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Vážení spoluobčané,
dovolte mi popřát Vám všem příjemný závěr roku 2022 a do nového roku především pevné 
zdraví, dobrou náladu, pohodu a mnoho příjemně strávených chvil s těmi, které máte rádi, a s 
těmi,  se  kterými  je  vám nejlépe.  Ze  srdce  Vám přeji,  ať  je  pro  Vás  rok  2023  radostný a 
úspěšný!

„V životě jsou tři věci, které už nevrátíte. Slovo, které jste vyřknuli, moment, který jste propásli 
a čas, který uplynul. Buďte proto opatrní.“
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Slovo starosty…
Vážení spoluobčané,
rok  2022  se  pomalu  blíží  ke  svému  závěru  a 
stejně jako někteří z Vás budou na závěr roku bi-
lancovat  o  jeho  úspěšnosti  v  mnoha  směrech, 
hodilo by se to stejné udělat i z pohledu chodu 
naší obce. Rok 2022 byl dalším rokem složitým, 
nejen pro obec, ale i pro její občany. Neříká se 
mi to snadno, ale i přesto, že zastávám motto, že 
každá cesta je cíl, a každá nová výzva nebo zku-
šenost člověka někam posune, jsme aktuálně v 
nelehké době,  která  již  trvá  poměrně  dlouho a 
její  konec  se  prozatím  zdá  být  v  nedohlednu. 
Měli  bychom  se  podle  toho  k  sobě  navzájem 
chovat, pomáhat si, být tolerantní a společně ne-
příjemnosti dnešní doby překonávat snadněji!
Na  každého  z  nás  dolehla  válka,  energetická 
krize,  inflace,  rodinné  ztráty  a  další  větší,  či 
menší starosti. Naštěstí se dá stále říci, že každá 
starost bývá vykoupená radostí, a proto se poku-
sím nezacházet v tomto vydání zpravodaje příliš 
často do řady starostí, ale naopak z řady vystou-
pím několika radostmi, které nám rok 2022 při-
nesl. Ať máme závěrečné ohlédnutí za končícím 
rokem, co možná nejpozitivnější.

Nebudeme se  opětovně vracet  do období 
před  vydáním minulého  zpravodaje  a  začneme 
tématy,  která  jsme  společně  prožili  v  druhé 
polovině roku. Chod obce se nezastavil, pracova-
li jsme na maximální možné otáčky, a i přesto, 
že některé projekty se zpožďovaly,  ať už kvůli 
náročnému harmonogramu dodavatelů a pracují-
cích firem podařilo se nám do konce roku naplnit 
téměř vše, co jsme si na začátku roku před sebe 
postavili. Z plánovaných akcí se nám nepodařilo 
zrealizovat pouze zasíťování parcel naproti OÚ, 
kde je  plánována výstavba 4 RD. První ránou, 
kterou tento projekt dostal,  bylo nepřidělení fi-
nanční  dotace  na  výstavbu inženýrských sítí  v 
hodně  600  000  Kč.  Druhým  neplánovaným 
problémem, který se objevil jsou problémy s od-
vodněním této lokality,  dále  jsme prozatím ne-
zvládli nainstalovat dopravní zrcadlo ke kostelu 
a k bývalému OÚ. Posledním projektem, který 
zatím neproběhl je instalace odvodnění v dolní 
části  obce,  na komunikaci  od  bývalého JZD a 
druhou lokalitou je komunikace vedle bývalého 
kina. Ostatní akce jsme snad zvládli se ctí a to 
jak  výstavbové,  tak  kulturní.  Rád  bych  se  vě-
noval, každé činnosti a dobrému skutku, kterým 
se život v naší obci zlepšoval a zlepšuje, ale k 

tomu,  by  mi  nestačilo,  ani  celé  toto  vydání 
zpravodaje. Vyjmenovat vše a nezapomenout na 
něco nebo někoho je asi nemožné, proto bych v 
tomto díle  zpravodaje vyzdvihl  několik aktivit, 
které  se  udály,  něco  se  objeví  v  samostatných 
odstavcích,  něco  v  článcích  od  jiných  přispě-
vovatelů, ale věřím, že na konci tohoto zpravo-
daje naznáte stejně jako já, že letoší  rok byl, i 
přes některá úskalí úspěšný. Na závěr tohoto od-
stavce bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, 
zaměstnancům  obce  a  MŠ  Rohozná,  obecním 
spolkům, firmám, přátelům, mým rodinným pří-
slušníkům  a  vůbec  všem,  kteří  se  podíleli  na 
zlepšení  života  v  naší  obci.  Děkuji  Vám,  bez 
Vás by to nešlo! 

Ze zastupitelstva obce Rohozná
Podzimními  volbami  v  termínu  23-24.09.2022 
bylo nahrazeno hned pět zastupitelů. Nově je tak 
naše  zastupitelstvo  složeno  z  těchto  jedenácti 
členů: 
Báča  Břetislav,  Bc.  Báčová  Michaela,  Dohnal 
Radek, Mgr. Hakl Rostislav, Jandová Hana, Ka-
tovská Kristina, Králíček Bronislav, Kříž Radek, 
Olšán  Martin,  Mgr.  Pokorný  Radovan.  Židek 
Vladimír. 
Na ustavujícím veřejném zasedání, které se ko-
nalo 24.10.2022, zvolilo zastupitelstvo ze svého 
středu neuvolněného starostu Rostislava Hakla, 
uvolněnou  místostarostku  Kristinu  Katovskou. 
Dále bylo nutné obsadit povinně zřizované výbo-
ry. Do Finančního výboru zastupitelstvo zvolilo 
Mgr. Radovana Pokorného jako předsedu a jako 
členy výboru paní Eriku Zemanovou a Ing. Vác-
lava Glosera. Druhým povinně zřízeným výbo-
rem je Kontrolní výboru, jehož předsedou je pan 
Vladimír Židek a členy výboru pan Radek Do-
hnal a pan Jiří Hromádka. Posledním, tentokrát 
již  nepovinným,  poradním  orgánem  je  v  naší 
obci Kulturní a školská komise, předsedou je pan 
Břetislav Báča a členkami Marta Báčová, Dana 
Báčová,  Bc.  Michaela  Báčová,  Marie  Králíč-
ková,  Kristina  Katovská  a  Hana  Jandová.  V 
dalších  číslech  Rohozenského  zpravodaje  bych 
rád jeden odstavec vždy věnoval jednotlivým za-
stupitelům, aby se mohli krátce představit a třeba 
i vyslovit své postoje.

Přeji všem novým i pokračujícím zastupitelům, 
předsedům i členům komisí, ať je pro ně cesta, 
na kterou byli zastupitelstvem nominování a ná-
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sledně zvoleni, úspěšná, pro ně naplňující a do-
dává  jim  pro  člověka  tolik  potřebný  pocit  na-
plnění  a  radosti  z  úspěchu.  Mnoho  správných 
rozhodnutí!  

Mgr. Rostislav Hakl, starosta

Vánoční pozdravení ze školky
Podzim ve školce prozářilo nejen hezké počasí, 
ale i spousta zajímavých akcí.
Vesele jsme skotačili kolem školky, na loukách i 
v lese.  Sbírali  jsme  houby,  kaštany,  ulity,  zají-
mavé kamínky a další  přírodniny, z nichž jsme 
následně vyráběli různé věci.  Porovnávali jsme 
velikost, tvar a barvu listů. Navíc do nahrnutých 
kup listí se tak pěkně skáče.
Budovali jsme fyzičku mimo jiné i tím, že jsme 
každé  úterý,  celkem  10x,  plavali  v bazéně  ve 
Svitavách. 
Také k nám do školky zavítal pan myslivec s pa-
rádní přednáškou  o  lese  a  lesní  zvěři.  Dohodli 
jsme se, že na jaře nás vezme do lesa, kde nám 
ukáže a poví víc.
Při tradiční drakiádě jsme ve větru bojovali s lé-
tajícími draky. A komu drak nelétal, určitě si vy-
lepšil náladu na školním dvoře buď při vyrábění 
v podzimních dílničkách, nebo při opékání pár-
ků.
V adventním čase jsme se po dlouhé době sešli 
při tvořivých dílnách a společně s obyvateli Ro-
hozné jsme naším vystoupením pomohli rozsvítit 
vánoční strom v parčíku. 
Rodiče  a  přátelé  školy  opět  ukázali  ochotu  a 
chuť do společné práce s námi. Aktivně se zapo-
jují  do  organizace  dílniček,  přispívají  věcnými 
dary do jednotlivých center aktivit.

Upřímné díky.

Na  mikulášskou  besídku  za  námi  přišel  i 
Mikuláš a anděl.  Čert  prý čekal venku, za což 
jsme  byli  opravdu  rádi,  u  něj  člověk  nikdy 
neví…
Paní učitelky nám nachystaly Štědrý den. Zkusili 
jsme si rozkrojit jablíčko, pustit lodičky ze sko-
řápek ořechů, lít olovo, házet střevíčkem, viděli 
jsme  zlaté  prasátko.  Měli  jsme  slavnostně 
prostřený stůl a slavnostní oběd. Nakonec přišel i 
Ježíšek a přinesl nám krásné dárky.
Nejkrásnějším a nejhodnotnějším dárkem, který 
se pod stromečkem objevil a byl adresován nám 
všem,  tedy i  vám,  byla  špetka  lásky,  pokoje  a 
trocha štěstí.

Požehnané  a  klidné Vánoce  přejí  děti  a  za-
městnanci MŠ Rohozná

Rohozenská knihovna v roce 2022 
Několik  čísel  na  začátek:  knihovnu  pravidelně 
navštěvuje  asi  50  registrovaných  čtenářů.  15 
čtenářek  si  letos  vypůjčilo  více  než  20  knih, 
nejpilnější  má na svém letošním kontě 86 půj-
čených knih.  Naopak  letos  nepřišel  žádný stu-
dent  –  maturant,  který by si  chtěl  přečíst  „po-
vinnou“ literaturu. 
V knižním fondu máme asi čtyři tisíce knih růz-
ných žánrů a témat. A nemyslete si, že jsou to 
nějaké staré zatuchlé knížky! Najdete tu samo-
zřejmě  knihy  současné,  vydané  letos  nebo 
v několika  málo  předchozích  letech.  Ještě  do 
Vánoc  dostaneme  „novou  dávku“  –  asi  80 
nových knih výměnného fondu zprostředkované-
ho poličskou knihovnou. 
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V knihovně si ovšem můžete i posedět, popoví-
dat si a odpočinout, dospělí návštěvníci si mohou 
vypít kávu nebo čaj. Nejmladší „čtenáři“ si rádi 
sednou  na  novou  barevnou  židličku  k novému 
stolečku, který letos obec do knihovny koupila. 
Tady se krásně kreslí obrázky! Však z nich také 
máme pěknou výstavku. 
Kdo by nevěděl, jak to v knihovně chodí, tady je 
pár základních informací:
• Otevřeno je každé pondělí a jeden pátek v mě-
síci od 15 do 17 hodin v zimním období, od 15 
do 18 hodin bude otevřeno zase od jara.
• Čtenáři platí poplatek 20 Kč za rok.
• Knihy se obvykle půjčují na jeden měsíc, ale je 
možné se domluvit na delší výpůjční době.
• Když u nás nenajdete knihu, o kterou máte zá-
jem,  půjčíme  ji  z jiné  knihovny.  Když  ji  mají 
v Poličce, je taková výpůjčka zdarma. Když se 
půjčuje ze vzdálenější knihovny, stojí výpůjčka 
50 Kč. 
• Půjčujeme časopis Květy a Moje země.
•  Poskytujeme i  kopírování  nebo  tisk  černobí-
lých dokumentů (2,- Kč za list).
• Máme bezplatný přístup na internet.

Milí spoluobčané, přeji vám příjemné Vánoce a 
v příštím roce mnohem více dobrých zpráv! 

Dana Hromádková 

Z činnosti SDH a JSDH Rohozná
Vážení  spoluobčané,  dovolte  mi  se  krátce 
ohlédnout  zpět  do historie  sboru dobrovolných 
hasičů Rohozná. 
Sbor je nejstarší stálá organizace v obci, byl za-
ložen  7.prosince  1890  v  domě  s čp. 
73. ,,V předběžném náboru získáno 40 členů. Ve-
litelem sboru se stal Josef Záruba. Činnost sboru 
začala  pochodovým  cvičením  10.května  1891 
starou silnici k hradu a zpět. 22. října 1892 po-
prvé hasilo členstvo v plném počtu dům čp. 12. 
V témž roce se pustili členové sboru do kulturní 
činnosti,  nacvičili  dvě  divadelní  představení 
Sluha  pánem  a  Ztracený  syn.  V roce  1893 
činnost sboru rozšířena o ples. Sbor se zaměřil i 
na založení hasičské kapely. V roce 1908 vznikl 
zatím do  té  doby největší  požár  na  familijích. 
Vyhořelo 17 domů. Ohně vznikaly i v dalších le-
tech, ne však tak často a za stále se lepšících ha-
sicích pomůcek.  Jednou z nich,  ruční  stříkačky 

berlovky, které zakoupila obec v roce 1911. Po 
vypuknutí  první  světové  války  činnost  sboru 
oslabena a oživena po válce v roce 1919. V roce 
1920 za přičinění sboru sbírkou po obci zakou-
peny další dvě berlovky pro Manovu Lhotu, kte-
ré byly umístěny v domě čp.8. Od roku 1922 ve-
řejné cvičení se žebříky jindy se sekyrami. Cvi-
čení bývalo před Báčovou hospodou na náměs-
tíčku.  V roce  1923  byla  dostavována  hasičská 
zbrojnice,  ve  které  bylo  zřízeno  kryté  lezecké 
cvičiště,  které  také  sloužilo  na  sušení  hadic. 
V roce 1927 nastalo více požárů čp. 92, čp.206 a 
na familijích 10 domků vedle sebe s čp. 185 – 
193  a  naproti  čp.174.  Nelze  opomenout  ani 
požáry  v roce  1931,  kdy  vyhořela  čp. 
79,35,34,124,154,  od  blesku  čp.91,212,71,97. 
V okupaci  pracoval  sbor  za  stísněných  podmí-
nek. O každé hnutí se muselo žádat. Po osvobo-
zení vlasti roku 1945 a postupně v dalších letech 
byli  požárníci  postupně vybavováni modernější 
technikou  motorová  stříkačka,  rozšířila  se 
požární  zbrojnice,  získána  cisterna.“  (citace 
z Hasičské  kroniky,  1890).  K tomu  všemu  po-
drobněji  v  některých příštích  vydáních  Roho-
zenského zpravodaje.
Možná z vás někteří ví, někteří tuší nebo třeba i 
neví,  že  sbor  dobrovolných  hasičů  Rohozná  a 
výjezdová jednotka obce Rohozná není jedno a 
to  samé.  Dovolte  mi  tedy  v několika  krátkých 
větách rozdíl vysvětlit. Dříve pouze členové sbo-
ru jezdili a zasahovali u požárů a obec se podíle-
la  finančně  na  výbavě  atd.  Před  několika  lety 
byla povinně zřízena výjezdová jednotka obce a 
pouze členové této jednotky mohou jezdit na zá-
sahy (požáry aj.) a přitom nemusí být členy sbo-
ru. Obce které se přiklánějí k tomu, že nečlenové 
sboru jsou ve výjezdové jednotce obce, znamená 
pro sbor do budoucna postupnou ztrátu členů a 
hrozící zánik sboru. Náš sbor má 51 členů včetně 
dětí.  Nejstarším členem je bratr Arnošt Škranc, 
který je u sboru 69 let, dále Jan Cupal 53 let a 
Luboš  Kopecký  46  let  .  V letošním roce,  naši 
mladí hasiči pod vedením Miroslava Šťastného 
předvedli svoje znalosti a dovednosti.  Účastnili 
se  různých  kulturních  akcí  -Dětský  karneval, 
Dětský den, Loučení s létem a dalších akcí pořá-
daných sborem či naší obcí. Počasí, které nás bě-
hem  roku  doprovázelo  si  s námi  pěkně  po-
hrávalo. Mnozí z vás přišli i za jeho nepřízně. K 
blížícímu se podzimu jsme naši  přípravu smě-
řovali k uspořádání přehlídky traktorů, malotrak-

4



torů  a  fréz  domácí  výroby.  Přehlídka  byla 
plánovaná na 24. září, ale z důvodu konání ko-
munálních  voleb  se  termín  přesunul  na  první 
říjnovou sobotu.  Tento den se také konalo fot-
balové  utkání  na  stadioně.  Touto  cestou  se 
omlouváme  sportovnímu  klubu  Rohozná  za 
vzniklou  situaci.  Milým překvapením bylo,  že 
mnozí z vás zvládli býti v tento den jak fanouš-
kem fotbalového utkání, tak i příznivcem trakto-
rů.  Obec nám zdarma zajistila  půjčení  laviček, 
pozemku,  el.  energie  aj.   Elektrickou  energii 
jsme také odebírali  i  od manželů Javůrkových, 
kterým tímto děkujeme. 
V letošním roce jsme dostali od Obce Rohozná 
dotaci  30 000 Kč.  Částku jsme využili  dvakrát 
na zapůjčení skákacího hradu a jednou na skáka-
cí trampolíny pro děti v celkové výši  24 000 Kč. 
Zbylou částku jsme použili na údržbu parketu. I 
v letošním roce  jsme  pokračovali  s plánovanou 
výstavbou a obnovou areálu SDH.

Závěrem bych Vás rád pozval jménem svým i 
jménem sboru na Hasičský ples, který se usku-
teční  v  pátek  3.  února  2023  od  20h.  v Kul-
turním domě v Rohozné. K poslechu i k tanci 
hraje kapela Rytmik.

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a do 
nového  roku  2023  hodně  zdraví,  lásky, 
spokojenosti a vzájemného porozumění.  

Pavel Radiměřský

Z  činnosti  Sportovního  klubu  Ro-
hozná, z.s.
Zhodnocení  činnosti  Sportovního  klubu  Ro-

hozná, z.s. začnu ohlédnutím za podzimní částí 
fotbalového  ročníku  2022/2023.  Všichni  jsme 
byli  plni očekávání,  jak se našim mužům bude 
dařit  po  postupu  do  okresního  přeboru.  Na 
podzimní  část  soutěže  bylo  nalosováno  13 
utkání, z toho 5 utkání sehráli muži na domácím 
hřišti.  Z prvních dvou zápasů získal náš tým 4 
body,  což  byl  dobrý  začátek.  Bohužel,  násle-
dovalo  6  utkání,  v kterých  tým  nebodoval  a 
rázem se propadl ke dnu tabulky. V posledních 
pěti  utkáních  se  však  týmu  podařilo  získat  3 
cenná vítězství. Se ziskem 13 bodů obsadili naši 
muži  12.  místo.  Všichni  jsme  doufali,  že 
umístění našeho týmu v tabulce bude o několik 
míst  výše,  nicméně když uvážíme, že za celou 
podzimní  část  z důvodu  dlouhodobého  zranění 
nemohlo  nastoupit  několik  hráčů  základní  se-
stavy,  není  výsledek  úplně  špatný.  Budeme 
doufat,  že  do  začátku  jarní  části  soutěže  se 
alespoň  někteří  zranění  hráči  uzdraví  a  budou 
moci  týmu  pomoci  k lepšímu  konečnému 
umístění.
Většina našich občanů určitě ví, že kromě fotba-
listů, reprezentuje SK Rohozná, z.s.           a naši 
obec  také  rohozenský hokejový tým, který  byl 
založen v loňském roce. Více o založení tohoto 
hokejového  týmu  a  jejich  první  sezoně,  která 
byla odehrána na ledové ploše ve Svitavách, jste 
se  mohli  dočíst  na  webových  stránkách  obce, 
viz.  http://www.rohozna.cz/files/static_pages_fi-
les/files/Jokers%20info.pdf. Tento hokejový od-
díl, prezentující se pod názvem JOKERS, zahájil 
v říjnu 2022 svoji druhou aktivní sezonu. Vzhle-
dem  k tomu,  že  v letošním  roce  probíhá  na 
zimním  stadionu  ve  Svitavách  rekonstrukce 
chlazení,  tým  JOKERS  nově  hájí  čest  roho-
zenského hokeje v městské hokejové lize v Lito-
myšli.  V konkurenci  celkem 11  týmů se  hraje 
dvoukolovým systémem, každý s každým, tudíž 
naše borce čeká celkem 20 zápasů, a to v období 
říjen 2022–březen 2023. Aktuálně tým figuruje 
ve spodní polovině nesmírně vyrovnané tabulky. 
Lze  konstatovat,  že  po  odehrání  první  třetiny 
soutěže,  se již  tým aklimatizoval  v konkurenci 
nových soupeřů a po očku pokukuje po vyšších 
patrech  tabulky.  Soutěž  v  Litomyšli  je  nepo-
chybně kvalitnější a vyrovnanější, než byla liga 
ve Svitavách, a proto došlo k výraznému posílení 
týmu  oproti  loňské  sezoně.  Více  informací 
na https://bezkontaktlitomysl.webnode.cz/. 
Kromě pravidelné účasti v okresních sportovních 
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soutěžích, se snažíme zpestřit také kulturní vyžití 
v obci.  Bohužel,  vzhledem  k délce  podzimní 
části fotbalové soutěže, která probíhala od 12.8. 
do 5.11. 2022, nebylo možné plánovat více kul-
turních akcí, protože na organizaci těchto aktivit 
se ve velké míře podílejí také aktivní hráči fot-
balového a hokejového oddílu. Přesto se nám po-
dařilo  ve  spolupráci  s Obcí  Rohozná  zor-
ganizovat,  myslím,  velice  povedený  tradiční 
Svatomartínský  lampionový  průvod.  Členové 
SK  se  postarali  o  organizaci  akce,  o  zajištění 
špekáčků, které si děti mohly opéct a Obec Ro-
hozná  zakoupila  pro  děti,  které  se  průvodu 
účastnily,  balíčky  se  sladkostmi.  Všechny  or-
ganizátory příjemně překvapil zájem o tuto akci. 
Tohoto průvodu se zúčastnilo téměř 70 dětí, cel-
ková účast je odhadována na více než 200 účast-
níků. Budeme rádi, pokud nám svoji přízeň za-
chováte i v následujícím roce.
Jak jsem informoval v minulém zpravodaji,  SK 
využil vyhlášeného dotačního programu a podal 
žádost o dotaci na pořízení pivních setů.  Štěstí 
nám přálo a  naše žádost byla schválena.  Z po-
skytnuté dotace bylo zakoupeno 10 kusů pivních 
setů, v celkové částce přesahující 70 tisíc korun. 
Poskytnutá dotace bude činit 80 % z celkových 
nákladů.  Nyní  už  jen  zbývá  dotaci  řádně  vy-
účtovat a zažádat o zaslaní poskytnuté částky na 
účet SK.
Jak už to bývá, činnost našeho spolku je založe-
na  na  dobrovolné  pomoci  členů.  Bohužel,  ak-
tivních členů rok od roku ubývá, na organizaci 
veškerých aktivit se podílí pouze zlomek základ-
ny. Rád bych touto cestou těmto členům podě-
koval  za  obětavou  práci  a  oslovil  další  členy 
s prosbou o pomoc. Také bych rád poděkoval na-
šim kamarádům, kteří nám často nezištně pomá-
hají,  bez  jejich  pomoci  bychom  některé  akce 
nemohli organizovat. Dále děkuji za finanční vý-
pomoc  Obci  Rohozná,  která  poskytla  SK  fi-
nanční  dotaci  ve  výši  30 tisíc  korun.  Finanční 
prostředky byly využity v souladu s podmínkami 
veřejnoprávní smlouvy, a to na údržbu hrací plo-
chy  –  zakoupení  PHM  do  sekačky,  zakoupení 
hnojiva a  travního semene,  uhrazení  části  star-
tovného hokejového oddílu a další  výdaje spo-
jené se zajištěním pravidelné sportovní činnosti 
spolku. Dotaci jsme řádně obci vyúčtovali a bu-
deme  rádi,  když  nově  zvolené  zastupitelstvo 
obce bude naši činnost nadále finančně podpo-
rovat.

Vážení spoluobčané,  sportovní přátelé.  Dovolte 
mi, abych vás jménem svým a jménem členů vý-
konného výboru SK,  pozval na Sportovní ples 
SK, který se uskuteční 18. února 2023 v Kul-
turním domě Rohozná. Tento  ples  jsme v le-
tošním roce pojali  trošku netradičně a rozhodli 
se  zorganizovat  ples,  na  kterém  uslyšíte ro-
ckovou  kapelu  ROCK  FAKTOR.  Pokud  tedy 
máte rádi rockovou muziku, přijďte se pobavit 
na tuto akci.  Také bych vám rád poděkoval za 
přízeň v letošním kalendářním roce a do nového 
roku 2023, popřál hodně zdraví, štěstí a pohody. 
Věřím,  že  si  v následujícím  roce  opět  najdete 
cestu do areálu rohozenského stadionu, buď na 
některý fotbalový zápas našich mužů nebo na ji-
nou kulturní akci.

Za SK Rohozná, z.s.:
Radovan Pokorný, předseda SK
Miloš  Luňáček,  hrající  manažer  hokejového 
oddílu

Myslivost v obci a okolí
Ohlédnutí se za valnou hromadou honebního 
společenstva
Jak  jsem  již  informoval  v posledním  čísle 
zpravodaje, tak byla v souladu se zákonem svo-
lána  na  den  10.12.  2022 řádná valná  hromada 
honebního společenstva ROHOZNÁ. Svolával ji 
výbor  honebního  společenstva  vyvěšením  na 
úřední desce Obecního úřadu v Rohozné v soula-
du  se  stanovami  honebního  společenstva. 
Členové  honebního  výboru  postupně  navště-
vovaly dostupné členy honebního společenstva a 
zvaly  je  na  valnou  hromadu.  Členům,  kteří  se 
z různých  důvodů  nemohli  dostavit  na  valnou 
hromadu, byla nabídnuta možnost nechat se za-
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stoupit na uvedené valné hromadě některým ze 
členů honebního výboru. Část členů honebního 
společenstva danou možnost využila. Bylo kon-
statováno, že je na valné hromadě přítomna nad-
poloviční většina členů honebního společenstva. 
Dále bylo postupováno v souladu se stanovami a 
programem valné hromady.
Předseda honebního společenstva seznámil příto-
mné s činností honebního výboru za posledních 
deset let. Pokladník seznámil přítomné se stavem 
financí. Veškeré finance získané z nájmu honitby 
byly poukázány na činnost spojenou s péčí o se-
niory v Rohozné. Náklady na provoz honebního 
společenstva byly velmi nízké vzhledem k tomu, 
že funkce v honebním výboru vykonávaly jeho 
členové zdarma, ve svém volném čase a bez ná-
roku na odměnu. Patří jim za to upřímné podě-
kování.
Valná hromada odsouhlasila stanovy na příští ob-
dobí.  Dále  pak  odsouhlasila  trvání  honitby 
v hranicích  dle  rozhodnutí  okresního  úřadu  ve 
Svitavách  a  stavy  zvěře  uvedené  v tomto  roz-
hodnutí včetně stavů uváděných v mysliveckých 
výkazech  ( tj. sčítání , odlov atd.).
Byl  zvolen  výbor  honebního  společenstva  ve 
složení :
Honební starosta: Ing Miroslav Studený
Honební místostarosta : Ing Arnošt Škranc 
Členové honebního výboru : Josef Doskočil , Jan 
Tichý , Ing Tomáš Lizna
Valná hromada honebního společenstva pověřila 
výbor honebního společenstva k pronajmutí ho-
nitby ROHOZNÁ na příští období.
Děkuji  všem  členům  honebního  společenstva, 
kteří se aktivně zapojují do chodu společenstva. 
Příští období nebude jednoduché, zvláště s ohle-
dem na postižení krajiny kůrovcovou kalamitou, 
těžbou a turistikou kdy výše uvedené faktory při-
nášejí stres pro zvěř žijící na ploše honitby Ro-
hozná.

Ing Miroslav Studený
Honební starosta HS Rohozná 

  Myslivecký spolek od léta do zimy 2022
Vážení spoluobčané,
v přiblížení činnosti mysliveckého spolku naváži 
na konec minulého příspěvku, který končil  po-
zváním na nedělní odpoledne 11. září u příleži-
tosti obecních oslav. Celé akci dala rámec roho-
zenská škola. Náš stánek byl na dvoře a přiro-

zeně  uzavíral  putování  návštěvníků  od  pódia 
přes  stánek  sportovců,  řemesel,  vyzdobené 
školní  třídy  a  stánek hasičů.  Z našeho pohledu 
šlo o velmi vydařenou akci a nezlomila nás ani 
nepřízeň  počasí,  když  jsme  několikrát  balili  a 
opět osušovali venkovní stoly. Velmi nás těšil zá-
jem návštěvníků o naše vystavené trofeje,  zna-
lostní kvízy, a také o obyčejné popovídání o pří-
rodě.  Možná,  kdyby  se  akce  konala  v sobotu, 
mohli jsme posedět déle. Kombinace zvěřinové-
ho guláše a paštiky, piva od hasičů a burčáku od 
sportovců  k tomu  přímo  vybízela.  Tak  možná 
příště. V každém případě patří dík zastupitelům, 
škole a každému,  kdo se podílel  na organizaci 
tohoto odpoledne.
S koncem  září  nastala  hlavní  lovecká  sezóna. 
Našim členům se úspěšně dařil plnit plán lovu ve 
všech stanovených druzích zvěře. U srnčí zvěře 
jsme  bohužel  opět  zaznamenali  větší  množství 
úhynu po sražení na silnici  a také jsme nalezli 
několik kusů uštvaných psem. Dančí zvěř jsme 
lovili a stále lovíme v souladu s požadavky stát-
ního  orgánu  pro  řízení  myslivosti.  Zvěř  černá 
obývala lán kukuřice u Luňáčkovy hájenky. Zde 
jsme postavili několik přenosných posedů, díky 
nimž  jsme  intenzivně  lovili  především mladou 
zvěř. Tyto posedy jsou nyní umístěny v místech, 
kde je nová lesní výsadba a zvěř by zde mohla 
činit škody okusem.
V sobotu devatenáctého listopadu jsme se sešli 
na společném lovu škodné a černé zvěře v části 
od dolního konce obce ke Svojanovu. Přivítalo 
nás  krásné  zimní  ráno  s prvním  letošním  sně-
hem. První lečí byla stráň vpravo od silnice smě-
rem dolů.
I když se to na mapě nebo při zběžném pohledu 
nezdá,  jde  o  velmi  drsný terén,  vývraty,  strže, 
skála a náletové dřeviny. Pro zvěř ideální, ale pro 
honce správná makačka. Odměnou za práci hon-
ců a  trpělivé čekání  rozestavěných lovců mohl 
být úlovek lišky, ale ta, jak bývá zvykem nejdřív 
zamotala hlavu jednomu, pak druhému, aby na-
konec řekla dobrý den třetímu a se smíchem pod 
fousky elegantně opustila leč směrem na Lhotu.
Plni očekávání jsme se vydali na druhou leč zpá-
tečním směrem po protější straně údolí. Zde nás 
překvapila jiná liška. Ihned na začátku vyskočila 
z houští, u kterého jsme několik minut stáli při 
čekání na přesun lovců. 
Hon jsme zakončili ohníčkem a skvělými zvěři-
novými  klobáskami,  sice  bez  úlovku,  ale 
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spokojení  s procházkou  na  čerstvém  vzduchu. 
Každý z účastníků viděl zvěř srnčí nebo dančí – 
tato zvěř se na společných akcích neloví.  Zají-
mavostí byla sluka, která má odletět  za teplem 
do středomoří, ale v našich lesích se jí u vyvěra-
jících pramenů líbí, a tak tu zimuje. 
Mezi  vánočními  svátky  a  v polovině  ledna 
provedeme  větší  naháňky  na  černou  zvěř 
v lesních částech naší honitby. Vlivem těžby, za-
lesňování a budování oplocenek budeme muset 
změnit některá léty zažitá střelecká stanoviště, a 
protože, jak jsme zjistili,  každý má trochu jiné 
pojmenování místopisu, tak se radši projdeme a 
vše si dopředu ujasníme. V naší myslivecké cha-
tě pak vše náležitě promyslíme.
Naše chata, ta nám poskytuje zázemí pro schůze, 
posezení  a  pro  první  prohlídku  a  následné 
uchování zvěřiny v chladícím boxu. Je na ní stá-
le co zlepšovat, letos jsme toho moc nezbudova-
li,  ale  díky  vstřícnosti  obce  máme  oplocení 
v místě společné hranice pozemku.
Při jednom takovém promýšlení v chatě jsme, po 
zvážení  všech  okolností,  odvolali  letošní  ples. 
Doufejme, že budeme moci vše vynahradit a po-
bavit naše přátele a spoluobčany v nastávajícím 
roce  na  setkání  s rohozenskými  myslivci.  Na 
řadu  tak  přijde  minule  avizovaná  přehlídka 
loveckých psů, a ještě něco navíc. 

Vážení spoluobčané,
Přejeme  Vám  klidné  Vánoce,  zdraví  a 
spokojenost.
….  a choďte do přírody, ta nikdy nezklame.

Za myslivecký spolek Ing. Michal Koutný

Proběhlé akce
Na druhou polovinu letošního roku jsme pro ob-
čany připravili ještě několik akcí. Troufnu si říci, 
že  se  všechny  vydařily!  Hlavní  akcí  podzimu 
byly Rohozenské obecní slavnosti, které si jistě 
zaslouží  svůj  vlastní  odstavec,  ale  z  ostatních 
akcí  vám přikládáme vždy alespoň jednu foto-
grafii a pokud máte zájem, naleznete další foto-
grafie  na  facebookovém profilu  obce,  který  se 
jmenuje  jednoduše  Rohozná nebo na  www.ro-
hozna.cz Každá vaše účast na obcí pořádané akci 
je  pro  nás  novým  motorem  pro  další,  proto 
choďte na akce, dávejte nám své podněty, jsme 
rádi, když se s každým z Vás můžeme potkávat!

Akce ve zkratce
-  rozsvícení  obecního  Vánočního  stromečku 
doprovázené tradičním občerstvením a kulturním 
vystoupením dětí  z  MŠ  Rohozná,  tuto  akci  si 
nenechalo ujít odhadem více než 150 osob;

Děkujeme paní Jitce Turbákové, že nám na le-
tošní  adventní  období  darovala  tento  pře-
krásný strom!

-  Mikulášský Kulturní dům, kde si Mikuláš s 
andělíčky zařídil nebeskou pobočku a lucifer se 
svými čerty zase peklo. V pekle bylo i přes jinak 
velkou zimu pořádně teplo,  cestu  přes  peklo a 
nebesa si do kulturního domu, kde bylo připra-
veno  občerstvení,  prodejní  stánky  a  večerní 
promítání  pohádky nalezlo  více  než  160 osob, 
děkujeme!;
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-  Schránka Ježíškovy pošty –  do které mohli 
děti vhazovat svá nejtajnější přání a všem, kteří 
tak učinili Ježíšek odpověděl;
-  Rohozná (si) hraje  - turnaj v „Člověče, ne-
zlob se“, stolním tenise a mariáši, kategorie, pro 
malé i velké hráče, kterých se sešlo kolem 40;

- Rohozenské strašidlení, kde jsme se společně 
sešli u příležitosti českých Dušiček a amerického 
Halloweenu a společně si užili toto období plné 
tajemna,  dlabání  dýní  a  nejrůznějších  straši-
delných  masek.  Koncentrace  strašidel  v  Kul-
turním domě byla obrovská, v jednu chvíli jich 
zde bylo více než 50!;

-  hromadný  obecní  výlet  na  Vánoční  trhy  v 
Olomouci, kam nás vyrazilo více než 70!;

- zpívání koled v rámci akce Česko zpívá kole-
dy s Deníkem, kdy o  úžasný, živý doprovod se 
postarala paní Tvarůžková a pan Horák, za což 
jim oběma patří ještě jednou velké díky!

Rohozenské obecní slavnosti
V letošním roce se v naší obci sešlo několik vý-
znamných  historických  okamžiků  a  jubileí, 
přesahujících více než sto let a takové okamžiky 
stojí za to si připomenout a společně je oslavit. 
Sešli  jsme se proto v sobotu 10.09. a  v neděli 
11.09. na návsi, ale také před budovou bývalé ZŠ 
a  současné  MŠ,  u  hasičské  zbrojnice  a  to  i 
přesto, že počasí nám příliš nepřálo. Program byl 
pestrý,  zaměřen  na  různé  věkové  kategorie. 
Stejně tak tomu bylo i  v případě připraveného 
občerstvení.  Obohatili jsme kulturní život v obci 
velkou obecní akcí, na které vystupovali i známé 
osobnosti jako třeba Markétě Hrubešová se svojí 
kuchařskou show nebo Lukáš Hejlík s kolegy v 
rámci  jeho projektu  Listování.  Mimo známých 
osobností ale svůj um předvedli také naši hasiči, 
z knih nám krásně četla paní Dana Hromádková 
a mnozí z Vás se zúčastnili vůbec prvního kvízu, 
který  se  týkal  Rohozné  a  jeho  okolí. Obecní 
slavnosti se nám vydařily, alespoň dle ohlasů od 
návštěvníků, a týdny příprav a zařizování všeho, 
co k tomu patří, se vyplatily a i přes nepřízeň po-
časí se nám podařilo na stěžejní program mít na-
plněn stan, pod kterým bylo vystavěno pódium a 
namačkáno až 110 lidí. Mnozí další se ještě pro-
cházeli  na  prohlídkách budovy ZŠ a  MŠ,  hla-
sovali  v  soutěži  o  nej  fotografie  v  rámci  pře-
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hlídky  fotografií,  o  kterou  se  zasadila  největší 
měrou Petra Bačovská a zaslouží si velké podě-
kování.  Další  návštěvníci  točili  na  hrnčířském 
kruhu,  soutěžili  s  Tondou  obalem,  který  jim 
ukazoval, jak správně třídit. Jiní vybírali nějakou 
dobrotu ať už k jídlu nebo pití  u stánků, které 
pro  naše  občany  připravily  společně  spolky  a 
sdružení z naší obce – SDH Rohozná, SK Ro-
hozná, z.s., Myslivecké sdružení Rohozná a také 
pracovnice Obce Rohozná a dobrovolnice z řad 
našich občanek. Obrovský úspěch sklidily roho-
zenské půďáky, které v pátek před akcí dlouho 
do noci pekla vedoucí naší školní kuchyně paní 
Lída Mitášová se svým týmem a kamarádkami. 
V neposlední  řadě předvedli  skvělé  vystoupení 
děti z naší MŠ a kapela Mirage Svitavy. Věřím, 
že Ti z Vás, kteří na akci byli, si ji užili a našli si 
na ní to, co je potěšilo, a ti, kteří na akci nebyli, 
věřím,  že  litují.  Velké  díky  všem,  kteří  mi  s 
realizací akce pomáhali,  zajistili občerstvení, 
techniku,  fotografie,  knihy,  personální  ob-
sazení a přispěli k tomuto jedinečnému víken-
du!  

Z chodu obce
Letošní  druhou polovinu jsme začali  přípravou 
Rohozenských  slavností,  kde  naši  zaměstnanci 
několik dní před i po slavnostech upravovali vy-
užité  prostory  a  prostranství.  Podařilo  se  nám 
rozšířit zázemí naší techniky o sklápěcí přívěsný 
vozík s plachtou a nabíječku autobaterií.
Začali jsme přípravy na zimní údržbu a dle po-
třeby realizovali drobné opravy a nutné odklízení 
listí, větví a dokončili podzimní úpravu zeleně. 
Závěr  roku  věnujeme  odečtům  vody  a  od-
hrnování sněhu, který naši obec letos zasypal. 
Průběžně se snažíme obměňovat světelné zdroje 
ve světlech veřejného osvětlení za světla LED, 
tuto obměnu nám však komplikuje chladné poča-
sí závěru roku, nicméně rozhodně v něm budeme 
pokračovat i v roce příštím.

Před horní samoobsluhou byl vybudován bezba-
riérový přístup a pět parkovacích míst, z toho tři 
jako podélná a dvě jako příčná, celá stavba bude 
ještě doplněna o zábradlí, aby byla nově vybu-
dovaná plocha bezpečnější, a o drobné okrasné 
prvky, ale to až v příštím roce. Za horní samoob-
sluhou bylo vystavěno kontejnerové stání, které 
je  zastřešené  a  jeho  střecha  by  v  budoucnu 
mohla nést třeba drobné fotovoltaické panely.
Zahájili  jsme  výstavbu  Víceúčelového  hřiště  u 
fotbalového hřiště, která se již pomalu přehoupla 
do  druhé  poloviny,  a  na  jaře  příštího  roku  by 
měla být stavba dokončena už pouze položením 
speciálního asfaltu a vrchního povrchu. Můžete 
se proto těšit, že si již v létě budete moci zahrát 
například tenis, nohejbal nebo volejbal. 

Změna ceny vodného
Od začátku příštího roku na nás všechny poprvé 
vyvstává  nová  povinnost,  a  to  platit  za  ode-
branou vodu z obecního vodovodu již v lednu. 
Stejně tak jako se vše okolo nás bohužel zdražu-
je, je tomu tak i v případě obce. Z tohoto důvodu 
jsme nuceni  pro zúčtovací  období  od 1.1.2023 
navýšit  cenu vodného z 27 Kč/m3 na 35 Kč/m3. 
Víme, že při aktuální situaci, kdy se zdražuje vše 
okolo,  je toto pro peněženky Vás – našich ob-
čanů další rána, nicméně předpokládáme, že ve 
většině případů se bude jednat o navýšení maxi-
málně  100  Kč  za  měsíc  na  rodinu.  Pro  zají-
mavost  uvedu  několik  čísel:  Hodnota  našeho 
vodovodu je 51 milionů Kč, vodu ze Svojanova 
nakupujeme za 11 Kč/m3, po přičtení veškerých 
našich  nákladů  (chlorace,  pravidelné  rozbory 
vody, údržba a obnova vodovodu, energie, údrž-
ba vodojemu, tvorba rezerv pro plán obnovy a 
mzdy  zaměstnanců)  se  tzv.  plně  obnovitelná 
cena vodného vyšplhá na 57 Kč/m3. Z toho je 
snad více než patrné, že zdražení o 8 Kč je po 
několikaleté  proluce  adekvátní  a  v  rozumné 
míře. Veškeré poplatky je možné platit na OÚ 
také platební kartou.

Změna  ceny za svoz komunálního 
odpadu
Od 1.1.2023 začíná platit nová Obecně závazná 
vyhláška obce č. 1/2022, o místním poplatku za 
obecní  systém odpadového  hospodářství,  zkrá-
ceně a nepřesně řekněme poplatek za svoz ko-
munálního odpadu. Tato vyhláška s sebou nese 
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dvě hlavní změny, jedna reaguje na změnu ceny 
od svozové společnosti Liko, a.s., která stanovila 
částku  za  svoz  komunálního  odpadu  v  příštím 
roce  na  částku  960  Kč  na  místo  letošních  
852 Kč, a druhou změnou je osvobození od pla-
cení  komunálního  odpadu  pro  osobu,  která  se 
více  než  10  měsíců  po  sobě  jdoucích  nachází 
mimo území ČR a vedení obce bude tento fakt 
doložen. Obec Rohozná stanovila na letošní rok 
částku za svoz komunálního odpadu ve výši 700 
Kč a rozdíl do částky 852 Kč financovala z vý-
těžků za třídění odpadů a svého rozpočtu. Cel-
kové tak naše obec doplácela částku přesahující 
20 000 Kč. Na příští rok stanovilo zastupitelstvo 
obce  cenu  za  svoz  komunálního  odpadu  na 
částku  750  Kč  a  za  předpokladu,  že  budou 
hodnoty odpadu v naší obci stejné jako letos, do-
platí  obec Rohozná částku více než 36 000 ze 
svého rozpočtu. Jak je patrné nechceme na své 
občany  přenést  veškerou  zátěž  a  to  i  za  cenu 
toho, že obec vydá téměř dvojnásobek toho, co 
letos. Proto bych na Vás chtěl apelovat, TŘIĎ-
TE ODPAD, vyplatí se to! Pomůžete tak nejen 
přírodě,  ale  také  své  i  obecní  peněžence. 
Abychom  vás  v  tomto  podpořili,  vybudovali 
jsme za horní samoobsluhou moderní, kontejne-
rové stání, přidali kontejnery k nově vystavěným 
domům u fotbalového hřiště a v tomto chceme 
pokračovat i v příštím roce. Na jarní měsíce je 
naplánováno doručení 12 ks nových kontejnerů a 
jejich rozdělení po obci.  

Krátké zprávy občanům
- Nepřekáží vaše auto zimní údržbě obce? Buďte 
prosím ohleduplní. Pokud stojí vaše auto nebo i 
jiný  majetek  v  blízkosti  obcí  udržovaného 
prostranství  odstraňte  jej!  Zaměstnanci  obce se 
snaží dělat svoji práci s nejlepším svědomím a 
vědomím, nikomu nechtějí nic poškodit a niče-
mu ublížit, tak jim to prosím ještě usnadněte!
- 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. Kontejnery na papír se 
vyváží  ve  stejný  týden,  jako je  svoz  popelnic. 
Tedy každých 14 dní, a to vždy ve středu. V pá-
tek téhož týdne se vyváží i kontejnery na plasty. 
- Jako již tradičně i tentokrát se obracíme na ob-
čany, kteří plánují v budoucnu prodej pozemků, 

nacházejících se přímo v obci nebo i mimo ní, 
aby se  s  tímto  záměrem obrátili  také  na Obec 
Rohoznou.  Zájem o  odkup pozemků trvá  a  ve 
většině případů se tím dá předejít mnoha budou-
cím problémům.
-  Děkujeme všem občanům, kteří se starají  
o  veřejné  prostranství  kolem  svých  domů,  
a to v létě i v zimě.
-  Jak jste si jistě všimli, znělka rozhlasu v naší 
obci  se  změnila,  za  tuto  velmi  originální  a 
chytlavou znělku vděčíme panu Františku Horá-
kovi, který ji obci poskytl zcela bezplatně a my 
tak  máme  možnost  ušetřit  za  poměrně  vysoké 
poplatky, které jinak odvádíme organizaci OSA, 
z  každé  reprodukované  hudby.  Pokud  by  měl 
někde  další  zájem  obohatit  náš  rozhlas  svým 
uměním je vítán, fantazii se meze nekladou.
-  Podařilo  se  nám v  letošním  roce  dohodnout 
spolupráci s firmou Lesy ČR, která má ve správě 
náš Rohozenský potok a po několika letech se 
tak podařilo zajistit jeho částečnou obnovu. Díky 
vstřícnému správci panu Hromádkovi se spolu-
práce zdařila a těsně před prvním sněhem se nám 
podařilo vyčistit několik stovek metrů potoka na 
dolním konci u zastávky U Mostu, dále v okolí 
parčíku u pošty a pevně věřím, že v příštím roce 
se nám podaří na tuto spolupráci navázat a ně-
které další části potoka vyčistit.
- Podali jsme žádost o dotaci z Programu obnovy 
venkova  Pardubického  kraje  v  rámci,  které 
bychom chtěli pokračovat v budování veřejných 
prostranství a úpravy kontejnerových stání,  ne-
zbývá než doufat, že naše žádost bude úspěšná.
- Další žádost o grant jsme podali v rámci Místní 
akční skupiny MAS Poličsko, kde jsme žádali o 
obnovu postýlek, pro děti v naší MŠ, bohužel v 
této dotační  výzvě jsme neuspěli.  Tento záměr 
nevzdáváme a pokusíme se finanční prostředky 
získat jinak.
-  Dotační titul  v rámci Mikroregionu Poličsko, 
jehož jsme členy, nám umožnil ucházet se o fo-
tovoltaickou  nabíječku  pro  elektrokola,  vyba-
venou  taktéž  kompresorem a  USB zásuvkami. 
Pokud Mikroregion uspěje v této dotační výzvě 
můžete  se  již  v  příštím  roce  těšit  na  fotovo-
ltaickou nabíjecí stanici, nejen u nás v Rohozné, 
ale  také  v obci  Korouhev,  Stašov,  Pomezí,  Ši-
roký Důl, Bystré a to se při cyklovýletě dá již 
vyrazit na mnoho krásných míst v našem okolí!

Mgr. Rostislav Hakl, starosta
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  Tříkrálová sbírka 2023 
Začněte s námi nový rok dobrým skutkem. Tříkrálová sbírka začíná už 1. ledna 2023 a potrvá do 15. 
ledna 2023. V naší obci proběhne sbírka pravděpodobně (v závislosti na počasí) ve dnech 6-7.1.2023. 
S kasičkou a písničkou k Vám domů dorazí Tři králové a stejně tak můžete přispět do kasičky, která 
bude umístěna v našem kostele. Pořadatelem sbírky je Oblastní charita Polička.
Oblastní charita Polička pomáhá na Poličsku a její střediska Domácí hospic sv. Michaela a Centrum 
duševního zdraví i v širším okolí. Tvoří komplexní a pevnou síť podporující péče. Dary z Tříkrálové 
sbírky každoročně pomáhají skrze jejich služby tam, kde je to potřeba. 

  Plesová sezóna v Rohozné
Ještě jednou vám přehledně uvádíme program plesů v naší obci:

- Hasičský ples se uskuteční v pátek 3. února 2023 v Kulturním domě;
- Sportovní ples se uskuteční 18. února 2023 v Kulturním domě.

Pár slov na závěr…
Chtěl bych Vás vyzvat k tomu, abychom v příštím roce více podporovali naše spolky, sdružení, kluby 
a drobné podnikatele v jejich činnostech a aktivitách, kterými se zabývají. Pokud v obci zanikne život 
spolků, sdružení a obdobných institucí je to stejně špatné, jako když obec přijde o poštu, obchod, lé-
kaře nebo hospodu. Nechci nikoho z Vás nutit jít někam, kam sami jít nechcete, ale věřte, že všichni 
ti, které zmiňuji, to dělají pro nás, občany Rohozné, a i přesto, že se jim každá aktivita nemusí poda-
řit, případně se netrefili do našeho vkusu, dalo jim to spoustu hodin práce a stálo to jistě také mnoho 
peněz, proto prosím, přijďte tyto akce nebo provozovny navštívit, zkuste se zamyslet, zda není možné 
využít pro vaše potřeby to, co máme přímo v naší obci. Není důležité o čem ona akce je, nebo kdo ji 
pořádá, případně kdo tuto aktivitu provozuje, mnohem důležitější je to, že se zde můžeme potkat a 
také to, že se máme kde potkat!  

  Poděkování
Dovolte mi poděkovat tentokrát velice stroze a krátce, není to tím, že by nebylo komu děkovat. Opak 
je pravdou. Za letošní život v obci patří velké poděkování několika desítkám občanů, zaměstnancům 
OÚ Rohozná, spolkům, klubům, sdružením a jejich vedoucím a v neposlední řadě každému z Vás.

Zvláštní poděkování se zaslouží také autoři a autorky článků nejen tohoto, ale i všech předchozích 
zpravodajů, já sám jsem si vědom časové náročnosti, odpovědnosti a úsilí, které je třeba vynaložit k 
tomu, abychom si měli co přečíst, všichni si zasloužíte obdiv a poděkování! Děkuji vám.

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.

 Šťastný nový rok a především pevné zdraví!
S přáním všeho dobrého Mgr. Rostislav Hakl,  Váš starosta.
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