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Vážení spoluobčané, 

jménem vedení obce Vám všem přeji, aby pro Vás byl nadcházející rok 2019, rokem úspěšným, plný 

radosti a spokojenosti. Prožijme ho všichni společně hlavně ve zdraví.  

Vladimír Židek 

starosta  

 

 

Informace z obce…    

   V letošním roce se nám konečně podařilo vybudovat plynovod, vodovod, kanalizaci a veřejné osvětlení na 

parcelách u stadionu (náklady cca 1 900 000,- Kč). Na příští rok zbývá vybudovat dvě nové komunikace, které 

povedou napříč přes stávající pole k nově budovaným rodinným domkům (náklady cca 1 800 000,- Kč).  

   Dokončena byla rekonstrukce fasády hasičárny, vč. nové podlahy v garáži a podřezání zdiva. Celkové náklady na 

tuto rekonstrukci byly necelých 400 000,- Kč. Dokončeno bylo také místo na ukládání odpadu rostlinného původu na 

bývalém horním zemědělském středisku a také se nám podařilo zvládnout projektovou přípravu na přístavbu 

přístřešku u kulturního domu. Máme již pravomocné stavební povolení, takže bychom se mohli v příštím roce pustit 

do realizace díla.  

   Ve vodním hospodářství jsme řešili ještě čtyři další poruchy (na hlavním řadu na horním konci před č. p. 230, na 

hlavním řadu na horním konci před č. p. 252, v rozvodné šachtě na dolním konci u č. p. 319 a na domovním uzávěru 

opět na dolním konci u č. p. 270).  Ke konci roku byl ještě vyměněn prasklý nadzemní hydrant u horní samoobsluhy. 

   Také jsme si letos vyzkoušeli nouzový provoz budovy mateřské školy při výpadku elektrické energie. Příprava 
rozvodů vč. pořízení výkonné elektrocentrály se vyplatila a hlavně osvědčila, takže i při delším výpadku proudu jsme  
schopni budovu mateřské školy vytápět a v kuchyni i pro veřejnost vařit. 

   Letošní rozpočet obce skončí, tak jako vždy za posledních dvanáct let, přebytkem. Snažíme se takto hospodařit, 

abychom byli připraveni i na jiné roky, kdy nás mohou nečekaně překvapit nenadálé výdaje. Rozpočet na příští rok, 

ještě není sestaven, máme některé projekty připravené a rozpracované, ale záležet bude na zastupitelstvu, kterým 

akcím dá přednost. 



   V říjnu, tak jako v celé České republice, se uskutečnily i v naší obci volby do zastupitelstva obce. Nově zvolené 

zastupitelstvo nyní pracuje v tomto složení: 

Vladimír Židek - starosta 

Radek Kříž - místostarosta 

Mgr. Radovan Pokorný - předseda finančního výboru 

Břetislav Báča - předseda kulturního výboru 

Karel Mitáš - předseda kontrolního výboru 

Martin Olšán - člen zastupitelstva 

Rostislav Hakl - člen zastupitelstva 

Bc. Jiří Hromádka - člen zastupitelstva 

Jitka Radiměřská, DiS. - člen zastupitelstva 

Libor Moravec - člen zastupitelstva 

Tomáš Cupal - člen zastupitelstva 

 

   V prosinci uskutečnila obec dvě tradiční kulturní akce. První bylo rozsvícení obecního Vánočního stromu  

s následnou mikulášskou nadílkou pro děti v kulturním domě v sobotu 8. 12.  a druhou bylo zpívání koled  

u Vánočního stromku, v rámci akce Česko zpívá koledy, ve středu 12. 12.. První akce je již tradičně hojně 

navštěvovaná a letos nám to všem jistě zpříjemnil pěkný a krásně nasvícený, s nově pořízenými ozdobami, obecní 

Vánoční stromek v parčíku u pošty. Při druhé akci ve středu nás zpívalo koledy cca třicet. Atmosféra byla po dlouhé 

době vánoční, se sněhem a všechny přítomné rozehřály nejen vánoční koledy, ale i teplý čaj s rumem, který se zde 

všem zdarma podával. Za obě tyto akce patří poděkování našim zaměstnancům, kteří pracují u obce, protože 

přípravu u stromku, v sokolovně i její výzdobu zajistili právě oni.        

              V.Ž. 

 
 

Něco ze statistiky 

K dnešnímu dni má Obec Rohozná 636 obyvatel. 

Děti do 18 let      96 

Dospělí 19-65 let   393 

Dospělí 66-91 let   146 

Narození       4  

Zemřelí        9  

Přistěhováno      32  

Odstěhováno      20  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Z činnosti Sportovního klubu 

   Do nového ročníku 2019-2020 jsme nakonec naše mužstvo mužů přihlásili a tak zatím fotbal  

v Rohozné jede dál, ale opět pouze díky hráčům z okolních vesnic. Rohozenských hráčů je v týmu  

v současné době sedm, i když veškerá starost o tým je na jejich bedrech. Ve III. třídě, kterou 

Rohozná v současnosti hraje, se nám zatím daří a po podzimní části jsme na třetím místě s 21 body 

(sedm výher a čtyři prohry). Z celkové hry a výsledků, si myslím, mají dobrý pocit nejen samotní hráči ale i diváci, 

kteří domácí fotbalová utkání navštěvují a na každý zápas chodí v průměru 80 – 100 diváků. Děkujeme všem  

za přízeň, kterou k rohozenskému fotbalu máte. 

   Střechu na rozbitých střídačkách se nám podařilo do začátku soutěže opravit a také nové vstupní schodiště se 

zábradlím je již hotové, i když do prvního podzimního zápasu jsme to nestihli, jak jsme původně plánovali. 



   Lampiónový průvod, který se uskutečnil v prosinci, se také vydařil a padesát dětí s rodiči, celkem cca 200 

návštěvníků, vytvořilo pěknou atmosféru, která byla ještě umocněna novým vylepšením pyrotechnických efektů. 

Poděkování Obci Rohozná za finanční spoluúčast na této akci, za kterou mohl být každému dítěti nakoupen  

a darován balíček sladkostí. Ke konci měsíce se uskutečnilo v sokolovně již tradiční ukončení fotbalové sezóny 

s občerstvením pro všechny hráče, členy a příznivce sportovního klubu. V současné době probíhá na stadionu úklid 

stromů, které buď popadaly nebo byly odstraněny z bezpečnostních důvodů.  

Všem hráčům, členům, příznivcům a podporovatelům děkujeme za vše co pro náš klub a fotbal v Rohozné udělali  

a dělají a přejeme všem mnoho úspěchů a zdraví v nadcházejícím roce 2019. Zachovejte nám přízeň.  

       

 

 Smutná zpráva zastihla všechny členy a příznivce sportovního klubu 22. listopadu, kdy nás navždy, ve věku 
nedožitých 85 let, opustil pan Josef Koláčný. Rozloučili jsme se s ním a poděkovali mu za vše, co pro náš klub vykonal,  
30. listopadu v Pardubicích.             V. Ž. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Plesová sezóna v Rohozné: 

  

Myslivecký ples 12. ledna 2019 

Sportovní ples 9. února 2019 

Hasičský ples 23. Února 2019 

 

 

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu: 

 

Z důvodu navýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu na rok 2019 
je obec povinna od 1. 1. 2019 hradit LIKU 683,- Kč, občan bude hradit místo 
dosavadních 550,- Kč/osobu 570,- Kč/osobu. 
 
 

 



Novinky z mateřské školy 

Školní rok 2018/2019 jsme začali podobně jako vloni s 21 dětmi, kterým jsou k dispozici 2 paní učitelky, 
asistentka pedagoga, paní kuchařka, uklízečka a účetní.  

Na letošní školní rok jsme se připravovali více než léta předešlá 
(respektive já mohu srovnávat pouze dva předešlé školní roky). 
Vše se odvíjelo od společného rozhodnutí zařadit do 
předškolního vzdělávání v naší škole prvky programu „Začít 
spolu“ (step by step) a Montessori pedagogiky (více o programu 
najdete na našich internetových stránkách). 

Z dostupného vybavení MŠ a ZŠ jsme v průběhu srpna vytvořili 
ve třídě podnětné učební prostředí otevřené dětem a s napětím 
jsme očekávali, co ony na to. Byly překvapené, seznamovaly se 
s novými věcmi, s novým uspořádáním třídy, s novými 
pomůckami, s novým denním režimem apod. Postupně jsme 
pomalu začali vytvářet pravidla pro společné soužití  
a práci ve třídě.  

Nové věci to přineslo i rodinám dětí. Respektujeme rodinu jako 
první a nezastupitelnou ve výchově dětí. Mateřská škola dále 

doplňuje a podporuje rozvoj dětí. A právě proto nám tolik záleží na vytvoření dobrých partnerských vztahů 
mezi rodinou a školou. Domnívám se, že rodiče v tomto prokázali velkou vůli a chuť. Každodenní podpora 
dětí při plnění ranního úkolu (prioritně určeného pro rodiče a děti), zapojení se do vzdělávání formou 
zajímavých besed pro děti o svých povoláních a koníčcích, nabídka exkurzí do míst, kde rodiče a prarodiče 
pracují, sponzorské finanční a věcné dary, podpora a pomoc při prezentaci našich výrobků a práce na 
veřejnosti, drobné opravy ve školce, zajištění materiálu pro práci v centrech aktivit (koutcích), zejména pro 
dílnu a ateliér, to potvrzují. A to vše s ochotou, nad rámec všeho co musí, pouze za slovo děkuji. 

I pro nás učitelky to byla a je velká změna. Denně se snažíme připravit dětem zajímavé podnětné prostředí, 
pracovat v centrech aktivit, doplňovat je různými materiály a pomůckami, se kterými si mohou děti hrát, 
zkoumat je a pracovat s nimi. 

Pro dokreslení uvádím několik proběhlých akcí od začátku školního roku. Absolvovali jsme 10 lekcí kurzu 
plavání ve Svitavách, navštívili jsme divadelní představení, divadlo JOJO navštívilo nás, proběhla drakiáda, 
podzimní a vánoční dílničky, vystoupení na Mikulášské besídce v sokolovně a vánoční besídka u nás ve 

školce. Dále jsme ve třídě měli besedu s praktickými 
ukázkami se zdravotní sestrou ohledně zdraví a péče o svoje 
tělo, se záchranáři (pracovníky RZS), kteří dětem dopřáli vše 
si vyzkoušet na vlastní kůži, a s panem farářem na téma 
advent.  

Jak jsem psala na začátku „děti se seznamovaly…“ 

My všichni ostatní se také seznamujeme. Teoreticky víme, do 
praxe ostatních MŠ jsme nahlédli a ta naše? 

Jsme na začátku cesty, na hodnocení je příliš brzy, ale děláme 
a uděláme vše proto, aby naše páce a snažení byly smysluplné 
a pomohly dětem maximálně rozvinout jejich potenciál. | 
 

Hezké dny do nového roku. 

Bc. Dagmar Pachovská, ředitelka školky 



Tříkrálová sbírka 2019 

O víkendu 5 .- 6. ledna proběhne v naší obci, jako každý rok Tříkrálová sbírka. Děti z naší obce vás  
navštíví s koledou a zapečetěnou kasičkou u vás doma. Výše příspěvku je dobrovolná a peníze  

jsou určeny pro Charitu Polička. 

                                                               

Obecní zájezd 

Jako každý rok, tak i letos, kulturní komise při 
obecním úřadě, naplánovala zájezd pro občany 
naší obce. Autobusem jsme se tentokrát, v sobotu 

8. září, vydali na blanensko do Moravského krasu 
navštívit propast Macochu a dále pak do Brna,  
do třídírny a spalovny komunálních odpadů. 
Počasí bylo nádherně slunečné a třicet účastníků 
zájezdu všech věkových skupin, od malých dětí 
až po důchodce, bylo zcela jistě spokojených,  

s prohlídkou punkevní jeskyně, kterou zdobí 
vzácná krápníková výzdoba, s možností projít se po samotném dně propasti Macocha, s plavbou  

na lodičkách po ponorné říčce Punkvě i s jízdou po nejstrmější, ale také možná i nejkratší, kabinovou 

lanovkou v České republice, která jezdí od punkevních jeskyní k  hornímu můstku. 

 

Zajímavá exkurze s poutavým výkladem, ať už 
v učebně  školícího střediska nebo přímo v provozu, nás 
čekala i v třídírně a spalovně komunálních odpadů 
v Brně. Tou dobou se tam ještě odvážel ke třídění  
a následnému spalování  komunální odpad i z naší obce. 
Na zpáteční cestě do Rohozné  jsme si poseděli  
a občerstvili se dobrým jídlem a pitím v restauraci  

ve Vranové. Pro všechny účastníky to byl jistě příjemně 
strávený den. Za organizaci celého zájezdu patří 
poděkování paní Janě Hartlové, která měla  vše na 

starost a vše  co se týká zájezdu, zařídila. V. Ž.                                                           

-

 

 Místní knihovna bude v novém roce 2019  poprvé otevřena v pátek 4. 1., dále pak vždy v pondělí. 

 Obecní úřad bude do 2. 1. 2019  uzavřen. 

 Svoz popelnic bude i v příštím roce probíhat každý lichý týden v úterý.  Poprvé  1. ledna 2019 

 Žádáme občany, aby v zimním období parkovali své automobily tak, aby nebránily zimní údržbě 
místních komunikací. 

 Obracíme se opět na občany, kteří by kdykoliv v budoucnu, prodávali jakékoliv pozemky přímo 
v obci nebo i mimo zastavěné území, aby se s tímto záměrem obrátili i na Obec Rohoznou. Zájem 

obce o odkup pozemků trvá. Ve většině případů se odkupem pozemků dá předejít budoucím 
problémům, s přístupem k jednotlivým nemovitostem, apod. Děkujeme Vám.   


