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Vážení spoluobčané,
jménem svým i celého vedení obce Vám všem přeji příjemné, pohodové a poklidné prožití
vánočních svátků. Nechť je nadcházející rok 2022 rokem úspěšným, plným radosti,
spokojenosti, a především ať prožijeme všichni tento rok ve zdraví.

Slovo místostarosty…
Vážení spoluobčané,
rok 2021 se zdárně blíží se svému konci,
a proto mi dovolte, abych se pokusil shrnout
vše, co se v naší obci letos událo. Než však
začnu, chtěl bych vzpomenout něco,
co ovlivnilo život celé planety. Celým tímto
rokem nás všechny opět provází pandemie
koronaviru. Někoho z nás ovlivnila méně,
někoho více, ale dotkla se každého a to i chodu
naší obce. Některé obecní záležitosti musely
být pozdrženy, jiné záležitosti ovlivnila
nedostupnost technologií, materiálů nebo

personálu. I přesto věřím, že každý z Vás
vyhodnotí stejně jako já, že se v naší obci
i letos udělala velká spousta práce.
Na většině činností nesou velkou zásluhu
všichni zaměstnanci naší obce a patří jim zde
obrovské díky a to nejen mé, ale nás všech.
Děkujeme. Dále bych se chtěl tomuto, pro nás
všechny již jistě nepříjemnému slovnímu
spojení „pandemie koronaviru“, co možná
nejméně věnovat, protože si myslím, že rány,
které našemu světu, kulturnímu i sociálnímu
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životu, sousedským a rodinným vztahům
uštědřila, jsou již tak dosti velké, že další
popularitu si nezaslouží!
Chtěl bych nám všem přát, ať toto slovní
spojení co nejdříve zmizí z našich životů
a náš soukromý, sousedský i společenský život
se začne uzdravovat, neboť rozdělení
společnosti, zloba a nepřátelství do šťastného
života rodin a přátel na vesnici nikdy nepatřilo
a já stále věřím, že nikdy patřit nebude.
Byl bych moc rád, kdybychom se my všichni,
bez rozdílu věku, názorů a přesvědčení, mohli
co nejdříve potkávat na plánovaných obecních
akcích nebo na akcích našich klubů a spolků
a vzájemně se tak potěšili a především
podpořili.

kvůli které Vás všechny informuji o uplynulém
roce právě já – Rostislav Hakl, je mé
květnové zvolení zastupitelstvem obce
do pozice druhého neuvolněného místostarosty
s pravomocí zastupovat starostu.

Zdravíme vás z mateřské školy
S Ferdou Mravencem jsme se v září vydali na
společnou cestu novým školním rokem.
Ve školce jsme přivítali 5 nováčků. Setkáváme
se v celkovém počtu 18 dětí. Letos jsou u nás
ve velké převaze děvčata. Pochvalu si zaslouží
všichni zkušení školkáčci, kteří se pro nově
příchozí děti stali pomocníky, průvodci
a kamarády. Podobně jako pracovitý hrdina
Ferda Mravenec z knih Ondřeje Sekory jsme
se pustili do práce.
V měsíci září si děti osvojily především
pravidla, která vedou k rozvoji kamarádského
chování, empatie, přijetí důsledků svého
jednání, ale i dodržování bezpečnosti při
pobytu ve školce.
Navštívilo nás divadlo JOJO s pohádkou
O PALEČKOVI. Divadelníci od dětí sklidili
zasloužený aplaus. Za vzděláním jsme vyjeli
i do Svitav.
V Městském muzeu jsme navštívili výstavu
„Brouk Pytlík očima entomologa“. Díky této
výstavě děti mimo jiné zjistily, kdo je brouk
Pytlík, jak ve skutečnosti vypadají jeho přátelé.
Od září pokračujeme v pestrém cvičení
i
netradičních
pohybových
aktivitách
prostřednictvím celorepublikového projektu
„Se sokolem do života“.
K pohybovým aktivitám jsme začali využívat
i nově otevřené zrekonstruované dětské hřiště.
Děti (a nejen ony) zde mají k dispozici hned
několik sestav s herními prvky. Domnívám se,
že radostný hlahol a výskot, který bývá z hřiště
slyšet, je důkazem toho, že sem chodí rády.
Těšíme se i na zimu, kdy budeme moci některé
části využít k bobování a klouzání na čemkoli,
stavění sněhuláků a iglú. Jenom na nás,
na našem chování zde, milí návštěvníci
dětského hřiště, záleží, jak dlouho, a především
v jaké kvalitě zde budeme moci čas s dětmi
trávit.
„Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté,
po nich podzim přichází, tak tady mě máte“.
Tato lidová říkanka a mnohé další
nás provázely tématem „Malíř podzim“,

Ze zastupitelstva obce
Rohozná
Za poslední rok se obměnilo osazenstvo
obecního zastupitelstva hned třikrát. Nejdříve
na svůj mandát rezignoval pan Karel Mitáš,
který byl nahrazen panem Martinem
Svobodou. V květnu na svůj mandát rezignoval
pan Tomáš Cupal, který byl nahrazen paní
Petrou Bačovskou a poslední změnou
v zastupitelstvu je nástup paní Hany Jandové
na zaniklý mandát pana starosty Vladimíra
Židka.
Pan Židek zemřel dne 17.10.2021 po krátké,
velmi těžké nemoci ve věku 58 let. Rád bych
zde za vedení obce vzpomenul jeho obětavou
práci pro blahobyt naší obce a jejích občanů,
jeho píli, obrovský rozhled a zkušenosti.
Nejen díky tomuto si vybudoval také velké
uznání v okolních obcích a na městských
a krajských úřadech. Odchod pana starosty
Vladimíra Židka je pro obec Rohoznou
nezacelitelnou ztrátou, avšak ve výsledcích své
práce a vzpomínkách s námi všemi zůstane
navždy. Zaměstnancům obce a obecním
zastupitelům bylo ctí stát po boku člověku jeho
formátu, radovat se společně z každého
veřejného úspěchu a čelit společně novým
výzvám.
Děkujeme, Vladimíre!
Celému aktuálnímu zastupitelstvu přeji
v posledním roce tohoto funkčního období
hodně energie a chuti do nových projektů
a výzev.
Poslední změnou v obecním zastupitelstvu,
2

kterému jsme věnovali celý říjen. Sledovali
jsme a hledali příčiny změn v přírodě
a v počasí. Sbírali jsme a ochutnávali plody
ze zahrad, polí a lesa.
Nejen pečené brambory, ale i dýňové
strašidýlko se stalo výsledkem spolupráce dětí.
Nebylo snadné dýni vydlabat, ale společně
se nám to podařilo. Po ránu pak rozsvícené
dýňové strašidýlko těšilo všechny příchozí.
Děkujeme paní Culíkové za krásného
dýňového velikána.
Nasbírané přírodniny využíváme při hrách,
vzdělávacích činnostech a také myslíme
na zvířátka v lese, kterým pomalu
připravujeme „štědrovečerní večeři“.
8. října proběhla Drakiáda. Díky příznivému
počasí se mohl uskutečnit již pátý ročník.
Obloha plná dráčků a bříška plná opečených
buřtů, to byla opravdu velká radost. Na závěr
povedeného odpoledne si děti ještě vyrobily
drobné dekorace v podzimních dílničkách.
Děkuji všem, kteří nám pomohli s organizací
a realizací tohoto odpoledne.
Aktuálně se naše třída mění na „laboratoř,
ordinaci, či vědecké pracoviště“, kde
si povídáme, zkoumáme a objevujeme
zákonitosti
lidského
těla.
Věnujeme
se tématům výživy, otužování a sportu.
K tomu všemu si rádi zpíváme. Těšíme se
a doufáme, že vám budeme moci něco
z toho, co jsme se naučili, ukázat při
rozsvěcení vánočního stromečku.
Přiblížil se konec roku. Adventní čas,
který nastává, nechť prožijeme radostně!
„…všechno má svůj čas…čas na pravdu… čas
na kouzla… čas na lásku… A Vánoce jsou
časem na všechno. Prožívejte tu radost
a lásku… tu vůni … ta kouzla…
o Vánocích jsme těmto pocitům tak nějak
mnohem blíž…“ (Věra Fina: Máma)

Rok v knihovně
Letošní rok přinesl několik omezení i do
knihovny. Téměř celý březen a část dubna
do knihovny nesměli čtenáři, knihy jsme
si předávali jen „mezi dveřmi“.
Od 12. dubna jedeme zase naplno.
Přes zimu bude otevírací doba knihovny trochu
kratší: otevřeno je v pondělí od 15 do 17 hodin.
Aktuální informace o otevírací době najdete
vždy na webových stránkách
www.rohozna.knihovna.cz.
O změnách informuje také obecní rozhlas.
O knihovním fondu
V knihovně máme vlastní knihy, které jsou
u nás natrvalo, a knihy výměnného fondu.
Výměnný fond se dvakrát ročně obměňuje.
V červnu jsme dostali dodávku 80 nových
knih, dalších 60 nových bychom měli mít
od prosince. Jsou to tituly různých žánrů – pro
dospělé i pro děti.
Knihy z knihovny si může půjčovat každý,
kdo je přihlášen nebo se přihlásí a zaplatí
symbolický
roční
poplatek
20
Kč.
Doba výpůjčky není přesně stanovena, obvykle
požaduji vrácení do dvou měsíců.
Fotografie
Vloni touto dobou jsem žádala čtenáře
Rohozenského zpravodaje o poskytnutí
fotografií pěkných míst Rohozné a okolí.
Vyzdobili
bychom
jimi
knihovnu
–
samozřejmě se souhlasem a uvedením autora.
Svoje fotky poskytla knihovně jediná
obyvatelka Rohozné, čímž jí touto cestou ještě

Bc. Dagmar Pachovská
ředitelka MŠ Rohozná
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jednou děkuji. Vás ostatní prosím – pokud
máte pěkné fotky své zahrady, svého okolí,
rohozenských luhů a hájů a chtěli byste je
s ostatními sdílet i touto cestou, stavte se
v knihovně. Nebo je pošlete na e-mailovou
adresu uvedenou na webových stránkách.
Přeji vám příjemně strávený adventní čas
a krásné Vánoce. Těším se na setkání
v knihovně.

Za členy výjezdové jednotky přeji všem
občanům klidné a šťastné prožití Vánoc
a v roce 2022 hodně prožitých dnů ve zdraví
a pohodě.
Roman Jandl
velitel JSDH

Dotace pro JSDH
I v letošním roce patříme mezi úspěšné žadatele o dotaci pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů z rozpočtu Pardubického kraje. Žádali
jsme o dotaci na dva dýchací přístroje stejného
typu, jako již máme – AUER AIRGO s plicní
automatikou a obličejovou maskou a dále
o dva páry zásahové obuvi. Vyhodnocení dotace bylo úspěšné jen z části, naštěstí z té větší.
Získali jsme příspěvek 45 000 Kč na pořízení
dvou dýchacích přístrojů z celkové částky
68 000 Kč. Zásahová obuv, potřebná pro výkon
hasičských činností, bude zakoupena z rozpočtu obce v plné částce.

Mgr. Dana Hromádková
vedoucí knihovny

Činnost výjezdové jednotky
Chci Vás seznámit s činností výjezdové
jednotky obce Rohozná. Jednotka má
v současné době 15 členů a v letošním roce
zasahovala celkem 5krát - 2krát u požáru
a 3krát u technické pomoci.
- 21.06.2021 likvidace požáru dopravního
prostředku u obce Banín.
- 31.10.2021 zasahovala jednotka u požáru
kompostéru.
Technická pomoc byla využita při odstraňování
popadaných stromů na veřejné komunikaci.
Na žádost obecního úřadu členové výjezdové
jednotky pomáhali při úklidu popadaných větví
po vichřici,
při demontáži
kapličky
u autobusové zastávky, která byla vichřicí
poškozená a hrozilo nebezpečí. Dále členové
výjezdové jednotky odstraňovali nánosy bláta
z pozemní komunikace po deštích.
Děkujeme obecnímu úřadu za zajištění dotace
ve výši 50 procent pro výjezdovou jednotku
na pořízení vybavení. Z této dotace byly
pořízeny 2 dýchací přístroje. Na zaplacení
se podílel polovinou obecní úřad. Dále byla
obecním úřadem zakoupena zásahová obuv
a dodělána nástavba v dopravním automobilu
Ford Transit.
Obecní úřad také zprostředkoval školení pro
8 členů na kácení stromů. K tomuto účelu byla
zakoupená motorová pila a ochranné pomůcky.
Vše bylo hrazeno z rozpočtu obce.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat
zesnulému starostovi Vladimíru Židkovi
za ochotu a vstřícnost při naší spolupráci.

Rostislav Hakl
místostarosta

Nepřízeň počasí
V letošním roce nás potkalo několik dní,
kdy se počasí, v našem jinak klidném kraji,
stalo extrémním. Zástupcem extrémního počasí
je například nevratné poškození dřevěné
kapličky za zastávkou „U kaple“ na horním
konci obce. Po této kapličce nám zůstal už jen
název tohoto místa a její betonový podstavec.
29. 6. 2021 jsme po velkém poryvu větru byli
nuceni požádat Jednotku sboru dobrovolných
hasičů (JSDH) naší obce o její rozebrání,
abychom i nadále mohli zajistit bezpečnost
okolí tohoto místa. Dále bylo při této vichřici
poškozeno velké množství stromů v lese okolo
obce, které téměř celou noc také odklízela naše
jednotka.
Několikrát jsme letos byli zasaženi také
projevy velké vody, především závěrem léta
nás
přívalové
deště
hodně
trápily,
a to jak na horním konci obce, tak v jejím
středu, a především v dolní části okolo
hřbitova, kulturního domu a okolních ulic.
Na mnohých místech naší obce pomáhali
odstranit škody členové JSDH.
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Kromě těchto aktivit zasahovala JSDH také
při úklidu popadaných větví a zlámaných
stromů po celé obci.
Za veškerou její letošní činnost všem jejím
členům, v čele s velitelem panem Romanem
Jandlem, patří velké poděkování.

byla sbírka, ve které se od občanů vybralo
125 000 Kč, z rozpočtu obce byla částka navýšena na 150 000 Kč a následně byla stejným
dílem převedena na deset transparentních účtů,
které pro zasažené obce zřídila Česká spořitelna. Aktuálně se ve sbírce, do které mohou přispívat pouze obce, nashromáždilo na těchto
účtech celkově 50 085 892 Kč (k 25.11.2021).
Všem dárcům děkujeme!
Rostislav Hakl
Místostarosta

Ze života Sportovního klubu
Rohozná
V první polovině roku 2021 byla činnost sportovního klubu, tak jako v celé společnosti,
značně ovlivněna protiepidemiologickými
opatřeními. Naši muži si dali do sezóny
2020/2021 jasný cíl – postup do okresního
přeboru. Skvěle rozehraná podzimní část soutěže, kdy náš tým byl v čele tabulky,
byla nakonec již druhým rokem zrušena.
Také nebylo možné pořádat žádné naplánované
akce, např. vepřové hody, tradiční sportovní
ples a pálení čarodějnic. Tuto část roku jsme
proto využili k intenzivní přípravě hrací
plochy, která se nám, i díky finanční pomoci
Obce Rohozná ve výši 20 000,- Kč podařila dát
do skvělého stavu. Obci Rohozná tímto děkujeme za podporu.
I přes výše uvedené skutečnosti se hráči
v rámci možností stále připravovali na dohrání
jarní části soutěže. V této době si nikdo z členů
výkonného výboru, hráči ani realizační tým
nepřipouštěl, že zrušení soutěže bude klíčovým
faktorem pro složení týmu do dalšího soutěžního ročníku 2021/2022. Tím, že tým mužů
nepostoupil do vyšší soutěže, některé klíčové
hráče, které jsme získali do týmu z okolních
oddílů, naprosto demotivovalo a rozhodli
se přestoupit zpět do mateřských klubů,
a to pouze několik málo dnů před zahájením
nového soutěžního ročníku. V zájmu zachování
fotbalu v obci jsme byli nuceni přistoupit
na řešení v podobě zahájení spolupráce s oddílem SK Polička. Díky této spolupráci jsme získali několik hráčů, což nám umožnilo nový
soutěžní ročník rozehrát. Podzimní část ročníku 2021/2022 provázejí náš tým nevyrovnané
výkony.

Ničivé tornádo
Závěrem června zasáhlo několik obcí
na Hodonínsku, Břeclavsku a Lounsku tornádo, které mělo devastující následky a tisíce lidí
se tak ocitly bez střechy nad hlavou, s poničeným majetkem, některým dokonce nezbylo
vůbec nic. Naše obec se ihned druhý den ráno
po konzultaci s velitelem výjezdové jednotky
připojila do připravovaných záchranných akcí,
které souvisely s vysláním členů jednotky
s vybavením na nejvíce zasažená místa.
Naši hasiči zde měli pomoci odklidit
a opravit zničené střechy. Vše bylo již připraveno k odjezdu, když jsme dostali z Krizového
řídícího štábu informaci, že náš odjezd
se odkládá, protože v návaznosti na změnu
počasí je aktuálně potřeba lezeckého vybavení,
kterým ale naše jednotka nedisponuje.
Druhou částí pomoci, kterou jsme pro obce
Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravskou Novou
Ves, Kryry, místní část Stebno, Hodonín –
místní část Pánov, Hodonín – místní část
Bažantnice, Týnec a Tvrdonice, realizovali,
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I přesto se tým pohybuje v popředí tabulky,
která je velmi vyrovnaná. Neméně důležitá
je skutečnost, že nemalá část občanů
se i nadále může pravidelně setkávat v areálu
sportovního klubu a s kamarády posedět
u tradičního občerstvení.
Kromě radostných situací přináší běžný život
také ty smutné. Bohužel ani ty se nevyhnuly
našemu klubu. V letošním roce jsme se rozloučili s naším nejstarším členem, panem Oldřichem Sattlerem, který zemřel ve věku nedožitých 92 let. Pan Sattler byl jedním ze zakládajících členů sportovního klubu, dlouhá léta byl
pokladníkem a aktivně se podílel na chodu
sportovního klubu. Další velmi citelnou ztrátou
bylo pro nás úmrtí dlouholetého předsedy
našeho klubu pana Vladimíra Židka. Byl vůdčí
osobností, zasloužil se o znovuzaložení žákovských kategorií, kterým věnoval spoustu času
po několik let. Zajišťoval fungování sportovního klubu, účastnil se aktivně všech prací souvisejících s údržbou a zvelebováním sportovního
areálu. Byl také hlavním a nenahraditelným
organizátorem různorodých akcí sportovního
klubu. Hlavně nám byl velkým vzorem a skvělým kamarádem.
„Vláďo, děkujeme za vše, nikdy nezapomeneme. V naší mysli i srdcích zůstaneš
navždy. Tvůj odkaz, v podobě čestnosti,
pracovitosti a neutuchajícího entuziasmu,
poneseme ve sportovním klubu nadále.“
Přesto, že nás odchod našich členů velmi zasáhl, se musíme snažit myslet pozitivně a nadále
připravovat další činnost klubu.
Naše plány do nejbližšího období zahrnují tyto
cíle:
− úspěšně dohrát podzimní část soutěže ročníku 2021/2022, pokud covidová situace dovolí,
− uspořádat 13. listopadu 2021 pro děti Svatomartinský lampionový průvod.
Stále také zvažujeme uspořádání tradičního
Sportovního plesu v únoru 2022. Spíše se však
kloníme k variantě, vzhledem ke zhoršujícímu
se vývoji epidemiologické situace, pořádání
plesu zrušit.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům
a přátelům sportovního klubu, kteří se svojí
obětavou prací podílejí na údržbě areálu SK
a na zajišťování organizace mistrovských
utkání a jiných akcí.

Rád bych také poděkoval za přízeň těm,
kteří nás podporují svojí návštěvou na námi
pořádaných akcích, ale i těm, kteří nás motivují
slovy povzbuzení a inspirace.
Jménem SK Rohozná přeji všem spoluobčanům již nyní klidné a radostné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2022
hodně zdraví a spokojenosti. Rádi vás opět
v novém roce přivítáme na našich akcích.
Mgr. Radovan Pokorný
Sportovní klub Rohozná

Ohlédnutí SDH Rohozná
za rokem 2021
Z důvodu hygienických opatření/Covid-19/
nezačal letošní rok příliš vesele. Díky vládním
nařízením byla totiž zrušena tradiční
společenská událost – ples v kulturním domě.
Další plánovanou akcí byl ke Dni Země úklid
odpadků okolo silnic a cest v obci Rohozná
a jejím blízkém okolí. Celkem se zúčastnilo
23 dobrovolníků, kteří byli rozděleni
do 8 skupin. Jednotlivé skupiny tvořili
z důvodu hygienických nařízení pouze rodinní
příslušníci. Každý z dobrovolníků si domů
odnesl odměnu v podobě špekáčku a nápoje.
A jaké poklady byly nalezeny? Jedna televize,
dvě smotaná lina a spousta dalšího odpadu,
který naplnil celkem 6 pytlů. A co najdeme
příští rok? Bylo by krásné, kdyby nic.
Dne 5. 6. byla naplánována pouťová zábava,
na které měla hrát i kapela "Fízl Band".
Ta nakonec odmítla přijet a dala, téhož večera,
přednost konkurenci ve městě Poličce.
Náhradní kapelu se již nepodařilo na poslední
chvíli sehnat, proto jsme přišli s novým
nápadem – zřízením letního kina. Přes veškerá
úsilí se podařilo sehnat firmu, která
se promítáním zabývá, ale na samotný den
videoprojekce
nebyla
příliš
příznivá
předpověď počasí, a proto z tohoto důvodu
zrušila přislíbenou účast.
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Místo
promítání
domluveného
filmu
se uskutečnilo alespoň letní posezení
s drobným občerstvením. Ironií osudu byl fakt,
že v průběhu celého večera nakonec nespadla
ani kapka deště. V průběhu léta jsme
realizovali víkendový prodej občerstvení pro
veřejnost. Domluvili jsme se Sportovním
klubem Rohozná na termínech prodeje
a společnými silami jsme se snažili občanům
alespoň z části vynahradit absenci hospody
v obci. Vzhledem k účasti České fotbalové
reprezentace na ME jsme připravili
velkoplošné promítání některých zápasů.
Zklamáním byla velmi malá účast.
Dne 20. 6. se uskutečnil Dětský karneval
v areálu SDH Rohozná. Počasí nám přálo
a 44 dětí v krásných maskách si na parketě
užilo příjemné odpoledne. Mohli jsme vidět
andílka,
pistolníka,
indiána,
marťana,
Šebestovou, piráta a mnoho dalších masek.
Všem to moc slušelo!
Další akcí, která nám dělá každoročně velkou
radost, je Dětský den, který se letos uskutečnil
4. 7. opět v areálu SDH Rohozná. Zahájili ho
požárním útokem mladí hasiči z Rohozné
a poté si mohly děti začít užívat skákací hrad,
písničky na které tancovaly za doprovodu
Shreka, Mickey Mouse a Minnie. Dále byly
připraveny soutěže a po jejich splnění dostaly
děti drobný dáreček. Letošní rok soutěžilo
150 dětí. Zakončením celého dne byla pěna,
kterou si užívaly nejen děti, ale i dospělí.
Předposlední plánovanou akcí bylo "Loučení
s létem", které se zrealizovalo dne 4. 9.
v areálu SDH Rohozná. Odpoledním
programem provázela skupina "Duo Yren",
hrála k poslechu i tanci. Každý si díky
širokému hudebnímu repertoáru poslechl svou
oblíbenou písničku.
Poslední akcí byla 25. 9. přehlídka traktorů,
malotraktorů a domácích fréz. Uskutečnila
se u bývalé „dolní školy“ a před bývalou
hospodou „U Petříčků“. Celkem přijelo 28
strojů. Se svými stroji se pochlubili majitelé
nejen z Rohozné, ale i z blízkého okolí jako je:
Starý Svojanov, Banín, Vendolí, Lavičné,
Radiměř, Březová n. S. Zúčastnilise i řidiči
z Poříčí, Křenova či Domanic u Luže.
Vše začalo spanilou jízdou po Rohozné a poté

návštěvníci vyhodnocovali nejhezčí traktor,
malotraktor a domácí frézu. Další podívanou
bylo přetahování lidí a traktorů. Přetahování
začalo s domácí frézou, kterou řídil Lukáš
Moravec, poté malotraktorem TK řízeným
Janem Řehůřkem, dále soutěžil Zetor 5211
řízený Liborem Moravcem, Zetor 25A řízený
Jiřím Mauerem. Pro děti jsme připravili PF-62
řízenou
Ladislavem
Andrlíkem
ml.
a nakonec se zapojil obecní traktor John Deere
5090R řízený Karlem Moravcem. U všech
pokusů se nakonec ukázala větší společná
lidská síla. Stroje se podařilo přetáhnout,
až na jeden. Tím byl obecní traktor John Deere
5090R. A jak dopadlo hlasování?
Nejhezčí fréza:
1. Lukáš Moravec 35.hl., Vendolí
2. Láďa Peterka 26.hl., Domanice
3. Jiří Blaha st. 9.hl., Rohozná
Nejhezčí malotraktor:
1. Láďa Andrlík ml. 43.hl. PF-62, Rohozná
2. Dušan Pisca 42.hl. PF-62, Vendolí
3. Jan Řehůřek 40.hl. TK, Rohozná
Nejhezčí traktor:
1. Pavel Radiměřský st. 49.hl. Zetor 25A,
Rohozná
2. Jaroslav Hnát 33.hl. ŠT 180, Radiměř
3. Obec Rohozná 13.hl. John Deere 5090R,
Rohozná
Věříme,
že
tuto
akci
zopakujeme
i v nadcházejícím roce a případně ji ještě
o něco překvapivého rozšíříme.
Chtěl bych poděkovat za spolupráci
na této akci obci Rohozná (zapůjčení prostor,
laviček a stolů, zajištění el. energie a jiné,
vše zcela zdarma). Dále děkuji manželům
Šťávovým za půjčení projektoru, se kterým
jsme promítali fotbalová utkání. Poděkování
patří i všem členům i nečlenům SDH Rohozná,
kteří se podíleli nejen na přípravách
jednotlivých akcí. V neposlední řadě díky patří
Vám, spoluobčanům, kteří nás podporujete
Vaší účastí na akcích, které připravujeme.
Věříme, že si každý z Vás našel v letošním
roce alespoň jednu akci, která se mu líbila.
Na příští rok 2022 plánujeme ples, úklid
na Den Země, Dětský den a další.
Také nabízíme možnost pronájmu areálu SDH
Rohozná za 1200 Kč.
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Do nového roku 2022 přeji všem pevné
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.
Pavel Radiměřský
starosta SDH Rohozná

Myslivecký spolek v roce 2021

Ve své činnosti a vystupováním se snaží
členové spolku objasňovat souvislosti mezi
lesním a polním hospodařením a jeho přímému
vlivu na chování a početní stav zvěře.
Vždy musíme vzít na úvahu, že divoce žijící
zvěř byla v krajině odjakživa a jen člověk
jí mění takřka za pochodu podmínky pro život.
Nelze dávat zvěři ultimáta, že bude
likvidovaná, pokud se někomu jeví, že je jí tu
víc než stanovuje úřednická tabulka.
S tímto přístupem se také můžeme dostat
do stavu, kdy toto ultimátum dostane člověk
sám. Myslivci obecně věnují mnoho svého
volného času tomu, aby udrželi rovnováhu
mezi všemi lidskými požadavky a trvalou
a dobrou kondicí divoké zvěře. Zmáčknutí
spouště a odlov vybraného kusu zvěře musí být
zodpovědný a cesta k úlovku je vždy
výsledkem trpělivosti a znalosti. I ryze české
slovo myslivost má svůj základ v myšlence.
Ve světových jazycích není pro toto slovo
adekvátní překlad, vždy je to jen lovec.
Touto cestou také prosíme návštěvníky přírody,
aby si uvědomili, že myslivost není jen
koníček, ale především výkon hospodaření

Letošní rok se definitivně překlopil
do podzimu a některé dny svými ranními
mrazíky dávají tušit, že přijde zima.
Touto dobou se na obecním úřadě připravuje
další vydání Rohozenského zpravodaje.
Nahlédnutím do minulých čísel jsme si osvěžili
témata, která jsme našim spoluobčanům sdělili
o věcech tehdy aktuálních a vždy jsme přidali
něco ze života naší zvěře. Letošní příspěvek
mysliveckého spolku se bude držet nastoupené
cesty a kromě věcí společenských se budeme
věnovat zvěři dančí.
Myslivecký spolek má členskou základnu
tvořenou lidmi, kteří mají vztah k Rohozné,
jsou zde trvalými občany, zdomácnělými
chalupáři nebo rodáky. V současné době
je členy spolku devět myslivců ve věkovém
složení od čtyřiceti let výše. Naše spolková
činnost je řízena výborem, který zadává plnění
úkolů vyplývajících z nařízení dozorujícího
orgánu na úseku myslivosti a ochrany přírody,
podnětů od vlastníků honebních pozemků
a osob nebo organizací, kteří na těchto
pozemcích hospodaří.
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se zvěří. Každá procházka před soumrakem,
s pejskem, jízda na motocyklu, znamená
pro myslivce další hodiny čekání na správný
okamžik pro setkání se zvěří. Mnoho lidí
namítne, že přeci stojí hned u silnice a je to tak
jednoduché ji lovit. Ona zvěř si rychle zvyká,
o to horší je pak její stresové jednání končící
divokým úprkem. V našich mysliveckých
statistikách je úhyn zvěře na stejné úrovni jako
odlov.
Rohozná má nejen krásné okolí, ale také jednu
vnitřní zvláštnost. A tou je množství cestiček
a stezek mezi ploty a plůtky. Pro zvěř je tak
naše vesnice průchozí a nemálo občanů vídá
pravidelně srnčí zvěř za svými okny.
Velice diskutovaným tématem je návštěva lišek
v domácích kurnících a nebyli toho ušetřeni ani
členové našeho spolku. Lovu lišek se věnujeme
celoročně a odlovíme roční přírůstek. Ale liška
je především největším predátorem hrabošů
a pokud ji vystřílíme……
A nyní k dančí zvěři, jenž se stala chloubou
naší péče a správného odlovu. Z devíti
medailově oceněných trofejí na přehlídce
okresu Svitavy byly tři z honitby Rohozná.
Uplynulo mnoho století, kdy byl daněk
přivezen do Evropy z oblasti Blízkého
východu. Především maďarská populace
dosáhla výrazné tělesné kvality. Dědictví této
populace máme i v našem regionu,
kde v oblasti Študlova bylo asi před padesáti
lety vysazeno kmenové stádo. Příznivé
přírodní podmínky a jeho doplňování
znamenaly jeho rozšíření vzhůru po toku říčky
Křetínky. Místní část lesa na Kocholce tvoří
nejvýše položenou výspu jejího výskytu.
V revíru Rohozná se vyskytují tři tlupy samičí
zvěře, za kterými migrují daňci z údolí.
Zvláštností života dančí zvěře je pohlavní
odloučenost tlup. Samičí a mladá zvěř nemění
svoje teritorium. Daňci do tří let tvoří partičku
pubertálních výrostků, teprve starší daňci
se stávají samotáři a nasazují charakteristické
lopatové paroží. U lovu této zvěře je nejvíce
na místě trpělivost. Až sedmiletý daněk je
na vrcholu svých sil. Náš spolek dlouhodobě
hospodaří tak, aby byl zachován přirozený
výskyt samičích tlup. Odměnou nám je příchod
vyzrálých daňků na říjiště. Dančí říji je slyšet
v druhé polovině října, a to charakteristickým
chroupáním a rocháním.

Daněk stojí několik dní téměř na místě, vydupe
si kotel a čeká na příchod danělek.
Láska je slepá a k takovému toužícímu jedinci
lze dojít na pár kroků. Samozřejmě, že naši
kmenoví daňci v této době zase míří do údolí,
aby to potomstvo vypadalo normálně,
inu příroda.
Náš pohled do budoucna je samozřejmě
ovlivněn celospolečenským vývojem a jak
jsme předeslali úvodem, myslivecký spolek
není skupinou neznámých lidí. Jsme veselých
povah a rádi mezi sebou uvítáme mladou krev.
Na závěr nám dovolte, abychom vzpomenuli
na Vláďu Židka. Patřil do skupiny našich
stálých honců a podporoval spolkovou činnost.
Čest jeho památce!
Přejeme všem klidné Vánoce a stálé zdraví.

Ing. Michal Koutný
Myslivecký spolek

Klub maminek „Rákosníček“
Klub je s námi v Rohozné již nějaký rok.
Začalo se v nelehké době těsně před Covidem,
tudíž nám společné schůzky moc nevycházely.
V minulém roce klub uskutečnil sportovní
a různé naučné stezky, letos však zůstal věrný
pouze stezkám naučným. V klubu se snažíme
stezky rozlišit dle daného období či příležitosti
– velikonoční, čarodějnická, jarní, podzimní,
a právě se chystá stezka zimní a vánoční.
Každá ze stezek vede hlavně ulicemi a okolím
obce, kam se běžně občané nepodívají.
V tomto roce klub zrealizoval akci „Vyrob
si svoji čarodějnici a vystav ji u obchodu“,
kterou plánuje v příštím roce zopakovat. Dále
pořádal společně s SK Rohozná lampionový
průvod.
V nadcházejícím roce se občané mohou těšit na
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dlabání dýní, které se letos nepodařilo uskutečnit, dále na tematické stezky a nově také
na pohádkový les. Jakékoli nápady v klubu
přivítáme a doufáme, že se zase brzy sejdeme.
Přejeme všem zdraví, pohodu a lásku.

Plánované akce
Na závěr letošního roku jsme pro občany plánovali ještě několik akcí, od kterých jsme
si slibovali zlepšení nálady nás všech a jisté
obnovení přátelských vztahů. Kromě dětských
aktivit bylo v plánu i několik akcí pro dospělé.
Bohužel zhoršující se epidemiologická situace
a zpřísňující vládní opatření nám nedovolí
mnohé z nich uskutečnit tak, jak bylo plánováno. Některé musely být zrušeny úplně.
Na 5. 12. bylo plánováno rozsvícení obecního
vánočního stromečku. Vánoční stromeček nám
v letošním roce darovali manželé Stodolovi,
kterým na tomto místě mnohokrát děkuji
za jejich krásnou borovičku a jejich zájem udělat nám adventní čas hezčím. Děkujeme!
Rozsvícení vánočního stromečku mělo být doprovázené tradičním občerstvením a kulturním
vystoupením dětí z MŠ Rohozná. Po rozsvícení stromečku byl plánován přesun do hasičské
zbrojnice. Na tento den si od nás chtěl jednu
hasičskou garáž zapůjčit Lucifer s čerty pro své
peklo a druhé garážové stání mělo být propůjčeno bytostem andělským. Všem těmto nadpřirozeným bytostem měl velet Mikuláš, který by
dohlížel na pekelné i andělské čestné rozhodování o osudu dětí. Bohužel se tato akce uskutečnit nemůže. Tak snad se dočkáme příští rok.
Vánoční stromeček proto bude rozsvícen již
4.12. v podvečer, přesný čas záměrně řečen
nebude, každý si ke stromečku může vyrazit,
kdy tuší, že by se zrovna mohl rozsvítit a třeba
bude právě on tím prvním, kdo stromeček uvidí svítit. S tímto tajemným rozsvícením je spojena i soutěž – první z Vás, kdo vánoční stromeček uvidí rozsvícený, pořídí fotografii,
kterou přidá na Facebook a označí tam oficiální profil obce Rohozná, dostane malou pozornost.

Váš klub Rákosníček

Projekt Mapakci
Závěrem června se naše obec, společně
s Mikroregionem Poličsko, připojila k projektu
Mapakci. Jedná se o interaktivní mapu, kam
organizátoři akcí z naší obce i okolí mohou
prostřednictvím vedení obce zadávat své
připravované akce. Na internetových stránkách
www.mapakci.cz jsou pro nás a okolní obce
zadané akce takto snadno sdruženy a zároveň
přehledně rozděleny podle jejich termínů
a zaměření. Prioritním záměrem webu je,
aby se okolní obce navzájem podporovaly při
návštěvách plánovaných akcí, utvořily se užší
sousedské vztahy na obecní úrovni. Pokud se
v naší obci aktuálně žádná akce nekoná a vy
máte chuť někam vyrazit, víte, kde akci v okolí
hledat.
Na internetové stránky přistoupíte přímo
vyhledáním www.mapakci.cz, anebo na
internetových
stránkách
naší
obce,
kde naleznete v levém sloupcovém menu
kalendář, ve kterém jsou akce rozděleny podle
jednotlivých dní a pouhým klinutím na den,
který Vás zajímá, se vám zobrazí všechny
zadané akce u nás i v úzkém okolí.
Rostislav Hakl
místostarosta
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Aby děti o nadpřirozenou trojici nepřišly, rozhodli jsme se uskutečnit Mikulášský průvod,
který startuje 4. 12. v 16:00h na horní křižovatce, dále v 16:30h zastaví u horní samoobsluhy, v 17:00h na parkovišti pod Obecním
úřadem – u vchodu k lékařům, v 17:30h
u stromečku U parčíku, v 18:00h před budovou
bývalé knihovny, 18:30h zakončí svoji cestu
na křižovatce u zrcadla. Na každém stanovišti
se pozdrží přibližně 20 minut, dětem budou
předány drobné balíčky nakoupené z rozpočtu
obce a po celou dobu s průvodem poputuje
schránka Ježíškovy pošty.
Ježíškova pošta je další z připravených aktivit,
od 28. 11. do 19.12 (s výjimkou Mikulášského
průvodu) bude u spodního vchodu do budovy
obecního úřadu, vchod k lékařům, umístěna
dřevěná schránka na dopisy dětí pro Ježíška.
Všechny dopisy musí být označeny jménem,
příjmením a zpáteční adresou, na kterou
má Ježíšek doručit odpověď na přijatý dopis.
Akcí, kterou jsme museli pro letošní rok úplně
zrušit, je celorepublikové zpívání koled,
plánované bylo na středu 8. 12. u vánočního
stromečku. Novoroční turnaj v „Člověče, nezlob se“, pro malé i velké hráče této deskové
hry, je prozatím připravován. Registrace hráčů
by měla být spuštěna v týdnu od 20. 12.
a předpokládá se, že hrát by se mohlo
2. 1. 2022, ale vše bude ještě upřesněno dle
aktuální epidemiologické situace. Dále je na
příští
rok
plánován
například
„Branný den“ nebo večerní turnaj ve stolním
tenise.

Rostislav Hakl
místostarosta
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Z chodu obce

Zásilkovna box
Možná si někteří z Vás již všimli, že od léta
připravovaná spolupráce se společností Zásilkovna se podařila! Objednávání nejen vánočních dárků by pro Vás mělo být nyní snazší.
25. 11. byl u horní samoobsluhy
nainstalován plně automatický box pro doručování zásilek. Tento box by měl být
6. 12. zařazen do celorepublikové sítě doručovacích společností a po tomto datu by již mělo
doručování zásilek společností Zásilkovna
fungovat přímo do naší obce. Výhodou boxu
je fakt, že pracuje 24 h denně a 7 dní v týdnu,
můžete si tedy vyzvednout vaši zásilku kdykoliv. Co však pro užívání boxu musíte vlastnit,
je chytrý mobilní telefon, který podporuje
funkci Bluetooth a v něm nainstalovanou aplikaci Zásilkovna, kterou si přihlásíte na vaše
telefonní číslo, jež se musí zadávat
při objednávání zboží. Podrobnější návod
najdete na www.zasilkovna.cz/zbox.

Úprava veřejného prostranství
Letošní úprava zeleně pro nás byla opět velmi
náročná, zaměstnanci obce pracovali ve většině
svého času na úpravě travnatých ploch.
Tráva nám letos rostla doslova před očima
a udržet všechny plochy v obci stále upravené
bylo mnohdy složité. I přesto však věřte,
že zaměstnanci obce učinili maximum, aby
svoji práci odvedli co nejlépe. V srpnu letošního roku se nám podařilo, díky dotačnímu projektu úřadu práce, vytvořit nové stabilní pracovní místo pro dalšího technického zaměstnance obce. Přes zimní měsíce plánujeme obnovit některou techniku a nářadí pro větší komfort a usnadnění práce našich zaměstnanců.
První takovou nově pořízenou technikou
je vysavač listí VL 300, který je určen ke sběru
listí a čerstvě posečené krátké trávy bez příměsi štěrku. Pomocí tohoto vysavače se pohrabané listí nebo krátká tráva vysaje přímo do kontejneru připojeného za obecní traktor.
Péči o vzhled obce rovnoměrně zajišťují
všichni naši pracovníci, a to za každého počasí.
Jen pro zajímavost – péče o vzhled obec není
pouze sekání trávy, těchto činností je několikanásobně více, mohu zde jmenovat například
údržbu autobusových zastávek, vývěsných
ploch, natírání, likvidaci pařezů, terénní úpravy, zametání komunikací a čištění odtokových
kanálů, drobné výstavbové práce, údržbu lesa
v majetku obce, údržbu obecní techniky, vyvážení kontejnerů na bio odpad, ořezávání větví
a keřů a mnoho dalších různorodých aktivit.
Neopomenutelnou práci v boji s kůrovcem
v obecních lesích svádí společně se zaměstnanci také pan Radek Krejčí.
Za jejich práci jim všem, jménem všech občanů, mnohokrát děkuji.

Rostislav Hakl
místostarosta
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Upozornění pro občany
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‣

‣

‣

Budování a rekonstrukce veřejných
staveb naší obce

Z důvodu navýšení svozové ceny z 792 Kč
na 852 Kč, společností LIKO SVITAVY a.s.,
jsme nuceni od 1. 1. 2022 navýšit poplatek
za komunální odpad z 650 Kč na 700 Kč
za osobu trvale přihlášenou nebo za nemovitost
k individuální rekreaci. Aby se poplatek nezvyšoval ještě více, je třeba i nadále pokračovat
v perfektním třídění odpadu. Díky třídění jsou
obci navráceny peníze, které jsou následně využity k zaplacení rozdílu mezi vybíranou
a zaplacenou částkou, a nemusí se tak celý
doplatek pro LIKO SVITAVY a.s čerpat
z obecního rozpočtu.
Děkujeme Vám všem, kteří třídíte odpad ať už
komunální nebo ze zahrádek. Šetříte tím
finanční náklady obce i své, a hlavně pomáháte
obecním zaměstnancům.
Udržujte, prosím, pořádek v okolí kontejneru
a neodkládejte nepořádek mimo kontejnery,
pokud jsou plné. Naši zaměstnanci musí tento
odpad odklízet, a navíc tím porušujete obecně
závaznou vyhlášku obce. Pokud nevíte,
kdy a kam který odpad uložit, obraťte se na
nás. Kontejnery na papír se vyváží ve stejný
týden, jako je svoz popelnic. Tedy každých 14
dní, a to vždy ve středu. V pátek téhož týdne
se vyváží i kontejnery na plasty.
Žádáme občany, aby v zimním období parkovali své automobily tak, aby nebránily zimní
údržbě místních komunikací. Při zimní údržbě
svých nemovitostí se, prosím, vyvarujte vyhazování sněhu na obecní komunikaci.
Opět se obracíme na občany, plánující v budoucnu prodej pozemků, které se nachází přímo v obci nebo i mimo její zastavěné území,
aby se s tímto záměrem obrátili i na Obec
Rohoznou. Zájem o odkup pozemků trvá
a ve většině případů se tím dá předejít mnoha
budoucím problémům.
Děkujeme všem občanům, kteří se starají
o veřejné prostranství kolem svých domů,
a to v létě i v zimě.

Veřejné hřiště Rohozná
Již v loňském roce byla odstartována rekonstrukce dětského hřiště u mateřské školy.
Největší
část
úprav
však
probíhala
až v letošním roce. Původní atrakce již nebyly
ve vyhovujícímu stavu, a proto se z nich
zachovala pouze malá část a ostatní prvky byly
nahrazeny prvky moderními, bezpečnými,
ekologickými. Výstavbu hřiště zásadně ovlivnila celosvětová krize materiálů a dílů, i přesto
se projekt podařilo zvládnout a následně otevřít
k užívání. Mnozí se také domnívají, že se jedná
pouze o hřiště pro děti. Zde si dovolím vyvrátit
toto tvrzení, protože části veřejného hřiště jsou
dvě. První část je hřiště dětské, které je zpravidla určeno dětem od 2 do 15 let (zde najdeme
trampolínu, 4 ks houpaček, skákacího panáka,
prohazovadlo, mravenčí tunel, prolézací síť,
palisády, pískoviště, dlážděný okruh, prolézací
věžičky a odpočinkové zóny). Druhou část
hřiště tvoří tzv. workoutové hřiště, které je určeno osobám od 15 let, slouží pro zlepšení
kondice, posilování i procvičování a mezi jeho
prvky patří například rotoped, různé přitahovací stroje a věže nebo třeba také posilovací lavice. Hřiště je doplněno naučnou tabulí a dvěma
ptačími budkami. Tabule zobrazuje přírodu,
historii i současnost naší obce a nejbližšího
okolí. Celkové náklady na výstavbu, oplocení
a zprovoznění hřiště přesahují 1,5 milionu korun a získaná dotace nám z této částky pomohla zajistit částku 970 000 Kč. Hřiště bylo slavnostně otevřeno 29.08.2021 dětským dnem,
který byl pořádán a financován obcí.
Na 55 dětí zde kromě úplně nového hřiště čekalo několik soutěží. Vítězové byli odměněni
cukrovou vatou a palačinkami nebo párkem
v rohlíku a pitím. Soutěžní odpoledne bylo
doplněno o skákací hrad a dětské tetování.
Vynikající občerstvení pro nás připravila paní
ředitelka MŠ se svými kolegyněmi a nápoje
pro návštěvníky byly čepovány Sborem dobrovolných hasičů. Přípravu dětského odpoledne,
následnou obsluhu a úklid jednotlivých stanovišť nám zajistilo více než 20 osob.
Všem zúčastněným za jejich pomoc děkuji!
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Oprava fasády, plotu a výstavba nového přístupového chodníku ke kulturnímu domu
V letošním roce pokračuje také „zvelebování“
okolí kulturního domu. Podařilo se nám získat
dotaci ve výši 110 000 Kč z Pardubického
kraje určenou na opravu fasády a vybudování
nového přístupového chodníku do zadní části
kulturního domu, kde je vybudována zastřešená terasa z minulých let. Tato akce je aktuálně
realizována a společně s odizolováním fasády
a jejími dílčími opravami je vystavěn nový přístupový chodník do zadní části k přístavku,
který bezbariérově navazuje na přístupový
chodník vedoucí od komunikace k hlavnímu
vchodu do kulturního domu.
Současně s těmito úpravami proběhne
výstavba nového oplocení za kulturním domem, protože zahrada u něj navazuje
na soukromé pozemky, od kterých není nijak
oddělena.

Kousek od vchodu do kulturního domu
je za plotem vidět víko septiku, které bylo již
povrchově poškozeno stářím a povětrnostními
vlivy, stejně jako nadzemní obal septiku.
V rámci těchto úprav proto dochází i k opravě
venkovních ploch septiku a s tím spojené opravě plotu před ním.
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Opravy a výstavby komunikací
V letošním roce bylo naplánováno několik
oprav a úprav komunikací v naší obci
i Manově Lhotě. Bohužel vytížení stavebních
firem, které byly přednostně využívány pro dostavbu dálnic, nám mnohé naše plány překazilo. Nadále jsme však připraveni tyto opravy
zrealizovat a finanční prostředky na tyto akce
uvolnit.
V letošním roce se podařilo zpevnit
a upravit některé části komunikací.
Z větších staveb se jedná především o komunikaci před Panským rybníkem, ale z důvodu
velkého vytížení stavební firmy nebyla druhá
etapa stavby dokončena až do prostorů za samoobsluhou, proto nás zde ještě práce čeká.
Další větší akcí byla výstavba komunikace
z betonových panelů od č.p. 361 až po č.p 286.
Děkujeme majitelům dotčených nemovitostí
za projevené ústupky a vstřícnost při realizaci.
Upravena byla také pěší ulička okolo
č.p. 430, která se dlouhodobě částečně nacházela na soukromém pozemku. Tento stav bylo
nutné napravit a majitelé nemovitosti
s úpravou velmi pomohli. Děkujeme za vstřícné jednání.
Rostislav Hakl
Místostarosta
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Pár vět na závěr…
I přesto, že projevení důvěry a poděkování je pro mě to nejdůležitější a rozhodně nepatří na konec
zpravodaje, chtěl bych zde na tomto místě ještě jednou poděkovat všem. Nechci nikoho jmenovat,
abych na někoho nezapomněl, protože každá činnost pro veřejnost si to zaslouží, proto děkuji všem
občanům, zastupitelům, zaměstnancům, sdružením, spolkům, klubům, organizacím a jednotce
dobrovolných hasičů za jejich přínos pro obec!
Jsem rád za každou veřejně prospěšnou činnost či práci, kterou pro nás občany realizují,
ať je výdělečná či nikoliv. Jsem připraven s každým mluvit o jejich podpoře, spolupráci,
případné záštitě a následně o jejich plánech jednat se zastupiteli.
V neposlední řadě mezi námi vítám všechny nové občany a doufám, že zde budeme všichni spokojeni.
Vážení, děkuji Vám za spolupráci a věřím, že se situace ve světě brzy zlepší
a společenský život se vrátí do starých kolejí!
Rostislav Hakl
místostarosta
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