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přeje všem občanům Rohozné
úspěšný nový rok 2011.

Na besedě u rohozenského
řezbáře
V loňském roce tomu bylo již popáté, co jsme mohli při rozsvícení vánočního stromu obdivovat řezbářské práce pana Jaroslava
Škrance. Pan Škranc je rodákem z Rohozné, narodil se v roce 1938
jako prvorozený ze tří dětí. V Rohozné vychodil první třídu a poté
se s rodiči odstěhovali na nedalekou Baldu, kde bydleli v hájence.
Pane Škranci, často vás vídám jak se říká v „zeleném“. Příroda
je pro Vás láskou na celý život?
Vztah k lesům, dřevu a přírodě jako takové jsem nemalou měrou
získal od otce, který byl hajným. Vyučil jsem se v učňovské lesnické škole v Hejnici obor dřevařská činnost. Lesní závod v Poličce mi
po vyučení umožnil praxi v oboru. Sázení stromků, sběr semen,
zakládání školek, ale i prořezy a kácení stromů. Práce mě bavila, ale potřeboval jsem se vzdělávat i nadále abych se mohl stát
hajným. Přihlásil jsem se ke studiu v lesnické škole, jenže pro velký zájem mě nevzali. Nastoupil jsem základní vojenskou službu
v Praze jako telefonista, později mě opět jako telefonistu převeleli do Berouna.
Po vojně v roce 1959 mě přijali do vysněné školy. Absolvoval jsem
dvouleté studium na Střední lesnické škole v Trutnově.
V roce 1961 jsem nastoupil už jako hajný v Pusté Rybné, kde jsem
bydlel na Damašku v hájence u rodiny Vašákových.
Na polesí jsem docházel do Pusté Kamenice a měl na starosti les
a pracovníky.
Všechno je jednou poprvé, kdy jste s řezbářstvím začal vy?
Až v důchodu, při práci na to nezbýval čas.
Na vesnicích tomu tak vždycky bylo, hračky tenkrát tolik nebyly.
Snad každý kluk měl v kapse malý nožík a vyřezával lodičky, píšťalky... Ale ne řezbářství jsem se dostal vlastně náhodou. Se švagrem jsme si usmysleli, že si necháme vyřezat hodiny s kukačkou.
Našli jsme jednoho řezbáře, který nám hodiny slíbil. Dovezli jsme
mu dřevo a čekali, až se dílo povede. Všechno trvalo dlouho, tak
jsme si řekli, že to zkusíme sami. No a povedlo se.
Tak jsem s řezbářstvím začal a potom už následovaly figurky, zvířátka i obrazy na stěnu. A jen tak mimochodem ty kukačky od
toho řezbáře dodnes nemám.

Kde čerpáte inspiraci, nápady a chuť do práce?
Inspiraci, moc se mi líbí betlémy, které vystavují v Třebechovicích pod Orebem, tam jsme se ženou byli několikrát.
Než se pustím do práce musím, mít obrázek, předlohu, potom
si to přemaluji na dřevo a je to. Většinou mě lidé žádají, abych
udělal konkrétní „věc“. Nejvíce jsem vyřezal asi betlémů. Jsem
členem Sdružení poličských betlémářů. Pravidelně se scházíme
a pyšníme se svými pracemi, předáváme si poznatky a zkušenosti, jezdíme na výlety. Také každoročně přispívám na výstavu
s názvem Výtvarníci Svitavska, která se koná ve svitavském městském muzeu.
Velký betlém jsme mohli vidět i u nás, z kolika figur je sestavený?
Velký betlém se k dnešnímu datu pyšní 120 kusy figur. Dospělé
osoby jsou 16 cm vysoké. Celý betlém je z lipového dřeva natřený voskem spolu s terpentýnem. Nejstaršími, tedy prvně vyřezanými figurami v betlému jsou hajný, babka a pes. Betlém stále
postupně rozšiřuji. Začal jsem na něm pracovat v roce 1997.

A kde dělal Váš betlém radost o posledních Vánocích?
Letošní Vánoce strávil v poličském muzeu a byl největším z vystavovaných.
O betlém je velký zájem a není divu, protože je nádherný, víte
kde bude příští rok?
To je pravda, bývá zamluven i na rok dopředu. Pravidelně každý
druhý rok si ho půjčují do svitavského muzea.
Kde všude už betlém byl?
Několikrát tady v Rohozné, Baníně, Pomezí u Poličky, Bystrém
a v Sebranicích.....
Ještě ani jedny Vánoce jsme ho neměli doma.

Vyřezáváte osoby, zvířata, pohádkové postavy.... Která byla
tou největší?
Největší byl krokodýl, chtěli ho na zahradu pro Mateřskou školku
v Baníně, měřil cca 3 metry. A ještě asi sv. Ambrož, patron včelařů,
ten měřil kolem 180 cm.
Máte nějakou postavu, ke které máte citový vztah - příběh?
Asi ne, snad jen někdy, když se mi něco moc povede a líbí se mi
to, tak je mi chvíli líto, že to musím dát pryč, ale to jen chvíli. Jsem
rád, že se má práce líbí a dělá radost ostatním lidem.
Je to práce časově i fyzicky náročná, jak je to s přípravou dřeva
a jaké nářadí vám pomáhá?
Pracuje se se dřevem suchým, které si připravím do rázu nařezané do fošen. Velké sochy se tvarují z klád. K nejhrubší práci používám motorovou pilu a sekyru. A poté řezbářské náčiní, dláta
a dlátka.
Nemohu se jako ženská nezeptat, jak je to s úklidem po práci?
Pomáhá mi manželka, ta vždycky krásně uklidí všechny ty piliny
a odřezky. A nejen to, také mě popohání, aby mi nehořely termíny.
Jestli jsem si to nemyslela ?
Se svojí manželkou paní Květoslavou se pan Škranc seznámil
v Pusté Kamenici, spokojeně spolu žijí dodnes a báječně se doplňují. Vychovali dvě děti a sami se v roce 1999 přestěhovali zpět
do Rohozné do domku po rodičích.
Máte čas ještě na jiné koníčky ?
Rádi chodíme se ženou na procházky do lesa. Myslivost, té jsem
se věnoval, dokud síly stačily. Teď už na hony nechodíme, ač jsme
stále zváni. Je to v našem věku fyzicky náročné. Rád čtu nebo
zhlédnu pěkný film v televizi.
Moc děkuji za vřelé přijetí, ochotu a za čas, který mi manželé
Škrancovi věnovali.
Jana Hartlová

Ohlédnutí za školním rokem 09/10
Základní škola a Mateřská škola Rohozná je školou se všemi ročníky prvního stupně a jednou třídou mateřské školy. Školu i školku navštěvují pouze děti z Rohozné.
V uplynulém školním roce byla základní škola jednotřídní, žáci
se ale učili ve dvou odděleních – dva nebo tři spojené ročníky.
V prvním oddělení byli společně žáci 1. a 2. ročníku, ve druhém
oddělení žáci 3., 4. a 5. ročníku. Ve škole bylo 13 dětí. Po skončení
páté třídy odcházejí děti do jiné školy – často do ZŠ Pomezí, ale
i na osmileté gymnázium nebo do Poličky do „matematické“ třídy. Po tomto školním roce odešel pouze jeden žák do pomezské
školy. Mateřská škola měla 1 třídu s 20 dětmi od 3-7 let. V září
bylo zapsáno 25 dětí, ale některé se v průběhu roku odstěhovaly,
nebo přešly do jiné MŠ.
Součástí školy je školní jídelna, která má kapacitu 160 strávníků.
Část této kapacity je využívána pro doplňkovou činnost – vaří
obědy pro důchodce a další zájemce.
V celé škole pracovalo devět zaměstnanců, část z nich pouze na
částečný úvazek. V základní škole učily dvě učitelky, v mateřské
také dvě, v jídelně pracovaly dvě kuchařky. Ostatní zaměstnankyně zajišťují provoz školy.
Škola i školka má vytvořen vlastní školní vzdělávací program,
Radostné učení, který vychází z rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ze života školy
Na škole pracovaly pravidelně 3 zájmové kroužky: hry, dovedné
ruce a sportovní. Kroužky od února navštěvovaly také děti z posledního ročníku mateřské školy.
Při vyučování a při zájmových kroužcích využíváme odbornou
učebnu s 12 počítači, které mají neomezené připojení na internet. V tomto školním roce jsme zakoupili nové výukové programy v celkové hodnotě 7 153 Kč: Přírodověda 3 – živočichové
a rostliny v ČR, Angličtina hrou I, Angličtina hrou II, Slovní úlohy
v matematice. Všechny nové i starší programy jsou hojně využívány při výuce. Po celý rok jsme se s dětmi účastnili kulturních
a sportovních akcí: byli jsme v divadle na „Hurvínkovi“ a na pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký, na hradě Svojanově, na bruslení v Poličce, na dopravním hřišti. Pro rohozenské spoluobčany
jsme připravili Mikulášskou besídku a rodinný florbalový turnaj.
Tradičně jsme uspořádali sběr starého papíru. Děti s pomocí
svých rodičů přivezly nashromážděný sběr ze svých domovů, od
sousedů a známých o celkové hmotnosti 2,5 tuny.

Hospodaření školy
Škola hospodařila s dotací zřizovatele ve výši 617 610,00 Kč určenou na energie, opravy, revize, služby, počítačové programy, pojištění a další. Vyčerpali jsme částku 605 864,63 Kč. Asi polovinu této
dotace „spolknou“ platby za elektřinu a vytápění. Z této dotace
se také financovaly úpravy budovy a venkovních prostor – byly
provedeny rozvody teplé vody na všech WC ve škole, opravil se
altánek na zahradě MŠ, byly natřeny prolézačky na zahradě.
Zbylých asi 12 tisíc korun bylo vráceno zřizovateli – obci Rohozná.
Dále škola dostala dotaci ve výši 1 825 216,15 Kč od Pardubického kraje – ta je určena na platy zaměstnanců, sociální a zdravotní
pojištění, učebnice, školní pomůcky a hračky, školení a vzdělávání učitelů a další. Tato dotace byla vyčerpána téměř v plné výši,
vraceli jsme částku 633,85 Kč. Obec Rohozná přispěla v roce 2010
na chod školy 617 610,00 Kč. Celkové náklady na provoz školy jsou
2 400 000,-. Dotací ve výši 1 825 216,15 Kč přispívá na chod stát.
D.H.

Klubovna v Obecním domě začíná fungovat na plné obrátky
Obecní dům disponuje společenskou místností s prostornou
kuchyňkou. Lze jí využívat na společenské besedy, přednášky,
porady.... Klubovna byla nabídnuta rohozenským spolkům ke konání schůzí, obecní zastupitelstvo zde pořádá veřejná zasedání,
mohou zde cvičit ženy, které doposud využívají kinosál.
27. 11. 2010 zde byla pro příznivce ručních prací připravena beseda. Paní Martínková předvedla tzv. slovenské paličkování. Připravila spoustu publikací pro snadnější představivost. Rozšířila nám
obzory ohledně historie paličkování krajek a vývoje krajkářství u
nás. Na vzorcích krajek porovnali rozdíl ručně a strojově vyráběných. Paní Martínková ví o krajkářství mnoho a my děkujeme, že
si našla čas a o své znalosti se s námi podělila.
Jana Hartlová

Z kalendáře členů SDH
V úterý 24. srpna 2010 jsme po vydatných bouřkách na žádost
obce 2x umývali naplaveniny z polí ze silnice u kostela a prostranství před bývalou knihovnou. V září nás požádala farnost
o vyčištění okapových žlabů na místním kostele. To jsme zvládli

za pomoci hasičského nastavovacího žebříku.
Začátkem listopadu se jednotka zúčastnila dálkové dopravy
vody s cisternou ve Bělé. Celé cvičení bylo hodnoceno pozitivně.
V hasičské zbrojnici jsme opravili stěny s opadanou omítkou
a nově vymalovali šatnu. Na podzim máme spoustu práce. Je
nutné přípravit hasičskou techniku na zimu. Na hasičském parketě U Háje se dokončily nátěry posezení a na WC, proběhlo zazimování laviček a ostatního vybavení. 11. prosince 2010 se konala
výroční schůze, kde jsme odsouhlasili plán akcí na příští rok. Konané společenské akce budou plakátované.
Do nového roku 2011 Vám přejeme zdraví a štěstí v soukromém
i profesním životě.
M.C.

kovou chaloupku a adventní věnec zdobený paličkovanou krajkou. V průběhu celé této akce bylo možno zakoupit si výrobky od
klientů Domova na rozcestí ze Svitav, paní Olšánové, Vápenikové
a Jany Moravcové. Celou akci zpříjemňovala hudba pana Tondy
Divokého z Poličky. Jako i v jiných letech, předcházelo této události slavnostní rozsvícení vánočního stromu v parčíku u pošty.

Daňové přiznání k dani
z nemovitostí na rok 2011
Upozorňujeme poplatníky daně z nemovitostí na nutnost dodržení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí na
rok 2011, a to do 31. ledna 2011.
Lhůtu Vám připomínáme z důvodu, že výběr daní se od 1. 1. 2011
řídí novým zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, který ukládá
v §250 za porušení povinnosti podat daňové přiznání nebo dílčí
daňové přiznání pokutu ve výši nejméně 500 Kč.
Finanční úřad tedy uloží pokutu každému poplatníkovi daně
z nemovitosti, který podá daňové přiznání se zpožděním delším
než 5 pracovních dnů a nebo nepodá vůbec, a to i v případě nulové daňové povinnosti. Úřední hodiny na FÚ ve Svitavách jsou
v pondělí a ve středu vždy od 8:00 do 17:00 hodin.
Dále od letošního roku končí platnost tzv. daňových složenek,
což znamená, že zejména daň z nemovitostí, pokud nebude placena jiným způsobem (převodem z účtu nebo hotově v pokladně FÚ), se bude platit složenkou typu A, která podléhá poštovnímu poplatku.

Poděkování za třídění odpadů
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad. Díky Vám zůstává
cena za „popelnice“ na stejné úrovni jako v loňském roce, kdy se
nám podařilo za vytříděný odpad obdržet přes 70 000 Kč. Všechny tyto prostředky jsou potom použity na nákup kontejnerů
a na náklady, které jsou spojené se svozem komunálního odpadu. V letošním roce již obec platí firmě Liko Svitavy za likvidaci
komunálního odpadu 558 Kč na trvale přihlášeného občana a za
nemovitost sloužící k rekreaci. Dále upozorňujeme, že na obecním úřadě je možné odevzdávat vysloužilé baterie, monočlánky,
neonové zářivky a úsporné žárovky a v budově bývalé knihovny
je možné ukládat veškerý elektroodpad (lednice, televize, vysavače, počítače apod.).

Rozsvícení vánočního stromu
a Mikulášská veselice
Dne 4. prosince 2010 se v místním kulturním domě uskutečnila pod vedením Obecního úřadu Rohozná a Základní a mateřské školy Rohozná Mikulášská veselice. Veselici poctila svoji
návštěvou i trojice – čert, anděl a Mikuláš, který všem přítomným dětem nadělil mikulášké balíčky. V kulturním domě bylo
možno opět zhlédnout výstavu řezbářských prací pánů Škrance
a Buchty a zasoutěžit si v soutěži o nejkrášnější vánoční dekoraci,
kterou tentokrát vyhrála paní Anna Cupalová z bytovky za perní-

Místní poplatky v roce 2011
Poplatek za komunální odpad zůstává zachován ve výši 500 Kč
za trvale přihlášeného občana a 500 Kč za nemovitost, která slouží
k rekreaci. Splatnost je ke dni 31. března 2011.
Poplatek za psa činí 100 Kč a je rovněž splatný do konce března.

Nové nařízení o čištění komínů
Od začátku roku 2011 se čištění komínů řídí novým nařízením
vlády č. 91/2010 Sb., upravující požární bezpečnost při provozu
komína. V něm je mimo jiné uvedeno, že je možné čištit spalinové cesty od spotřebiče na pevné palivo (komín) o jmenovitém
výkonu do 50 kW. Ale jen tehdy, když jednou ročně zkontroluje
spalinové cesty (komín) odborník. Další změnou jsou termíny
pro kontrolu a čištění spalinové cesty (komína). Ve stavbách pro
rodinnou rekreaci je potřeba provádět čištění a kontrolu spalinové cesty (komína) nejméně jedenkrát za rok. V ostatních případech jsou lhůty následující:
Výkon
připojeného
spotřebiče

Do 50 kW
včetně

Nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
celoroční
provoz

Kapalné

Plynné

Čištění spalinové cesty

3x

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných znečišťujících částí

1x

1x

1x

Kontrola čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných zněčišťujících částí

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

Účinnost

Nejméně dle návodu výrobce

SK Rohozná–podzimní část
fotbalové soutěže 2010–11,
SK přihlásil do okresních fotbalových soutěží družstva žáků a mužů.
Žáci hrají turnajovým způsobem okresní soutěž v kategorii 7+1.
Družstvo prošlo hráčskou obměnou a tak trenér pan Židek má
před sebou nelehký úkol znovu vybudovat tým, který naváže na
tradičně dobré umístění našich žáků v předešlých létech.
O tom, že se mu daří tento cíl plnit svědčí následující údaje. V polovině soutěže je tým žáků na třetím místě ve své skupině se ziskem
15 bodů a při bilanci - 5 výher, 1 remíza a 6 porážek. Všem hráčům
i vedení družstva přejme do jarní části více fotbalového štěstí!

Muži hrají okresní soutěž – III. třídu
Soutěž se hraje ve dvou skupinách. Po ukončení základní části
bude následovat baráž, ve které budou první tři mužstva z obou
skupin bojovat o dvě postupová místa do okresního přeboru.
Ostatní týmy budou hrát o umístění na dalších místech. Před
zahájením soutěže měl hráčský kádr, který měli trenéři týmu
p. Mauer a p. Moravec k dispozici, ambice bojovat o umístění
v popředí tabulky. Po podzimní části soutěže je jeho umístění na
pátém místě se ziskem 15 bodů, při bilanci 5 výher a 4 prohry
trochu za očekáváním nejen samotných hráčů, ale hlavně jejich
příznivců. Dejme ale slovo sportovnímu novináři a jeho hodnocení, které bylo uveřejněno v tisku:
Ve skupině A se velice brzy ukázalo, že rezervní týmy z Morašic
a Janova na svoje konkurenty nestačí a boj o „trojku“se zúžil na
sedm zbývajících mužstev. Nejlépe zvládl první fázi sezóny Horní
Újezd. Neoslnil drtivými výhrami, také ale ani jednou neprohrál,
udržel si stabilní formu a ta mu zajistila čtyřbodový náskok na
druhý Hradec. Účast v baráži by mu tak neměla uniknout. Ve
hře o další dvě vstupenky do baráže je však celá zbývající šestice týmů. Druhý Hradec nad Svitavou a třetí Radiměř sice lehce
odskočily, ovšem pozor, celky Rohozné a Vendolí mají o jeden
sehraný zápas méně a bodové manko ještě mohou zlikvidovat.
A zapomenout nelze ani na Trstěnici a Jedlovou. Proto, kdo bude
chtít do baráže, musí se v prvé řadě vyhnout zaváhání s nejslabší dvojicí. Ze vzájemných střetnutí vyrovnaného zbytku pole se
však může zrodit ještě mnoho zajímavého. Tolik tedy názor, uveřejněný v tisku.
Naši hráči v podzimní části překonali brankaře soupeřů dvaadvacekrát, nejčastěji mířil do černého Jirka Baldík, a to šestkrát.
Následovali jej Kája Moravec a Roman Jandl s pěti brankami,
dvakrát se trefil O. Mareš, jednou pak skórovali J. Pavlík, J. Mauer,
L. Sauer, Z. Kadlec.
V rámci zimní přípravy zajistil výbor klubu možnost využívat
sportovní halu v Poličce (listopad-prosinec 2010), a to vždy v sobotu v čase od 15.00 do 16.00 hodin. Od ledna 2011 mají hráči
pravidelné tréninky v domácím prostředí (společenský dům, fotbalový stadion).
Dále pro muže zajistil účast na turnaji ve sportovní hale v Litomyšli – termín 18. 12. 2010. Akce byla pro naše hráče velkou zkušeností, škoda že někteří hráči byli nuceni z rodinných důvodů odjet ještě před utkáním o konečné umístění. Naši nastoupili pouze
ve čtyřech, výsledkem tak bylo dvanácté místo.
Internetové stránky SK: www.skrohozná@banda.cz

HC Eaton Pardubice – HC Plzeň

Jan Moravec prodloužil
smlouvu „fotbalisty“
Rohozenský rodák a odchovanec SK Rohozná, kterého většina
z nás zná pod přezdívkou Zipp, tedy Jan Moravec, prodloužil
v prosinci roku 2010 smlouvu v prvoligovém týmu FC Bohemians
1905. Třiadvacetiletý záložník se během podzimu usadil v základní sestavě a klubu se „upsal“ do 30. 6. 2013. Honza v průběhu podzimní sezóny ustálil své výkony a stal se jednou z velkých
opor týmu. Přejeme mnoho úspěchů.

Lampiónový průvod
Ani podzim nebyl ochuzen o svoji „akci“. Maminky dětí, pod vedením Mgr. Lenky Olšánové a s finanční pomocí obecního úřadu,
uspořádaly 12. listopadu 2010 svatomartinský lampionový průvod. Sraz účastníků akce byl na místním stadiónu a průvod tentokrát procházel celý horní konec až k místní samoobsluze a zpět na
stadion. Průvodu se zúčastnil velký počet dětí s rodiči nebo prarodiči a děti zde využily možnost napsat dopis Ježíškovi.

Plavecký den
SK Rohozná připravuje již tradičně zájezd do krytého plaveckého
bazénu. Akce se uskuteční pouze při dostatečném počtu zájemců.
Konkrétní termín bude upřesněn.

Plesová sezóna začíná
Sportovní ples je připraven na sobotu 29. ledna 2010. K tanci
a poslechu hraje hudba MIX Boskovice. Začátek ve 20:00 hodin.
Lístky na ples je možno zakoupit na místě nebo i v předprodeji
v místní samoobsluze u paní Luňáčkové. Pořadatelé se těší na Vaši
návštěvu.
Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na tradiční hasičský
ples, který se uskuteční 19. února 2011 od 20:00 hod. ve společenském domě. K tanci a poslechu hraje skupina Neutrál Bystré. Je
připravena bohatá tombola a tradiční občerstvení.

Předvánoční „perníčkování“
Na sobotu 11. prosince připravila knihovna ve spolupráci s obecním úřadem pro zájemce odpolední setkání, spojené s pečením
vánočních perníčků. Návštěvnici si mohli sami ozdobit připravené polotovary-zvonky a stromečky. Akce se setkala s příznivým
ohlasem. Další podobné setkání se uskuteční před Velikonocemi.
F. B.

Revize knižního fondu
V posledním čtvrtletí roku 2010 provedli pracovnice MK v Poličce v obecní knihovně revizi knižního fondu. Revize byla spojená
s novým označením a obalením cca 5000 knih. Tuto práci velmi
dobře provedli ve spolupráci s knihovnou pracovníci, zaměstnaní při OÚ na VPP. Patří jim moje velké poděkování. Přemístění
knihovny do nových prostor v Obecním domě se uskuteční počátkem února 2011.				
F.B.
V neděli 26. 12. 2010 pořádal Sportovní klub Rohozná zájezd na
hokejové utkání do Pardubic. Pardubice sehrály mistrovské utkání s Plzní, ve kterém ale bohužel prohrály 2:1. Zájezdu se vydařil
zúčastnilo se 35 fanoušků.

Pro stávající i nové přispívatele do našeho
rohozenského zpravodaje jsme vytvořili e-mailovu adresu:
rohozenskyzpravodaj@seznam.cz

