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DALI JSME JIM DŮVĚRU:

Jitka Luňáčková
“Kdy to vlastně začalo? Vítězstvím ve volbách? Zařazením na Kandidátku?
Asi mnohem, mnohem dřív. Asi když jsem dnešnímu starostovi pomáhala se zařizováním sportovních akcí, s plněním drobných úkolů typu zavolej tam, zařiď
to, zastav se... “ vzpomíná na své začátky v “politice” nejmladší členka obecního
zastupitelstva Jitka Luňáčková. Pokud bychom ovšem dělali celkové pořadí,
byla by patrně na místě druhém. “Víte, ono je to všechno asi o důvěře, o jakési
spolupráci prověřené časem. A ten nešťastný čas měl dopady na spoustu věcí.”
???
“Především, když jsem do toho šla, naprosto jsem neměla představu o co vlastně
jde. Ideály, to ano, ty mám i teď, ale že něco
prosadit, něco dotáhnout do konce trvá tak
dlouho, že to znamená utkat s tolika papíry, nařízeními zákony, omezeními, to jsem
zdaleka netušila. Navíc I stránka osobní.
Před čtyřmi lety jsem měla zaměstnání,
které mi umožňovalo alespoň do jisté míry
disponovat časem. Proto jsem se nechala
umluvit, abych starostu zastupovala. Jenže o práci jsem přišla, intenzivně jsem hledala jinou, a to co je teď, tam už příliš času
nezbývá.”
Jaké že to byly ideály?
“Asi to, že by se obec měla dále rozvíjet
a ne chřadnout. Že by zvlášť ti mladší, kteří
tu zbyli, měli mít takové podmínky, aby jim
stálo za to pro obec něco udělat. Třeba prostor pro nové bydlení, pro výstavbu. Mluvíme o záměrech, ne o bankovních úvěrech,
zaměstnanosti. Takže bydlení jako jedna
z priorit. Bydlení a mladí lidé, to jsou děti.
Jen tak udržíme školu a školku.
A ta omladina by zase měla
být, snad i bude, pevněji spojena s obcí.”
A jak vypadá realita?
“Žádná sláva. Papíry, kancelář, byrokracie. Snažím se
pomáhat s vyhledáváním
zajímavých programů a projektů na internetu, snažím se
zjišťovat možnosti v oblasti
dotační politiky. Nikdo by nevěřil, kolik je to kroků, obrazně i doslovně, než se něco sežene … Televize, Unie, tam to jde
samo, ale praxe je jiná. Ostatně víte, že uletět, udělat chybu

se taky stane. A to bychom asi nikdo nechtěli.”
Dobrá, to jsme pořád jaksi v úřadě...
“ Ano, ještě se k tomu dá přidat podíl na
inventurách, zkrátka co je potřeba, když jiní
třeba nemají čas. Ale aby to nevypadalo, že
jsem dalším úředníkem na obecním úřadě.
Tak to zdaleka není. O čem byla řeč, to jsou
činnosti nárazové, případ od případu.”
Je snad něco mimo tu kancelář?
“Jistěže je a je to to podstatnější. Organizace, nebo lépe spolupodíl na organizaci
kulturních a společenských akcí, jako bylo
Rozsvěcení vánočního stromu, nebo teď
Čarodějnice. Asi na každém takovém
podniku mám jakýsi svůj malinký podíl.
Hlavně, že se to povede, že přijdou lidé, že
převládá spokojená nálada...”
Na “čarodějnicích” chybět nebude.
A jestli má strach, aby... Náhodou? Tak
prý ne! Jí prý nebezpečí určitě nehrozí.
Jako vždycky bude za pultem u občerstvení a kdo by riskoval, že bude mít hlad
a žízeň?
M. K.

Dotace potvrzeny!
Krátce před uzávěrkou tohoto vydání
Zpravodaje došlo k události, která zažehnala alespoň některé starosti. Požadované dotace byly potvrzeny! Z těchto zdrojů bude
financována rekonstrukce horní školy – realizuje fa. Zlínské stavby a.s., s termínem
dohotovení do konce srpna. Zahájena bude
rekonstrukce a dostavba vodovodu u Stadionu, realizuje fa. Eko-Plyn, N+N s.r.o., z Rosic … s tím, že práce budou trvat asi jeden
měsíc. Z drobnějších akcí to bude oprava
sociálního zařízení v Kulturním domě, dostavba chodníků na hřbitově a oprava dvou
křížů u starého hřbitova.

Daň z nemovitostí
Počátkem měsíce května dostaneme do
svých poštovních schránek složenky k úhradě daně z nemovitostí. Téměř všichni budeme mít k placení vyšší částku než v loňském
roce. Zvýšení přinesl zákon vydaný na základě tzv. „Janotova úsporného balíčku“.
Zvýšená sazba se týká staveb, zastavěných
ploch, nádvoří, stavebních a ostatních pozemků kromě zemědělské půdy. V některých případech může jít až o dvojnásobek
sazby, jimiž nás stát postihl. A kdo ušetří?
Stát! Jelikož daň z nemovitosti vybíraná
finančními úřady je v plné výši příjmem
obce, uspoří stát na výdajích pro obce. Daň
z nemovitosti je splatná k 31. květnu 2010.

Bohatší jídelníček
V novém režimu začala pracovat naše
školní kuchyně. Nabízí nyní výběr ze tří
jídel. Každý abonent si je může objednat
podle týdenního jídelníčku.

Naši noví sousedé
Své majitele změnily některé nemovitosti. Na dolním konci, na “Rozínovým” bydlí
namísto manželů Kopeckých manželé
Stuchlíkovi a do Manovy Lhoty se na č.p. 9
přihlásila šestičlenná rodina pana Martina
Heimerleho.

Tříkrálová sbírka
V letošním roce bylo v naší obci v rámci
“Tříkrálové sbírky” vybráno 7 519,- Kč,
o třetinu více než v roce 2009. Zasloužili se
o to především koledníci, kteří obcházeli
naše domovy a poděkování za organizaci
sbírky patří řediteli ZŠ v Pomezí, panu Bronislavu Králíčkovi.
OU

J AK TO BYLO S P OLIČKOU A S VOJANOVEM ?
To je přece hloupá otázka! Svojanov
byl postaven k ochraně Poličky a na její
založení máme dokonce královský dokument, zakládací listinu z roku 1265!
Jenže, jak už to bývá, jednoduchá řešení
jsou často zavádějící. Proč například byla
měšťanům změněna lhůta, po níž byli
osvobozeni od daní? Tuto problematiku
řeší v několika publikacích Mgr. Stanislav Konečný. Polička patrně již stála
nebo byla alespoň vyměřena roku
1263, dříve, než se královská kancelář
rozhodla sepsat onen slavný pergamen. Nicméně víme, že první zmínka
o loukách „Napolickah“ je z roku 1167
v souvislosti s vytyčením majetků Litomyšlského kláštera od újezdu na Lubném k pramenům Desné, odtud k řece
Svratce a od ní k řece Svitavě. Tehdejší
hraniční čára zahrnovala budoucí Poličku do klášterních majetků, kde nemohl poroučet, natož stavět, ani král!
Přece jenom se budeme muset na celou situaci podívat z poněkud širšího
úhlu. Zmiňovaná hranice byla poprvé použita při vytyčování Olešnického újezdu
(územně-správního okrsku), jako majetku kláštera Opatovice nad Labem v roce
1030! Malý zádrhel je v tom, že klášter byl
založen (podle dostupných údajů) o pár
desítek let později! Tedy falzum! Olešnický starosta, Dr. Z. Peša situaci koriguje:
padělek byl sepsán až v roce 1163, kdy už
Olešnice existovala. Újezd byl vymezen
řekami Svratkou a Svitavou, přičemž severní hranici tvořily „Bílé kameny“ a jižní
újezd Sebranický. A kdeže hledat „Bílé
kameny“? Dr. Peša má za to, že jde o pruh
vápenců u Kněževse, které v Kavinské
rokli vytvářejí „bílé“ travertinové nárůsty.

Jiní je hledají u Bystrého, u tamní vápenky, další zase jinde. Na každý pád, byla to
patrně expanze Litomyšlského kláštera,
která si vyžádala upřesnění hranic na linii
(přibližně) Jimramov – Bystré – Svojanov
– Brněnec. Také druhé a poslední vymezení „Bílých Kamenů“ z roku 1269 se týká
krále a majetků Litomyšlského kláštera.

Přitom, tato hranice byla pojímána značně formálně, neboť, jak víme, Polička už
stála! A dále se můžeme domnívat, že
i tato listina byla sepsána s jistým zpožděním, možná účelovým. Mimo jiné proto,
že král, již v roce 1259 poskytl Litomyšli
výsady přímo královské, jimiž mohl předejít zrajícímu konfliktu a získat svolení
ke zřízení královské enklávy.
Co se událo během onoho sta let mezi
dokumenty a proč byly hranice formální?
Protože, jako každou hranici, bylo i tuto
možné udržovat jen silou zbraní či dodatkovými právními akty. Opatovický klášter
na své obvěnění (obdarování) příliš nedbal. Jeho území se tak stalo cílem expanze moravských šlechtických rodů, které
právě vznikaly a ujaly se své historické
funkce s plnou razancí. Ať už to byli páni

z Boskovic, Letovic, Kunštátu nebo Lomnice za ty největší, nebo drobná šlechta,
všichni se snažili o místo na slunci. Cílem
postupující expanze bylo také povodí Křetínky. Nezvratné důkazy jsou sice pozdější, ale oprávněné domněnky se týkají už
námi sledované doby. Svou porci tu později utrhl i král!
Historik P. Bolina se domnívá, že dokladem této expanze jsou především
všechny Lhoty kolem toku Křetínky,
zatím co lánové vsi jsou již spojeny
s existujícím hradem. Domnívá se
také, že jakýsi hrad tu stál již v roce
1239 a kastelánem byl Svéslav z Bořitova. O kastelánu z rodu Kunštátů na
hypotetickém hradu Zuzinově (i to
snad mohl být Svojanov) se zmiňuje
náš přední kasteolog prof. T. Durdík.
Obecně lze říci, že hrady postavené
před polovinou 13. století jsou vzácné.
Zásadně se změnil vztah hradu a města, Svojanova jako prvního a Poličky
jako druhé. Bonbónek a hypotézu na závěr: ve zmiňované listině z roku 1269 hovoří král o Heřmanu z Letovic a Jimramu
z Boskovic jako o „mých věrných“, tedy
přátelích, ač právě oni mohli být nositeli
zmíněné expanze a potenciálního konfliktu. Jedním, opět více méně hypotetickým důvodem jejich ocenění mohlo být,
že to byli oni, kdo předali králi klíče od
nového hradu, tentokrát definitivně Svojanova. A stál-li Svojanov, byl obklopen
poddanskými lánovými vesnicemi, mezi
nimi i Rohoznou a také manskými statky
typu Hlásnice či Manova lhota. Jenže žádný, zvlášť písemný doklad, že tomu tak
bylo, se najít nepodařilo. Inu: „Domněnka je někdy velmi důležitá, například najdeme-li v mléce pstruha!“ /L. Souček/.
MK

Naše mateřská škola
Do mateřské školy chodí nyní 20 dětí
ve věku od 3 do 7 let. Je to tedy věkově
smíšená skupina, s níž je výchovná práce
vždy poněkud náročnější. Učitelka musí
k dětem přistupovat individuálně a respektovat věkové zvláštnosti. Pro mladší
děti tak připravujeme úkoly jednodušší,
starší mají práci složitější. Věkově různorodá skupina má i svá pozitiva – mladší se
učí od starších a přirozeně získávají nové
znalosti, nové dovednosti. Starší zase
mladším pomáhají v sebeobsluze – starají
se o ně, což rozvíjí citové vztahy, soužití
v kolektivu, učí se pomáhat druhým, učí
se ohleduplnosti a empatii, tak jako v rodině.
Problémem, který se objevuje stále
častěji, jsou logopedické vady, špatná výslovnost a chudá slovní zásoba. Na základě vyšetření dětského lékaře nebo doporučení učitelky jsou sice děti posílány
k odborníkům, jenže jejich návštěva sama
o sobě nic neřeší. Nutná je úzká spolupráce s rodinou, neustálé procvičování zadaStrana 2

ných úkolů nejen v MŠ,
ale především doma.
Nesmíme zapomínat na
to, že špatná výslovnost
je důvodem odkladu
školní docházky. Cestou k nápravě může být
i kniha. Rozvíjí nejen
slovní zásobu, ale také
fantazii, představivost
a v neposlední řadě výrazně utužuje vztah
mezi rodičem a dítětem. A tak prosíme –
čtěte dětem!
Úzce spolupracujeme se ZŠ, společně
navštěvujeme různé kulturní a sportovní
akce. Poslední týden v březnu jsme společně zorganizovali a zúčastnili se turnaje
ve florbalu v místní sokolovně. V dubnu
navštívíme dopravní hřiště v Poličce, kde
se zdokonalujeme ve znalosti dopravních
předpisů a značek, také v šikovnosti v jízdě na kolech a motokárách. Průběžně při-

pravujeme besídku pro maminky k oslavě
Svátku matek. Do 1. ročníku ZŠ bylo přijato šest dětí: Ondra Hudek, Simonka Svobodová, Verunka Kuncová, Damien Sobek, Jiřík Šimon a Radek Kříž.
Zápis nových dětí do MŠ pro školní
rok 2010-11 bude probíhat v týdnu od
26. do 30. dubna 2010 v MŠ.
MŠ Rohozná

Z NAŠÍ FARNOSTI
V e llii k o n o c e
jsou největším křesťanským svátkem a rohozenští věřící jej
slavili účastí na slavnostních bohoslužbách ve svojanovském
kostele sv. Petra a Pavla. Sjížděli se sem i věřící z okolních obcí,
Stašova, St. Svojanova, Bělé Banína, Bělé, Chrastavce i odjinud.
Jsou připomínkou ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista Tvoří je tzv. „triduum“ - Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Po
tyto dny mají bohoslužby zvláštní ráz. Začínalo se vždy navečer
velikonočními obřady, mší svatou a přednáškami pana faráře.
Zaujaly hlubokou duchovností a nelze se divit, že se setkávaly
s pochvalou přítomných.
Nezapomenutelnou atmosféru vytvořilo vystoupení pěveckého sboru z Bělé nad Svitavou. Po všechny dny jsme naslouchali
zpěvu za doprovodu varhan a rytmiky, vše pečlivě secvičené pod
dohledem vedoucí sboru. Jí i všem členům sboru patřil náš
srdečný dík vyjádřený dlouhotrvajícím potleskem při závěrečném sobotním vystoupení. Věřte, že se již těšíme na další podobnou církevní slavnost! Ale i náš, rohozenský kostelík, zve k návštěvě bohoslužeb, vyzdoben květy. Přijďte se podívat.
Rohozenští farníci

Z historie:

Stalo se v roce 1746
To, když si bral jistý Bartoloměj Čech Františku K., zapsal pan farář:
To známo jest, že nevěsta chtěla bratra zde přítomného ženicha Bartoloměje, totiž Martina, ale přípověď mezi nimi nebyla. Nýbrž o tom povědomost mám, že matka téhož Martina
bránila, aby nebyli svoji, nýbrž to známo jest, že Martin, bratr jeho, se dostal na vojnu, který ji míti chtíval. Jsou to dobří
katolíkové, splození i vychovaní, ale spustili se obyčeje katolické víry, když nepořádně spolu přes šest let živi byli a dvě
dítky spolu v té nepořádnosti počali. Chtějí ale budoucně podle řádu katolické víry samospasitelně žíti...
Vzato kolem a kolem: Co už včíl?

S příchodem zimy ukončil Sbor práce na parketě U háje zazimováním laviček a vybavení, jeho činnost však pokračovala i přes nepřízeň počasí. Dne 27.
prosince se v hasičské zbrojnici sešla
členská schůze spojená s volbami vedení Sboru. Starostou Sboru byl zvolen Jan
Cupal a jeho zástupcem Libor Moravec,
velitelem jednotky byl zvolen Miroslav
Cupal a jeho zástupcem Tomáš Cupal.
V zimních měsících jsme se také věnovali údržbě techniky. Snad jen díky
průběžné péči můžeme konstatovat, že
technika nás, i přes její věk, nezklamala.
Neodpočívali ani lidé. Ti, kteří zasahují
v dýchacích přístrojích prošli cvičením
pořádaným v Hasičské zbrojnici a v jeho

Místní knihovna
V loňském roce místní knihovnu navštívilo 658 návštěvníků,
kteří si vypůjčili 2 967 knih. Celkový počet zapsaných čtenářů je
134, což znamená každý pátý občan naší obce je registrovaným
čtenářem. Tato čísla vypadají na první pohled optimisticky. Realita je však trochu jiná. Co se týče dětí a mládeže, i do Rohozné
dorazil fenomén „počítač“ a veškeré s ním spojené jevy. Když už
se čte tak je to povinná literatura, nutná ke studiu. Většina ale
řeší také tyto problémy s pomocí internetu. Přitom v naší knihovně je pro dětské čtenáře i mládež k dispozici mnoho zajímavých
knih jak z oblasti naučné literatury tak i knih pro –náctileté.
Příčina menšího zájmu obyvatel Rohozné o služby knihovny
známa není. Snad uspěchaná doba, satelitní příjem televize, počítače... Kdo ví? V každém případě jde o problém celorepublikový. A to, i když knižní fond obsahuje knihy ze všech oblastí lidského konání a je minimálně dvakrát ročně doplňován o nové,
v dnešní době ne zrovna levné, knihy. Knihovna je tu pro Vás!
Velmi rádi proto přivítáme návrhy a podněty, jak činnost knihovny přiblížit Vám všem.
Půjčovní hodiny v dolní škole jsou každé pondělí a pátek
v době od 15,30 do 17,30 hodin.

rámci i nácvikem vyhledávání osob. Naostro jsme vyjížděli 10. ledna, kdy byla
jednotka v 18,49 hodin povolána operačním střediskem HZS k odstranění stromu blokujícímu silnici ke Svojanovu.
Jednotka vyjela ve stanoveném limitu
v počtu 6 osob vozidlem Avia. Když se
jednotka po splnění úkolu vracela, byla
odvolána k obdobnému zásahu na silnici směrem na Lavičné. Bylo po půl deváté, když zásah skončil. Na základě
zkušeností z této akce bylo se starostou
obce domluveno, že obecní pila bude
uložena v Hasičské zbrojnici.
Únor byl poznamenán přípravou plesu, který se, rovněž tradičně, vydařil.
V březnu se zástupci Sboru zúčastnili
sjezdu delegátů okresu Svitavy. I zde
bylo zvoleno nové vedení. Dá se říci, že
stálým bodem jakéhokoliv programu je
příprava oslav 120. výročí založení sboru. S nadcházejícím jarem se na pořad
dne opět dostávají práce na parketě.
Nejen to, od 11. dubna se v Hasičské
zbrojnici bude scházet zájmový kroužek
pro děti. Stávající členové i noví zájemci
jsou srdečně zváni.
SDH Rohozná

Třídění odpadu šetří naši kapsu
Vloni firma Liko Svitavy, která nám zajišťuje svoz odpadu, jej odvezla celkem
230 tun. Z toho se podařilo vytřídit 6 tun
plastů, 15 tun velkoobjemového odpadu,
tunu papíru, 6,2 tuny skla a 1,8 tuny nebezpečného odpadu, což je 13 % z celkového objemu. Veškerý odpad, který se podaří vytřídit a tedy nemusí uložit na
skládku, snižuje náklady na svoz. Ty hradíte jako poplatek za komunální odpad
z vlastní kapsy. V současné době jsou již
náklady 528 Kč, i když všichni platíme
pouze 500 Kč. Zbytek doplácí obec ze svého rozpočtu. Za vytříděný odpad jsme
díky Vám, kteří odpad třídíte, obdrželi
v roce 2009 od firmy Eko-kom 33000 Kč.
A jak dál? I nadále můžete ukládat veškeré vyřazené el. spotřebiče (v loni více jak
1 tunu) do budovy bývalé knihovny. Svoz
kom. odpadu probíhá v úterý každý sudý
týden. Velkoobjemový a nebezpečný odpad přijde na řadu 20. dubna. 22. a 23. 4.
provedou děti sběr papíru. Koncem května uskuteční členové sportovního klubu
sběr železného šrotu. A ke konci června
proběhne humanitární sbírka šatstva,
obuvi a látek. Další svoz nebezpečného
odpadu bude patrně 21. září.
OU
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Členové sportovního klubu se v zimní
sezóně věnovali finančnímu zabezpečení
jarní části fotbalových soutěží formou
brigádnické výpomoci při pálení klestu
a uspořádáním tradičního plesu.
Příprava fotbalistů byla vzhledem
k počasí možná pouze ve sportovní
hale v Poličce, případně v místním
společenském domě. V průběhu zimní přestávky se dorostenci zúčastnili velmi dobře obsazeného halového turnaje v Litomyšli, kde obsadili pěkné 8. místo, navíc
Petr Andrlík byl vyhodnocen jako nejlepší gólman. Muži měli
hrát turnaj v M. Trnávce. Ten však byl, jak věříme, k naší smůle zrušen.
Jarní část fotbalových soutěží byla zahájena.

Zábavné sportovní odpoledne
Škola uspořádala v sobotu 27. března sportovní odpoledne
pro děti a rodiče. Hlavní hrou byl tento den florbal (pro nesportovce: florbal je něco jako hokej na suchu – hraje se plastovou holí a děrovaným míčkem v tělocvičně). Hrálo sedm tříčlenných rodinných družstev – zahrály si menší děti, větší děti,
tatínkové i maminky. Hlavním rozhodčím byl pan Václav
Ondráček. Po tvrdých bojích zvítězilo družstvo ve složení Pepík Baldík, Martin Herčík a jejich bratranec Kuba. Stříbrnou
medaili vybojovala Simonka Svobodová se svými chlapy,
bronzové bylo mužstvo Ondry Hudka.
Odpoledne jsme zakončili drobnými soutěžemi – slalomem
na koloběžce, hodem do pusy klauna, salty na žíněnce apod.
Za každou splněnou disciplínu dostaly děti sladkou odměnu.
Všichni přítomní se skutečně dobře bavili, jak už to při podobných soutěžích a hrách bývá. Je jen škoda, že nás nebylo víc.

Rozlosování soutěží OFS – jaro 2010
So 27. 3. Dorost
Ne 28. 3. Muži
So 3. 4. Muži
Ne 4. 4. Dorost
So 10. 4. Dorost
Muži
So 17. 4. Dorost
Muži
So 24. 4. Dorost
Muži
Ne 2. 5. Dorost
Muži
Žáci
Čt 6. 5. Muži
So 8. 5. Dorost
Muži
Ne 9. 5. Žáci
So 15. 5. Dorost
Muži
Žáci
Čt 20. 5. Muži
So 22. 5. Dorost
Muži
Ne 23. 5. Žáci
So 29. 5. Dorost
Muži
Žáci
So 5. 6. Dorost
Muži
Žáci
So 12. 6. Dorost
Muži
So 19. 6. Muži
Ne 20. 6. Dorost

12,30 h.
15,00 h.
16,30 h.
14,00 h.
14,00 h.
16,30 h.
14,00 h.
17,00 h.
14,30 h.
17,00 h.
13,00 h.
10,30 h.
9,00 h.
28. kolo 17,00 h.
20. kolo 14,30 h.
20. kolo
9,00 h.
21. kolo 14,30 h.
21. kolo 17,00 h.

14. kolo
30. kolo
29. kolo
15. kolo
16. kolo
16. kolo
17. kolo
17. kolo
18. kolo
18. kolo
19. kolo
19. kolo

27. kolo 17,00 h.
22. kolo 14,30 h.
22. kolo 17,00 h.
9,00 h.
23. kolo 14,30 h.
23. kolo 17,00 h.
24. kolo 14,00 h.
24. kolo 17,00 h.
9,00 h.
25. kolo 14,30 h.
25. kolo 17,00 h.
26. kolo 17,00 h.
26. kolo 14,30 h.

Rohozná
Vendolí
Linharttice
Rohozná
Rohozná
Trstěnice
Linharttice
Rohozná
Rohozná
Pomezí
Rohozná
Opatovec
Chornice
Rohozná
Chornice
Rohozná
Rohozná
Hradec n/Sv.
Rohozná
Hradec n/Sv.
Třebařov
Rohozná
Litomyšl “B“ Rohozná
turnaj v Čisté
Staré Město Rohozná
Rohozná
Jaroměřice
volno
Turnaj v Rohozné
Rohozná
Kunčina
Rohozná
Janov “B“
volný termín
Rohozná
Jedlová
Boršov
Rohozná
Boršov
Rohozná
Turnaj v Janově
Rohozná
Cerekvice
Rohozná
Měst. Trnávka
volný termín
Sebranice
Rohozná
M. Třebová “C“ Rohozná
Turnaj v Čisté (za Staré Město)
Rohozná
Radiměř
Rohozná
Křenov
Rohozná
Koclířov
St. Město
Rohozná

Rohozenská tyčka
To je nezapomenutelný název již tradičního rohozenského
floorbalového turnaje. Letos se uskutečnil v sobotu 28. února za
účasti 12 startujících týmů. Novinkou, která nebývale pozvedla
průběh turnaje, byla účast družstva dam. Pohár získal Žídekteam za umístění na prvním místě, na druhém místě to byl Sehnal-team a jako třetí Hořínek-team. Cenu fair play získal – jak
jinak – Lady-team a také nejsympatičtějším hráčem se stala hráčka – Kateřina Dočekalová. Oceněním za mnohonásobnou účast,
cenou veterána, byl oceněn Petr Hořínek. Poděkování patří jak
všem sponzorům, tak těm jednotlivcům, kteří při přípravě turnaje a i jeho vlastním průběhu přiložili ruku k dílu.
Pořadatelé

