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Vážení spoluobčané, 

chalupáři, 

jménem Zastupitelstva obce 

Rohozná Vám všem přeji 

příjemný a pohodový čas 

adventu. Spokojené, klidné a 

odpočinkem naplněné 

vánoční svátky a dny 

pracovního volna. 

Děkuji Vám za spolupráci v 

uplynulém roce a do roku 

2018 Vám přeji, pevné zdraví, 

velké štěstí a spokojenost v 

osobním i pracovním životě.
                            Vladimír Židek starosta 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Informace z obce... 
Vážení spoluobčané,  

stručné shrnutí toho, co jsme v letošním roce v obci 

realizovali.  

To, co se nám ani letos nepodařilo stihnout, je zasíťování 

stavebních parcel u stadionu. Zdlouhavé stavební řízení, kdy 

se nám dlouho nedařilo získat rozhodnutí o umístění stavby a 

následné stavební povolení, o které je však už nyní na 

stavebním úřadě zažádáno, mělo za následek, že se v letošním 

roce plánovaný rozsah prací nepodařilo zahájit. Přesouvají se 

tedy na rok příští.  

Rekonstrukce v kulturním domě začala na jaře a byla 

náročná hlavně co do rozsahu jednotlivých prací. Byly tlakově 

odizolovány obvodové zdi budovy, stávající izolace podlah s 

odizolovanými zdmi byla propojena, byl vybudován přepad 

vody ze stávající studny za budovou a voda odvedena do 

kanalizace, natažena nová kabeláž elektriky k akumulačním 

kamnům a zásuvkám, položeny nové parkety, palubkami 

obloženy stěny sálu a položena nová dlažba v přísálí. 

Zhotovena byla také plynová přípojka, nainstalován do sálu 

nový plynový teplovzdušný agregát, nainstalováno čidlo na 

automatické zapnutí ventilátoru při zvýšení vzdušní vlhkosti a 

kompletně vymalováno. Velký kus práce zde udělali naši 

zaměstnanci, ať už se jednalo o zemní práce kolem budovy, tak 

hlavně uvnitř budovy.  

V srpnu se začalo s opravou střechy na hasičské zbrojnici, na 

kterou se nám podařilo získat dotaci z Pardubického kraje, a 

práce byly zdárně dokončeny v říjnu.  

Podařilo se nám získat od města Poličky další část pozemku na 

bývalém horním zemědělském středisku, kde chceme 

vybudovat místo pro ukládání rostlinného odpadu z veřejné 

zeleně a ze zahrádek. Jedná se o plochu s betonovým podložím 

v místě, kde dříve stálá ocelokolna pro uskladňování lnu. O 

stejný pozemek projevila sice zájem i Agronea Polička, ale po 

společném, vstřícném jednání všech stran, došlo k dohodě, že 

pozemek bude prodán obci Rohozná.  

Práce na ÚPO (územní plán obce) zdárně pokračují a byl 

vypracován návrh pro společné jednání všech dotčených 

orgánů a pokud se nevyskytnou nepředvídané problémy, mohlo 

by dojít v příštím roce k jeho konečnému schválení a vydání. 

Na pořízení plánu se nám podařila z ministerstva pro místní 

rozvoj získat dotace, jejíž závěrečné vyúčtování je prodlouženo 

do příštího roku.  

V obecním lese jsme letos vytěžili více jak 100 m3 dříví. 

Jednalo se v naprosté většině o stromy suché. Část tohoto 

dřeva byla rozprodávána i zájemcům z řad našich občanů jako 

dříví palivové.  

Na vodovodním řadu jsme letos řešili zatím dvě poruchy a to 

na horním konci u č. p. 380, kde byl zároveň vyměněn i 

hydrant a u č. p. 131. Jednalo se o poruchy na domovních 

uzávěrech, které jsou na hlavním vodovodním řadu. 

Upozorňujeme občany, že hlavní domovní uzávěr je součástí 

vodovodního řadu a je majetkem obce Rohozná (pokud se 

neprokáže jinak). Manipulovat s tímto uzávěrem může pouze 

zaměstnanec obecního úřadu, který je k tomu pověřen. 

Případné poruchy způsobené neodbornou manipulací s 

uzávěrem by hradila osoba, která s uzávěrem manipulovala.

  PF  2018                                           

PF 2018   



František Báča-Knihovnický anděl

 

 Krajská knihovna v Pardubicích oslavila v letošním roce 120. výročí 

vzniku veřejné knihovny ve městě. V Sukově síni Domu hudby proběhlo v 

úterý 3. října 2017, kromě oslav, také udílení cen Knihovnický anděl 

2017 nejlepším knihovníkům Pardubického kraje. Za přínos v oblasti 

knihovnictví byli oceněni z našeho okresu tři knihovníci a mezi nimi byl i 

náš František Báča, a to za dlouholetou obětavou práci v knihovně a její 

přeměnu v moderní informační a kulturní centrum obce. Toto prestižní 

ocenění se uděluje jednou za pět let, a to při výročí vzniku veřejné 

knihovny v Pardubicích. Za Františka Báču, který se nemohl slavnosti 

zúčastnit, přebral cenu starosta obce a následně byla Františkovi 

předána.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
* Upozorňujeme, aby si ve vlastním zájmu, zejména chalupáři, před nadcházející zimou, řádně zajistili vodoměr proti 

roztrhnutí mrazem. Každoročně řešíme několik takovýchto případů. Stává se, že dojde k velkému úniku vody, než se nám 
podaří poruchu zjistit.  

* Jako každoročně žádáme občany, aby si před zimní sezónou zajistili parkování automobilů tak, aby nebránily v zimní 
údržbě pří odhrnování sněhu. 

* Připomínáme, že v zimním období jsou pro některé nemovitosti určeny svozová místa pro svoz komunálního odpadu. 
                                                                                                                                                                               V. Židek 

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

Staročeské Vánoce 

 
Iniciativa paní ředitelky Pachovské je veliká i mimo pracovní 

povinnosti v MŠ. Společně s kolegyní,  pracovníky obce a 

knihovnicí, uspořádala pro celou veřejnost příjemné 

předvánoční posezení v budově školy.  

Celá třída byla bohatě vyzdobena dekoracemi s vánoční 

tématikou. K vidění byly Betlémy, cukroví, zvyky Vánoc  a  

vánoční stromky s převážně  ručně vyrobenými ozdobami 

místních žen. Háčkované, látkové, dřevěné, papírové…. 

Myslím, že nechyběly žádné. Nejen děti zdobily perníčky, 

vyráběly si látkovou ozdobu na stromek (i když, jak jsme se 

nakonec shodli, praktičtější a pro celoroční využití by se dala 

použít i jako jehelníček ). Ke kávě, čaji a vánočnímu punči 

se podávalo linecké cukroví, vánočka, ochutnali jsme 

nakládaný sýr. Dobrá nálada ze společného setkání nejen 

místních lidiček jen podpořila úspěšnost celé akce. 

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
 
 

Vzpomínka 
 
18. listopadu 2017 uplynul rok od nečekaného úmrtí paní 
Marie Báčové, bývalé vedoucí pošty v Rohozné. 
Kroky její životní pouti zákon času odměřil. Zůstalo zde jen to, 
co bylo vykonáno.  
A vzpomínky, které nezaniknou a budou nám vracet obraz 
člověka, který nám všem byl blízký.  
Děkujeme všem, kteří si ji spolu s námi připomenou. 
                                                                    Zarmoucená rodina 

 

Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou 

nadílkou 
 

Veřejností nejnavštěvovanější akce roku… 

Rok se nám s rokem sešel a strom v parčíku u pošty od 9. 

prosince opět svítí. Připomíná vánoční čas a blížící se konec 

kalendářního roku. Ani letos jsme nevynechali, a poslali 

Ježíškovi do nebe nad Rohoznou balonky a na nich svá přání. 

Ve společenském domě zhlédli podařené, vánočně laděné 

vystoupení šikovných dětí z mateřinky a DJ Oldřich zabavil 

děti až do příchodu Mikuláše s andělem a pekelníky. Za 

výzdobu, přípravu sálu, program a občerstvení děkuji 

zaměstnancům OÚ, učitelkám MŠ a všem zúčastněným.  

…………………………………………………………………. 

 

Česko zpívá koledy 
 Sedmý ročník vyhlášený regionálním deníkem jsme si 

nenechali ujít ani letos. Jako každý rok proběhla na stránkách 

deníku anketa, kde se hlasovalo o nejoblíbenější koledy. 
Tři koledy: Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus pán, 

Půjdem spolu do Betléma a vánoční písnička Vánoce, Vánoce 

jsou dané a o ostatních rozhoduje hlas veřejnosti. Letos se nás 

sešlo méně než při minulých ročnících, ale zpívalo se víc než 

jindy. 

                                                                     J. Hartlová

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

Za vánoční strom, který zdobí naší obec po celé 
vánoční svátky a je umístěn v parčíku u pošty, 

děkujeme 
panu Jaromíru Mauerovi z č.p. 254. 

 



Pozdrav z mateřské školy 
 
Před začátkem školního roku 2017/2018, v průběhu léta, jsme v 
mateřské škole provedli některé drobné zednické a truhlářské 
opravy a úpravy v šatnách, na chodbách, ve třídě a sociálních 
zařízeních. V opravených prostorách jsme nový školní rok 
zahájili s 21 dětmi ve věku od 2 do 6ti let. 
V letošním školním roce je naše mateřská škola zapojena do 
projektu „Klokanovy školky“, jehož náplní je vzájemné učení 
pedagogů MŠ (více na www. klokanovyskolky.cz). 
Vzdělávací nabídka činností pro děti, která směřuje k osvojení 
základů klíčových kompetencí potřebných pro další vzdělávání, 
vychází ze školního vzdělávacího programu „ Poznávej a 
objevuj, celý svět si zamiluj“. 
Za účelem rozvíjení a vzdělávání dětí 
prostřednictvím vlastního prožitku 
navštěvujeme divadla, kina, výstavy apod. 
Na podzim jsme uspořádali „Drakiádu“. Měla 
jsem velkou radost, kolik dětí, rodičů a prarodičů 
si udělalo čas a přišlo s námi v krásném 
podzimním počasí draky pouštět. S touto akcí 
byly spojeny podzimní tvořivé dílničky. 
Tentokrát jsme na školním dvoře vyráběli z přírodnin a slaného 
těsta a papíru.  
V rámci podpory myšlenky „Zdravé zoubky ve školce“ nás v 
září navštívila zubní lékařka, která seznámila děti se správnou 
péčí o zoubky. Děti si prohlédly, jak vypadá zdravý zub, ověřily 
si znalosti v péči o chrup a vyzkoušely si správnou techniku 
čištění zoubků. 
Také nás už dvakrát ve školce 
navštívilo divadlo JÓJO, a to s 
pohádkou O Palečkovi a O 
sněhovém nadělení. 
Další, tentokrát částečně 
pantomimické, představení s 
názvem ZOO jsme zhlédli v MŠ  
v září. 
Na podzim jsme navštívili 
Centrum Bohuslava Martinů v 
Poličce, kde si děti prohlédly 
interaktivní výstavu „O včelách a 

lidech“, doplněnou zajímavým výkladem a ochutnávkou medu. 
Na závěr si děti vyrobily svíčku z včelího vosku. 
 
V listopadu jsme začali jezdit na plavecký výcvik do Svitav. 
Koncem listopadu proběhly v MŠ vánoční tvořivé dílničky.  
V nejbližších dnech nás čeká výstava v budově zdejší školy v 
duchu tradičních českých Vánoc, kde se děti budou prezentovat 
svými výrobky. Děti se pilně připravují na mikulášské a 
vánoční vystoupení v místním společenském domě (sokolovně) 
a v mateřské škole. Budeme rádi, když nás na některé z výše 
popsaných akcí svojí účastí podpoříte a oceníte tím úsilí a 
snahu dětí, které do toho vložily. 
Také bych tímto způsobem velice ráda poděkovala za 
sponzorský dar panu Liboru Moravcovi. Za poskytnuté 

finanční prostředky jsme nakoupili hračky a 
vzdělávací pomůcky pro děti. Velký dík patří 
také paní Lence Dlouhé, která dlouhodobě 
zprostředkovává věcné dary pro MŠ od 
společnosti Ravensburger Polička. Děkuji 
také všem rodičům a přátelům, kteří s námi 
sbírají papír.  
Blíží se konec kalendářního roku, už nemáme 
možnost si tolik užívat slunečních paprsků, 

jsme zavaleni úkoly, které s sebou nese konec roku, možná na 
nás padá i melancholie. Doba adventní nás vybízí k zastavení 
se a rozjímání.  
Přála bych nám, abychom si dokázali najít čas jeden na 
druhého, čas, v kterém si budeme povídat, budeme na sebe 
laskaví, dáme si vzájemně najevo, že se máme rádi. 

Jeden tatínek se k nedostatku času 
vyjádřil takto: „Když jsou děti malé, 
dají se snadno obalamutit naším - 
uděláme to později“. Ve skutečnosti 
balamutíme sebe – z „někdy příště“ se 
stává „nikdy více“. Darujme si s láskou 
čas.  Radostné Vánoce. 
                   Dagmar Pachovská      
 
                                           ředitelka MŠ

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

Zájezd 2017 
Letošní zájezd pořádaný obecním úřadem – kulturní komisí se uskutečnil 30. září. 

Tentokrát do oblasti Jeseníků. Zúčastnili jsme se exkurze ve Výrobně ručního papíru ve  

Velkých  Losinách, a v  přečerpávací vodní elektrárně 

Dlouhé stráně  a  poobědvali v Loučné nad Desnou 

v restauraci pana Havlíčka  Na Staré poště.   

Dovolím si napsat, že všechno „klaplo“ jak mělo a i počasí 

nám na sobotu přálo, přestože celé září bylo pochmurno. 

 Vodní elektrárna Dlouhé stráně se v roce 2005 zařadila 

mezi 7 největších divů České republiky a zařadila se tak mezi největší české památky jako např. hrad 

Karlštejn nebo zámek Hluboká. Každý den přečerpá 2,6 milionu m3 vody. 
Výrobna ručního papíru Velké Losiny byla založena na sklonku 16. století rodem pánů ze Žerotína a 

je doposud poslední zachovalou, ojedinělou a stále prosperující ruční papírnou v Evropě. Zaměstnává 

pouze 12 pracovníků na stálý pracovní poměr a žádný z nich nemá jen jednu pozici, všichni prý umí 

všechno.                                                                                                                                            J.H. 

________________________________________________________________ 

Místní knihovna oznamuje, 

že od ledna 2018 bude změněna otevírací doba knihovny: 

Pondělí   15.00 – 18.00 hod. 

První pátek v měsíci   15.00 – 18.00 hod. 

(otevřeno bude 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6. atd.) 

                                            Jiné pátky bude zavřeno. 



Z historie obce ……. 

Stalo se před 150 lety  
Tou rozhodující událostí byla nesporně Prusko Rakouská válka v létě 
roku 1866. Všechna významná střetnutí mezi Náchodem a Hradcem 
Králové Rakousko prohrálo. Nejde o to, kolik těch bitev bylo, o to, že 
byla nejkrutějším střetnutím na českém území, ani o to, proč ji 
Rakousko prohrálo – našli bychom bezpočet tu významnějších, jindy 
méně významných důvodů. Jde ale o to, jak s ní související události 
dopadly na poličsko a naši obec.  
Přesto, že od roku 1849 byla v provozu dráha z Brna do Prahy přes 
Českou Třebovou, od roku 1861 vybavená „morseovým telegrafem“ 

(od r. 1869 dvoukolejná) 1), od počátku června se k rozhodujícímu 
bojišti přesouvalo vojsko „vozmo“ po silnicích. Což vyžadovalo 
spolupráci na dopravě od běžných sedláků zajišťováním „přípřeže“, 
formanských jízd, i zásobování průchozích vojsk. Do jaké míry se tyto 
události dotkly Rohozné sice nevíme, ale lze předpokládat, že nebyla 
v okolí výjimkou. A pak, dne 3. července 1866 bylo prý dunění 
kanonády bitvy “tam u Královýho Hradce…“ slyšet až v Poličce. Kdo 
chce, věř.  
Následoval překotný ústup rakouských vojsk sledovaných vítěznými 
prušáky. Lidé utíkali do lesů, ukrývali zásoby, nic nepomohlo před 
rekvizicemi, zabavováním potravin pro vojsko. Mír byl uzavřen 23. 
srpna a vojsko poličský okres opustilo v prvních dnech měsíce září. 
Způsobené škody jen v poličském okrese byly vyčísleny na necelých 
205 000 zlatých.  
Víme ale, že již v srpnu 1866 se v Rohozné, podobně jako v jiných 
obcích poličska, objevila další pohroma, smrtící „mor“ - cholera. 
Jednou ze dvou jejích obětí v srpnu byla Anna, manželka Leopolda 
Ehrlicha, víry židovské (jediná židovská rodina v jinak katolické 
Rohozné). Plnou silou nemoc propukla v září, kdy si vyžádala 21 
obětí, což byl počet mimořádný. Zemřely na něj den ze dne také dvě 
Františky, manželka a dcera Hynka Kopeckého, mlynáře „V hájenství“. 
Tento zápis představuje první zmínku o rohozenském mlýně, s nímž 
se později pojí jméno Hamerských nebo Františka Novotného, 
chalupáře, původem z Poděbrad, na kterého ještě leckdo pamatuje. 
Celkem 68 úmrtí roku 1866 (1/3 na choleru) výrazně překračovalo 
počty zemřelých v dalších letech (58 úmrtí r. 1867 resp. 41 r. 1868 či 
42 r. 1869).  

Svatební matrika z roku 1867 a několika let následných ukazuje jiný 
zajímavý jev: poprvé jsou uváděni ženící se vojáci. Jestliže roku 1867 

na 24 mužů se k armádě hlásili 4 2) (dovolenci, propuštěnci, 

reservníci atd.), v r. 1868 ze 20 mužů k armádě přináleželo 9 a v roce 
1869 z 21 mužů 12. V následných letech se počet „vojáků“ snižuje až 
mizí. I když většinou šlo o pěšáky 21. - tenkrát čáslavského – pluku 
barona Reischacha (aktivně se zúčastnil bojů zmíněné války), 
najdeme mezi nimi i příslušníky jiných pluků pěchoty, kanonýry a 
minimum kavaleristů. V dalším desetiletí počet sňatků klesá a jen 
výjimečně přesáhne 20. V této souvislosti je možné zmínit obecné 
pravidlo vazby sňatků na církevní či zemědělský (méně) rok. Sňatky 
se zásadně nekonaly v prosincovém období adventu a v omezené 
míře v období intenzivních zemědělských prací, naopak s maximy se 
setkáme v říjnu a listopadu, lednu a únoru a sekundárně i v květnu. 
Více sňatků bylo v letech „bohatých“ a méně v letech neúrodných 
(např. Roku 1870 – jen 10 svateb).  
S jistým zpožděním dochází k dílčí „populační explozi“. Jestliže se v 
Rohozné v roce 1867 narodilo 72 dětí a o rok později 73, pak dlouho 
nepřekonané maximum tvoří rok 1869 s 86 dětmi. V celém dalším 
deceniu průměr o málo překračuje 79 dětí/rok. Vysoká porodnost je 

ovšem snižována hrozivou dětskou úmrtností 3), především v prvních 
dnech a měsících jejich života, obecně do 3 let.  
Co dodat? Snad jen to, že v samotné Rohozné na přelomu let 
1869/1870 žilo 1660 obyvatel.  

Pozn. 
1) O 100 let později, 13. září 1967 v 11.20 zahynulo v Hradci nad 
Svitavou při železničním neštěstí způsobeným vykolejením rychlíku 5 
osob, převážně železničních zaměstnanců. Vlak narazil do nádražních 
budov.  
2) Např. roku 1867 to byl Jan Havlíček, 27 let, nádeník, vojín 26. 
pěšího pluku, na č.p. 47; Jan Moravec, 27 let, podšikovatel 21. pěšího 
pluku, dělník ve strojovém mlýně v Brněnci; František Havlíček, 30 let, 
záložník 3. dělostřeleckého pluku - předmistr, rolník na č.p. 47; 
Svojanovský František, 29 let, záložník druhého pluku gen. (???, 
patrně gendarmerie -četnictva)  
3) V roce 1867 zemřelo ve věku do 3 let včetně 42 dětí, 1868 to bylo 
23 dětí, roku1869 pak 25 dětí  
                                                                                        Já I. Král  

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

Exkurze do Rakouska a Německa 
Aneb Jak se žáci ZŠ Pomezí objevili v německých novinách 
Početná skupina 46 žáků 2. stupně ZŠ Pomezí doprovázená čtyřmi učiteli se 
druhý zářijový týden vydala na poznávací exkurzi do okolí Salzburgu a řeky 
Dunaje. Smyslem exkurze bylo přivést žáky do německy mluvících zemí a 
zprostředkovat jim reálný styk s německým jazykem, který se na naší škole 
vyučuje jako druhý cizí jazyk od 7. ročníku. Motivací k uskutečnění exkurze byla 
rovněž písemná korespondence žáků 9. třídy s německou rodinou žijící ve 
městě Straubing. Tomuto záměru byla přizpůsobena i trasa celé exkurze, která 
přivedla žáky na geograficky, historicky i kulturně zajímavá místa.  
Setkání s německou rodinou předčilo očekávání jak na straně naší, tak i na 
straně spřátelené rodiny, jak o tom informovaly i místní německé noviny, které 
otiskly článek o tomto netradičním setkání včetně fotografie. Na návštěvu reagoval milým dopisem adresovaným naší škole i 
zemský rada zemského okresu Straubing-Bogen Josef Laumer. Třídenní exkurze se setkala s velmi kladným ohlasem žáků i 
učitelů, proto bude v jarních měsících následovat, jako pomyslné pokračování, jednodenní exkurze do Vídně.               
                                                                                                                                                                                 Mgr. M. Benešová 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 
Naše exkurze do Rakouska a Německa,    
David Mitáš, 9. třída 
 
Před dvěma lety našel spolužák Jiří Mauer v Rohozné při 
procházce lesem jeden ze 120 vypuštěných balonků štěstí od 
rodiny Haider. Novomanželé vypustili balonky při své svatbě z 
městečka Straubing v Německu. Balonek musel přeletět celou 

Šumavu a doletěl až k nám na Českomoravskou vrchovinu, 
uletěl tedy téměř 400 km. Ten rok jsme se začali učit německý  
jazyk, tak vznikl nápad, že si s německou rodinou začneme 
dopisovat. Dopisování je pravidelné a posíláme si dopisy 
i dárky. Minulé Vánoce měli manželé krásný dáreček, narodil se 
jim totiž chlapeček jménem Gabriel, jménem Gabriel, o čemž 
nás také brzy informovali.  



Na jaře jsme se s rodinou domluvili, že je na začátku školního 
roku navštívíme.  
Školní výlet do Rakouska a Německa se tedy ustutečnil 13. září 
a začal nočním odjezdem Z Pomezí směr Německo.  
První den ve čtvrtek jsme navštívili horu Kehlstein, prohlídka 
Orlího hnízda – chaty Adolfa Hitlera. Počasí nám přálo a měli 
jsme krásnou vyhlídku na Alpy. Poté jsme navštívili solné doly v 
Berchtesgadenu. Ubytování jsme měli zajištěné v hotelu 
Meininger v Salzburgu.  
Druhý den v pátek jsme po snídani odjeli navštívit německou 
rodinu do Straubingu. Při příjezdu na nás dokonce čekala 
novinářka, která s námi udělala rozhovor. Setkání bylo velmi 

příjemné a každý ze třídydostal na památku fotografii celé 
rodiny. Při loučení dal každý znás na oplátku malému 
Gabrielovi dáreček. V odpoledních hodinách jsme museli 
odjet, protože nás čekala dlouhá cesta domů.  
Po cestě jsme ještě navštívili Stezku vkorunách stromů v 
Neuschönau.  
Po únavném dnu pak už následovala dlouhá cesta zpět.  
Tento výlet se nám velmi líbil. V Německu je krásná příroda. 
Setkání s německou 
rodinou splnilo naše očekávání, rodina i jejich příbuzní byli 
velmi milí. Doufáme, že se podaří, aby přijeli za námi do 
Pomezí.  

 

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

Češi k recyklaci odevzdali úsporné žárovky obsahující 25 kilogramů rtuti 
 

V českých domácnostech se vyskytuje celkem 66,5 milionu 
světelných zdrojů. Z těch, které dosloužily, se odevzdalo 

k ekologické recyklaci 726 tun, což představuje přibližně 5 milionů kusů úsporek. 
Toto množství obsahuje zhruba 25 kilogramů rtuti. Kvůli malému obsahu rtuti a 
dalším druhotným surovinám se musí odborně recyklovat, a proto je třeba je 
umístit do speciální sběrné nádoby a nikoli do běžného odpadu. 
„Pro představu, 25 kilogramů rtuti by mohlo teoreticky znečistit vodu v objemu 
téměř dvou slapských přehrad či 79 Máchových jezer,“ vysvětluje Zuzana 
Adamcová ze společnosti EKOLAMP, proč úsporné zářivky nepatří do běžného 
odpadu. EKOLAMP zajišťuje zpětný odběr a zpracování vysloužilých 
osvětlovacích zařízení. 
Nejvíce rtuti se podařilo z vyřazených úsporek odebrat v Praze, Středočeském a 
Moravskoslezském kraji. „V Praze se podařilo zachránit největší objem vody, a 
to téměř dvojnásobek oproti třeba Moravskoslezskému či Jihomoravskému 
kraji,“ říká Zuzana Adamcová. 

V přepočtu na jednoho obyvatele by se však 
bilance podstatně změnila. Premiantem ve 
sběru by se stal kraj Královéhradecký a teprve 
následně Praha. „V těchto krajích s výrazným 
náskokem sesbírali nejvíce úsporek v celé 
republice: v průměru 118 gramů na jednoho 
obyvatele,“ shrnuje Zuzana Adamcová. Češi 
třídí, ale nechtějí chodit daleko: ujdou 

maximálně 617 metrů Rtuť je uvnitř úsporné žárovky neškodná a pro svícení 
nutná, ale když doslouží, je ji třeba ekologicky zlikvidovat. Vyřazené úsporné 
žárovky se proto odevzdávají do sběrného dvora nebo speciálního kontejneru 
umístěného například v obchodních domech nebo místních úřadech. 
Z průzkumu společnosti EKOLAMP vyplynulo, že o umístění sběrného místa mají 
povědomí dvě třetiny Čechů. Ideálně by sběrné místo chtěli mít do 617 metrů od  

 
domova. „Pokud je sběrné místo 
vzdálenější, obvykle zářivky skončí 
v popelnici,“ dodává Zuzana Adamcová. 
Z jednotlivých míst zpětného odběru je 
nejčastěji využíván sběrný dvůr. 
V Česku je nyní k dispozici přes 4400 
sběrných míst, alespoň jedno v každém 
městě či obci s počtem obyvatel nad dva 
tisíce. „Vysloužilé zářivky lze odevzdat 
ve sběrných dvorech, v obchodech s 
elektrem či u prodejců světelných 
zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také 
velmi často rozmístěny v 
supermarketech či nákupních centrech, 
na obecních a městských úřadech,“ 
shrnuje Zuzana Adamcová. Nejbližší 
sběrné místo je možné dohledat na 
www.ekolamp.cz. 
Spotřebitelé mohou zjistit nejbližší 
sběrné místo také pomocí aplikace „Kam 
s ní?“, kterou si mohou zdarma stáhnout 
do mobilního telefonu nebo tabletu. 
Kromě mapy sběrných míst aplikace 
obsahuje popis jednotlivých druhů 
světelných zdrojů a kvíz na procvičení 
znalostí. Aplikace je dostupná pro 
zařízení s operačním systémem Android 
a iOS. 

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

Skladba a ukládání domovního odpadu… 
 

 Ze statistiky vyplývá, že Česká republika se řadí na horní příčku žebříčku ve třídění odpadu a ani my v Rohozné 

na tom vůbec nejsme špatně. Podmínky pro třídění jsou nastaveny tak, aby se třídilo co možná nejefektivněji. 

Následně se recyklovalo a odpad byl použitý k dalšímu využití. Vytřídit lze dnes při troše dobré vůle téměř vše, ale 

stále záleží na nás, jak odpad ukládáme. Podle každoročních rozborů domovního komunálního odpadu je jeho 

hmotnostní složení zhruba následující: 8% papír, 11% plasty, 3,5% sklo, necelé 3% kovy, 18% bioodpad, 0,5% nebezpečný 

odpad, necelé procento tvoří elektroodpad, skoro třetinu spalitelný odpad a to ostatní je zbytkový odpad. Zhruba 300 kg – tolik 

komunálního odpadu vyprodukuje každý obyvatel ČR za rok. Jeho složení se ale liší podle typů zástavby a závisí například i na 

životním stylu a věkovém složení obyvatel nebo způsobu vytápění. A také na tom, jestli mají lidé nějakou zahradu nebo ne. Je tedy 

pravděpodobné, že skladba odpadu od mladých manželů žijících v rodinném domku, bude asi trochu jiná, než od seniora z 

bytového činžovního domu. Obecně lze ale říci, že odečteme-li z domovního odpadu využitelné složky (papír, sklo, plasty, NK, 

kovy, bioodpad), klesne hmotnost odpadu v naší popelnici na polovinu. Za zmínku jistě stojí fakt, že část původně materiálově 

využitelného odpadu lidé znehodnotí ještě v domácnosti svými návyky. Například tak, že balí slupky od brambor, jablek nebo 

mrkve do novin, vyhazují zbytky jídla v igelitovém sáčku a nedopalky cigaret ve sklenici od marmelád. V popelnicích často také 

zbytečně končí sklenice od majonéz, kečupů, hořčic nebo dětských přesnídávek. Lidé se totiž domnívají, že je kvůli znečištění od 

http://www.ekolamp.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.simopt.ekolamp.kamsni
https://itunes.apple.com/us/app/kam-s-ni/id1119451543?mt=8


zbytků  jídla  nesmí vytřídit do kontejneru na sklo. Kvůli tomuto omylu končí ročně v 

popelnici na směsný odpad nezanedbatelné množství skla. A to je škoda, protože 

třídit lze i drobně znečištěné sklo a překážkou nejsou ani kovová víčka. Největší 

množství odpadu domácností tvoří obalový materiál a nezřídka je jedna potravina 

zabalena do více druhů obalů. Ukládejte odpad samostatně. Představíme-li si  

odpadky: kelímek od jogurtu, papír, sklenice, plechovka, a ty jsou jednotlivě  vložené 

do sáčku, i tento odpad ještě lze na třídící lince vytřídit. Ale pokud odpad ukládáme 

stylem: igelitový sáček zavřeme do plechovky od sardinek a vložíme do krabice od 
mléka…, tak takovýto odpad už nikdo nevytřídí.                                                                        

Děkujeme všem, kteří jsou v třídění důslední!                               J. Hartlová 

                                                                                                          

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

Sportovní klub Rohozná 
 

Konec v Okresním přeboru.  

Tak, jak jsme informovali v červnovém 

zpravodaji, náš fotbalový tým mužů 

sestoupil po čtyřech letech z okresního 

přeboru a hraje v současné době III. třídu. I přes 

velké obavy z toho, zda sezonu 2017/2018 vůbec začneme 

hrát, jsme nakonec naše fotbalisty do soutěže přihlásili. Naše 

obavy pramenily zejména z malého počtu hráčů. Někteří naši 

hráči jsou dlouhodobě zranění, jiní s fotbalem z různých 

důvodů skončili. Nakonec se nám ale hlavně díky velmi 

dobrým vztahům se Sokolem Pomezí podařilo získat 6 hráčů, 

kteří pravidelně na zápasy chodí a nastupují. V současnosti 

máme kádr 24 hráčů (Rohozná, Vendolí, Polička, Svitavy, 

Pomezí, Stašov, Jedlová a Korouhev), kteří se nám do Rohozné 

na fotbal, každý v rámci svých možností, sjíždějí.  

 

Podzimní sezóna III. třídy začala 12. 8. a skončila 4. 11., v této 

odehráli naši muži celkem 12 zápasů (4/ 2/ 6), skóre 23:22, a 

jsou se ziskem 14 bodů na 8. místě.  

Do nové soutěže už s mužstvem nenastoupil náš dlouholetý 

trenér pan Tomáš Kubát, který u mužstva skončil, jako vedoucí 

týmu nadále působí pan Petr Jandl. 

  

 
V červenci se na stadionu uskutečnily dvě akce: 
1. 7. již druhý ročník turnaje v malé kopané pro děti i dospělé 
Fotbal pro rozvoj, kopeme za lepší svět. V pěkném počasí si 

čtyři družstva dětí a osm smíšených družstev mužů a žen 
zahrálo fotbálek a pěkné odpoledne zpříjemnil i zajímavý 
doprovodný program.  
22. 7. - Z historie armády ČR. I když se nám nakonec 
nepodařilo zajistit ukázku z výzbroje naší současné armády, 
akce se vydařila, počasí nám přálo a zejména dětem, pro které 
byly připraveny různé soutěže, se akce líbila.  
Poděkování patří zejména Davidu Báčovi za organizaci a obci 
Rohozná za finanční příspěvek, bez kterého bychom se asi do 
takové akce nepustili. Zejména poplatky za zřízení dočasné 
střelnice na stadionu byly poměrně dost vysoké a 
administrativní náročnost pro její zřízení také.  
 
V sobotu 11. listopadu jsme uspořádali na stadionu tradiční 
martinský lampionový průvod, spojený s opékáním párků, 
tentokrát i s trošku inovovanou pyrotechnicky osvětlenou 
cestou přes fotbalové hřiště.  
 
Všem členům i příznivcům, kteří nám jakýmkoliv způsobem 
pomáhají zajistit chod klubu a tím i zachování fotbalu v 
Rohozné, děkujeme. Nám všem pak přeji hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů v novém roce 2018.  
                                                                                                 V. Židek

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

Oznamujeme… 

 
 Posledním dnem, kdy bude moci v letošním roce být přijímána hotovost na 

obecním úřadě, je čtvrtek 20. 12. 2017 

 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

               PROBĚHNE V NAŠÍ OBCI 5. - 7. LEDNA 2018    

               Děkujeme všem, kteří přispívají. 

 

 Svoz popelnic v roce 2018 bude i nadále v lichých týdnech. 
 

 Poplatky za komunální odpad a psa zůstávají ve stejné výši i na rok 2018. 

Zaplatit lze hotově od 2. 1.2018 na obecním úřadě nebo bankovním 

převodem na č. ú.3828591/0100. Jako variabilní symbol pro poplatek za 

komunální odpad použijte 1340+ číslo popisné dané nemovitosti, za niž je 

poplatek placen. Pro poplatek za psa je variabilní symbol 1341+ číslo 

popisné. Splatnost poplatků je do 31. 3. 2018. Částka za komunální odpad 

je 550Kč, za osobu trvale přihlášenou a 550Kč, za nemovitost pro 

chalupáře. Viz. OZV č. 1/2013 schválené na veřejném zasedání ZO 

Rohozná dne 12. 12. 2013. Částka za prvního psa je 200Kč, a za druhého 

a každého dalšího 300Kč. Viz. OZV č. 2/2012 schválené na veřejném 

zasedání ZO Rohozná dne 14. 12. 2012. 

Plesová sezóna 2018 
v Rohozné 
 

Myslivecké 
sdružení   
13. 1.        
…………………….. 
Sportovní klub  
10. 2.  
…………………….. 
Sbor dobrovolných hasičů 
17. 2.  
…………………….. 
 
Srdečně zvou pořadatelé! 

Takto Ne! 


