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Vážení spoluobčané,  
předkládám Vám informace o  dění v obci, zejména o úpravách a údržbě obecního majetku. 
Někdo dění v obci sleduje pečlivě, někdo jen „děje-li se něco před jeho domem“, někoho to 
nezajímá vůbec, přesto Vám nabízím přehled toho, čím se v tomto roce zabýváme a co řešíme. 
 
V letošním roce jsme se pustili do výměn šoupat 
(uzávěrů) na hlavním vodovodním řadu. 
Původní uzávěry již netěsnily a v případě 
poruchy a jejího odstranění byl problém vodu 
uzavřít. Investice do této výměny byla více jak 
100 000 Kč. V příštím roce chceme v těchto 
výměnách pokračovat tak, aby se dala voda 
uzavřít pouze po jednotlivých úsecích a 
nemusela se v případě potřeby zavírat téměř 
celá Rohozná a upouštět tak velké množství 
vody z hlavního řadu. Tyto práce provádí firma 
VHOS Svitavy za vydatné pomoci našich 
obecních zaměstnanců.    
Dále pokračujeme v rekonstrukci sokolovny, a 
to úpravami v sále, kde se dělají nové dřevěné 
obklady (původní, ač to nebylo zřetelně vidět, 
byly v některých částech vyduté a shnilé), 
zatepluje se strop sálu, provede se obnova 
podlahy a vyměníme všechna stropní svítidla. 
Na financování této pokračující rekonstrukce 
jsme obdrželi na tento rok stotisícovou dotaci. 
Další část peněz sem byla přesunuta 
z prostředků, které jsme měli vyčleněny na 
výměnu oken v základní škole.  Žádost o dotaci 
na tuto výměnu jsme pro tento rok podali, ale 
neobdrželi. Potřeba prodloužení životnosti 
budovy základní školy nás tlačí do příprav její 
opravy, a proto jsme již v tomto období začali 
zpracovávat dva projekty pro roky nadcházející, 
a to v jedné fázi na opravu střechy, v druhé na 
výměnu oken, dveří a nové fasády se 
zateplením.     
V nedávné době jsme opravili další tři úseky 
místních komunikací, jejichž stav to vyžadoval.  
Komunikaci vedoucí na hráz k dolnímu rybníku,  

 
 
dokončil se úsek od požární nádrže k hlavní 
silnici a opravila se také část komunikace pod 
bývalým kinem, dnes již truhlárnou.  Dále byla 
pro zpevnění břehu vystavěna opěrná zeď podél 
komunikace u nemovitosti p. Kopeckého čp. 
361 s vybudováním užšího chodníku pro 
chodce. 
Před pár dny jsme vypustili požární nádrž u 
dolní školy z důvodu vytěžení a odvozu 
naplaveného letitého bahna. Náklady na tyto 
práce činí okolo 50 000,- Kč a celkové množství 
nánosu bylo odhadnuto na cca 150 m3.  
Náš obecní mechanizovaný park plánujeme 
ještě doplnit o nákup motorového plotostřihu na 
údržbu zeleně kolem komunikací, a to za 
dotační podpory provedené prostřednictvím 
Mikroregionu Poličsko, jehož je Rohozná 
členem. 
V srpnu započala oprava koryta potoka v části 
kolem bývalé fary, kterou provádí správce a 
vlastník místního toku Lesy ČR, Povodí Dyje na 
své náklady. Letos také povodí plánuje začít s 
pracemi na regulaci potoka v části od můstku za 
kinem po můstek u zahradnictví. Práce by se 
měly dokončit v příštím roce. 
Připomínám občanům, kteří nemají splněnou 
poplatkovou povinnosti vůči obci – tj. poplatky za 
psa, za svoz domovního odpadu nebo platby za 
vodu, aby tak učinili co nejdříve. Nezaplacení 
poplatků se i v naší obci musí řešit exekučním 
vymáháním a je mi upřímně líto, když k těm 
krokům musíme přistoupit.   
                                                Starosta V. Židek 
 



Povodňová sbírka  
Obci Hořín ve Středočeském kraji, která byla v 
letošním roce postižena povodněmi, jsme 
odeslali finanční dar ve výši 68 000,- Kč (45 
000,- Kč od občanů – 78 dárců, 3 000 Kč - od 
SK Rohozná a 20 000 Kč od Obce Rohozná).  
Musím přiznat, že jsem byl překvapen kladnou 
reakcí občanů na naši výzvu finanční pomoci a 
přeji nám všem, abychom nikdy tuto situaci 
nezažili a nemuseli řešit její následky. Všem 
zúčastněným patří velký dík.                    V.Ž. 

______________________________________
Zprávy ze školy aneb Jak jsme letos cestovali  
  
Uplynulý školní rok, jsme častěji než jindy 
cestovali.  
   Hned na podzim jsme navštívili Záchrannou 
stanici živočichů v Pasíčkách u Proseče. Do 
záchranné stanice se dostanou zvířata, která lidé 
najdou v přírodě poraněná. Tady se podle 
možností vyléčí a vrátí zpět do přírody. Ovšem 
je tu i mnoho zvířat, která jsou odkázaná na 
pomoc lidí a v záchranné stanici zůstanou. My 
jsme si všechna ta zvířátka prohlédli a dozvěděli 
jsme se mnoho zajímavého z jejich života. Také 
jsme tam nejeli s prázdnou – zvířátkům jsme 
vezli dobroty (granule, konzervy, piškoty a další 
potraviny).  
   Další výlet byl odměnou za půlroční snažení 
všech žáků. Dva dny před pololetním 
vysvědčením jsme se vydali vlakem do Brna. 
Hlavním programem výletu sice byla návštěva 
hvězdárny a planetária na Kraví hoře, ale stihli 
jsme se také projít po Brně.  
Honza Svoboda o tom napsal:  
Když jsme přijeli do Brna, šli jsme se podívat po 
brněnských památkách: třeba hodiny, které mi 
připadaly jako raketa, pak křivá věžička, která 
má být křivá jako Brňané, kteří za ni nechtěli 
zaplatit, a je stará přes 500 let, pak kolo a říká 
se, že jeden muž se vsadil s kamarády, že stihne 
skácet strom, postavit z něj kolo a ještě ho 
dotlačit do Brna za jeden den.  

Prohlédli jsme si Starou radnici s Brněnským 
drakem, Brněnský orloj na náměstí Svobody, 
došli jsme k Mahenovu divadlu. Mnoho dětí 
také poprvé jelo „šalinó“ a jedlo dobroty z 
„mekáče“ (tramvají a McDonalda). 
   Na jaře jsme se vypravili na místa, která jsou 
sice úplně blízko, ale přesto je všichni neznají. 
Vyšli jsme pěšky Na Draha, abychom se 
seznámili s tím, co všechno je z nejbližšího 
kopce vidět. A protože naše cesta vedla kolem 
obecního vodojemu, požádali jsme pana 
starostu, aby nám ho otevřel a něco nám o něm 
pověděl. On velmi ochotně souhlasil a děti se  
mnoho dozvěděly,  prohlédly si nádrže s vodou, 
ti zdatní i úpravnu vody. Pak jsme došli až k 
nejvyššímu bodu Drah (nadmořská výška 647 
m), kde je za pěkného počasí krásný rozhled do 
daleka. Naše cesta bohužel byla trochu 
pokažena tím, že se okolní krajina zatáhla 
mlžným oparem a moc dobře jsme neviděli. 
Dalekohledem jsme sice dohlédli do Banína, do 
Hradce nad Svitavou, do Svitav, ale Jeseníky i 
Králický Sněžník nám zůstaly skryty.  
   Na další cestu jsme se vydali jen s velkými 
dětmi – byla to návštěva našeho hlavního města 
(pro většinu dětí také poprvé). Společně jsme si 
ve škole připravili trasu, zjistili ceny vstupného 
a jízdného a už se jelo. Cestovali jsme přímým 
vlakem ze Svitav až do Prahy, využili jsme 
přitom výhodného cenového programu Českých 
drah. Viděli jsme orloj na Staroměstském 
náměstí, Pražský hrad, Petřín, Národní divadlo. 
Projeli jsme se metrem a lanovkou na Petřín, 
vystoupali jsme 299 schodů na Petřínskou 
rozhlednu a prohlédli si Prahu z výšky. Karlův 
most a spoustu dalších zajímavých věcí už jsme 
nestihli. Nevadí, snad zase někdy příště. I tak 
jsme byli plni zážitků a také pořádně unavení.  
Zuzana Mitášová o této cestě napsala: 
Vlak nám jel v 8.01 ze Svitav. Když jsem 
nastoupili do vlaku, nemohli jsme najít volné 
kupé. Naštěstí se podařilo paní Svobodové 
přemluvit průvodčí, abychom seděli v 
místenkovém kupé. Potom jsme dvě hodiny jeli 
vlakem. Když jsme dojeli do Prahy, tak jsme šli 
na Staroměstské náměstí a tam jsme viděli orloj, 
který zrovna odbíjel. Pak jsme jeli na Pražský 
hrad a viděli jsme výměnu stráží.  
  Na společný školní výlet jsme tentokrát jeli na 
Kunětickou horu a do Perníkové chaloupky.  
Jiřina Šimonová o výletu napsala:  
V Perníkové chaloupce se mi líbilo trošku víc. 
Byla tam i ježibaba, ale to byl převlečený pán. 
Každému dal perník, já jsem si ho schovala. Šli 
jsme také do pekla – tam byla skluzavka a tak 
jsme se chvíli klouzali do pekla. Pak tam byla i 



taková malá hospůdka. Ale já jsem si tam nic 
nekoupila a šla jsem si raději koupit perník. 
  Na cyklistický výlet – den před vysvědčením – 
jely jen některé děti. Na kolách jsme vyjeli do 
nejbližšího okolí Rohozné: do Stašova, do 
Hamrů a přes Manovu Lhotu zpátky do 
Rohozné. Ten kopec do Lhoty nám ale dal 

zabrat! Někteří dole pod kopcem říkali, že to 
vyjedou jako nic, ale nepovedlo se to nikomu. 
Všichni jsme sesedli z kol a šlapali pěšky.    
                                              
                                             Hromádková Dana 
                                                                      

 
 

ZPRÁVI ČKY Z MATE ŘSKÉ ŠKOLIČKY 
Zima byla letos docela dlouhá a na jaro jsme si 
museli dlouho počkat. I v MŠ jsme ho netrpělivě 
očekávali. Pro děti bylo docela nepochopitelné, 
když jsme v době Velikonoc zdobili školku jarními 
motivy, jako jsou květiny, motýlci a berušky, 
mláďata apod., a venku byly ještě závěje sněhu.  
Vždyť i na velikonoční pomlázku mohly děti jet na 
saních či lyžích.  
Díky nepřízni počasí jsme museli rušit i některé 
plánované akce, jako například návštěvu 
dopravního hřiště v Poličce a pěší výlet na hrad 
Svojanov. 
 Naopak jiné akce se nám povedly docela dobře. 15. 
5. 2013 jsme uspořádali v MŠ besídku ke dni 
matek. Děti MŠ i ZŠ předvedly svým maminkám a 
babičkám krátké pásmo písniček, básniček i 
humorných divadelních scének. Každá maminka 
obdržela kytičku a drobný dárek vyrobený dětmi. 
29. 5. 2013 jsme byli na interaktivní výstavě 
výtvarníka Jiřího Šalamouna v Poličce. Děti nejvíce 
zaujal MAXIPES FÍK.   
7. 6. 2013 byl v MŠ dětský den. Děti si na ohništi 
opekly párky, soutěžily v nejrůznějších soutěžích, 
tancovaly s pouťovými balónky. Každé dítě 
obdrželo odměnu za snahu v závodech. Došlo i na 
pasování dvou předškoláků na školáky. Každý 
z nich obdržel od MŠ tašku s drobnými dárky a 
pohádkovou knihou na památku.   
11. 6. 2013 jela škola spolu se ZŠ na výlet. Letos  
 

_________________________________________ 
 
jsme se rozhodli navštívit Kunětickou Horu a 
Perníkovou chaloupku v obci Ráby. Počasí nám 
přálo, tak se výlet vydařil. 
18. 6. 2013 byly děti z MŠ na výstavě „VČELA  
ZÁKLAD ŽIVOTA“ v muzeu ve Svitavách. Zde se 
seznámily s životem včel, viděly, jak to chodí v úlu, 
jak může takový úl vypadat, seznámily se 
s pomůckami včelaře, plnily nejrůznější úkoly a 
měly možnost si i pohrát. 
21. 6. 2013 jsme uspořádali cestu za pokladem. Děti 
měly k dispozici mapu okolí budovy školy a měly 
za úkol hledat vyznačený poklad včetně klíče 
k pokladu. Orientace v mapě jim nečinila žádné 
potíže, takže poklad v krátké době našly. Kovová 
skříňka s pokladem skrývala pro každého něco 
sladkého.   
Celý červen byl ve znamení objevování okolí 
Rohozné. Byli jsme s dětmi v lese hledat houby, 
rozhodli jsme se jít na krátkou výpravu do Manovy 
Lhoty, šly jsme se podívat k bývalému teletníku a 
vodojemu, byli jsme se podívat v pískovém lomu na 
Chrástce.  
V měsíci květnu proběhl v naší škole sběr papíru. 
Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům dětí 
MŠ, kteří byli ochotni se do této akce zapojit! Moc 
děkujeme!!! Všechny děti, které se zapojily do 
sběru papíru, byly dne 28. 6. 2013 odměněny.  
V tomto školním roce jsme mohli začít využívat 
novou pomůcku na výuku dětí zábavnou a moderní 
formou. V ZŠ byla instalována tzv. interaktivní 
tabule. Máme zde k dispozici několik programů i 
pro MŠ, díky kterým si děti mohou rozvíjet 
předčtenářskou gramotnost, matematické představy, 
grafomotoriku, logické myšlení, apod.  
Za celou MŠ přejeme všem krásné a slunečné léto, 
dětem hodně zážitků, pohody a odpočinku.  
                                                      
                                                      Luňáčková Vlasta 
 

 
 
 
 
 



 
Změna jízdních řádů Od září 2013 nás zase čekají nové 
jízdní řády.  Tato podoba byla zpracována týmem pracovníků 
Pardubického kraje v reakci na stálé připomínky k jízdním řádům jak 
obcemi, tak samotnými občany.  V  naší obci bude dopravu všech 
linek zajišťovat firma Zlatovánek. Upozorňuji občany, aby si včas 
nové jízdní řády prostudovali, protože odjezdy a příjezdy autobusů se 
změnily. Nové jízdní řády jsou umístěny na internetové adrese 
www.idos.cz, v sekci JŘ v PDF, v krajním případě se můžete obrátit 
na kancelář obecního úřadu. Čísla linek: Rohozná - Polička  680839 a 
Rohozná – Svitavy 680829. 
 
______________________________________________________________________________________ 

 … zase po rohozensku . představuji nové obyvatele naší obce. Na dolním konci „na Tesařovým čp. 
169“ bydlí paní Winklerová, v „Ševcovské ulici“ v domku po Svobodových na čp. 297 bydlí nově pan 
Hrubý a v místní části nazvané „Famílie“ bydlí na čp. 176 (Satrapovo) paní Trampotová s dětmi Lucií a 
Filipem.  
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Občané naší obce sběrem a recyklací  
elektrospotřebičů výrazně pomáhají   
chránit životní prostředí. 
V loňském roce bylo 
občany naší obce 
recyklováno 30 ks televizí, 
74 ks monitorů a 350 kg 
drobného elektrozařízení. 
V naší obci je již několik 
let možné ekologicky 
třídit eletkroodpad. Jeho 
sběr a následnou recyklaci 
zajišťuje společnost 
ASEKOL, která nám dále 
poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli 
tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů 
můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Tzv. LCA analýz vycházela z dat o sesbíraném 
množství televizí, monitorů a drobného 
elektrozařízení. 
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra 
je možné výrazně přispět k řešení problémů se 
zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda 
nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 
mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za 
více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 

417 km automobilem. Získávání druhotných 
surovin recyklací je navíc pro životní prostředí 
mnohem šetrnější, než těžby primárních surovin ze 
země. 
Celkové výsledky za rok 2012 jsou impozantní. 
Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti 
ASEKOL jen v loňském roce v České republice 
podařilo ušetřit více než 9 milionů litru ropy, které 
mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů 
korun, nebo skoro 198 Mwh elektřiny, což je 
spotřeby celé České republiky za více než jeden 
den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 
225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou 
spotřebou. A na tom mají zásluhu ti, kteří si dají tu 
práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou 
pomáhají chránit naše životní prostředí.  

_________________________________________ 

Třídění a sběr odpadu 
Protože se v kontejnerech na tříděný odpad 
rozmístěných po obci objevuje stále více věcí, 
které tam nepatří, připomínáme v následujícím 
článku některé zásady třídění 
Tříděný sběr vychází z požadavků zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 477/2001  
Sb., o obalech. Obec je dle zákona o odpadech 
považována za původce odpadu vznikajícího na 
území obce a majícího původ v činnosti fyzických 
osob. Fyzické osoby jsou povinny odkládat 
komunální odpad na místech k tomu určených a 



ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou 
vyhláškou. Dále odpad odděleně shromažďovat, 
třídit a předávat k využití a odstraňovaní podle 
systému stanoveného obcí. Vzhledem k tomu, že 
v rámci odpadového systému obce se významnou 
měrou nakládá s odpadem s obalů jsou tímto 
naplňovány i požadavky zákona o obalech, tj. 
recyklace odpadu z obalů. Významnou úlohu 
v oblasti nakládání s odpady z obalů sehrávají 
společnosti zajišťující plnění povinnosti zpětného 
odběru. 
Třídíme sklo: 
Pro tento účel jsou v obci rozmístěny kontejnery 
bílé a zelené barvy. Je provozován dvousložkový 
sběr skla což umožňuje třídění zvlášť bílé (bílý 
kontejner) a barevné sklo (zelený kontejner). 
Co patří do tříděného skla: lahvové sklo a jiné duté 
skleněné nádoby, zavařovací sklenice apod. 
Co nepatří do tříděného skla: Znečištěné lahve, 
porcelán a keramika, zrcadla, zářivky, žárovky, sklo 
s výztuží, drátkoslo, lahve s kovovými kroužky a 
víčky 
Třídíme papír: 
Pro tento účel jsou v obci rozmístěny kontejnery 
modré barvy. Dále jednou ročně provádí mobilní 
sběr papíru Základní a mateřská škola. 
Co patří do tříděného papíru: noviny, časopisy, 
prospekty, knihy, katalogy, dopisy, balicí papír, 
kartony, vlnitá papírová lepenky, krabice, papírové 
obaly od pracích prášků 
Co nepatří do tříděného papíru: papírové obaly 
potažené umělou hmotou, zamaštěný papír nebo 
papír znečištěný barvami, kopírovací papír, 
alobalové fólie, asfaltové a dehtové papíry a 
lepenky, brusné papíry, celofán, lepící pásky, 
hygienický papír, pytle od krmiva-cementu apod. 
Třídíme plasty: 
Pro tento účel jsou v obci rozmístěny kontejnery 
žluté barvy. Dále je přibližně 4x ročně realizován 
sběr pytlový, kdy naplněné pytle ponecháte u 
popelnic a svozová firma je odveze. Pytle na tento 
odpad si je možno vyzvednout v kanceláři obecního 
úřadu. 
Co patří do tříděného sběru plastů: plastové obaly, 
sáčky od mléka, plastové kelímky od jogurtů a 

ostatních mléčných výrobků (před uložením 
vypláchnout)m PET lahve (před uložením 
sešlápnout), plastové obaly od spotřebního zboží, 
hračky, plastové květináče, podnosy, misky apod.  
Co nepatří do tříděných sběrů plastů: linolea, 
odpadové trubky z PVC (novodur), molitan, textilie 
z plastových materiálů, kabely, plastové 
videokazety, plasty s kovovými částicemi nebo 
zbytku písku, zeminy, skla, porcelánu, pytle od 
agrochemikálií, obalový materiál znečištěný olejem 
nebo barvou. 
Třídíme nápojové kartony: 
Tento obal lze použít pro další použití v případě, že 
není smíchán s jiným odpadem. Pro tento účel je 
v naší obci využíván systém ukládání do pytlů 
podobně jako plasty. Pytle jsou oranžové barvy. 
Před uložením do pytle je třeba tento obal stlačit, 
aby nezabíral mnoho místa. 
Velkoobjemový a nebezpečný odpad 
V obci je dále organizován a prováděn svoz 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Termín 
je vždy včas vyhlášen.  
Za velkoobjemový odpad je považován odpad 
komunální povahy, který nelze uložit do svozové 
nádoby na komunální odpad. Jedná se tedy o 
vyřazené kusy nábytku, koberce, lina, staré 
matrace, dětské kočárky apod. Dále též staré 
oděvy, textilie, vyřezaná obuv a molitan. Nepatří 
sem stavební suť. 
Do nebezpečného odpadu patří: 
ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, 
akumulátory, monočlánky, upotřebené oleje, 
olejové filtry, nemrznoucí a brzdové kapaliny, 
barvy, ředidla, spotřební chemie z domácností, 
vyřazené léky, znečištěné textilie a železné nebo 
plastové obaly znečištěné škodlivinami. V rámci 
svozů jsou též odebírány pneumatiky, ale za úplatu. 
Dále upozorňujeme, že během celého roku probíhá 
sběr veškerého vyřazeného elektroodpadu (lednice, 
televize, počítače, mikrovlnné trouby, žehličky, 
vysavače, kulmy, mobilní telefony, fritovací hrnce, 
pračky, mrazáky, tiskárny, kalkulačky, kopírky, 
kávovary, vrtačky, zářivky apod. Tento odpad 
můžete po dohodě s pracovníky úřadu kdykoliv 
odevzdat.

_________________________________________________________
Zájezd nejen pro seniory 
Připravovaný zájezd se uskutečnil v sobotu 15. června. Počasí nám v letošním jaru nezvykle přálo, byl to 
krásný slunný a mimořádně teplý den. Kdo sušil seno, měl jistě dobrý pocit z  vykonané práce, ale 
nenavštívil s námi hrad Bouzov. 
Romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století se nachází v malebné krajině  Mohelnicka. Do roku 
1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil Řád 
německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku. 
Hrad je velmi oblíbený českými i zahraničními filmaři. Bylo zde natočeno nejen spoustu pohádek, /z těch 



nejznámějších např. O medvědu Ondřejovi, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Mladý Indiana Jones, 
nebo Fantaghiro II., III., IV. / ale i pořady jako O poklad Anežky České, Kluci v akci, Chalupa je hra.  
Nenaobědval se na Náměstí Míru v Lošticích v Restauraci „U Coufalů“, kde si každý objednal, na co měl 
chuť.Restaurace je známá a výjimečná stálou nabídkou tvarůžkových specialit.  
V jednu hodinu už na něj nečekala průvodkyně z Muzea Tradičních tvarůžků. Výklad byl poněkud 
netypický. Muzeum, tedy původní výrobna tvarůžků, dům rodiny Wesselsovy a prohlídka dobových 
pomůcek k výrobě tvarůžků nejsou nijak obsáhlé ani časově náročné. Vše bylo zpestřeno filmovou 
videoprojekcí. Viděli jsme příběh rodiny Wesselsovy, jejich výrobu tvarůžků ve dvacátých letech minulého 
století s porovnáním výroby Pravých olomouckých tvarůžků v současné době. 
Teorií nabití, jsme společně vzali útokem místní podnikovou prodejnu Pravých olomouckých syrečků a 
Tvarůžkovou cukrárnu, kde z tvarůžků vyrábějí slané pečivo tvářící se jako sladké.  
A posledním místem, které jste s námi nenavštívili, bylo Arboretum v Bílé Lhotě.  
Národní přírodní památka v zámeckém parku nedaleko Litovle. Rozkládá se na ploše necelých tří hektarů. 
Nachází se zde 400 druhů vzácných dřevin – listnaté, jehličnaté a stále zelené dřeviny ze severní Ameriky, 
Japonska, Číny, Malé Asie a dalších zemí. 
I zde nás svým osobitým přístupem a pestrým výkladem pan průvodce“ vzdělal proti naší vůli. :-)“ Je to 
krásné barvité místo s opravdu pro nás netypickou flórou a bylo na co koukat i přesto, že ani tomuto místu 
se nevyhnuly letošní rozmary počasí. V pondělí 10. června se zde vyřádila dvouhodinová průtrž mračen 
s bouřkou a celým parkem se prohnala velká voda. 
Děkuji všem zúčastněným za příjemně strávený den.                                                J. Hartlová, H.Sedláková 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zájezd pro děti a rodiče 
Sobota 20. července se stala pro mnohé z našich dětí dalším s rodiči společně stráveným prázdninovým 
dnem. Navštívili jsme Zoo v Jihlavě. Zoo vznikala pomocnou rukou z řad dobrovolníků od roku 1957 jako 
zookoutek, až v roce 1982 byl zookoutku Ministerstvem kultury udělen statut zoologické zahrady. Od té 
doby je stále rozšiřována o nové expozice. Sezónně nabízí mimo jiné letové ukázky dravců a sov, 
komentované krmení zvířat, krásné dětské hřiště a lanové centrum pro větší děti a dospělé. 
_________________________________________________________________________ 
 
Pomocná „ruka“ ČOI  
Spotřebitelé se mohou na pracovníky ČOI obracet s dotazy a mohou podat podání v případě, když 
prodávající: 
neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo je nesprávně účtuje 
nesplní informační povinnosti u prodávaných výrobků (např. materiálové složení textilních výrobků a 
obuvi) 
nabízí výrobky bez návodů k použití a správné údržbě v českém jazyce 
nabízí výrobky, které budí podezření, že nejsou bezpečné 
prodává pohonné hmoty, které budí podezření, že nesplňují požadavky na předepsanou jakost 
používá nekalé obchodní praktiky: například uvede nepravdivé údaje o výrobku nebo poskytované službě, 
uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí některé informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit 
rozhodování spotřebitele, takže spotřebitel např. zakoupí výrobek nebo službu, které by se znalostí těchto 
informací nezakoupil, neuplatní právo, kterého by jinak využil, apod. Klamavou obchodní praktikou je i 
prodej padělků. 
nevydá na vyžádání doklad o koupi se všemi náležitostmi 
neinformuje spotřebitele o právech při uplatnění reklamace 
nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil 
nevyřídí reklamaci do 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě, na které se dohodl 
neposkytne spotřebiteli jistotu, že uzavíraná úvěrová smlouva obsahuje veškeré náležitosti a povinné 
informace. 
 
 
 



Mimo poradenské dny ve Svitavách (určené 
k osobní návštěvě spotřebitelů) lze každý pracovní 
den využít i stávající poradenské místo ČOI na tel. 
čísle 495057170 – sídlo inspektorátu pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj, Balbínova 
821, Hradec Králové.  

Poradenská služba je nově také dostupná každé 
první a třetí pondělí v měsíci v době (7.30 - 12.00 
hod., a 12.30 - 16.00 hod.) na adrese Zámecká čp. 
21, Pardubice (do roku 2009 sídlo inspektorátu 
ČOI Pardubice). 

_____________________________________________________________________________________
                                                      
 

O ohebném slůvku  /Charita  Polička/ 
 
„Charitativní sbírka šatstva a obuvi“ našli v únoru 
2013 ve schránkách obyvatelé našeho regionu. Stálo 
v něm, že mohou darovat oblečení, boty, lůžkoviny, 
přikrývky a další textil a že veškeré dary budou 
předány charitativním organizacím.  
 Každý chce někdy být dobročinný a každý 
se také potřebuje zbavit starých a nepotřebných 
věcí. Spojit dobročinné s užitečným je jistě ta 
nejlepší kombinace. Navíc, pokud je to úplně bez 
starostí, protože si pro věci přijdou až na práh domu 
…. 
 Obchod s obnošeným šatstvem 
zaznamenává v ČR mohutný boom. V Poličce stojí 
čtyři kontejnery na obnošené šatstvo, obce jsou 
zasypávány letáky podobného znění z úvodu, 
starostové obcí jsou žádáni o povolení provádění 
sběru šatstva na svém území dokonce firmami 
sídlícími v zahraničí. Jen málokterá z nich se odváží 
přiznat, že v jejím případě jde o regulérní 
podnikání, nikoliv o charitu.  
Principem fungování podobných firem je 
především: sběr a svoz šatstva, třídění, oprava, 
praní a vrácení zboží znovu do oběhu – prodeje v 
secondhandu. Část nepoužitelného se pak posune  
k technickému zpracování nebo zlikviduje. Je to 
OK, jen kdyby… 
Kdyby se nám lidé uvedení v omyl ohebným 
slůvkem „charitativní“ nesvěřovali, že nám 
pomohli, když odevzdali obnošené věci tehdy … a 
tam. Krátce, že přispěli na Charitu. Buďte ujištěni, 
že nepřispěli. Dárci v dobré víře pomohli, ale úplně 
někomu jinému… Pravděpodobně firmě 
zpracovávající použitý textil. Do Charity se nic 
z darovaného určitě nedostalo.  
Uznáváme, že v Oblastní charitě Polička nejsme 
schopni převzít všechno, co nám lidé nabízejí, ale 
jsme vděčni za veškeré kvalitní kusy oblečení, bot, 
lůžkovin i prádla. Co s nimi děláme my? 
Roztřídíme je podle druhů a velikosti a zařadíme do 

humanitního šatníku, kam se chodí oblékat 
bezdomovci, lidé i celé rodiny sociálně slabé. 
Dodáváme várky oblečení do Azylového domu 
Koclířov a na požádání poskytujeme šatstvo i 
klientům z okolních sociálních ústavů, kterým na 
nové oblečení nezbývá po zaplacení všech nákladů 
za bydlení a služby kapesné. Oblečení stojí 5 – 30 
Kč. Je to symbolická částka, která má 
zabránit kšeftování s darovaným oblečením a 
pomáhá nám s hrazením provozních nákladů 
Nízkoprahového denního centra (letos dotačním 
řízením příspěvek zkrácen na ½ požadovaného). 
Osoby bez prostředků oblečení pochopitelně 
dostanou zdarma. Úplně nejlepší kousky 
postupujeme našemu obchodu Fimfárum. Tady je 
prodáváme za o něco vyšší, ale oproti 
secondhandům stále symbolické ceny. Darované 
zboží potřebujeme, abychom v obchodu zajistili 
dostatečný sortiment. Naši postižení klienti totiž 
nejsou schopni tak intenzivně vyrábět, aby naplnili 
jeho regály. Tržby z darovaného zboží nám 
pomáhají hradit režie s provozem obchodíku. 
Případný přebytek v řádu tisícikorun v měsíci je 
použit na krytí schodků ve financování sociálních 
služeb státem. Nepoužitelné oděvní dary předáváme 
Diakonii Broumov k technickému zpracování. 
Diakonie Broumov je dlouholetá charitativní 
organizace podobně jako všechny Charity v ČR.  
Shrnuto, oblečení darované přímo poličské Charitě 
negeneruje zisk a slouží přímo potřebným. Šatstvo 
odevzdané v obchodě Fimfárum nebo ve 
Vrchlického ulici 185 v Poličce je i bez kouzlení se 
slůvkem „caritas“ darem charitativním, tedy 
„darovaným z milosrdné lásky.“ Takový dar zůstává 
v regionu a pomáhá lidem zde na Poličsku. Vážení 
občané, je dobré, abyste toto věděli.  
    
                                                          Štěpánka Dvořáková 
                                          

 
.     

 
 



Co všechno umí KNIHOVNA? 
 
Knihovny jsou vzdělávací a kulturní instituce, které 
byly od nepaměti zřízeny v malých vesnicích i 
velkých městech. Podobně jako hospoda, fara a 
škola byly základem kulturního života ve vesnici a 
zprostředkovatelem vzdělání. Jsou stále? 
S příchodem nových technologií a poněkud 
agresivních médií, tedy televize a internetu, je 
možné informace a zábavu čerpat i na jiných 
místech. S oblibou někteří říkají, že lidé málo čtou a 
ti mladí už vůbec ne, jen by seděli u počítače. Není 
to ale tak docela pravda. Z různých evropských 
průzkumů vyplývá, že Češi jsou velcí čtenáři, máme 
tu nebývale mnoho nakladatelství a knižní produkce 
je velmi rozsáhlá. O to těžší je si 
dobrou knihu vybrat, 
natož koupit. Kniha 
není levná 
záležitost a má 
to svůj důvod. 
Vydat a 
vyrobit knihu 
není lehký úkol, 
kniha je i v dnešní 
společnosti vnímána jako 
něco hodnotného. Kromě 
množství čtenářů a knižní 
produkce má Česká republika další výhodu – 
hustou síť knihoven. Byť malou, knihovnu najdete 
téměř v každé vesnici. A k čemu je ve 21. století 
knihovna dobrá? 
Knihovny jako jedny z prvních disponovaly 
počítačem a připojením k internetu. V době, kdy si 
tento /dříve/ luxus nemohla dovolit každá 
domácnost, knihovny tuto službu nabízely. Dnes je 
opět dřív než jindy aktuální jejich služba půjčování 
knih. Tolik knih jako knihovna doma mít prostě 
nemůžete. Mnoho titulů přečtete jenom jednou a je 
proto až zbytečné je kupovat do domácí knihovny. 
Do malé neprofesionální knihovny, kterou vede 
dobrovolný knihovník, posílá nejbližší 
profesionální knihovna /Polička/ zásilku nových a 

novějších knih tak, aby byl výběr bohatší. Ale i  
malá knihovna může pár knih nakoupit, pokud jste 
čtenářem a do knihovny chodíte, nezapomeňte se 
svému knihovníkovi zmínit! 
Pokud byste rádi četli co nejdříve knihu, která není 
ve vaší knihovně, nevadí. Mezi knihovnami fungují 
dobré vztahy a tak si knihy půjčují. A tak si 
knihovna v Rohozné může půjčit knihu z knihovny 
v Poličce nebo v Bystrém /zadarmo/, klidně i 
z Prahy /platí se poštovné/… takové službě se říká 
meziknihovní výpůjční služba. Neváhejte ji 
využít! 
Kromě toho knihovna bývá organizátorem 
kulturních a vzdělávacích aktivit…přednášky, 
besedy, čtení pro malé i velké, dílny, 
výstavy…záleží jen na lidech v místě, co je baví a 

co přivítají. Jednou za měsíc se v knihovně 
můžou sejít třeba maminky s dětmi a číst si 

nahlas, čtení děti rozvíjí…nebo si uvařit 
kávu v kruhu seniorů a popovídat, co 

nového se stalo a co kdo dobrého 
četl…nebo můžou číst senioři 

dětem! Záleží jen na vás… 
Důležitá je také osobnost 

knihovníka. Knihovník  vás vřele 
přivítá, prohodíte pár vět, dobře vám poradí, 

co zrovna ke čtení…a to internet ani televize tak 
dobře neumí, ti se na vás neusmějí a nikdy vás 
nebudou znát! 
A tak vzhůru do knihovny, za chvíli je podzim a 
co je při pošmourných večerech lepšího, než dobrá 
kniha… 
Knihovna v Rohozné se nachází v multifunkčním 
domě společně s ordinací lékaře a obecním 
úřadem.Navštívit ji můžete každé pondělí a pátek 
od půl čtvrté do půl šesté odpoledne. V případě 
nutnosti, navštívit knihovnu v jiném čase kontaktuje 
pana Báču na tel.čísle 461 595 164 a určitě se 
domluvíte. 
Autorka:L.Navrátilová – referentka pro informační 
vzdělávání a kulturu při MK Polička

___________________________ ___________________________
 
Všem občanům připomínáme, aby byli obezřetní, všímaví a pozorní k pohybu cizích osob 
nabízejících v rámci podomních prodejů různé zboží nebo ke snaze vloudit se pod různými záminkami do 
Vašich domácností. Všímejte si i osob, které obhlíží okolí Vašich domovů, „nezavdávejte“ možnost 
k případnému zcizení odložených věcí.     
 
 
 
 
 



Z činnosti SK Rohozná v roce 2013 
 
Fotbalisté zahájili od počátku roku přípravu na jarní část soutěží, když 
využívali sportovní halu v Poličce. Již v únoru sehráli přátelské utkání na ÚMT 
ve Svitavách a další přáteláky zde odehráli v měsíci březnu.  
Vzhledem ke klimatickým podmínkám pak našim hráčům toto hřiště poskytlo 
azyl i při několikrát odloženém zahájení jarní části fotbalových soutěží. 
Příznivci rohozenského fotbalu, ale také samotní hráči byli plni očekávání, zda 
se týmu podaří navázat na překvapivě úspěšný podzim. S odstupem času lze 
říci, výsledek všechny, mírně řečeno, šokoval. Za vše hovoří konečná tabulka 
kde naši fotbalisté obsadili 1. místo se ziskem 65 bodů a skóre  
101 : 25, přičemž v jarní části soutěže tým 11 x zvítězil a  dvakrát remizoval, což znamená jediné.  
V Rohozné se opět po 40 letech  hraje okresní přebor. 
V okresní  soutěži žáků  7 + 1 startují  naši mládežníci. Těm se ale, vzhledem k malému zájmu dětí o sport 
jako takový, tudíž i o fotbal,  moc nedařilo a v konečném pořadí obsadili se ziskem 3 bodů  desáté místo. 
Letní přestávka byla velmi krátká a tak již 3.srpna viděli příznivci našich fotbalistů v rámci poháru České 
pošty jejich porážku 1 : 2  s TJ Březová nad Svitavou,loňským účastníkem 1. A třídy Pardubického kraje.  
Pro veřejnost připravil SK díky spoluúčasti sponzorů  Sportovní ples, tradiční „čarodějnice“ a k ukončení 
školního roku Dětský den.  
 
V sobotu 7. září se na místním stadionu uskuteční exhibiční utkání v 
americkém fotbale mezi mužstvy SIGERS BÍLOVICE a BUCKS 
PARDUBICE.  
Začátek tohoto pro nás  atraktivního utkání je od 15:00 hodin.  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stojící z leva: Vladimír Židek, Petr Jandl st., Petr Jandl ml., Lukáš Krajíček, Miloš Luňáček, Lukáš Moravec,  
Jiří Baldík, Martin Mauer, Jan Pavlík, Tomáš Kubát, Jindřich Olšán.  
Sedící z leva: Otakar Chronc, Libor Sauer, Karel Moravec, Jan Fiala, Roman Jandl, Miloslav Olšán, Petr Bouška, 
Jan Mauer. Ležící: Jan Čermák. 
 



        

Rozlosování soutěží OFS- podzim 2013 

   
Sobota  10.8.2013         
Muži 1. kolo 17 hod Rohozná Horní Újezd 

Sobota  17.8.2013   
Muži 2. kolo 17.00 hod Opatov Rohozná   

Sobota  24.8.2013   
Muži 3. kolo 17.00 Rohozná Dolní Újezd "B" 

Sobota  31.8.2013   
Muži 4. kolo 17.00 hod Rohozná Jaroměřice 

Neděle 8.9.2013         
Muži 5.kolo 17 hod Linhartice Rohozná   

Sobota  14.9.2013         
Muži 6. kolo 17 hod Rohozná Litomyšl "B" 

Neděle 22.9.2013         
Muži 7.kolo 16.30 hod Březová Rohozná   

Sobota  28.9.2013   
Muži 8.kolo 16.30 hod Rohozná Třebářov   

Sobota  5.10.2013         

Muži 9.kolo 16 hod Mladějov Rohozná   

Sobota  12.10.2013         
Muži 10.kolo 16 hod Rohozná Hradec nad Svitavou 
Neděle 20.10.2013         
Muži 11.kolo 15.30 hod Jevíčko Rohozná   

Sobota  26.10.2013         
Muži 12.kolo 14.30 hod Rohozná Městečko Trnávka 

Sobota  2.11.2013         
Muži 13.kolo 14 hod Dlouhá Loučka Rohozná   

Sobota  9.11.2013         
Muži 14.kolo 14 hod Horní Újezd  Rohozná   

  
                             Sportovní klub Rohozná  zve všechny p říznivce rohozenského fotbalu 
                              na fotbalová utkání. Přijďte povzbudit naše hrá če hrající nyní okresní 
                                                      přebor. Ob čerstvení je pro Vás zajišt ěno.  
                                                                 Těšíme se na Vaší návšt ěvu! 

Žáci - soutěž  7+1 

 
   hřiště 

1 kolo So 31.8.  14:30 Rohozná - Pomezí  vs  Hradec nad svitavou  Rohozná 

2 kolo So  7.9.  14:30 Borová - Telecí vs Rohozná - Pomezí   
3 kolo So 14.9.  10:00 Rohozná - Pomezí vs Cerekvice nad L.  Rohozná 

4 kolo Ne 22.9.  10:00 Bystré 
 

vs Rohozná - Pomezí   
5 kolo So 28.9.  10:00 Rohozná - Pomezí  vs Jevíčko    Pomezí 

6 kolo So 5.10.  13:30 Rohozná - Pomezí  vs Morašice    Rohozná 

7 kolo Ne 13.10.  14:00 Čistá 
 

vs Rohozná - Pomezí   

8 kolo So 19.10.  10:00 Rohozná - Pomezí  vs Jaroměřice    Pomezí 

9 kolo So 26.10.  10:00 Opatov   vs Rohozná - Pomezí   

     
      

 


