  Automobil 
jsme pořídili s dotační pomocí GŘ HZS 450 000,-Kč a 
Pardubického kraje 300 000,-Kč. Celkové náklady na 
automobil činily 1 045 000,-Kč. V letošním roce jsme 
investovali do výjezdové jednotky a budovy hasičárny, 
která tvoří základnu naší jednotky, více jak 1 300 000,-Kč. 

 

     

https://monitor.statnipokladna.cz/


 
 V letošním roce jsme plánovali začít i s radikální obnovou veřejného dětského hřiště u dolní školy. 

Vyhodnocení žádostí o dotace na ministerstvu pro místní rozvoj se ovšem letos opozdilo a výsledek, že jsme 

úspěšní, jsme se dozvěděli až koncem srpna. Po dodání dalších podkladů, provedení výběrového řízení na 

dodavatele a vzhledem k dodacím lhůtám jednotlivých herních prvků, začneme, jakmile počasí dovolí, hned 

začátkem příštího roku. Bude se jednat o instalaci všech nových prvků pro různé věkové kategorie, vč. prvků 

pro dospělé, terénní úpravy a nové oplocení celého hřiště. Rozpočet na toto hřiště je přes 1 390 000,-Kč, z 

toho dotace činí 970 000,-Kč.  

 Obec v letošním roce prodala poslední z parcel u stadionu, takže všechny jsou již obsazené. Na osmi už domy 

stojí a na čtyři zbylé se připravují projektové dokumentace, aby na nich budoucí majitelé a občané Rohozné 

mohli stavět. Nové parcely by měly být po zasíťování na pozemku, který obec koupila naproti obecnímu úřadu. 

Počítá se zde s vybudováním odstavné plochy pro osobní automobily, autobusovou zastávkou a celkem se 

čtyřmi stavebními parcelami. V tomto prostoru by měla být umístěna i zrekonstruovaná socha Sv. Jana 

Křtitele. Zatím zde probíhá demolice stávajícího rodinného domu. Všechny práce, mimo právě probíhajícího 

bourání obvodového zdiva, prováděli od jarních měsíců naši zaměstnanci a odvedli zde obrovský kus dobré 

práce.  

 Pro letošní sezónní práce jsme zaměstnali celkem pět pracovníků, z toho byli dva s příspěvkem na mzdy z 

úřadu práce a zbylé tři jsme museli uhradit z vlastního obecního rozpočtu. Važme si jejich práce, kterou pro 

nás dělají, a snažme se jim všichni práci ulehčit, protože to jsou zejména oni, kteří se starají o to, aby v naší 

obci bylo čisto, uklizeno a pěkné prostředí. Děkuji jim všem.   

 V obecním lese se vytěžilo cca přes 50 m3 dřeva. Jednalo se o stromy napadené kůrovcem a vývraty. Po 

vytěženém dříví provedli naši zaměstnanci úklid po těžbě a postavili oplocenku, následně zde bylo vysázeno 

1000 ks dubů. 

 Ve vodním hospodářství byly vyměněny čtyři podzemní hydranty za nadzemní, provedena výměna jednoho 

uzavíracího sekčního šoupěte na hlavním řadu a zhotoveno 8 nových domovních vodovodních přípojek. 

Celkově jsem letos do obnovy, údržby a provozu obecního vodovodu investovali více jak 440 000,-Kč. Porucha 

byla letos jenom jedna a to na domovní přípojce k č. p. 119. Většina poruch se nám objevuje na navrtávacích 

pasech u domovních přípojek. Plánujeme tedy jejich postupné výměny.  

 Chtěl bych Vás všechny, osobně ale i jménem vedení obce, opakovaně požádat a poprosit, abyste při prodeji 

různých pozemků v obci ale i mimo obec oslovili i Obec Rohoznou. Jde nám zejména o zajištění průchodnosti, 

průjezdnosti a přístupu k jednotlivým nemovitostem. Většina pozemků ve skutečnosti totiž neodpovídá zákresu 

v katastru nemovitostí a při změnách vlastníků pak vznikají docela nepříjemné situace, zejména pro sousedy. 

Nahlédnutí do knihovny 

Letošní rok nebyl pro knihovnu a čtenáře ten nejlepší. 
Knihovna byla na jaře i na podzim nuceně zavřená. Přesto 
si k nám našlo cestu více než 40 čtenářů – někteří přišli za 
ruku s maminkou – a půjčili si 673 knih. Nejpilnější 
čtenářkou je žena, která si letos půjčila 44 knih. Druhé 
místo obsadil muž s 34 vypůjčenými knihami a třetí místo 
patří zase ženě s 33 výpůjčkami. Mezi nejvíce čtené knihy 
patří u nás romány Táni Keleové-Vasilkové, Sandry Brown, 
Aleny Mornštajnové a Vlasty Javořické. Dětské literatuře 
vládnou v oblíbenosti knihy pro nejmladší děti: Prasátko 
Peppa, knížky s různými „hýblaty“ a hlavně mnoha 
obrázky. Máme také mnoho krásných knih pro velké děti, 
ale ti knihovnu navštěvují jen zřídka. Škoda. Děkuji všem 
za nabídky starších knih (např. z knihovny rodičů), ale 
takové knihy bohužel většinou do knihovny nepřijímám. 

Nemáme dostatek místa a naši čtenáři upřednostňují 
knihy vydané v nedávné době. Nové knihy získáváme 
převážně z regionální knihovny ve výměnném fondu. 
Letos máme prozatím z Poličky 90 nových knih. Knihy, o 
které máte zájem a nemáme je u nás, můžeme vypůjčit 
z poličské nebo jiné okolní knihovny. Těm, kdo rádi čtou, 
ale cesta do knihovny je pro ně příliš namáhavá, 
zprostředkujeme vypůjčení. Stačí zavolat na tel. 603 500 
009 a domluvíme se. Stále platí i možnost vyhledání si 
čehokoli na internetu na počítačích v knihovně. Přístup 
na internet v knihovně je zdarma.  Těm, kteří si u počítače 
nejsou úplně jistí, pomůžu. Namátkou třeba vyhledání 
autobusového spojení kamkoli v České republice, 
vyhledání telefonního čísla nebo ordinační doby lékaře 
apod. 



Prosba o pomoc: Milí čtenáři, rádi bychom knihovnu vyzdobili fotografiemi z Rohozné nebo bezprostředního okolí. 
Pokud máte zajímavé foto a chtěli byste se o něj podělit se spoluobčany, pošlete mi jej prosím na adresu 
dhromadkova@seznam.cz nebo přineste osobně do knihovny. Fotografie necháme vyvolat a vystavíme s uvedením 
jména autora.  
Milí čtenáři, přeji vám příjemný vánoční čas – nejlépe s knihou – a v novém roce buďte zdraví, dobře naladění a 
přijďte zas.                                                                                                                                                                                    Dana Hromádková 

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

V á n o č n í     

s t r o m 
Letošní obecní vánoční strom, jsme 
káceli na dvakrát. První byl krásný 
stříbrný smrk, který nám darovali 
manželé Lukáš a Jitka Juračkovi, kteří 
nyní vlastní dům po rodině Báčových (u 
Márynů). Jeho kmen byl ovšem ve výšce 
cca 3 m roztrojen a tak jsme ho bohužel 
nemohli použít. Druhý, kterým je 
nádherná jedle umístěna v parčíku u 
pošty, se původně vysemenil v Krušných 
horách na Klínovci, odkud byl převezen a 
vysazen v Rohozné. Zde pak téměř 20 let 
rostl a když začal  překážet el. vedení, byl 
nám darován jako vánoční strom - 
manžely Břetislavem a Martou Báčovými 

a jejich sousedy Františkem a Kateřinou Horákovými. Děkujeme. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 „Jménem vedení obce Rohozná přeji všem našim občanům příjemné, veselé a bezstarostné 

prožití vánočních svátků - plné radosti a štěstí. Do nového roku 2021 si všichni přejme, abychom 

přečkali současnou epidemiologickou situaci ve zdraví a náš život se co nejdříve vrátil do 

normálního stavu, kdy se budeme moci společně potkávat na různých společenských, kulturních a 

sportovních akcích bez obav o zdraví svoje a svých blízkých. V novém roce Vám přeji jen dobré a 

hodně osobních i pracovních úspěchů.“                                             Starosta obce Vladimír Židek 

 

 

Poděkování. .. 
• Za vstřícné a slušné jednání při prodeji pozemků obci patří poděkování potomkům rodiny 

Felklových, která zde dříve žila. Janu Škrancovi za převod pozemku pod místní komunikací za 
symbolickou cenu a dále i Jitce a Ivetě Sauerovým za prodej pozemku obci v dolní části obce. Obec o 
tento pozemek usilovala zejména z toho důvodu, aby byla zachována průchodnost uličky od potoka u 
č. p. 100 směrem ke kulturnímu domu. Majitelé přiléhající nemovitosti se netajili tím, že uličku, jejíž 
horní část nebyla v majetku obce, hodlají zaplotit. Takže v současné době i do budoucna zůstane ulička 
pro všechny ale zejména pro občany dolního konce, kteří ji desetiletí využívají, průchozí. Stejně 
vstřícný přístup byl i ze strany Sportovního klubu, od kterého obec odkoupila část pozemku v areálu 
stadionu s tím, že se zde pokusí v dohledné době vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem.  

• V letošním roce odešla do důchodu naše dlouholetá, vynikající a oblíbená účetní, paní Hana 

Cupalová. Velké díky za dobrou a kvalitní práci, kterou pro obec odváděla. Novou účetní naší obce je 
slečna Jitka Luňáčková. 

mailto:dhromadkova@seznam.cz


SDH ROHOZNÁ 
 
Vážení spoluobčané,  
rád bych se ohlédl za činností Sboru 
Dobrovolných Hasičů Rohozná 
v roce 2020. 
 Začátek nového roku pro nás začal 
tradičně přípravou hasičského 
plesu, který je organizačně náročný 
a odměnou pro nás je vždy Vaše 
hojná účast, která dělá hezkou 
atmosféru, každého plesu. Dále 

jsme pro Vás připravovali na březen dětský karneval, který byl zrušen z důvodu nařízení vlády pandemie COVID-19. 
Každoročně v dubnu pořádáme na Den Země sběr odpadků v Rohozné a jeho okolí. I tato akce se nekonala z důvodu 
zákazu shromažďování lidí. V červenci jsme chtěli, veřejně oslavit výročí 130 let od založení sboru SDH Rohozná. 
Vzhledem k nejisté celosvětové situaci jsme se rozhodli akci zrušit a nahradit jí alespoň menším cvičením sborů na 
místním fotbalovém stadionu, které pokračovalo drobným občerstvením na parketě SDH. O prázdninách proběhl již 
tradiční Dětský den a i přes dopolední nepřízeň počasí, se ve 14:00 hod vyčasilo a program připravený pro děti mohl 
začít. Děti se těšily ze skákacího hradu, soutěží, písniček a to vše v doprovodu postaviček Mickey Mouse a Minnie. 
Zakončením celého odpoledne byla pěna. Soutěžící děti si domů odnesly malou pozornost. Chtěl bych poděkovat 
Obci, která nám obecním rozhlasem vyhlásila, že akce probíhá. Na konci prázdnin se konal první ročník Posezení 
s hudbou – loučení s létem. Vzhledem k nepřejícímu počasí byla akce přesunuta do kulturního domu. K poslechu a 
tanci hrálo duo Yren, které znáte z televize. Děkuji všem, kteří se účastní našich akcí. Moc si toho vážíme a těšíme se 
na Vás i v příštím roce 2021.   
Plánujeme tyto akce: Ples (27.2.),  Dětský karneval, Den Země, Dětský den, Posezení s hudbou – loučení s létem 

 

Věříme, že se nám podaří uspořádat i akci, která v Rohozné a blízkém okolí ještě nebyla uskutečněna, ale 
nepředbíhejme…… 

Doufejme, že situace v pandemii COVID 19 dovolí plánované akce uskutečnit. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Rád bych poděkoval za celý sbor SDH Rohozná panu Zdeňku Hamerskému č.p. 121  za darování multifunkčního grilu. 
Celý kalendářní rok pro SDH není jen o přípravě akci, ale i údržbě parketu SDH. Podařilo se nám vyměnit veškeré 
sociální zařízení a postupně obnovujeme vnitřní zázemí parketu. Pro hasičskou mládež byly zakoupeny nové montérky.  
Členové SDH se podíleli na sbírce pro Rohoznou u Jihlavy, kterou postihla vichřice a poslali jsme jim za náš sbor částku 
10 000 Kč. 
Rád bych vás krátce seznámil s letošní činností mladých hasičů jejichž vedoucími jsou Jan Řehůřek ml. a Miroslav 
Šťastný.  
V letošním roce se našemu kroužku mladých hasičů i přes veškeré zákazy a omezení Covid-19 podařilo několikrát 
setkat a zúčastnit se vydařených akcí. 
V květnu se mladí sešli na parketě a zastříleli si ze vzduchovek. 
5. července se na místním stadioně předvedli v počtu 11 společně s mladými hasiči ze Bělé (9) a Vítějevse (8) se svým 
požárním útokem před naší veřejností. Dále pak svůj hasičský um v ukázce útoku předvedli na velmi vydařeném 
hasičském dětském dni 15.8.2020 na parketě SDH. 
V sobotu 22.08.2020 jsme se také zúčastnili Přátelských závodů v požárním útoku ve Vítějevsi, kde si mladí hasiči 
mohli krom samotného útoku vyzkoušet i štafety Hry Plamen mladých hasičů. Soutěžila zde čtyři družstva a nám se 
podařil útok v čase 34,5s. 
Děkuji Všem našim mladým členům za jejich nadšení a přístup k hasičskému sportu a hasičině. Moje poděkování patří 
také všem, kteří nám při těchto našich aktivitách pomáhali s organizací i technikou. 
Za mladé hasiče i za mě samotného Vám všem přeji krásný a úspěšný celý nový rok 2021.  
                                                                                                                                                                                          Řehůřek Jan 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

Milí spoluobčané, chtěl bych Vám popřát jménem svým a jménem členů SDH Rohozná hezké prožití svátků vánočních 
a do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.  
                                                                                                                                                                              Pavel Radiměřský  
                                                                                                                                                                        Starosta SDH Rohozná 



Dále bych vás seznámil s činnosti našich členů ve Výjezdové jednotce 
Obce Rohozná. Výjezdová jednotka má 16 členů. Velitelem výjezdové 
jednotky i SDH je Roman Jandl.  
Výjezdová jednotka letos zasahovala 6x.  Z toho 4 výjezdy k požáru a 2 
výjezdy technická pomoc. První výjezd byl na požár lesa ve Vendolí plocha 
40x40m. Jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody. Další výjezd byl na 
požár sazí v komíně rodinného domu v Rohozné č.p.184. Požáry komínů 
bývají častou příčinnou požárů domů. Prosíme Vás o pravidelnou údržbu 
komínů. Dvakrát byla jednotka povolána na technickou pomoc k odstranění 
spadlých stromů z komunikací ,, U Hájenky“ a na horním konci Rohozné u 
č.p. 409. Poprvé v historii nás operační středisko vyslalo až do Svitav, na 
požár kompostárny která je umístěná na konci ulice Průmyslové. Jednalo se 
o těžký 7 hodinový zásah. Povolány byly jen velkokapacitní cisterny. Naše 
historická cisterna nejen, že hasila, ale  převezla od svitavského hydrantu u 
vlakového nádraží a ze svitavského rybníka celkem 60m3 vody ( jen pro 
představu objem naší cisterny je cca 7m3 ) Další zásah byl požár v Rohozné 
č.p 397. Hořela kotelna a skladiště dřeva. Při tomto zásahu byla použita 
dýchací technika.U všech výjezdů se zúročily znalosti z pravidelných školení 
výjezdové jednotky. 
Obec Rohozná pořídila na jaře z dotací pro hasiče 6 zásahových obleků vč. zásahových přileb, čímž přispěla k dalšímu 
vybavení jednotky. Na podzim naše jednotka převzala nové zásahové vozidlo FORD Tranzit, které bylo také pořízeno z 
dotací. Dotace činila 80%. Zbytek zaplatila obec Rohozná. Za to děkujeme. 
Z toho vyplývá, že výjezdová jednotka je v obci i pro jiné obce velmi potřebná a důležitá                          Lukáš Moravec 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

ŠKOLKA JAKO MRAVENIŠTĚ 
Letošní školní rok jsme zahájili tématem „Hurá do školky s Ferdou Mravencem“. Školka se takovým mraveništěm 
opravdu stala. Malých mravenečků přišlo 18, ve stejném počtu holky i kluci.  Zpočátku jsme se vzájemně představili, 
prošli všechny cestičky, prohlédli všechna zákoutí školky. Dohodli jsme se na pravidlech vzájemného chování, aby nám 
ve školce bylo co možná nejlépe. Přes kupičky proplakaných kapesníků, zejména nových školáčků, jsme se dostali k 
tomu, že je nám ve školce vlastně hezky, jak znělo v jedné z básniček „jsme tu všichni kamarádi, a proto se máme se 
rádi“. Nabízenými činnostmi a úkoly jsme se snažili podpořit kamarádské chování, empatii, upevňovat v dětech 
vědomí přijetí důsledků svého jednání. Starší a zkušenější se stali opatrovníky, ale i průvodci či pomocníky nejmenším 
v novém prostředí školky. Naše školka se zapojila do celorepublikového projektu „Se sokolem do života“. Tento 
projekt se snaží navázat na sokolské tradice. Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást svého života. 
Kladnou motivací jsou jim postavičky zvířátek, která je všemi aktivitami provázejí. Prvním průvodcem pohybových 
aktivit, které si děti vyzkoušely, se stala kobylka Emilka. Děti si procvičily pohybové dovednosti, jakými jsou chůze, 
běh, skok, plazení, lezení. 
V podzimních měsících jsme bohatě využívali vzdělávací zahrady ve školním dvoře. Vedle her se zde děti zapojují do 
péče o rostliny. Na jaře sely a sázely, následně zalévaly a vytrhávaly plevel. Pěstovali jsme drobnou zeleninu a bylinky. 
Děti se bylinky učí rozlišovat podle vůně, chuti i vzhledu. Samy si vybírají bazalku, pažitku a ochutnávají. 

Všemi smysly jsme se snažili vnímat podzimní 
dobroty ze zahrádek a polí, sledovali jsme, co nám 
dává les, čáry a kouzla podzimní přírody, a také jsme 
si s podzimem hráli. Ano, ten drak nahoře na kopci, 
vysoko v oblacích, byl náš! 

V listopadu jsme se věnovali tématu našeho zdraví. 
Když jsme náš školní vzdělávací program více jak 
před rokem sestavovali, ani nás nenapadlo, jak moc 
to bude téma aktuální. Jak se slovo zdraví dostane 
do popředí našich každodenních myšlenek, vět a 
s jakou pokorou a vděčností jej budeme vyslovovat. 
Ve chvíli, kdy jsem tento článek psala, nás za okny 
obklopovala kouzelná zima. I my s dětmi jsme se 
přenesli do témat zimních. A v prosinci jak jinak než 
vánočních. Jsou to opravdu vzácné chvíle, které 
v adventní době s dětmi prožíváme.  



 
 
Mnohdy vedou ke vzpomínkám na své dětství a probouzejí v nás duši dítěte. 
Dítěte, které věří, že jde všechno, že je strůjcem své spokojenosti, je šťastné 
z maličkostí, moc nepřemýšlí o minulosti ani budoucnosti a žije hlavně 
přítomností. Ať i přes problémy dnešní doby, plné negativních informací, 
dokážeme vše vidět a vnímat očima a srdcem dítěte!  Radostné Vánoce!                                                             
Za MŠ Rohozná                    Bc. Dagmar Pachovská 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statistika…. 
 

Ve školní jídelně se zhotovilo za tento rok celkem 14 465 

jídel. 2 245 přesnídávek a 2 182 svačin pro děti. Obědů 

pro dospělé 7 793 a obědů pro děti 2 245. Obědy ze 

školní jídelny pro potřebné cizí strávníky rozváží a 

bude i nadále rozvážet sociální služba Domov Bystré. 

 

V roce 2020 v naší obci zemřelo 7 osob, narodilo se 7 
dětí, odstěhovalo se 5 osob a přistěhovalo 11 osob.  
V současné době má Rohozná 642 trvale přihlášených 
občanů. 
………………………………………………………………………………….... 

 

 
Upozornění pro občany 
Upozorňujeme občany, že v dolní části obce se poslední 
dobou vyskytlo několik anonymních udání nebo udání 
pod cizím jménem. Tato udání zatím vždy směřovala na 
nepovolenou stavební činnost a byla adresována 
stavebnímu úřadu ve Svitavách. Pokud máte kdokoliv  
v plánu cokoliv stavět, opravovat, provádět zemní úpravy 
apod., informujte se raději dopředu na stavebním úřadě 
ve Svitavách, zda k této činnosti potřebujete nějaká 
povolení. Přejdete tím komplikacím, které v budoucnu 
mohou přijít. Pamatujte že „všímaví spoluobčané nikdy 
nespí.“ 

              Z činnosti sportovního klubu Rohozná 
Naši členové se, jako každý rok pustili hned z kraje roku do příprav na sportovní ples, 
který se uskutečnil 8. února, vepřové zabijačkové hody (25. února) a na výroční členskou 
schůzi (7. března). Další plánované akce kulturní i sportovní ovlivnilo vyhlášení 
nouzového stavu na celém území ČR, který byl vyhlášen 16. března. Takže nemohlo být 
uskutečněno pálení čarodějnic ani ostatní akce. V květnu jsme ještě stihli sesbírat po obci 
železný šrot, vybudovat novou vodovodní přípojku do kabin a sběrnou nádrž na vodu pro 
případné zavlažování trávníku v období sucha. Potom už jsme se jen věnovali údržbě 
stadionu, sekání hrací plochy a doufali, že fotbalový ročník začne. Po částečném uvolnění 
covidových opatření během léta, kdy se jarní části fotbalových soutěží rozjely, jsme 
zajišťovali během víkendů i mimo domácí fotbalová utkání venkovní občerstvení pro 
veřejnost. Nádhernou akci zorganizovaly na stadionu maminky dětí našich fotbalistů.  22. 

srpna, kdy byl zároveň první domácí fotbalový 
zápas mužů. Celodenní dětský sportovní den, 
kterého se zúčastnilo přes 90 dětí  s rodiči, jsme 
pomáhali zajišťovat Lídě Náplavové, která byla 
hlavní iniciátorkou této akce. Krásný slunečný 
den plný soutěží a her se vydařil a všem bylo na 
stadionu dobře. Naši fotbalisté se na jarní 
sezónu připravovali již od ledna pod vedením 
nového trenéra Michala Kozla z Poličky, 
odpovědně a důsledně. Tréninky probíhaly v 
hale v Poličce a uskutečnily se i čtyři přípravné 
zápasy na umělé trávě ve Svitavách. Jen pro 
představu, jedna hodina pronájmu hřiště s 
umělou trávou stojí náš klub 1 350,-Kč. Do 
nového ročníku se k nám vrátili z Pomezí Marek 
Leinweber a z Opatovce Libor Sauer.  



Novou posilou je také Ota Veselý z Jedlové, Tomáš Konejl z Opatovce a Marek Bačovský z Poličky. Bohužel z důvodů 
covidu byla celá jarní část soutěžního ročníku 2019/2020, která měla začít 21. března, zrušena a celkově se uzavřela 
po podzimní části. Rohozná skončila na 4. místě.  
V červnu jsme podali přihlášku do soutěžního ročníku 2020/2021 a potom jsme všichni, co máme rádi fotbal, čekali a 

přáli si, aby nový ročník vůbec začal.  Půl roku bez fotbalu, bez sportovních, kulturních akcí, nebo fotbal bez diváků,  

bylo to, co si nikdo z nás nedokázal představit a tak jsme na stadionu sekali trávu a udržovali ho tak, abychom mohli  

kdykoliv začít. Naši fotbalisté trénovali podle, toho jak to situace dovolovala, a 15. srpna byl první zápas nového 

ročníku.  Ve III. třídě, kterou hrajeme, je 10 týmů a hraje se tříkolově každý s každým, takže nás čekala pěkná řada 
utkání. Po odehrání jednoho kola se už ovšem 10. října v Koclířově musel odehrát zápas bez diváků a následně byly 

všechny nižší fotbalové soutěže ukončeny. Našim hráčům se velmi dařilo a nyní jsme na prvním místě se ziskem 20 

bodů (6 výher, 2 remízy a 1 prohra). Mezi prvními čtyřmi nejlepšími střelci soutěže máme tři hráče. Marek Leinweber 

na 1. místě 22 gólů, Libor Boháček na 2. místě 12 gólů a Libor Sauer na 4. místě 7 gólů. Všichni doufáme v to, že se 

na jaře fotbal zase rozjede.  

 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům, hráčům a příznivcům rohozenského fotbalu za práci, kterou pro náš 

klub odvedli a odvádějí. Obci Rohozná za finanční pomoc a všem milovníkům fotbalu v Rohozné za přízeň. Všem 

nám přeji šťastné a veselé prožití vánočních svátků, do nového roku zdraví a ať se nám všem vše daří a jsme 

spokojeni.              

                                                                                                                                    Předseda SK V. Židek 

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

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

Mikulášská 

nadílka 

v Rohozné 

Rozsvítit vánoční strom a 

uskutečnit mikulášskou 

besídku jsme letos nemohli 

společně, proto děti ve školce 

navštívil Mikuláš, anděl a 

čert v pátek dopoledne (4. 

prosince).  Dárky jim předal 

otevřenými dveřmi  ze  

školního dvora. Všem 

ostatním dětem, jejichž rodiče o to projevili zájem, naděloval Mikuláš 

s andělem a partou čertů po Rohozné  

i v sobotní podvečer (5. Prosince). Obě akce byly zorganizovány ve 

spolupráci s obcí.  

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

 Ohlédnutí rohozenských myslivců za rokem 2020 
 

Vyhlášením protikovidových opatření nezůstala 

dotčena ani myslivost. A to nejen na celostátní 

úrovni, ale také ve spolkové činnosti. 

Myslivost v České republice je řízena ministerstvy 

zemědělství a životního prostředí. Tyto orgány 

vyjednali v rámci opatření proti šíření nemoci dvě 

zásadní výjimky. Povolili vycházení za účelem 

výkonu práva myslivosti mimo stanovenou dobu a 

sdružování za účelem provedení honů a naháněk, 

samozřejmě za dodržení všech přijatých 

hygienických opatření.  



Myslivci z Rohozné pocítili první jarní vlnu tím, že 

prakticky den před konáním výroční členské schůze ji 

museli zrušit. Rovněž jsme nemohli uskutečnit 

plánovanou vycházku do přírody pro širokou veřejnost, 

kterou jsme slíbili v loňském zpravodaji. 

I v tomto rámci opatření jsme dále pracovali na naší 

myslivecké chatě, která nám nyní poskytuje zázemí pro 

administrativu spojenou s chodem spolku a nakládání 

s ulovenou zvěří. Myslivecký spolek je uživatelem 

honitby Rohozná, honebního společenstva sdružujícího 

majitele honebních pozemků. Každé jaro musí spolek 

předkládat vedení honebního společenstva plán lovu a 

chovu zvěře, který pak následně schválí okresní orgán 

řízení myslivosti. Vše je podřízeno tomu, aby byl stav 

zvěře v honitbě únosný pro hospodaření na polních a 

lesních kulturách, ale také k tomu, aby byly jednotlivé 

druhy lovné zvěře schopny reprodukce. 

Seznámíme Vás s tímto na příkladu srnčí zvěře. Členové 

spolku provádějí sčítání zvěře, což vyžaduje znalosti míst 

jejich pobytu a biorytmů. Provádí se pozorováním 

daných lokalit v jednom časovém úseku, a to třikrát po 

sobě. Získaná čísla se sumarizují a tím se stanoví jarní 

kmenový stav zvěře. V těchto sčítaných stavech je 

zohledněno zastoupení srnců, srn a loňských mláďat. 

Cílem zásahů člověka do chovu této divoce žijící zvěře je 

to, aby byl poměr srnců a srn vyrovnaný. Z těchto čísel 

pak vychází plán lovu v jednotlivých věkových 

skupinách a pohlavích. 

Lov srnčí zvěře začíná v polovině května odlovem 

mladých slabých srnců, kteří by neměli vstoupit do říje. 

Srny se v tomto období neloví, protože jsou březí a 

chystají se na kladení mláďat. Nová srnčata jsou vidět 

v červenci Oznamují svou přítomnost něžným pískáním. 

Je  možné, že v přírodě naleznete schoulené srnče někde 

v trávě u cesty. V žádném případě se ho nesmíte  

   dotýkat. Moudrá příroda je vybavila zvláštním pachem, 

který odpuzuje predátory a lidských pach by narušil 

nejen tuto ochranu, ale především by ho matka srna  

nepříjmula ke kojení. Odložení mláděte je v přírodě zcela 

běžné. Srna se obvykle vydává na pastvu nebo  odpočívá 

opodál. Na přelomu července a srpna nastává období její 

říje.  

V tomto čase srnec honí v kruzích svoji vyvolenou, aby 

pak založili nové potomstvo. Nastává čas k lovu starších 

srnců. Lov srn probíhá od počátku září. Především jsou 

loveny ty, které již nevodí srnčata. 

V uplynulých pěti letech jsme byli nuceni lovit zvěř, 

která měla nové onemocnění kůže, fibropapylomatozu. 

Doufejme, že se nám její šíření honitbou podařilo zastavit 

a téměř vymýtit. Taktéž kalamita kůrovce zasáhla do 

plánování odlovu, a to souborem opatření k ochránění 

nově vysázených kultur. 

Plán chovu nám stanoví, kolik má mít honitba zařízení 

pro přikrmování v době strádání a tím také, jaké 

množství krmiva musí spolek zajistit. V našem případě to 

jsou vojtěškové granule, oves a kamenná sůl. Finanční 

prostředky pro nákup těchto komodit jsou získávány 

pořádáním společenských akcí v rámci honů, a 

především našeho tradičního plesu. Bohužel v této době 

nemůžeme s tímto přínosem počítat. Členové spolku tak 

budou nuceni hradit náklady ze svého. 

Dne 28. listopadu využil náš spolek výjimku a 

zorganizoval naháňku na černou zvěř. Jejím cílem bylo 

snížit stav černé zvěře v lokalitě Končiny a v Novém 

lese. Díky honcům z řad členů a příznivců sportovního 

klubu a našim čtyřnohým pomocníkům se podařilo ulovit 

tři kusy zvěře černé. Lišky dostály svému označení 

chytrá kmotra a z obstavených lečí se mazácky protáhly. 

Posezení na Poslední leči jsme nahradili chvilkou 

rozjímání s pozvanými kamarády myslivci nad 

slavnostním výřadem ulovené zvěře za soumraku u 

Luňáčkovi hájenky. 

Vážení spoluobčané. Jelikož nebudeme moci uskutečnit 

náš tradiční myslivecký ples, tak alespoň prostřednictvím 

zpravodaje Vám děkujeme za podporu, kterou řada z Vás 

poskytuje našemu spolku.. Pokud to situace v roce 2021 

dovolí, provedeme slíbenou vycházku pro veřejnost. 

Nyní Vám přejeme do nadcházejícího roku zdraví, štěstí 

a spokojenost. 

 

 
Za členy mysliveckého spolku Ing. Michal Koutný 

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

První vlna Covidu 19  

Na jař e na s zastihla celosve tova  pandemie cořonaviřu, se kteřou se potý ka me dodnes. Te me ř  ves keře  akce přo 
veř ejnost muselý bý t zřus ený.  Zejme na ze zac a tku te to viřove  na kazý a př i na sledný ch celosta tní ch opatř ení ch, 
kdý vlastne  nikdo neve de l co de lat, býl křitický  nedostatek vs ech desinfekc ní ch přostř edku  a pomu cek, kdý 
ves keře  týto ve ci muselý bý t odevzda va ný sta tu přo potř ebý nemocnic a zdřavotní ku , se na m podař ilo zajistit 
dostatek dezinfekce, řukavic a řespiřa tořu , abýchom mohli udřz et v chodu u ř ad a hlavne  ořdinace přakticke ho a 
de tske ho le kař e v obci. Musí m se tadý zmí nit a hlavne  pode kovat vs em, kteř í  na m v tom období  nezis tne  
poma hali: paní  Iveta Ticha  s nabí dkou dovozu le ku přo nas e obc aný, paní  Mařta Ba c ova , Jana Hařtlova , Lucie 
Vřan a kova , Eva Sva tkova  a fiřma Viřgo s s ití m a na sledný  dařova ní m ochřanný ch řous ek, kteře  jsme pak zdařma 
př eda vali vs em obc anu m, kteř í  me li za jem. Za sobu řous ek jsme me li nakonec tak velkou, z e jsme jich c a st mohli 
ve novat svitavske  a polic ske  nemocnici a jes te  jich ma me dostatek do budoucna. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Vážení a milí přátelé charitního díla, 
     srdečně Vás zdravíme z Oblastní charity v Poličce. Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky a 

děkujeme, že jste při předchozích ročnících rádi přijímali tříkrálové koledníky a štědře je obdarovávali. 

Děkujeme za to, že jste nechávali do svého domova vstoupit radostnou zvěst, kterou Vám přinášeli. I 

tentokrát Česko čeká na krále. Tři králové pro Vás budou mít i tentokrát vánoční poselství o člověku, o 

rodině, o víře a naději. Zároveň ale současná opatření v naší společnosti nastavila vše jinak. Tříkrálová 

koleda ale zazní a my se připravujeme na setkání s Vámi, ať už bude více či méně osobní nebo více či méně 

tzv. on-line. Zásadní zpráva směrem od Charity k Vám, našim štědrým a věrným dárcům i koledníkům, je 

ale každopádně tato: Myslíme na Vás, Tříkrálové sbírky a jejího lidského, sbližujícího poslání se 

nevzdáváme. O tom, jakou formou se právě u nás v poličském regionu Tříkrálové koledování v lednu 2021 

uskuteční, Vás budeme průběžně aktuálně informovat. Již dnes víme, že Tříkrálová sbírka proběhne 

v širším časovém rozmezí, a to od 1. do 24. ledna 2021. Bude možné darovat on-line a připravujeme 

pro Vás také možnost přímého osobního darování na vybraných místech ve Vaší obci. Aktuální 

Tříkrálové zprávy naleznete již v průběhu prosince na www.policka.charita.cz, také na 

www.facebook.com/charitapolicka. Vaše důvěra je pro naši práci cenným povzbuzením i velkým 
závazkem.  
 
Dovolte nám malou rekapitulaci minulé sbírky (2020), při které se v našem regionu vybrala finanční částka 886 177 
Kč. Díky této Vaší štědrosti můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi.  Z výtěžku minulé sbírky (2020) jsme:  

 finančně podpořili rekonstrukci Charitního domu IV.,  

 posílili provoz dlouhodobě systémově podfinancované Charitní ošetřovatelské služby,  

 poskytli přímou finanční pomoc osobám v obtížné situaci, 

 zůstali věrni podpoře projektů DCH HK v Indii   
Z nové sbírky (2021) chceme: 

 v roce 2021 posílit kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšířit území pro poskytování služeb 
Domácího hospice sv. Michaela (o tyto obce: Banín, Bělá nad Svitavou, Hartmanice, Chrastavec, 
Lavičné, Modřec, Nedvězí, Svojanov, Trpín, Vítějeves); částečně pokrýt provozní náklady ošetřovatelské 
služby a domácí hospicové péče, 

 částečně pokrýt náklady na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře v souvislosti s reformou 
psychiatrické péče, 

 posílit Fond přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, 

 pokračovat v podpoře projektů DCH HK v Indii, 

 vytvořit finanční rezervu pro krytí nákladů na odstraňování následků povodní, požárů apod. 
__________________________________________________________________________________ Kontakty: Mgr. 

Martin Dvořák, ředitel|Oblastní charita Polička|Vrchlického 16|572 01 Polička 
tel: 461 725 552|e-mail: reditel@pol.hk.caritas.cz|www.policka.charita.cz 

Koordinátorky TKS: Mgr. Jitka Balášová|tel: 731 591 558|jitka.balasova@pol.hk.caritas.cz 
Jana Poliačiková|tel: 737 501 941|jana.poliacikova@pol.hk.caritas.cz 

 
 
 

http://www.policka.charita.cz/
http://www.facebook.com/charitapolicka
mailto:reditel@pol.hk.caritas.cz
mailto:558%7Cjitka.balasova@pol.hk.caritas.cz
mailto:941%7Cjana.poliacikova@pol.hk.caritas.cz


Coronavirové okénko 

ze Základní školy Pomezí 

aneb distanční výuka v praxi 

 

Asi by se nenašel nikdo z vás, kdo se za poslední dobu 

nezasmál nějakému dobrému vtipu na téma distanční výuka, on-

line hodiny, výuka na dálku či home office. 

Bohužel tyhle „vtipy“ zažíváme dnes a denně všichni. My, 

učitelé, naši mladší či starší žáci a v neposlední řadě vy, rodiče, prarodiče. Vyučování v době coronavirové 

se posunulo do dosud neznámých sfér a provázalo rodiče a školu možná víc, než kdy předtím.  

Ani naše škola nebyla ušetřena této nevyžádané zkušenosti a musela se ze dne na den změnit ze 

školy plné dětí na školu plnou počítačů. Během několika dní jsme zřídili prozatímní on-line učebny na 

classroomu a začali dětem systematicky posílat úkoly a práci a komunikovat s nimi. S většími či menšími 

potížemi jsme se prokousali dobou jarní karantény a sbírali poznatky a vymýšleli zlepšováky pro dobu 

předvídané karantény podzimní.  

Na distanční výuku, na kterou nastoupili naši žáci v říjnu, jsme již byli skvěle připraveni. Dovybavili 

jsme školu technikou, pořídili nové notebooky a vytvořili zásobu počítačů a tabletů k zapůjčení pro naše 

žáky. Zřídili jsme školní doménu Classroom ZŠ Pomezí a získali tak kvalitní prostor pro naše virtuální 

vyučování. Zároveň škola přešla na systém elektronické žákovské knížky „Edookit“, který zkvalitnil 

komunikaci nejen s žáky, ale i s rodiči.  Všem žákům jsme během prvního školního měsíce pomohli 

zvládnout potřebné aplikace na počítači i na chytrých telefonech, které se pro ně na následující karanténní 

týdny staly zdrojem a zprostředkovatelem učiva. Od prvňáčků po deváťáky fungují on-line hodiny, takzvané 

„meety“, kdy se živě vidíme, nebo alespoň slyšíme a můžeme společně pracovat. Na druhém stupni navíc 

dodržujeme i reálný denní rozvrh a žáci tak pracují a plní své úkoly v době, kdy danou hodinu mají ve škole. 

Jsou tak v bezprostředním kontaktu s učiteli na druhé straně obrazovky, a tak alespoň částečně dodržujeme 

klasický vztah učitele a žáka.  

 

   

    

    

Lonští deváťáci a učitelé 

2.stupně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarní nouzový stav nám zhatil veškeré plánované akce na obou stupních, za všechny uvedu v první 

řadě veřejnou školní akademii, jejíž finální příprava byla v době uzavření škol již v plném proudu,  v druhé 

řádě zájezd do Paříže, na který jsme se velmi těšili, dále tradiční pouťovou zábavu spojenou se šerpováním 

deváťáků a v neposlední řadě soustu třídních projektů, výletů a exkurzí.  

V době částečného rozvolnění a za dodržování předepsaných opatření proběhl zápis žáků do první 

třídy, pasování páťáků na šesťáky, slavnostní šerpování deváťáků před budovou školy a předání putovního 

klíče osmákům. Nakonec i vysvědčení jsme rozdávali ve třídách a loučili se nikoliv s přáním toho si od sebe 

na dva měsíce odpočinout, ale s přáním se opět po těch dvou měsících sejít ve třídách.  

V době, kdy práce učitelů nabyla úplně jiných rozměrů, jsme svůj elán věnovali modernizaci 

školních prostor a zlepšování školního interiéru i okolí školy. Vymalovali se třídy, pořídil se nový nábytek, 

zejména skříně, na druhém stupni proběhla rekonstrukce školní kuchyňky, která se proměnila v moderní 

víceúčelovou učebnu, zrenovovali jsme pracovní ponky v „dílně“ a povýšili jsme tuto učebnu také na 

inspirativní výtvarný ateliér s malířskými stojany.  

V současné době probíhá úprava školní zahrady, která se nově oplocuje, do zahrady byly pořízeny 

lavičky, které budou sloužit jako venkovní učebna nejen pro potřeby coronavirové prevence. Je zpracován 

projekt na přístavbu družiny, která je hojně využívaná a žáky oblíbená.  

S novým rokem doufáme v to, že budeme mít opět plné třídy žáků tak, jak to má být, ale zároveň 

víme, že ať to bude jakkoliv, že to společně dáme! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Letošní Vánoce 6.třída 

      Lyžařský kurz 6. a 7. tř.  

Šerpování 9. třída 

 

 

 

 

 

 

Za ZŠ Pomezí  

Mgr. Marie Benešová  


