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Vážení spoluobčané, 

Rádi bychom Vám všem poděkovali za důvěru, kterou jste v nás složili, když jste nám v roce 

2018 dali svůj hlas v podzimních komunálních volbách a umožnili nám se přímo podílet na 

hospodaření, rozvoji a chodu obce. Díky Vašemu rozhodnutí se život v naší obci i nadále 

rozvíjel, někdy méně, jindy více, ale všichni věříme, že se nám všem po tomto volebním období 

žije zase o něco lépe. Věřte, že každý z nás věnoval maximum svého volného času, osobních 

názorů a mnohdy i nervů tomu, abychom uhájili zájmy obce, nebrzdili její rozvoj, a jak se říká 

,,zůstalo po nás něco dobré".  

Děkujeme s úctou k Vám všem - Břetislav Báča, Petra Bačovská, Mgr. Rostislav Hakl,  

Bc. Jiří Hromádka, Hana Jandová, Radek Kříž, Libor Moravec, Martin Olšán, Mgr. Radovan 

Pokorný, Jitka Radiměřská, DiS. a Martin Svoboda.  
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Slovo místostarosty… 
Vážení spoluobčané, 

rok 2022 se přehoupnul do své druhé poloviny, a 

proto bych zde rád shrnul jeho dosavadní průběh 

v globálním měřítku. Po dlouhé době jsme měli 

všichni možnost si užít jaro i léto "jinak". 

Záměrně uvádím slovo jinak do uvozovek a 

hned Vám vysvětlím proč. Podařilo se nám 

společnými silami letošní rok odstartovat s 

minimálními opatřeními, v některých odvětvích 

již téměř bez pandemických opatření, s 

postupným rozvolňováním aktivit a dokonce i s 

ukončením povinného testování na přítomnost 

viru SarsCoV2. Konečně se podařilo potlačit 

nepříjemný covid a s ním související omezující, 

pravidla, sociální i kulturní distanc do ústraní a 

náš život se vracel do kolejí před pandemií.  

Bohužel nás všechny zasáhla další světová krize, 

které s námi je stále a náš život komplikuje i 

nadále. V druhé polovině února jsme se 

probudili do další velké nejistoty a každý z nás si 

jistě položil otázku: ,,Co se to v tom světě 

děje?". Na závěr pomyslné války s covidem, 

která se již zdála býti vyhraná, přišla válka 

skutečná, ve které se místo respirátorů bojuje 

skutečnými, vražednými zbraněmi. Každý z nás 

si jistě přál, aby to byl pouze zlý sen, ze kterého 

se brzy probudí, ale s přibývajícím časem je 

jasné, že se jedná o skutečnost, dějící se 

nedaleko od našich domovů, skutečnost které 

musíme opět společně čelit a ani tato bitva pro 

nás všechny nebude snadná.   Po náročném a 

vleklém souboji s nemocí se na nás vyvalila další 

spousta problémů, hrozeb a starostí. Není to jen 

ozbrojený konflikt, ale jsou to věci, které s ním 

souvisí, byť ne vždy přímo. Každého z nás, 

stejně tak jako obec, zasáhla vlna zdražování 

potravin, základních potřeb, cen energií a 

rostoucí inflace. Tak jako každá rodina nebo 

instituce, tak i obec musí nyní mnohem zásadněji 

hledat úspory, všechny své kroky důkladně 

zvažovat a přitom nepodléhat veřejným 

nátlakům a nezastavit svůj rozvoj. Po 

psychickém vypětí, kterému jsme byli vystaveni 

v minulých letech, přichází a zřejmě i přicházet 

budou další těžké životní zkoušky, proto bych 

Vás-nás všechny zde chtěl vyzvat, abychom 

neztráceli úsměv na tvářích, vzájemně se 

podpořili, vypomohli si, udržovali dobré 

sousedské vztahy, hledali kompromisy a v 

neposlední řadě podpořili i naše spolky, které se 

snaží udržet kulturní i sportovní život v naší 

obci, či ho ještě zlepšovat. Nenechte mezi sebe 

proniknout závist, lest a zlobu. Další generace, 

které nás zde budou následovat, by již nikdy 

nezažili to kouzlo vesnice, které spočívá v 

toleranci, úctě, spolupráci a přátelství. Závěrem 

jedno motto starověkého řeckého filozofa 

Epikúrose ze Sami: ,,Nepomáhá nám tolik 

pomoc našich přátel jako jistota, že by nám 

pomohli“. 

 

Ze zastupitelstva obce Rohozná 
Začal poslední rok našeho volebního období, 

které bude ukončeno podzimními volbami v 

termínu 23. - 24. 9. 2022. Jak je již zvykem, i 

tentokrát se volby uskuteční v jediném volebním 

okrsku, který bude mít sídlo v klubovně budovy 

obecního úřadu. Pro závěrečný rok jsme 

společnými silami připravili investiční rozpočet 

tak, aby v něm nebyla zanedbána údržba 

obecního majetku, zeleně, prostranství a s tím 

spojené jeho obnovy a opravy. Mimo to jsme v 

rozpočtu počítali i s několika investicemi do 

lepšího života obce a postupně na nich již 

pracujeme. Některé již proběhlé aktivity budou 

představeny v následujících řádcích, ale z těch, 

které jsou ještě v letošním roce plánovány a 

prozatím nebyly realizovány, zmíním například: 

- výměnu světelných zdrojů v části obce, za 

modernější, úspornější svítidla v LED 

technologii, které by měly zajistit větší 

spolehlivost a při vzrůstajících cenách energií 

pomoci zbrzdit nárůst nezbytných výdajů; 

- opravu místní komunikace od parčíku u pošty 

směrem k trafostanici u č.p. 130 a opravu 

komunikace od kostela po KD; 

- opravu a odvod vody z místní komunikace v 

Manově Lhotě; 

- instalaci vývěsné tabule v Manově Lhotě, 

- oprava přístupového mostku a vybudování 

bezbariérového přístupu k dětskému hřišti u MŠ; 

- rekonstrukce prostranství okolo horní 

samoobsluhy – na tuto akci se nám podařilo 

získat dotaci z Pardubického kraje v hodnotě  

100 000 Kč, výběrové řízení na provedení těchto 

úprav je aktuálně připravováno; 

- vybudování víceúčelového sportovního hřiště v 

blízkosti fotbalového hřiště – i na tuto akci jsme 

byli úspěšnými žadateli o dotaci, tentokráte ve 

výši 2 000 000 Kč z Ministerstva pro místní 

rozvoj, výběrové řízení na dodavatele stavby je v 
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plném proudu, předpokládaný termín zahájení 

stavby je konec září 2022. Pevně tedy věřím, že 

již v jarních měsících 2023 si v naší obci budete 

moci zahrát tenis, malý fotbal, pozemní hokej, 

streetball, nohejbal, volejbal nebo třeba florbal; 

- vybudování výčepu a obnova kuchyně v 

kulturním domě; 

- vybudování provizorního kontejnerového stání 

pro domy v lokalitě „U Stadionu“. 

 

Velmi si vážím veškerého pracovního nasazení 

všech zastupitelů naší obce. Nápady i 

argumenty nabité, mnohdy dlouhé, debaty 

přispěly k tomu, aby se i v letošním roce udělalo 

mnoho práce a podařilo se zlepšit život nás 

všech. Děkuji celému zastupitelstvu za jeho 

ochotu pracovat a chodit tzv. „s kůží na trh“,  

při každém veřejném zasedání. Práci, která 

byla za volební období 2018-2022 odvedena, 

jistě nelze popřít a je třeba za ni všem 

poděkovat!  
Mgr. Rostislav Hakl, místostarosta 

 

Zdravíme vás ze školky 
Moc si užíváme společně strávený čas a konečně 

také sluníčko. Paní učitelky pro nás vymýšlejí 

spoustu zajímavých věcí. Pohodlně se tedy 

usaďte a přečtěte si, co jsme v naší školce zažili. 

Po dlouhé zimě jsme netrpělivě vyhlíželi jaro. 

Zima se dlouho přetahovala o vládu s jarním 

sluníčkem, ale povedlo se! 

Pozorovali jsme změny v přírodě na rostlinách, 

stromech i zvířatech. Učili jsme se je poznat, 

popsat a pojmenovat. Samotné oči nám na to 

nestačily, a tak jsme často vytáhli lupy (máme i 

mikroskop!). 

Co jsme venku viděli, přenášeli jsme ve školce 

s pomocí naší fantazie do našich výrobků. Jedno 

dopoledne jsme si udělali výlet a navštívili jsme 

Městskou knihovnu v Poličce. Poté, co nám milá 

paní lektorka představila knihovnu, jsme odešli, 

vlastně odjeli výtahem na „Půdu“. Tam vám bylo 

hezky! Rekonstrukcí staré půdy zde vznikla 

moderní, dobře dostupná veřejná učebna. Její 

zaměření je především  

na rozvoj digitálního, polytechnického a 

informatického myšlení pro malé i starší. 

Ochotná paní pro nás měla připravený program o 

zvířátkách. Poznávali jsme je třeba podle zvuku. 

Rádi zveme návštěvy k nám do školky, a tak se i 

stalo.  S programem „Od květinky ke košilce“ za 

námi přijela návštěva z CBM Polička. Začalo to 

květinkou, která se jmenuje len a skončilo to 

látkou, z které máme oblečení. V příběhu nás 

provázel krteček, který také ke kalhotkám přišel. 

Paní k nám přivezly opravdové nástroje, na 

kterých se len zpracovával a tkala se látka. 

Mnohé jsme si mohli vyzkoušet. Nakonec jsme 

si všichni vyrobili vlasáče nebo vousáče z látky a 

načesaného lnu (prstová loutka).  

Také u nás bylo divadlo JOJO se svými 

pohádkami. Jako pokaždé se s nimi obrovsky 

pobavíme, nasmějeme, zacvičíme si a 

zazpíváme.  

Po delší době jsme k nám mohli pozvat známé 

na „Velikonoční tvoření“. Domů jsme si odnášeli 

spoustu drobných jarních dekorací, při jejichž 

výrobě paní učitelkám pomáhaly některé 

maminky. Tatínek pan Klouda s námi upletl i 

pomlázky. Moc vám děkujeme za pomoc.  

Jedno páteční dopoledne za námi přijel na náš 

dvorek pán z letiště u Hradce Králové s ukázkou 

dravců. Poutavě, a přitom velmi srozumitelně, 

nám všem vyprávěl o těchto zvířatech. Předvedl 

nám ukázku jejich výcviku, některá jsme si 

mohli podržet na ruce a toho největšího orla 

jsme si mohli pohladit. Nakonec jsme se 

pomazlili i se psy, kteří s pánem cestují. 

Návštěvu nám oplatili i z poličské „Půdy“. 

V květnu za námi přijela paní i s roboty. Ano, 

opravdoví malí roboti, které jsme se  

během chvíle naučili ovládat (programovat). 

Připravovali jsme pro ně rozmanité úkoly. Tak 

třeba - do čtvercové sítě jsme rozeseli kytičky a 

po robotech jsme chtěli, aby pro ně co nejlepší 

cestou dojely, aby je popřípadě i přivezly. 

Potom, co jsme vymysleli co nejkratší a 

nejbezpečnější cestu, nás čekal další úkol: zadat 

toto po jednotlivých krocích robotům. I když 

jsme si občas spletli levou a pravou stranu, nebo 

nenapočítali správný počet políček, který má 
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robot ujet, neodradilo nás to. Zkoušeli jsme to 

znovu a znovu, až se vše podařilo.  

Máme rádi hezké a dobré věci nejen na sobě, 

v sobě, ale i kolem sebe. O dobroty se nám po 

celý školní rok stará paní kuchařka, ta to ale 

umí! Nabízí nám i potraviny, které ne vždycky 

známe. Paní učitelka říká, že jsou zdravé, a tak si 

někdy dodáme odvahu a ochutnáme.  

Ve školce si po sobě uklízíme a venku jsme to 

v jednom dubnovém týdnu udělali i po druhých. 

Celý týden jsme na vycházkách uklízeli Česko. 

Odpadků jsme našli hodně a práce nás těšila. Od 

organizátorů akce jsme obdrželi potřebné věci – 

pytle, rukavice a také odměnu ve formě 

samolepek. Ve školce jsme si povídali o tom, co 

je důležité pro naši zeměkouli, jak o ni pečovat a 

jak ji chránit. Paní učitelky nám vysvětlily, proč 

je důležité třídit odpadky. Každý materiál má 

svůj barevný kontejner, kam se schová. 

V květnu jsme našim maminkám poděkovali za 

všechno, co pro nás dělají, vystoupením. Z kluků 

a holek v naší školce se stali mravenci a berušky. 

Tančili jsme, zpívali a hráli divadlo. 

Než jsme se nadáli, byl tady první červen a s ním 

Den dětí. Ten jsme strávili na školním výletě na 

farmě Apolenka a v Království perníku nedaleko 

Pardubic, bylo nám krásně sladce. 

 Jak jsme na tom s fyzičkou, jsme prokázali při 

pěším výletě na hrad Svojanov. Šlapali jsme 

krásnou krajinou s velkým elánem a nasazením. 

Cestou jsme viděli mnoho nádherných květin a 

zvířátek. Po prohlídce nádvoří a zahrad jsme si 

naplnili bříška ve venkovní restauraci. 

V červnu jsme si ještě zajeli do Poličky do 

neobyčejné herny, které je vytvořená jen a jen 

pro nás malé. Zábaviště pro sviště je plné 

vtipných a poutavých příběhů, rýmovaček, 

zabrnkali jsme si v hudebním koutku, zahráli 

divadélko, nakoupili v obchůdku, procvičili 

hlavičky u AZ kvízu a proběhli sviští dráhou 

s pařezy a houbičkami. A to není zdaleka vše, co 

tam třeba i na vás čeká! 

A málem bychom zapomněli! Také jsme byli na 

výletě v Březové nad Svitavou. V Budulínkově 

muzeu hraček jsme si prohlédli hračky, s kterými 

si prý hráli i naši rodiče. Některé jsme znali. 

Došli jsme až na rozhlednu Járy Cimrmana. A po 

cestě v lese vyzkoušeli lanovou dráhu.  Opět 

moc krásné dopoledne.  

Potěšení ze všeho, co děláme ve školce, nám 

v těchto dnech kazí to, co se děje v cizí zemi. 

Abychom i my trošku pomohli, vzali jsme mezi 

sebe nové kamarádky z Ukrajiny. Snažíme se, 

aby se jim u nás ve školce líbilo. Občas školkou 

zní jiný jazyk, nám to ale vůbec nevadí, společně 

se kamarádíme a smějeme každý den. 

V posledním červnovém týdnu jsme se ještě 

rozloučili s předškoláky, kteří odcházejí po 

prázdninách do školy.  

Pak už si jenom zamáváme a sejdeme se zase po 

prázdninách, abychom si společně řekli, kde 

jsme byli a co jsme zažili. 

Přejeme všem v Rohozné krásné léto! 

 

Děti a učitelky z MŠ Rohozná 

 
Novinky z knihovny 
Od září letošního roku si mladí čtenáři budou 

moci užít nového nábytku, který splňuje 

nejpřísnější pravidla pro jejich pohodlné a 

správné sezení. Pořídit se nám podařilo tři 

židličky a stoleček pro čtenáře od 6 let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rostislav Hakl, místostarosta  
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Z činnosti SDH a JSDH Rohozná 
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás seznámili 

s činností SDH Rohozná a výjezdové jednotky 

obce Rohozná (JSDH) v uplynulé části roku 

2022. 

 

SDH Rohozná 
Letošní rok začal pro náš sbor nepříjemným 

rozhodnutím, neuspořádat tradiční ples, které 

bylo ovlivněné stále nejistou epidemiologickou 

situací a s ní spojenou náladou ve společnosti.  

V dubnu se členové SDH Rohozná společně 

s dalšími dobrovolníky zapojili do každoroční 

celosvětové akce „Den Země“, připadající na  

22. dubna, a vyrazili sbírat nevhodně uložený 

odpad v naší obci a kolem komunikací do  

obce ústících. Letos se zúčastnilo celkem  

17 dobrovolníků, kteří nasbírali 12 pytlů odpadu. 

Každý z účastníků si poté vychutnal malé 

občerstvení v místní hospodě jako poděkování za 

pomoc.  

První víkend v červnu je v Rohozné ve znamení 

pouti, proto se i činnost našeho sboru zaměřila 

tímto směrem. V pátek 3. června proběhla 

v areálu SDH pouťová „československá 

diskotéka“, která přilákala poměrně velké 

množství návštěvníků. Vyslechli jsme kladné 

ohlasy. Tak příště znovu?  

Pro děti jsme 19. června připravili v areálu sboru 

„Dětský karneval“. Celým odpolednem 

prováděli manželé Hamerští se svým programem 

a děti si užily tombolu a spoustu zábavy.  

Největší událostí léta měl být „Dětský den“, 

který se uskutečnil 5. července. Pro děti bylo 

připraveno opravdu velké množství zábavy a 

vyžití, jako animátoři Mickey Mouse & Minnie a 

Želvy Ninja, DJ, skákací hrad, soutěže, malování 

na obličej a také tolik oblíbená pěna. Bohužel 

však přišel déšť a celou akci pokazil. Dětský den 

sice proběhl, ale ve velmi omezeném rozsahu, 

protože většinu „atrakcí“ jsme byli nuceni kvůli 

dešti odvolat. 

Rádi bychom Vás pozvali na další akci, která se 

uskuteční v průběhu září, „Přehlídku traktorů, 

malotraktorů a fréz“, kde bychom chtěli navázat 

na předchozí ročník. 

 

JSDH Rohozná 
Naše jednotka byla v uplynulé části roku 

povolána krajským operačním střediskem 

celkem desetkrát. Jednalo se 2x o požár, 6x o 

technickou pomoc, 1x o záchranu osob, 1x o 

spolupráci s IZS při pátrání po osobě. Jedním 

z fyzicky nejnáročnější zásahů byl hned ten 

první v letošním roce a to požár domu 

v Rohozné. Jednotka prováděla prvotní zásah 

v dýchací technice. Daný objekt byl silně 

zakouřený a uvnitř byl velký žár. Díky včasnému 

zásahu se podařil tento objekt zachránit a 

naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Bohužel 

vnímáme, že se četnost zásahu každým rokem 

zvyšuje, a proto jsme rádi, že se nám daří sice 

v malém měřítku, ale daří, získávat nové členy a 

za pomoci obce pokračuje obměna techniky a 

nákup nové techniky. Například letos se nám 

povedla dokončit výměna dýchacích přístrojů za 

nový typ. Naše jednotka prováděla také další 

činnosti na žádost obce, kdy pomohla odvézt 

humanitární sbírku pro Ukrajinu, nebo zajistila 

bezpečnost při tradičním pálení čarodějnic.  

Děkujeme Vám za přízeň a podporu. Sledujte 

naši stránku „Hasiči Rohozná“ na Facebooku, 

kde pravidelně informujeme o činnosti JSDH 

Rohozná a kulturních akcích, které pro Vás 

hasiči připravují. 

 

Za SDH Rohozná Ing. Petr Andrlík 

Za JSDH Rohozná Petr Culík 

 
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 dýchací přístroj stejného typu, jako již 

máme – AUER AIRGO s plicní automatikou a 

obličejovou maskou a dále o AED – 

Automatický elektronický defibrilátor. 
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Vyhodnocení dotace bylo úspěšné jen z části, 

získali jsme příspěvek na pořízení dýchacího 

přístroje a díky tomuto příspěvku bude nyní naše 

jednotka v tomto odvětví již vybavena 

kompletně. 

 

Mgr. Rostislav Hakl, místostarosta 

 
Ze života Sportovního klubu 
Rohozná 
Zhodnocení činnosti 

SK za 1. pololetí 

roku 2022 nemohu 

začít jinak, než 

ohlédnutím za jarní 

částí fotbalového 

ročníku 2021/2022. 

Vstup do této části 

soutěže se našim 

hráčům, s výjimkou 

prvního utkání, 

vydařil. V úvodních 

8 kolech jarní části získali naši hráči 21 bodů a 

zdálo se, že postup do vyšší soutěže držíme 

pevně ve svých rukou. V posledních 3 kolech 

však získali pouze 1 bod, což stačilo na konečné 

3. místo tabulky. S napětím jsme čekali, jak 

dopadne postupová matematika a zda se konečně 

naši muži dočkají vysněného postupu do vyšší 

soutěže. Nakonec se tak skutečně stalo a naši 

hráči splnili stanovený cíl, a to postup do 

okresního přeboru. Radost z postupu však kalilo 

zranění několika hráčů základní sestavy. Tato 

zranění si bohužel vyžadovala dlouhodobou 

léčbu a už na konci sezony bylo jasné, že do 

začátku nového ročníku nemůžeme s těmito 

hráči počítat. 

Kromě organizace výše zmiňovaných domácích 

utkání soutěže, kterých bylo v jarní části šest, 

výbor SK svolal volební Valnou hromadu SK 

Rohozná, z.s., která se uskutečnila začátkem 

března 2022, za účasti hostů z ostatních spolků 

působících v obci a za účasti zástupce obce. 

Jsme rádi, že naše pozvání přijali a svými 

příspěvky obohatili diskuzi valné hromady. 

Konečně jsme také po dvou letech půstu mohli 

pořádat tradiční „Pálení čarodějnic“. Jak je již 

zvykem, čarodějnice opět „přiletěla“ 

z nedalekého lesa. Součástí této akce byl krásný 

ohňostroj, na jehož úhradě se z části podílel SK 

Rohozná, z.s. a z části Obec Rohozná. Tímto 

děkujeme Obci Rohozná za finanční příspěvek. 

Poděkování také patří členům JSDH Obce 

Rohozná, kteří zajišťovali bezpečnost, a to od 

zapálení až do dohoření hranice na bezpečnou 

míru. Děkujeme také návštěvníkům za slova 

podpory a uznání. Těm, kteří byli s organizací 

nespokojeni, mohu jen vzkázat, že je v příštím 

roce s otevřenou náručí přivítáme mezi 

organizátory této nebo jiné akce a rádi využijeme 

jejich nezištnou pomoc a bohaté zkušenosti 

z pořádání podobných aktivit. V případě zájmu o 

zapojení se do organizace podobných akcí mě 

můžete kontaktovat na čísle 721 374 310. 

Předem děkuji a těším se na setkání. V průběhu 

měsíce května také naši členové uspořádali sběr 

železného šrotu. Získané finanční prostředky ze 

všech pořádaných aktivit budou použity na 

činnost SK. V měsíci červnu se areál SK stal 

zázemím pro turnaj fotbalových přípravek 

okolních fotbalových klubů. Organizace se ujali 

trenéři svitavské fotbalové přípravky a naši hráči 

Ondřej Urban a Libor Sauer, skvělý trávník na 

tento turnaj připravil Libor Boháček a o 

občerstvení pro mladé hráče a jejich doprovod se 

postarali členové SK. Po skončení turnaje byla 

zajištěna pro malé fotbalisty, ale i ostatní 

návštěvníky, pěna, která důstojně zakončila 

vydařený sportovní den. V měsíci květnu a 

červnu byl areál SK na tři víkendy pronajat na 

sportovní soustředění mládežnickým hokejovým 

oddílům HC Spartaku Polička. Náš areál 

využívají mladí hokejisté již několikátým rokem, 

tudíž se dá říci, že se jedná o tradiční spolupráci.  

Kromě pořádaných sportovních akcí se také 

výbor SK rozhodl zkulturnit prostředí pro 

návštěvníky fotbalových utkání a společenských 

akcí. SK využil zveřejněné výzvy na poskytnutí 

dotace na zakoupení 10 kusů pivních setů. SK 

splnil veškeré požadavky, v současné době je 

podána žádost, včetně všech požadovaných 

příloh, na příslušných portálech RO SZIF a nyní 

čekáme, zda bude naše žádost podpořena a 

dotace nám bude poskytnuta. Pokud vše dobře 

dopadne, věříme, že některé domácí zápasy 

podzimní části fotbalové soutěže budou 

návštěvníci moci již sledovat v příjemnějším 

prostředí. 

V době, kdy vzniká tento článek, mají naši muži 

odehrán již první zápas nového ročníku 

2022/2023 v okresním přeboru. Bezbrankovou 
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remízu na domácím hřišti s týmem TJ Sokolu 

Borová lze považovat za přijatelný výsledek, i 

když naši hráči doufali ve vítězství. Musíme 

však vzít v potaz skutečnost, že naši muži museli 

nastoupit bez několika dlouhodobě zraněných 

hráčů základní sestavy. Na domácím hřišti nás 

v podzimní části soutěže čeká ještě dalších pět 

zápasů. Přijďte proto, prosím, podpořit naše 

mužstvo a posedět s kamarády a známými u 

tradičního občerstvení. Našim mužům budeme 

společně „držet palce“, aby v dobrých výkonech 

pokračovali i v dalších zápasech. Našim 

dlouhodobě zraněným hráčům popřejeme brzké 

uzdravení a návrat na fotbalový trávník. 

 

Za Sportovní klub Rohozná, z.s. Mgr. Radovan 

Pokorný 

 

Myslivost v obci a okolí 
Valná hromada honebního společenstva 

Rohozná 

Na přelomu let 2022/23 uplyne deset roků od 

konání poslední valné hromady honebního 

společenstva Rohozná. V souladu se zákonem a 

stanovami honebního společenstva bude honební 

výbor svolávat řádnou valnou hromadu tohoto 

společenstva na první polovinu měsíce prosince 

letošního roku ( 2022) . Čas a místo konání této 

VH bude vyvěšeno na úřední desce Obecního 

úřadu v Rohozné ( dle stanov HS ). Honební 

společenstvo je tvořeno vlastníky honebních 

pozemků, které tvoří honitbu Rohozná. Tato 

honitba byla vytvořena z rozhodnutí okresního 

úřadu ve Svitavách v roce 1993. Honitba má 

celkovou výměru 1534,6641 ha – její velikost se 

nemění. Co se ovšem mění je počet členů 

honebního společenstva – tedy aktuálních 

majitelů pozemků přihlášených do honebního 

společenstva. Pro zajímavost uvádím, že v roce 

1993 bylo členů cca 300, v polovině roku 2022 

jich bylo cca 750 při stávající výměře. Tento 

nárůst členů je zapříčiněn dělením stávajících 

pozemků děděním. Honební společenstvo je tedy 

držitelem honitby z rozhodnutí OÚ Svitavy a 

tuto honitbu pronajímá. V posledním období je 

nájemcem honitby Myslivecký spolek Rohozná. 

Honební společenstvo je vedeno honebním 

výborem, který je tvořen významnými majiteli 

honebních pozemků. Jedná se o: Ing. Arnošta 

Škrance, Josefa Doskočila, Jana Tichého, Pavla 

Radiměřského a Ing. Miroslava Studeného.  

Výbor v tomto složení pracuje již druhé funkční 

období.  Za tuto práci, která je prováděna zdarma 

a ve volném čase, bych jim chtěl velmi 

poděkovat. Honební společenstvo neprovádí 

žádnou obchodní či jinou výdělečnou činnost. 

Jeho jediným příjmem je příjem za nájem 

uvedené honitby. Získané prostředky jsou 

obvykle vkládány do činností spojených s péčí o 

seniory nebo malé děti v Rohozné. Valná 

hromada rozhoduje mimo jiné o svých 

stanovách, orgánech společenstva, ceně za 

pronájem honitby a v neposlední řadě i o 

subjektu, kterému bude honitba na deset roků 

pronajata. Pokud jste členy honebního 

společenstva a máte o uvedenou činnost zájem, 

jste zváni. Jak bylo již uvedeno v úvodu tohoto 

článku, tak datum, místo a čas valné hromady 

bude vyvěšen minimálně třicet dnů před jejím 

konáním na úřední desce Obecního úřadu v 

Rohozné. 

 

Honební starosta HS Rohozná Ing. Miroslav 

Studený 

 

Myslivecký spolek v půlroce 2022 

Činnost mysliveckého spolku Rohozná se v 

tomto roce soustřeďuje především k plnění 

nařízení státního orgánu pro řízení myslivosti v 

oblasti chovu a lovu zvěře. V praxi to znamená, 

mít v honitbě vyvážené stavy zvěře v souladu s 

potřebami vlastníků honebních pozemků. V 

lesním hospodaření letos dochází, vlivem 

naprosto nevídaného odlesnění kůrovcových 

porostů, k nekontrolovatelnému migračnímu 

pohybu dančí zvěře. Naše honitba tvoří okraj 

rozsáhlé oblasti výskytu této zvěře a od jarních 

měsíců jsme svědky nárůstu stavů. Tento jev je v 

přímé úměře se ztrátou jejich stálých pobytových 

lokalit. Dančí zvěř doslova hledá poslední 

zbytky lesa k úkrytu. Toto je provázeno jejím 

stresovým chováním, které se projevuje okusem 

a loupáním mladých jehličnatých porostů. Lesní 

hospodáři jsou si toho vědomi, a tak jsou 

oplocovány nově vysázené holiny a životní 

prostor se tím dále zmenšuje. Ve spolupráci s 

vlastníky lesů náš spolek proto vytyčil místa 

intenzívního lovu. Trvale se zaměřujeme na 

odlov zvěře černé. V letošním roce došlo i u této 

zvěře k nárůstu stavů migrací, a to díky několika 

lánům řepky. Jakmile řepka nasadí do květu, 

stává se pro člověka naprosto neprůchodným 
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terénem. Divočák si díky své stavbě těla v této 

džungli vytvoří tunely, ze kterých vyráží za 

potravou do okolních obilnin. Lovcům nezbývá 

nic jiného, než u vyústění těchto skrýší trpělivě 

čekat a přesně umístěnou ranou divočáka ulovit. 

I dobře střelený kus velmi často v agónii uniká 

do lánu a jeho nalezení a vytažení je práce na 

hodiny. Většinou se tyto lovy odehrávají v 

nočních hodinách, tak je jasné, že si druhý den 

musí lovec vzít dovolenou a nejen on, ale i 

kamarádi, kteří mu přijdou pomoci. Při 

takovémto čekání na divočáky byl našimi členy 

zaznamenán pohyb velmi zvláštního obyvatele 

našich lesů, psíka mývalovitého. Toto hezké 

zvířátko je ve skutečnosti nepůvodní druh 

predátora, který byl jako kožešinové zvíře 

chován v pobaltských státech a díky neřízenému 

chovu byl do naší republiky zavlečen. Velice 

dobře se zde adaptoval. Při běžné pochůzce po 

přírodě ho není možno spatřit, je to šelma noci. 

Vzhledově to je taková kombinace lišky, 

jezevčíka a mývala, jeho malá očka a celá maska 

působí jako malý čiperný skřítek. Přiložená 

fotografie z fotopasti je pořízená těsně nad 

ránem. I pohyb tohoto zvířátka je velmi podivný. 

Chvilku běží, hopsá, zastavuje se a dlouze 

přemýšlí a pak zase běží. Žije v rodinném 

společenství, prakticky nikdy nevychází sám, ale 

v páru nebo ve trojici. Příslušná legislativa 

umožňuje odlov tohoto zvířete jako škodné, což 

naši členové také využili. 

 

 
Vážení spoluobčané, se členy mysliveckého 

spolku a ukázkou jejich činnosti se můžete blíže 

seznámit odpoledne 11. září při oslavách 

založení obce. K vidění budou preparáty zvěře, 

naši lovečtí psi, pro děti zábava k poznávání 

přírody a také ochutnávka zvěřinového guláše. 

 

Za myslivecký spolek Ing. Michal Koutný 

 

Klub maminek „Rákosníček“ 
Zdravíme Vás z klubu maminek Rákosníček! V 

letošním roce jsme zatím uskutečnili pouze 

stezky na různá roční období a právě pro Vás 

chystáme stezku na závěr léta, pak stezku 

podzimní a následně i zimní. Přemýšlíme také 

nad akcí Malování na silnici, Pohádkový les a 

nad podzimním dlabáním dýní s dalším 

programem. Během roku mají krásné akce nejen 

pro děti jak hasiči, tak sportovci.  

Budeme moc rádi za nápady, co by si děti a 

rodiče přáli zažít nebo vyzkoušet během roku. 

Každý nápad zkusíme rádi realizovat. Přejeme 

Vám krásný zbytek léta. 

 

 
 

Váš klub Rákosníček  

 

Plánované akce 
Na druhou polovinu letošního roku jsme pro 

občany připravili ještě několik akcí, některé z 

nich byly již v plánu na začátku roku, ale 

bohužel se je nepodařilo realizovat. Plánováno 

pro Vás je: 

- rozsvícení obecního „Vánočního stromečku“ 

doprovázené tradičním občerstvením a kulturním 

vystoupením dětí z MŠ Rohozná; 

- Mikulášský průvod; 

- Schránka Ježíškovy pošty; 

- turnaj v „Člověče, nezlob se“, pro malé i velké 

hráče této deskové hry; 

- hromadný obecní výlet na některou z akcí 

(divadlo, Flóra Olomouc, Vánoční trhy,…); 

- zpívání koled; 

- Rohozenské obecní slavnosti. 
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Rohozenské obecní slavnosti 
V letošním roce si v naší obci připomínáme 

několik významných výročí, přesahujících více 

než sto let a takové události stojí za to si 

připomenout a společně je oslavit. Z těch 

nejdůležitějších stojí za zmínku ve zpravodaji 

například rok 1911/12, kdy byla v Rohozné 

založena TJ Sokol Rohozná, tedy 110 let od jeho 

založení. 25. 11. 1912 se v Rohozné narodil 

prozaik a dramatik Bohuslav Březovský, opět 

výročí 110 let, v roce 1922 byla v Rohozné 

zřízena základní devítiletá škola. Několik dalších 

významných okamžiků Vám bude představeno 

na obecních slavnostech, které jsme pro Vás 

připravili ve dnech 10. - 11. 9. 2022. Společně se 

vzpomínkovými akcemi proběhnou dny 

otevřených dveří budovy základní a mateřské 

školy, Hasičské zbrojnice a Kulturního domu. V 

těchto budovách a jejich blízkosti si budete moci 

prohlédnout výstavy fotografií, navštívit 

dobročinný bazárek a to vše bude obohaceno o 

dobré občerstvení a doprovodný kulturní 

program, který jsme společně s obecními spolky, 

sdruženími, drobnými podnikateli, zaměstnanci 

obce, příspěvkovou organizací a přáteli obce 

připravili. Hlavní kulturní program proběhne na 

pódiu před bývalou knihovnou u rohozenské 

Hospody. Podrobnější program najdete na 

pozvánce na poslední stránce tohoto vydání 

zpravodaje. Přijďte si užít krásný víkend, 

pochutnat si na rohozenských půďácích a 

společně zavzpomínat co bylo, jak bylo, kde 

bylo. Těšíme se na Vás!  

 

Soutěž o „nej“ fotografii 
Jak jste se již dočetli v předchozím článku, na 

obecních slavnostech proběhne soutěž o 

nejkrásnější a nejzajímavější fotografii. Proto 

bychom Vás chtěli poprosit – máte fotografie 

obce, školy, jejich žáků nebo čehokoliv, co se 

týká života v obci? Je jedno jestli je stará týden, 

měsíc nebo sto let, barevná nebo černobílá 

přineste nám ji prosím, my ji budeme střežit jako 

oko v hlavě, vystavíme ji na obecních 

slavnostech a následně vám ji vrátíme! Každý 

návštěvník slavností dostane ceduličku, na 

kterou napíše, která fotografie pro něj byla 

nejhezčí a která nezajímavější. My hlasování 

pečlivě vyhodnotíme a ti z Vás, kteří nám 

vítězné fotografie poskytli, následně dostanou 

věcný obecní dárek na památku. Fotografie 

budou nejvíce v bezpečí v jemných rukách ženy, 

proto prosím kontaktujte naši zastupitelku, paní 

Petru Bačovskou na telefonním čísle: 731 765 

819 a domluvíte se, jak si fotky předáte a jak s 

nimi bude zacházeno. Předem Vám všem 

mnohokrát děkujeme, že nám pomůžete 

ozvláštnit Rohozenské slavnosti něčím 

neokoukaným, něčím, co třeba nikdo jiný nikdy 

předtím neviděl! Těšíme se na Vaše příspěvky! 

Abychom stihli vše připravit, potřebujeme 

fotografie mít nejpozději do 9. 9. 2022 do 18h. 

Děkujeme Vám!  
 

Z chodu obce 
Letošní úprava zeleně je pro nás opět velmi 

náročná, zaměstnanci obce pracovali ve většině 

svého času na úpravě travnatých ploch, natírání 

zábradlí, plotů, mostků, úklidu obecních budov a 

pozemků a na všeobecné údržbě majetku obce. 

Práci nepřerušili ani v horkých dnech, mnohdy 

na přímém slunci, a i přesto dělají maximum pro 

to, aby svoji práci odvedli co nejlépe a nám 

všem bylo v naší obci příjemně. Svými silami 

jsme v letošním roce například zvládli postavit 

ploty oddělující soukromé pozemky od pozemků 

za kulturním domem nebo plochu v blízkosti 

klubovny mysliveckého sdružení. Podařilo se 

nám dokončit terénní úpravy v dolní části obce a 

vybudovat zde travnatou odstavnou plochu, 

vyrovnat prostranství před bývalou knihovou 

tak, aby k nám mohla každoročně jezdit velká 

pouť, a v neposlední řadě také bojujeme s 

údržbou obecního vodovodu, který nás v 

letošním roce již několikrát potrápil svými 

poruchami. Zatím se nám daří poruchy zvládat i 

díky zvýšenému nasazení zaměstnanců obce, 

kteří s ochotou pracují i mimo svoji pracovní 

dobu, a to i v hodinách velmi ranních či nočních 

tak, aby občané zásahy do vodovodní sítě 

pociťovali co nejméně nebo vůbec. Bohužel i 

přes veškerou snahu jsme byli nuceni vodu v 

naší obci na jeden pracovní den odstavit a 

realizovat obnovu šoupat, která jsou na hlavním 

řadu do obce. Investice do vodovodu jsou nám, 

jako majiteli a provozovateli vodovodu, 

stanoveny ministerstvem v rámci tak zvaného 

PFO – Plánu fondu obnovy vodovodu. PFO nás 

zavazuje ročně investovat nemalé finanční 

prostředky do obnovy vodovodního řadu a to 

především proto, aby nedošlo k jeho opotřebení 

do stavu, kdy už opravit nepůjde. Plnit úkoly 
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zaměstnancům snáze a rychleji by mělo pomoci i 

nově pořízené technické vybavení, například: 

AKU vrtačka, průmyslový vysavač, pokosová 

pila, nabíječka baterií, osobní automobil nebo 

třeba kalové čerpadlo. Neopomenutelnou práci v 

boji s lýkožroutem smrkovým v obecních lesích 

svádí společně s našimi zaměstnanci také pan 

Ing. Radek Krejčí. Za jejich práci jim všem 

mnohokrát děkuji. 

 

Změna účtovacího období vodného 
Od letošního roku nám ze zákona přibyla 

povinnost zasílat kalkulaci ceny vodného kromě 

Ministerstva zemědělství také na Ministerstvo 

financí. Tato změna s sebou přináší především 

to, že zúčtovací období musíme posunout na 

závěr roku. Víme, že to přinese mnoho 

komplikací s odečty a také jiné rozložení 

rodinných rozpočtů, nicméně není v našich 

silách ani finančních možnostech obce vyměnit 

všechny vodoměry za moderní, speciální, které 

zasílají údaje o spotřebě automaticky přímo na 

úřad. Nelze ani obcházet nemovitosti ke kontrole 

vodoměrů dvakrát ročně, tak abychom mohli 

splnit povinnost pro Ministerstvo financí, které 

chce znát aktuální cenu vodného a kalkulovanou 

cenu vodného (veškerá náklady na dodávky 

vody, elektřina, údržba, chlornan + nákup vody 

ze Svojanova) vždy ke konci kalendářního roku 

a následně v červenci pro klasické vyúčtování. 

Nezapomínejte také na možnost nastavení si 

zálohových plateb vodného, které při správném 

rozvržení může pomoci odlehčit rodinnému 

rozpočtu od většího jednorázového výdaje na 

začátku roku. Doufám, že změna období, ve 

kterém budou vyúčtování připravována pro Vás 

a Vaše rozpočty nebude přílišnou zátěží a naopak 

přinese alespoň  usnadnění a sjednocení v 

podobě možnosti uhrazení všech poplatků 

(poplatek za komunální odpad, poplatek za psa, 

poplatek za užívání obecního pozemku) při jedné 

návštěvě OÚ. Veškeré poplatky je možné platit 

na OÚ také platební kartou. 
 

Nové vybavení Kulturního domu  
V letošním roce se zastupitelstvo obce rozhodlo 

obnovit nábytek a vybavení kuchyně a také židle 

v Kulturním domě. I přes nepříznivou situaci na 

trhu s materiály se nám podařilo měsíci červenci 

pořídit nové kvalitní masivní dřevěné židle v 

hodnotě téměř 400 000 Kč. Pevně věříme, že se 

Vám budou líbit a především se na nich bude 

pohodlně sedět.  

 

Sbírka pro Ukrajinu 
Ozbrojený konflikt, který se rozpoutal relativně 

v blízkosti naší země, vyvolal v mnohých z nás 

rozpaky, jistou uprchlickou vlnu, vlnu 

dezinformací, ale také solidarity. Jedna taková 

vlna solidarity byla i v naší obci ve formě 

materiální sbírky pro Ukrajinu. Během čtyřdenní 

sbírky se podařilo nasbírat naprosto neuvěřitelné 

množství hygienických potřeb, různých druhů 

jídla a pití, včetně velkého množství trvanlivých 

potravin, zdravotnických potřeb a dek, spacáků a 

karimatek. Sbírku jsme s pomocí členů JSDH 

obce odvezli na krajské shromaždiště v České 

Třebové a pomohli tak překonat počátky 

válečného konfliktu. Všem, kteří cokoliv 

darovali, patří obrovské díky a stejně tak velké 

díky patří všem, kteří přispěli svými silami při 

přebírání, balení a odvozu humanitární pomoci! 

Děkuji za ochotu a spolupráci všem!  
 

Hospoda Rohozná 
V letošním roce se do naší obce po několika 

letech vrátila také pravidelně otevřená hospoda. 

Hospoda se nachází na návsi, naproti bývalé 

knihovně, v budově, kde bývala hospoda, 

vinotéka a obchod „U Petříčků". Nově otevřená 

hospoda se stará o to, aby si nejen naši občané 

měli kam vyrazit posedět a popovídat nejen o 

obecních záležitostech u dobrého domácího 

jídla, piva, kávy a dalšího sortimentu. Provozní 

rohozenské hospody také zásadně přispěli k 

oživení pouťového víkendu, když v blízkosti 

pouťových atrakcí vytvořili příjemné zázemí 

s posezením, velkou spoustou občerstvení v 
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podobě domácích specialit. Společně s páteční 

diskotékou, kterou pořádalo SDH Rohozná, 

krásným počasím, atrakcemi pro malé i velké se 

letošní pouťový víkend velmi vydařil a doufáme, 

že ne naposledy.  

Hospoda Rohozná 

 Rohozná 386 

Otevírací doba od září 
Pá 16:00 - 22:00 

So 13:00 - 22:00 

Ne 13:00 - 19:00 

Sledování sportovních přenosů. 

Výroba obložených mís na objednávku. 

Možnost oslav všeho druhu. 

Mob. 731 969 210 

 

Výlet do divadla v Olomouci 
Krásné počasí, skvělá nálada, spousta zábavy a 

neuvěřitelné výkony herců v dlouho dopředu 

vyprodaném Divadle na Šantovce, nejen takový 

byl zájezd na představení „KDYŽ SE 

ZHASNE“. Zájezdu za kulturou, který se konal 

12. 5. 2022, se zúčastnilo 37 příznivců divadla z 

Rohozné a z Březové nad Svitavou. Za 

uspořádání děkujeme Městské knihovně a 

informačnímu centru Březová nad Svitavou 

v čele s Mgr. Hanou Odehnalovou (roz. 

Hudskou). Těšíme se na příště!  

 
Krátké zprávy občanům 
- 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¨. 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.  

- Jako již tradičně i tentokrát se obracíme na 

občany, kteří plánují v budoucnu prodej 

pozemků, nacházejících se přímo v obci nebo i 

mimo ni, aby se s tímto záměrem obrátili také 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.  

- Vlastníte jehličnatý stromeček, který byste již 

mohli postrádat, případně Vám překáží? Již nyní 

hledáme někoho, kdo by měl zájem darovat 

strom pro vánoční výzdobu naší obce. Pokud se 

Vás to týká, budeme rádi, když se na nás obrátíte 

a společně se na všem dohodneme. Děkujeme. 

 
Budování a rekonstrukce veřejných 
staveb naší obce 
V letošním roce bylo naplánováno několik oprav 

a úprav komunikací v naší obci i Manově Lhotě. 

První rekonstrukcí letošního roku byla 

komunikace v blízkosti našeho kostela, kde se 

společně s novým asfaltovým povrchem podařilo 

doplnit obrubníky, odtokový kanál a napojit je ke 

komunikaci parkoviště vedle kostelní zdi tak, 

aby to bylo bezpečné. Cena této akce byla bez 

mála 400 000 Kč. Druhou rekonstrukcí 

komunikace v letošním roce byla úprava 

povrchu za horní samoobsluhou, kde byl taktéž 

položen asfaltový povrch, který navazuje na 

hlavní silnici a ostatní účelové komunikace, 

včetně cesty k Panskému rybníku. Za horní 

samoobsluhou bude v letošním roce ještě 

vybudováno kontejnerové stání. Děkujeme 

majitelům oběma rekonstrukcemi dotčených 

nemovitostí za projevené ústupky a vstřícnost při 

realizaci. Cena rekonstrukce tohoto povrchu byla 

téměř 600 000 Kč. 

 

Mgr. Rostislav Hakl, místostarosta 
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  Pár slov na závěr… 

Stejně jako úvodní, tak i závěrečný odstavec by měl patřit poděkování a přání všeho dobrého s vírou 

v lepší časy. Ještě než se k tomuto dostanu, zmínil bych fakt, který je pro mě na postu místostarosty 

nejméně příjemný. Jsou to účasti na posledních rozloučeních s našimi občany, která jsou vždy velmi 

smutná, náročná a bylo jich v letošním roce opravdu moc. Všichni občané, kteří nás opustili, si 

zaslouží, abychom i jim zde věnovali tichou vzpomínku. Vám všem ostatním přeji pevné zdraví! 

   
  Poděkování 

Dovolte mi poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům, sdružením, spolkům, klubům, 

organizacím, jednotce dobrovolných hasičů a ochotným občanům za práci a čas, který i v této 

polovině roku věnovali naší obci! Aktivity, kterými se naše spolky, kluby a sdružení snaží zpestřit náš 

společenský život, jsou pestré, zábavné, zaměřené na různé věkové kategorie a za všemi těmito 

aktivitami stojí lidé, stejní lidé jako každý z nás. Lidé, kterým nechybí chuť něco vytvořit, pro něco 

se obětovat a něco nám do života vnést, i přestože výsledek je mnohdy nejasný a závisí třeba i na 

počasí. Rád bych Vás zde proto vyzval k tomu, abychom si vzájemně navštěvovali pořádané aktivity, 

podporovali se, zapojovali se do aktivního života v obci, neboť jen tak se v naší obci bude stále něco 

dít a kromě návratu investovaných finančních prostředků budeme moci mít u srdce hřejivý pocit z 

dobře odvedené, záslužné práce. Zvláštní poděkování patří také těm, kteří pomáhají vedení obce 

s přípravou obecních slavností, ať už přípravou veřejných prostor, přípravou výstav a aktivit, 

pečením půďáků, grafickou i gramatickou úpravou textů, propůjčením fotografií nebo i těm, kteří 

nám dobře poradí!  

 

Vážení, žijme jako Rohozeňáci tak, abychom mohli být na obec a život v ní pyšní a věřme, že se 

do vydání příštího zpravodaje budeme mít opět o něco lépe. 

S přáním všeho dobrého Mgr. Rostislav Hakl, místostarosta 


