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Obecní slavnost
V sobotu 25. záøí 2010 jsme slavnostnì otevøeli Obecní 
dùm, který byl pøebudován z bývalé horní školy a pøi té 
pøíležitosti posvìtili nové symboly naší obce prapor 
a znak. Pro zastupitele a hosty zaèala tato slavnostní 
událost chvíli po dvanácté pøijetím hostù, pøípitkem, 
obìdem, krátkým posezením u kávy s nabídkou 
rohozens-kých pùïákù a potom prohlídkou budovy. 
Pozvání k nám do Rohozné pøijali starostové Obcí Banín 
a Stašov s manželkami, poslanec ÈR a starosta Mìsta 
Polièky pan Martinù, stavební dozor p. Nìmèák 
s manželkou, pan faráø Erik Tvrdoò a paní Fišarová, 
která pro nás vyšila obecní znak a prapor se tøemi 
stuhami, na nichž jsou tyto nápisy: 1. Udìleno 
Parlamentem ÈR 2. 7. 2009., 2. Požehnáno 25. záøí 2010 
a 3. Obec Rohozná.
Hlavní program  zapoèaly po 14. hodinì tóny z cyklu 
„Má vlast“ od Bedøicha Smetany a vynesení znaku 
a praporu žáky naší školy. V tento moment opravdu 
nechybìly u nìkterých z pøítomných slzy dojetí. Program 
uvádìla a øídila místostarostka Jitka Luòáèková, která 
mimo jiné pøeèetla omluvný a zároveò pozdravný dopis 
od námìstka Pardubic-kého kraje p. Romana Línka. 
Hlavní projev, týkající se historie budovy, pøípravy a celé 
anabáze kolem žádosti o dotace na pøestavbu školy, 
vlastní realizaci a podìkování všem, kteøí se o toto dílo 
zasloužili, pøednesl starosta pan Židek. Pøedsedkynì 
revizní komise a èlenka kulturní komise Jana Hartlová 
pøedstavila obecní symboly, kterým poté pan faráø 
požehnal.

Pak už mohli pøítomní obèané, chalupáøi a rohozenští 
rodáci vstoupit do budovy, kde je èekaly nové prostory 
lékaøských ordinací, klubovny, obecního úøadu, archivu, 
knihovny, sociálních zaøízení, skladových prostor,  
sklepù,  kotelny  i  pùdy. 
Doprovodný program k tomuto odpoledni byl pøipraven 
na druhém bøehu potoka, na bývalé školní zahradì. Zde 
bylo pøipraveno obèerstvení, pro dìti - ne trampolína jak 
bylo slíbeno, ale úplnì nový skákací hrad a k tomu 
k poslechu i tanci hrála cimbálová muzika z Rožnova 
pod Radhoštìm. Pøestože kolem sedmé veèer  pøišel 
slibovaný déš•, veselí a dobrá nálada trvaly až do 22. 
hodiny. 
Velmi mnì potìšilo, že se k nám do Rohozné na tuto 
událost pøijelo podívat opravdu hodnì rohozenských  
rodákù, kteøí, dnes již bývalou školou, za 100 let své 
existence prošli. Zaslechla jsem vzpomínání na školní 
roky, na uèitele èi malé historky ze školních dìtských let. 
A na pùïáky, které byly pro návštìvníky pøipraveny … 
byla chvála ze všech stran! 
Bylo velice milé, že si obèané, chalupáøi i rohozenští 
rodáci udìlali v tento den èas, na tuto slavnost pøišli 
a podpoøili tak ètyøleté úsilí zastupitelù, jehož výsledkem 
je nejen tento obecní dùm a udìlené a posvìcené obecní 
znaky.

Ilona Židková
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Podìkování
Za pøípravu tohoto slavnostního odpoledne chci 
podìkovat zastupitelùm obce a jejich rodinám, èlenkám 
komise kulturní, dále, jak v Rohozné øíkáme  dìvèatùm 
Krabièkovým, paní Jarce Svobodové, paní Javùrkové, 
øeditelce školy Mgr. Hromádkové a hlavní školní kuchaøce 
paní Mitášové za upeèení 120 ks výborných rohozenských 
pùïákù, zamìstnancùm obce za pøípravné práce, ale 
i pøesèasové hodiny, které pøípravám a prùbìhu vìnovali,  
dále prodavaèkám upomínkových pøedmìtù  tj. p. Hanì 
Cupalové a chalupáøce p. Jarmile Bártové s dcerou,  paní 
Anežce Javùrkové za kvìtinovou výzdobu na stolech 
v klubovnì, obsluhujícímu personálu uvnitø budovy i ve 
dvou obèerstvovacích stanicích na høišti, ale i dalším 
obèanùm, kteøí pøiložili pomocnou ruku k pøípravì nebo 
prùbìhu tohoto pøíjemného a slavnostního odpoledne. 
Protože to byla pomoc opravdu jen za podìkování, tak 
ještì jednou všem moc dìkuji.
Jsem si vìdom, že nìjaká úskalí v provozu obecního domu 
zpoèátku budou, dnes už o nich i víme, ale zatím nebyl èas 
je øešit. Vìøím však, že postupem èasu bude leccos 
vyøešeno ke spokojenosti všech. Nejvìtší obava  pøekonání 
schodù k lékaøi nebo na obecní úøad, lze øešit využíváním 
plošiny pro vozíèkáøe, kterou samozøejmì mohou využít 
i tìžce se pohybující obèané nebo maminky s koèárky. Je 
to jen otázka èasu, zvyknout si na tuto možnost.

Vladimír Židek, starosta

Když jsme pøed lety dávali dohromady koncepci 
obecního zpravodaje, shodli jsme se, že v každém èísle 
pøedstavíme jednoho èlena zastupitelstva. Zaèali jsme 
pozdì, ne vše šlo tak, jak mìlo, zkrátka na dva  
zastupitele se dosud nedostalo. Jejich pøedstavení 
zùstalo na toto èíslo, dali jsme jim pøece dùvìru:

Lukáš Dlouhý a Radek Dohnal
Oba øemeslníci v tom nejlepším slova smyslu a tak 
jejich zamìøení v rámci zastupitelstva bylo vlastnì dáno 
dopøedu: stavební komise. A ještì jedna otázka zaznìla 
dopøedu. Jestli jim nebude vadit vést rozhovor spoleènì.  
Souhlasili, i když zpoèátku to bylo spíše spoleèné 
mlèení. Trvalo jen chvilièku, než se rozpovídali a pak už 
šlo tìžko rozlišit, co øíká jeden a co druhý.  
Samozøejmì, stavební komise, to bylo jednak nejblíž 
k povolání, jednak je to komise, za kterou je vidìt kus 
práce. A jejího „šéfa“ jsme také znali. Po tìch ètyøech 
letech mùžeme øíct, že jsme se v nìm nezklamali. Bøe•a 
Báèa a pod jeho vedením i celá komise jednala vìcnì, 
scházela se podle potøeby, žádná zbyteèná sezení. Jasnì, 
nìco šlo, dá se øíct samo, nìkdy se diskutovalo déle, 
a nìkdy zámìr narazil na pøedpisy a bylo hotovo. I když se 
pøedložený materiál jevil dobøe.
Lukáš Dlouhý hned navazuje jakoby z jiného soudku, 
ale ... 
Když jsem kandidoval, bylo to poprvé, chtìl jsem  
pochopitelnì jako ostatní  udìlat nìco pro obec. Nebyla 
mi cizí tøeba myšlenka vìtrníkù, vìtrných elektráren 
nìkde na „Drahách“. Vidíte, to je pøípad toho, co nešlo. Ale 
jinak se toho povedlo dost: na oèích máme pøestavbu 
horní školy, opravil se høbitov, zahájena byla rekonstrukce 
sokolovny, asfaltový povrch dostalo pár metrù silnic… 
Ono je to všechno o penìzích. A jelikož je Rohozná chudá 

obec, pak významnì záleží na politice státu. Omezení 
financí se nutnì projeví i v obcích.
Vzápìtí se jejich spoleèný hovor pøesouvá do jiného 
šuplíku, vìtšího …
Ono se vlastnì to, co jsme øekli o stavební komisi dá øíct 
o práci zastupitelstva jako celku. Starosta nás držel pevnì 
na uzdì, ale každý si mohl øíct svùj názor.
Dá se øíct, že ty naše schùze byly výraznì pracovní a taky 
jaksi kamarádské. 
Pak už spíš vzpomínali na to, co bylo … Radek Dohnal 
má za sebou druhé funkèní období a má toho dost. 
Tedy starostí.  To Lukáš Dlouhý byl první poslaneckou 
sezonou spokojen a chce jít do druhého kola. Ale 
v dalším rozhovoru zase pokraèují jaksi spoleènì.
Ano, udìlalo se dost. Dost v závislosti na možných 
prostøedcích. Podívejte se,jak se øada obcí rozlétla ve 
fantastických projektech a skonèila ve stejnì fantastických 
dluzích. Což neznamená, že by nebylo co dìlat. Pøedevším 
dát dohromady ucelenou a pøitom perspektivní pøedstavu 
o hospodaøení s budovami v majetku obce. Jak je využít. 
Co má smysl si ponechat a co prodat.  Pøitom jednoznaèné 
urèení, samozøejmì kromì pøedìlané horní školy, školy 
a školky a hospodáøských budov, má „Sokolovna“. 
Rekonstruovány byly sociálky a nyní mají pøijít na øadu 
okna … Zkrátka celková rekonstrukce je nutná. Vždy• je 
to jediné „kulturní zaøízení“ v obci. 
A zase zaèíná spoleèná debata, co by mìlo mít prioritu. 
Jak to tak vypadá, asi zubaøská ordinace. Na tom se 
shodli. Pøece jen by bylo, zvláštì pro starší obèany 
pohodlnìjší, mít zubaøe „doma“. Hodnì bylo øeèeno o 
možnostech sportovního vyžití , zvláštì mládeže. 
Krásné høištì „pro pr•ata“ je. Jinak buï fotbal, nebo nic. 
Jistì, dnešní mladí jsou spíš na poèítaèe, ale pøece … 
Lukáš Dlouhý je inspirován pracovními zážitky 
z Košumberka. Obec Luže se vrhla do rozsáhlé 
rekonstrukce hradu, budování nových komunikací, do 
øady pøestaveb dalších objektù, na které získala peníze 
díky „Norským fondùm“. Jistì, mají daleko víc zdrojù, 
ale snad by stálo za úvahu i v Rohozné se podívat po 
možnostech využití turistického ruchu. Taková rozhled-
na, nauèná stezka, lyžaøský okruh … Ano, to už bylo na 
rozhraní skuteènosti a pohádky. Ale proè nìkdy 
nepøekonat všední starosti a podívat se o kousek dál.

Pøipravil: M. Král

Krádež
Pøejeme zlodìjíèkovi, aby ho opravdu tìšil a pìknì mu 
rostl malý jehliènan, který odcizil na høbitovì pøed 
márnicí. Taková paráda na zahrádce èi na hrobì svého 
blízkého musí opravdu høát na srdci!!! 
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SDH
První èervencovou 
sobotu oslavil 120. 
výroèí založení 
Sbor dobrovolných 
hasièù v Rohozné. 
Paráda se konala 
na místním stadio-
nu. K vidìní byla soudobá i historická hasièská technika a 
k hlavním bodùm programu patøily ukázky rozlièných 
zpùsobù hašení ohnì od toho jednoduchého za použití 
kbelíkù, pøes ruèní pumpy, parní èerpadla, motorové 
støíkaèky až po souèasnou moderní techniku. Jinou 
souèástí programu byla ukázka pùsobení integrovaného 

Konèí vèelaøská sezóna
Letošní rok zaèal pro vèely velice nepøíznivì. Dùvodem 
bylo chladné a deštivé poèasí, které zabránilo opylení 
kvìtù a tím ke snížení jak výnosu ovocných stromù, tak 
snùšky  kvìtového medu. Po krátkém oteplení vèely 
dokázaly nanosit i zpracovat tzv. jarní snùšku, na které se 
podílely hlavnì jablonì, luèní kvìty a øepka. Produktem 
jarní snùšky je kvìtový med, jenž se vyznaèuje svìtlou 
barvou a rychlou krystalizací. 
Po jarní snùšce nastalo pro vèely pøíznivìjší období, 
objevila se medovice, tzn. Zaèaly medovat lípy a další 
stromy a také lesy. Tento med je tmavý a déle trvá než 
zkrystalizuje, což zpùsobuje medovice, která je produktem 
mšic. Vèela není pro vèelaøe jenom nositelkou medu, 
zdrojem radosti, ale pøedevším velkých starostí..
V dnešní dobì, kdy vèely provází rùzné nemoci, musí 
vèelaø po vytoèení medu na pøelomu èervence a srpna 
zaèít léèit a krmit vèelstva. V našich podmínkách se jedná 
o mediálnì známou nemoc vèel  varroázu. Varroáza je 
cizopasník, který se živí a množí na vèelím plodu. Vèely 
napadené ve velkém rozsahu se líhnou zdegenerované a to 
zpùsobí následný úhyn celého vèelstva. S krmením vèel se 
zaèíná brzy, aby cukrový roztok zpracovaly letní vèely. Po 
pozdním krmení zpracovávají roztok zimní generace vèel, 
ty se opracují a nedožívají se potøebné délky života a tím 
vzniká špatné využití jarní snùšky v dalším roce.
Vèelaøení je tedy pøedevším práce a snad i závazek 
vyplývající ze známého tvrzení, že vyhynou-li vèely, lidé je 
budou následovat!

p. Radimìøský

záchranného systému pøi vyproš•ování osoby z 
havarovaného vozidla. Pøedvedli se také žáci, jejichž 
odborné pøípravì se SDH dlouhodobì vìnuje, kteøí 
vystoupili s ukázkou požárního útoku. Na závìr byla pro 
radost dìti pøipravena umìlá pìna. Oslavy provázelo 
pøíznivé poèasí a i to se podepsalo na mimoøádnì úspìšné 
úèasti spoluobèanù, domácích i pøespolních, kterým za 
jejich pøízeò dìkujeme.
  Veškeré náklady spojené s naší jednotkou jsou plnì 
hrazeny z rozpoètu obce. Obci  se letos podaøilo získat 
dotaci z Pardubického kraje, která byla  použita na opravu 
autocisterny.  Oprava probìhla v prùbìhu mìsíce srpna. 
Shodou okolností rovnìž v sobotu, tentokrát ale 4. záøí, byl 
ve 20:45 naší Jednotce SDH vyhlášen požární poplach. 
Jelikož nefungovala požární siréna, byl poplach vyhlášen 
pouze  telefonicky, zasláním textových zpráv (SMS). Právì 
pro pøípad, že nefungují sirény, jsou všichni èlenové 
jednotky vždy soubìžnì o situaci informováni 
prostøednictvím textových zpráv. Jednalo se o požár 
bývalého statku v obci Banín. Jednotka vyjela obìma 
vozidly, zásahu se zúèastnilo devìt èlenù. To,  vzhledem k 
poruše sirény, mùžeme hodnotit jako jednoznaèný 
úspìch..
      Již z dálky bylo vidìt, že je celý objekt v plamenech. Po 
pøíjezdu na místo osádka cisterny bránila spolu s dalšími 
zúèastnìnými sbory dalšímu rozšíøení požáru na ještì 
nezasaženou èást. Osádka druhého vozidla zajiš•ovala 
stanovištì pro doplòování požární vody. Zasažená èást 
byla požárem již tak znièená, že velitel zásahu rozhodl, aby 
se objekt nechal vyhoøet a osádka naší cisterny tu zùstala 
jako dohled u požáøištì. Zpìt se tato jednotka vrátila až po 
vystøídání v nedìli kolem deváté hodiny ranní. S 
provedením akce mùžeme být plnì spokojeni, jednotka 
splnila svùj úkol na výbornou.

3



Návštìva v Rakousku
 „Kultura evropského venkova“ je název projektu 
Evropské unie smìøujícího k zachování tradic, zvykù, ale 
také moderního životního stylu na evropském venkovì. 
Jeho desátý a poslední roèník se uskuteènil v Rakousku ve 
vesnici Kirchheim ve dnech 13.-16. záøí 2010. Na projektu 
se aktivnì podílí Mìsto Bystré a jeho starostka, paní Jiøina 
Leinweberová, která se obrátila na naši obec s žádostí, aby 
i Rohozná mìla na této akci zastoupení. Z Bystrého byl 
vypraven autobus a my jsme byly víceménì „do poètu“. 
Ubytování hostitelé zajistili v rodinách v obci a blízkém 
okolí. Program byl zamìøen na zemìdìlství a lesnictví 
s prohlídkou klasické farmy zamìøené na produkci mléka 
od 15 krav, biofarmy, výrobny zmrzliny, medu, lesní 
a požární techniky. Souèástí programu byla také návštìva 
místní školy, vybudované z prostøedkù EU, ale i moder-
ních provozù, poèítaèi øízené továrny na výrobu 
zemìdìlských strojù, výroby polotovarù pro lyže a plo-
voucí podlahy. Byly jsme nadšeny, pøedevším tím, jaký byl 
všude poøádek, èisto, a všechno fungovalo jakoby samo.
   Setkání vyvrcholilo v nedìli  ráno slavnostní mše, 
odpoledne tradièní trhy  a v jejich rámci kulturní program 
jak hostitelské zemì  Rakouska, tak Èeska, Estonska 
a Itálie spojený s pøedvedením a také ochutnáváním 
tradièních výrobkù z jednotlivých regionù. O našich 50 
koláèù, rohozenských „pùïákù“ a recept na nì byl velký 
zájem. Tak velký, že se po nich jen zaprášilo. Pokud by toto 
mìlo být mìøítkem našeho podílu na reprezentaci, pak 
jsme mìli úspìch. 
   Myšlenka rozvoje života na venkovì a jeho tradic se 
setkává se širokým ohlasem a zaslouží si pozornost ze 
strany Evropské unie. Vìøíme, že podobné programy 
budou pokraèovat. Nezbývá než podìkovat OU Rohozná 
za podporu této akce.

J. Svobodová, Z. Cupalová.

Zelené zpravodajství, aneb co rok lesu dal 
i vzal ... 
    Holá strništì a první barevné listy stromù dávají 
nepochybnì tušit, že se pomalu blíží podzim. Veškerou 
energii a živiny zpracovaly stromy do své mohutnosti a 
plodù a zvolna se pøipravují na  mìsíce vegetaèního klidu, 
aby se poté mohly znovu v plné síle probudit. I když je èas  
zimní pro lesního hospodáøe èasem „skliznì“, pøichází 
i doba plánování a bilancování. 
    Jaký tedy byl ten rok pøedchozí? Bezesporu trochu jiný 
než roky minulé. Již v polovinì øíjna loòského roku se 
ohlásila neèekanì zima bohatou nadílkou mokrého snìhu. 
Mnohé z porostù ještì nebyly zbavené listù a sníh 
napáchal první škody. Nejvíce byly poškozeny mladé 
porosty buku, dubu a olše, které neunesly obrovskou zátìž 
tìžkého snìhu. V druhé polovinì ledna pøichází neèekaná 
obleva provázená deš•ovými srážkami. Snìhem zatìžkané 
koruny a vìtve stromù jsou bìhem noci obalené ledovou 
krustou, která vydržela na stromech až do jarního tání. 
Další vydatné snìžení v kombinaci se silným vìtrem 
zpùsobily rozsáhlé škody zejména v borových porostech. 
Mladé porosty se vyvracely a nevratnì ohýbaly celoplošnì, 

u starších porostù docházelo k lámání nejvíce namáha-
ných stromù. Jen u mìstských lesù evidujeme škody na 

3borových porostech v objemu témìø 3 000 m . Slabé po-
rosty byly uklízeny formou samovýroby, u ostatních jsme 
nasadili klasické manuální technologie. Pouze v lokalitì 
„Boøiny“ byla pro rychlé zpracování využita technologie 
harvestorová.
    A jak ustály tuto nepøízeò poèasí lesy obecní ? Výše 
škod není naštìstí vysoká. Snìhem poškozené borovice 

3budou zpracovány bìhem podzimu v objemu do 50 m . 
Škody podkorním hmyzem nejsou prakticky evidovány, 
nebo• vlhké letní mìsíce úèinnì zpomalily tolik obávanou 
kùrovcovou kalamitu. Na jaøe byla zalesnìna holina 
vzniklá po tìžbì z roku 2009. V dolních partiích paseky 
bylo provedeno zalesnìní smrkem, v horní èásti se 
vybudovala oplocenka, která bude chránit proti zvìøi 
sazenice buku a borovice. Všechny døíve zalesnìné plochy 
byly bìhem léta nìkolikrát ožínány a na podzim 
ošetøovány proti zvìøi  repelentními nátìry.  
    Novinkou je u mìstských lesù i technologie zpracování 
klestu. Zejména na vìtších holinách likvidujeme klest 
štìpkováním. Výhod má tato technologie nìkolik. Døevitá 
štìpka je rozmetávána zpìt na pùdní povrch, èímž se 
stanovištì neochuzuje o organickou hmotu . Zároveò se 
úèinnì tlumí rùst buøenì a na ploše se lépe udržuje pùdní 
vlhkost. Pøínosem je i maximální využití produkèní 
plochy pro další obnovu lesa. Nový porost je na tìchto 
plochách zakládán buï umìle, tzn. ruèním vysázením 
nových sazenic, nebo se volí pøirozené zpùsoby obnovy 
porostù. V tomto pøípadì se plocha naorává pomocí 
talíøové pùdní frézy, která pøipraví stanovištì pro zdárný 
nálet semen z vedlejšího stojícího porostu. 
    Døevitá štìpka se dá využít i jako vynikající palivo, 
s oblibou se používá i na zahrádkách jako mulèovací 
substrát. V pøípadì zájmu jsme ochotni tento sortiment 
žadatelùm dodat.
    A co èeká lesy obecní v pøíštím roce? Dle lesní 
hospodáøské osnovy to bude nìkolik proøezávek a slabých 
probírek. Pokud bude poèasí pøívìtivé a nenadìlí nám 
pøekvapení v podobì kalamity, rádi bychom provedli 
i malou tìžbu obnovní. Samozøejmostí se pro další rok 
stává i poctivì provádìná pìstební èinnost.

Ing. R. Krejèí

4



Ohlédnutí …     5 otázek pro starostu obce po 
4 letech od zvolení.

Jak byste zhodnotil uplynuté ètyøleté období, kdy jste 
této obci starostoval?
No,  hodnotí spíše  obèané, já jsem ale pøesvìdèen, že jsme 
nezklamali své volièe,  byli jsme dobrými hospodáøi ve 
vztahu k majetku obce a tento jsme ještì zhodnotili 15 
milióny korun z dotací, které se nám podaøilo za 4 roky do 
obce získat a vložit je do hodnot, které mùžeme dnes 
všichni využívat, které jsou pìkné a úèelné. Každodenní 
chod obce byl zajištìn, obec máme vzhledovì upravenou, 
bìžné potøeby života na vesnici jsme dovedli zajistit,  
myslím si, že až na nìkolik výjimek, a o tìch víme, jsou 
obèané spokojeni. 
Je jasné, že ne každému jsme mohli vyhovìt v jeho 
požadavcích. Zásady pro rozhodování, které jsme si 
zpoèátku v zastupitelstvu stanovili,  jsme ctili a používali 
pro všechny stejnì. K tomu jsme  ještì vázáni právními 
pøedpisy a tak v nìkterých pøípadech opravdu nebylo 
možno postupovat tak, jak by  si nìkteøí pøáli a byli 
pøesvìdèeni, že jenom tak musíme rozhodnout. Snažili 
jsme se rozhodovat tak, aby každé naše rozhodnutí nebylo 
rozhodnutím nepromyšleným, neovìøeným a nemìlo 
nepøíjemné následky do budoucna. 
Co je obzvláštì chvályhodné, je to, že jsme dokázali pro 
obec zajistit prapor a znak. Jsou to symboly, které obec 
povznášejí a posilují její prestiž.

Jak hodnotíte zastupitelstvo jako celek?
Jednoznaènì kladnì. Všem èlenùm místního zastupitelstva 
dìkuji za jejich opravdu zodpovìdný pøístup k funkci, pro 
kterou je rohozenští zvolili. Musím øíci, že s tímto 
kolektivem lidí se dalo pracovat a práci pro naši obec 
vìnovali mnoho ze svého èasu, byli disciplinovaní, vkládali 
do práce své nápady, myšlenky, navenek vždy slušnì 
vystupovali, byli  zodpovìdní a pracovití.  Kdo chodil na 
naše veøejná zasedání, tak mohl vidìt, že jsme byli témìø 
vždy v plném poètu a že každý kdo zvedl pøi hlasování 
ruku, a• pro nebo proti, tak vìdìl  pro co ji zvedá! No, a 
veøejných zasedání bylo za uplynulé volební období 
celkem 25, pracovních schùzek bylo 41, kulturní komise se 
sešla 19x, stavební komise 30x, kontrolní výbor 12x a 
finanèní výbor 14x. I tyto poèty jsou dùkazem, že vìcí na 
øešení bylo a je v obci opravdu hodnì.

Z èeho je nejvìtší zklamání?  
- asi z mezilidských vztahù, pochopitelnì jen z tìch 
špatných.  Nepøíjemné vìci prostì patøí do  každodenního 
života, ale pokud se vytváøejí zbyteènì, tak mi to je fakt 
líto, protože každého v životì potkají døíve nebo pozdìji 
problémy a skuteènosti, které ovlivnit nemohl a musí si 
jejich tíhu nést sám, mnohdy velice tìžce.  
Obèas jsem musel pøekousnout i nepøízeò vùèi své osobì 
nebo zastupitelstvu, povznést se nad ni a jít i pøes to dál, 
a pro ty š•astnìjší a vyrovnanìjší lidi pracovat, podporovat 
bezproblémové soužití mezi nimi a vytváøet pro nì 
podmínky k tomu , aby si mohl každý žít podle svých 

možností, schopností, hlavnì žít š•astnì,  spokojenì, ve 
zdraví, prostì tak jak si  každý zaslouží
Když se ohlédnete, co Vás  tìší?
Jsem rád, že se rozšíøil po obci pøíjem bezdrátového 
internetu a že se nám podaøilo dojednat pøíjem internetu 
do veøejných budov na 10 let zdarma,  že jsme slušnì 
vybaveni poèítaèovou technikou  pro nás ale i pro 
veøejnost v knihovnì, že máme zøízen Czech point, že 
máme fungující WWW stránky,  že mùžeme v Rohozné 
ovìøovat listiny, že jsme øádnì zrevidovali a do 
elektronické podoby pøevedli evidenci obecního majetku, 
že akce poøádané v Rohozné se tìší pøízni obèanù, ale i 
návštìvníkù z okolí,  že se sem rádi vracejí rohozenští 
rodáci, samozøejmì mnì tìší úpravy vzhledu obce, které 
nejsou jenom výsledkem práce obecního úøadu a jeho 
pøíležitostných pracovníkù, ale i prací obèanù, kteøí si své 
domy, zahrady a okolí domkù udržují sami.  Tìší mnì, že 
je v poøádku obecní les, že máme upraveny a opraveny tzv. 
sakrální památky (památky lidové architektury), postupnì 
opravu-jeme komunikace, jsem rád, že jsme koupili nový 
traktor,  k tomu funkèní vlek a další zaøízení, která 
usnadòují práci, že se nám podaøila výhodnì koupit kolna 
u Blažkových pro skladování obecního materiálu,  máme 
velice upravený a udržovaný høbitov,  v Rohozné se staví 
nové rodinné domky, máme krásné a funkèní dìtské 
høištì, dostavìli jsme  a zrekonstruovali  kus vodovodního 
øadu v horní èásti obce, opravili jsme  budovu vodojemu, 
zaèali jsme opravovat spoleèenský dùm, vybavili jsme 
materiálnì témìø na profesionální úroveò jednotku SDH, 
umíme tøídit druhotné suroviny a máme k tomu dostatek 
kontejnerù, podaøilo se nám zredukovat nemovitý majetek 
obce, který byl bez využití a  zbyteènì èerpal peníze 
z obecní poklad-ny,  zlegalizovali jsme existenci nìkterých 
obecních budov, které jsou ve vlastnictví obce, ale nebyly 
zapsány v katastru nemovitostí a tím vlastnì právnì ani 
neexistovaly… 

A co bude dál  po volbách?
Život v obci pùjde normálnì dál jako jde teï. Pochopitelnì 
se dá nìjaký rok vyžít z toho co bylo zbudováno, zøízeno, 
zavedeno  a vylepšeno. Ale je tady øada nutností, které se 
musí øešit, je tøeba hledat praktické projekty využitelné 
pro Rohoznou, získávat pro nì peníze, je tøeba být dobrým 
hospodáøem v obecních financích, aby obec nikdy 
nemusela øešit  dluhy, jako je tomu ve státì, … ale pøece 
jenom nepøedbíhejme, v øíjnu jsou volby a rozhodovat 
o zastupitelích budou obèané. 
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Cvièení pro ženy
Už druhým rokem probíhá v naší obci v bývalém kinosále 
každé pondìlí od 18 do 19 hodin cvièení pro ženy všech 
vìkových kategorií. Jedná se o cvièení rekondièní, 
zamìøené na posílení svalù, kloubù a protažení celého tìla. 
Zatím nás chodí pravidelnì deset, ale tìšíme se, že se naše 
øady rozšíøí. Vìøte, že se po hodinì cvièení cítíme 
pohybovì lépe a jsme pozitivnì naladìné.
Tak nashledanou v pondìlí!

J. Svobodová, Z. Cupalová



SK Rohozná v soutìžním roce 2010/2011
V krátké letní pøestávce 
oslavil SK 65. výroèí 
svého založení.
Zdaøilá akce probìhla 
17. èervence 2010 za 
úèasti fotbalistek 1. FC 
Brno, hráèù TJ Krouná a 
našeho klubu. Pøítomní 
diváci (bylo jich více jak 
150) si se zájmem 
prohlédli historickou 
vojenskou techniku, 
úspìch mìli i doved-
ností soutìže, dìti zase v 
hojném poètu využívaly 
možnost vydovádìt se 

na „skákacím hradì“. Po celé odpoledne byl ale støedem 
zájmu stánek, kde se pøipravovaly na grilu rybí speciality. 
Tyto ochutnal snad každý, kdo byl na stadionu pøítomen. 
Výbor SK Rohozná touto cestou dìkuje všem, kdo se 
o zdárný prùbìh oslav zasloužili.
   Soutìžní roèník 2010-2011 zahájil náš klub po dlouhé 
dobì pouze se dvìma týmy a to žáky a muži. Z týmu  
dorostencù pøešla polovina hráèù do kategorie dospìlých 
a protože nebylo kým je nahradit, výbor SK nemohl 
mužstvo do soutìže nepøihlásit. 
   Muži pod vedením trenérského tandemu Moravec-
Mauer mìli vcelku obtížný los, a tak je dosavadní bilance - 
3 výhry, 1 remíza a dvì porážky pro následující období 
docela nadìjná.
   Žáci hraji stejnì jako v loòské roce turnajovým 
zpùsobem soutìž 7+1.Vedoucím a trenérem v jedné osobì 
je pan Vladimír Židek.  Za soupeøe mají hráèe TJ Borová, 
TJ Hradec nad Svitavou, TJ Èistá a TJ Pomezí. Hracím 
prostorem je polovina fotbalového høištì, branky mají 
velikost 2x5  metrù. Protože  v této soutìži hrají pøevážnì 
žáèci ve vìku od šesti do deseti let, je povoleno støídání 
hokejovým zpùsobem. Po tøech odehraných turnajích mají 
na svém kontì 9 bodù, což je vzhledem k vìku našich 
žáèkù úspìch.

F.B.
     

Krátce…
• volby do zastupitelstva obce se uskuteèní 15. a 16. øíjna 

2010 v zasedací místnosti souèasného obecního úøadu
• v místní knihovnì probìhla inventura knih, nìkteré 

knihy byly vyøazeny a ostatní knihy se novì obalují do 
prùhledných fólií. Jedná se o 4 500 ks knih.

• cestou „na hráz“ v dolní èásti obce je opraven mostek 
pøes potok, na výrobì  zábradlí se pracuje

• v souèasné dobì se v Rohozné staví tøi nové rodinné 
domky

• na obecním úøadì si mùžete zakoupit veškeré upomín-
kové pøedmìty (hrníèky, zvonky, sluníèka, obrázky), 
ruèníky, vlajeèky, kšiltovky, propisovací tužky, pøívìsky 
ke klíèùm  vše s oznaèením obce Rohozná

Z historie: Na vlak po „Trstenické stezce“
     Tak nevím èím zaèít, ale asi tím vlakem, ten je nám 
pøece jen blíž. V èase i prostoru. Kudy na vlak? Vìtšinou 
bude odpovìï jak, tedy autem èi autobusem do Svitav. 
Ménì èasto se objeví jako cíl Moravská Chrastová a jen 
výjimeènì Hradec nad Svitavou. Ten je sice nejblíž, ale 
nádraží je jaksi z ruky. A pøece ... 
     V dobách dìdù a pradìdù byl kraj protkán sítí polních 
cest a spojení mezi obcemi bylo jednodušší, tak tenkrát se 
chodilo na vlak právì do Hradce. Dolù ke „Štumberku“, 
lesem pøes údolí do dolní Radimìøe a odtud pøes pole 
k nádraží. Bylo to nejrychlejší a ve smìru do Èech, kam se 
také jezdilo za prací, i nejlevnìjší. A za války? Tak to se prý 
chodilo pøes Vítìjeves do Rozhrání.  No a to je právì ono. 
Podle hledaèù støedovìkého spojení Èech a Moravy , 
hledaèù bájné „Trstenické stezky“, mìla vést jedna její 
varianta lesní „dálnicí“ odboèující ze silnice Vítìjeves  
Svojanov a smìøující v teoretickém modelu právì k tomu 
„Štumberku“ a dál k Radimìøi. Jediným dokladem pro 
toto tvrzení je, že cesta vede více ménì po rovinì a ono 
nevysvìtlitelné pojmenování  Štumberk. Prý „strážní 
stanovištì“. Vzato kolem a kolem, jedna povìst je 
potvrzována jinou povìstí. Kde je pravda? Historická, ba 
pravìká spojnice Èech a Moravy  vedla zcela jistì kolem 
Louèné k Litomyšli a snad i míøila po  jejím horním toku 
do Svitavské kotliny a dál na východ, ale kudy pøesnì, 
o tom se „hledaèi“ dodnes dohadují. A úplné jasno do 
tajemné „Trstenické“ nevnesl ani král železný a zlatý, 
Pøemysl Otakar II., když urèil, že cesta musí smìøovat 
z Vysokého Mýta na Polièku a odtud dál k Brnu. I tento 
výrok by chtìl upøesnit. A tak se spokojme s tím, že když 
naši pøedkové chodili z Rohozné na vlak, chodili zcela jistì 
po „Trstenické stezce“.  Zvlás• po tìch úvozovkách.

MK

A starosta na závìr:
Dovolte mi ještì podìkovat redakèní radì pod vedením 
RNDr. Miloše Krále za vytváøení tohoto rohozenského 
zpravodaje, který pro informovanost obèanù v pøed-
chozích letech chybìl a dle ohlasù veøejnosti je dobøe 
hodnocen.
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KAMENICTVÍ POLIČKA
nabízí

zhotovení všech druhů pomníků, včetně příslušenství.
Vše  z kvalitních materiálů. Opravy starých pomníků.

Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
Dále vyrábíme panelové hrobky, plotové desky, 

včetně sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby.
 Tel.    461 725 464 • Mob.  605 576 600

E-mail: kamenictvi@policka.cz

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?
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