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Vážení spoluobčané,
do nového roku Vám přeji pevné zdraví, spokojenost, hodně osobních i pracovních úspěchů,
co nejvíce splněných přání a pocit štěstí ze života.
Jménem zastupitelstva obce starosta V. Židek

Tříkrálová sbírka 2012
Oznamujeme občanům, že v lednu proběhne v Rohozné tradiční
tříkrálová sbírka. Tato akce se koná každoročně za spolupráce
Obce Rohozná a Oblastní charity v Poličce. Koledníci navštíví
6. ledna 2012 Vaše domovy a jedna pokladnička pro dobrovolné
příspěvky bude umístěna na obecním úřadě.

Z naší školy a školky
Potopa ve školce
Byl téměř konec srpna, ve školce bylo po
prázdninách už všechno připraveno na návrat
dětí. V úterý ráno 23. srpna otevřela paní
Hromádková školku a vstoupila do vody.
Prasklá hadička u nádržky WC způsobila, že
se po celé školce od šatny a kuchyňky přes
hrací místnost až do skladiště rozlila voda.
Všechno stálo v asi 3 cm hlubokém
„bazénu“.
První šok vystřídala okamžitá akce. Všechny
zaměstnankyně školy se hned pustily do
práce. Nejdříve bylo třeba vynosit všechny
věci ze zatopených místností – mokré ven na
dvůr a suché do ložnice v patře. S tím nám
vydatně pomohli pan starosta a zaměstnanci
obce.
Pak přišly na řadu kbelíky, hadry a vysavače
vody. Po pěti hodinách práce jsme si mohli
říct, že je voda pryč. A přišly na řadu otázky:
Co s namočenými koberci, skříněmi, šatními
skříňkami?
Nakonec to dopadlo takhle: téměř všechno se
díky pěknému počasí podařilo vysušit
a zachránit. Několik hodně poškozených
skříní pan Karel Mitáš opravil a to méně
poškozené zařízení je zpět a uvidíme, co to
udělá.
Pan
Radek
Kříž
opravil
elektroinstalaci, omítky opravil a vymaloval
pan Ladislav Luňáček.
I přes veškerou snahu byly některé hračky
natolik poničeny, že se již nedají použít
a museli jsme je zlikvidovat. Díky Obci
Rohozná ale děti nemají hraček méně. Obec
nakoupila nové hračky a učební pomůcky
v hodnotě asi 15 000 Kč.
Dovolte mi na závěr ještě jednou poděkovat
všem, kteří se na likvidaci havárie ve školce
podíleli.
Prosinec ve školce a ve škole
Prosinec obvykle bývá ve znamení příprav
na Vánoce. Letošní prosincové počasí sice
častěji připomínalo předjaří než adventní čas,
přesto jsme ale ve škole i ve školce na
Vánoce mysleli.

Na začátku prosince jely děti z mateřské
školy do poličského Centra Bohuslava
Martinů na výstavu Vánoce v proměnách
času. V muzeu se děti dozvěděly, jak
vánoční svátky slavili lidé v dřívějších
dobách, jak se na Advent připravovali, jaké
drželi zvyky, jak zdobili vánoční stromek,
nebo jaké dárky pod ním nacházeli. Program
se dětem moc líbil.
Druhou akcí, kterou jsme už uspořádali u nás
ve škole, byly Vánoční dílničky. Pozvali
jsme na ně i rodiče a prarodiče. Dospělí
dětem pomáhali s vytvářením vánočních
přání, ozdob, cukroví, svícnů a drobností
z keramické hmoty, se zdobením perníčků.
Starší děti svým blízkým uvařily čaj a kávu.
V posledním týdnu před vánočními
prázdninami jsme měli Vánoční besídku.
Besídka se konala v mateřské školce
a vystoupily na ní se svým programem
nejdříve děti ze školky, pak přišly na řadu
děti ze školy – přednesly básničky,
zazpívaly, zahrály na keyboard. A pak už pod
vánočním stromkem čekala spousta nových
hraček pro školku, která děti lákala
k prozkoumání. Rodiče si zatím mohli zajít
do školní jídelny na malé občerstvení, které
jim děti připravily. Ve školních třídách si
všichni mohli prohlédnout výtvarné práce
dětí a některé si koupit.
Doufám, že besídka navodila všem
návštěvníkům příjemnou vánoční atmosféru.
Ještě chci poděkovat paní Lence Olšánové
a paní Lence Dlouhé, které věnovaly dětem
do školky několik hraček jako sponzorský
dar.
V současné době navštěvuje naší malotřídní
školu 18 žáků a do mateřské školky chodí
také 18 dětí.
Dana Hromádková

Sbor dobrovolných hasičů
v Rohozné
Dne 26.srpna jsme se zúčastnili s cisternou
setkání požární techniky na letišti
v Přibyslavi. Jednalo se o takovýto sraz již
po třetí. K vidění bylo přes 300 požárních
automobilů historických i současných. Akce
trvala tři dny, během kterých probíhaly různé
ukázky požárních zásahů.
V září
proběhlo
cvičení
jednotky
s dýchacími přístroji na parketě SDH.
6 listopadu 2011 jednotka vyjela s oběma
vozidly na požár lesa k Hamrům.
V srpnu obec zakoupila pro výjezdovou
jednotku novou dodávku, která nahradila již
zastaralou Avii.Tento automobil byl pořízen
z obecního rozpočtu. Obci se podařilo na
tento vůz získat dotaci z Pardubického kraje.
Začátkem prosince se uskutečnila výroční
schůze, na které byl zvolen nový starosta
sboru. Stal se jím Miroslav Šťastný. Novému
starostovi přejeme, ať se mu daří v jeho nové
činnosti a odstupujícímu panu Janu Cupalovi
děkujeme za jeho činnost a nemalou práci
pro SDH.
Na příští rok z kulturních akcí chystáme 18.
února 2012 ples, 2.června 2012 pouťovou
zábavu (KYVADLO) a 7. července 2012
veřejné cvičení. Přejeme Vám do nového
roku hodně štěstí,úspěchu a zdraví .
Zveme Vás na tradiční hasičský ples , který
se uskuteční 18. 02. 2012 ve 20:00 ve
společenském domě. K tanci a poslechu
hraje skupina Qwalt Bystré ( dříve Neutral
Bystré). Je připravena bohatá tombola
a tradiční občerstvení. Srdečně zve Sbor
dobrovolných hasičů Rohozná. M. Cupal

Co nového v obecní
knihovně?
Počátkem
letošního
roku
došlo
k přestěhování obecní knihovny do nově
zrekonstruované a velice pěkně vybavené
místnosti
v přízemí
obecního
domu.
Rozmístění knižních regálů v nových
prostorách bylo upraveno a tím ještě více
vynikla skutečnost, že všechny knihy byly
přebaleny a nově označeny. Ještě jednou

velké poděkování všem, kteří se o toto
zasloužili.
V měsíci květnu se uskutečnila
beseda
„Rohozná za vlády Habsburské dynastie",
kterou připravil pan M. Král
Následně byla knihovna vybavena novými
PC s připojením na internet a v měsíci
červnu pak novým moderním programem
Clavius, který usnadňuje práci s knižním
fondem. Zároveň s tím byl doplněn výměnný
knižní fond a byly zprovozněny internetové
stránky
obecní
knihovny:
www.rohozna.knihovna.cz. Zde je čtenářům
k dispozici také online katalog knih, které
jsou v obecní knihovně k dispozici.
Co pro Vás připravujeme.
Nový výměnný výpůjční fond byl čtenářům
k dispozici již v prvním prosincovém týdnu.
Pro Vaši inspiraci jsou v knihovně také
k dispozici knihy s vánoční tematikou.
Knižní fond byl navíc obohacen o soubory
knih od Vlasty Pittnerové a Vlasty Javořické.
Knihovně je darovala paní Klausbergerová.
Knihy jsou průběžně zařazovány do fondu
knihovny.
Předvánoční "perníčkování".
V sobotu 10. prosince 2011 jsme
zorganizovali za pomoci obecního úřadu
v klubovně obecního domu pro děti a jejich
rodiče oblíbené odpolední setkání spojené
s pečením vánočních perníčků. Návštěvníci
si mohli upéct a nazdobit vánoční perníčky,
stromečky a tentokrát i chaloupky. Více jak
čtyřicet účastníků této akce odcházelo domů
s dobrou náladou a napečenými výrobky.
Přání do roku 2012.
Všem návštěvníkům knihovny i ostatním
spoluobčanům přejeme do nového roku 2012
vše dobré.
Nabídka občanům.
Knihovna nabízí našim méně pohyblivým
spoluobčanům možnost doručení jimi
vytypovaných knih až k nim do domu. F. B.

Děkujeme
-občanům, kteří kolem svých nemovitostí
udržují obecní zeleň a starají se v letních
měsících o květinovou výzdobu v čekárnách
-občanům za květinové dary pro výzdobu
budovy obecního úřadu
-panu Zdeňku Báčovi z čp. 402 za zhotovení
stojanu na konve na místní hřbitov
-panu Jaroslavu Škrancovi z čp. 202 za
řezbářské dílo-harmonikáře, který je umístěn
na chodbě obecního domu

Upozorňujeme
-občany, kteří parkují svoje automobily na
komunikacích, aby je v současné době
parkovali tak, aby nebránily zimní údržbě.
Pokud nebudou některé úseky komunikací
v daném okamžiku údržby uvolněné
a umožňující bezpečný průjezd pro obecní
techniku, nebude taková komunikace
udržována. Děkujeme.

od 1.1.2011 za nepodání daňového přiznání
nebo za pozdní podání daňového přiznání
pokuty v nejnižší výši 500 Kč. Pokuta je
ukládána za neplnění povinností podat
přiznání k jakékoliv dani
(např. k dani
silniční, k dani z příjmu fyzických osob,
k dani z převodu nemovitostí, k dani
z přidané hodnoty atd.). Proto věnujte svým
daňovým
povinnostem
zvýšenou
pozornost!

Napsali jste nám....
Ráda bych touto cestou poděkovala panu
starostovi za to, že v naší obci organizuje
sběr odpadu ze zahrádek a také pracovníkům
obecního úřadu, kteří kromě tohoto odpadu
odváželi i spadané listí. Moc děkujeme!
Pochvala a poděkování patří také kuchařkám
ze školní jídelny - paní Mitášové a paní
Jandlové za to, že vaří moc dobré obědy.
Jana Kuncová

- že se v druhé polovině příštího roku počítá
se započetím prací na novém územním plánu
obce.
Všichni občané obce, majitelé pozemků
a nemovitostí, mohou v této souvislosti
podávat na obecní úřad svoje návrhy
a připomínky týkající se využití pozemků
a budov.

Plesová sezóna v Rohozné

- že od nového roku mají občané možnost
vybírat si ve školní jídelně opět ze dvou
jídel, a to v úterý, ve středu a ve čtvrtek.
Cena oběda je 46 Kč, s donášku do domu
56 Kč.

18. 2. 2012
hasičský ples

- občany, že 31. leden 2012 je poslední den
lhůty
pro
podání
přiznání
k dani
z nemovitostí v případě změny vlastnictví
k nemovitostem (stavby, pozemky) během
roku 2011. Obecně se dá říci, že povinnost
podat místně příslušnému finančnímu úřadu
řádné nebo dílčí přiznání má poplatník, který
své nemovitosti prodal, daroval nebo naopak
nabyl do svého vlastnictví koupí, darem,
dědictvím,
vlastní výstavbou či jiným
způsobem.
Finanční úřady ukládají podle daňového řádu

Předvánoční akce

7. 1. 2012
myslivecký ples
28. 1. 2012
sportovní ples

3. 12. 2011 obecní úřad ve spolupráci se
základní a mateřskou školou opět uspořádal
rozsvícení
vánočního stromu spojené
s vánoční besídkou. Na besídce vystoupily
s velmi pěkným programem děti z naší
školy a školky a potom každé dítě dostalo
nadílku od Mikuláše. O příjemnou zábavu
pro přítomné se pak postaral hudebník pan
Divoký z Poličky.

Cena za popelnice v roce
2012
V nadcházejícím roce 2012 jsou skutečné
náklady na svoz komunálního odpadu
stanoveny
pro občany a chalupáře
v Rohozné na 588 Kč za osobu a rok.
Za vytříděné množství odpadu (plasty, sklo,
papír,elektroodpadapod.) jsme v letošním
roce obdrželi 58 000 Kč od fi Ekonom.
Díky tomu nebudeme cenu za komunální
odpad zvyšovat a zůstává ve stejné výši, tj.
500 Kč za osobu. Pokud bude tedy ochota
občanů odpad třídit, všechny prostředky za
vytřídění se použijí na úhradu rozdílu mezi
skutečnou cenou (588 Kč) a cenou, kterou v
současnosti platíme (500 Kč). Žádným jiným
způsobem než tříděním nelze cenu za
popelnice udržet na současné výši.
Děkujeme proto všem občanům, kteří odpad
třídí. Tím hlavně šetří naše životní prostředí
a díky nim nemusíme cenu za popelnice
navyšovat.
V případě, že nevíte kam který odpad uložit,
obraťte se kdykoliv na pracovníky obecního
úřadu, popř. na tel. č. 461 595 176,
736 633 776.
Připomínáme, že jakýkoliv elektroodpad
(lednice, počítače, televizory, rádia apod.)
můžete po celý rok ukládat do budovy
bývalé knihovny nebo Vám bude pracovníky
obecního úřadu odvezen přímo z Vašich
domácností.
V chodbě obecního úřadu jsou kontejnery na
baterie a na vysloužilé zářivky a úsporné
žárovky.

Autobusová doprava
Počátkem prosince byl spuštěn nový
dopravní systém integrované autobusové
dopravy, který postihl samozřejmě i naši
obec. Rozhodně nelze říci, že je na tomto
systému vše špatně. Za občany cestující ve
všední dny do Svitav a ze Svitav mohu říci,
že přibylo spojů, zlepšila se doprava
k vlakovému nádraží, jezdíme modernějšími
autobusy, dokonce se dopravujeme
na
stanovené trase levněji než dříve, máme
možnost koupě nových typů jízdenek
s nezanedbatelnými slevami a možnostmi.
Nás, občany z dolního konce obce,
samozřejmě netěší přestup u obecního úřadu
na linku do Poličky a z Poličky. K této lince
na Poličku jsem podala písemnou
připomínku s několika důvody, proč nám to
nevyhovuje a proč by to takto nemělo být
realizováno. Obec je ve svých připomínkách
k jízdním řádům plně uplatnila, čekací doba
přestupu se mírně zkrátila, ale k zásadním
změnám nedošlo. Protiargumentem ze strany
zřizovatele byly pouze
počty dosud
přepravovaných
osob
z jednotlivých
zastávek a zde jsme opravdu pohořeli. Proto
si musíme na tuto překážku a pro nás
i omezení v kultuře cestování zvyknout,
stejně tak jako si zvykneme nebo se
přizpůsobíme jiným věcem, o kterých se
rozhoduje způsobem „o nás, bez nás“!
Kdo pravidelně využívá autobusovou
dopravu nebo zahlédne projíždějící autobus,
tak ví, kolik lidí autobusové spoje využívá.
Doufám jen, a bylo by to pro nás štěstí, že
budou spoje do budoucna v tomto rozsahu
zachovány. I když dnes k tomu mají někteří
lidé výhrady a připomínky, je na každém, jak
rychle se přizpůsobí, jak je ochoten přijmout
něco nového, slevit ze svého pohodlí či
zarytého stereotypu.
Takže, příjemné cestování!
I. Židková

Z činnosti Sportovního
klubu Rohozná
Umístění našich dvou fotbalových družstev
(mužů a žáků) jsou v polovině rozehrané
soutěže ročníku 2011-2012 stejná. Družstvo
žáků, hrající soutěž 7+1, je na posledním
7. místě a družstvo mužů, kteří hrají III.
třídu, je také na posledním 14. místě. Zvláště
u družstva mužů jde o velké zklamání.
Jediná výhra a zisk pouhých 7 bodů, ze
třinácti zápasů, je snad nejhorší výsledek
v historii klubu.
K zajištění finančních prostředků na
fotbalovou činnost mužů a žáků pořádá
sportovní klub různé akce, z nichž je třeba
připomenout zejména oslavy 100 let
organizované tělovýchovy v Rohozné, které
klub připravil na 6. srpen 2011. Stěžejním
bodem vydařené a hojně navštívené akce
byla návštěva a vystoupení brněnských
fotbalistů a umělců, hrajících pod značkou
Jedenáctka Vladimíra Menšíka. Toto
občanské sdružení věnuje část honoráře na
dobročinné účely, letos tak získalo částku
100 000Kč a věnovalo ji Dětské nemocnici
v Brně, Černopolní 9, na slavnostním setkání
se zástupci nemocnice dne 12. 12. 2011.
30. dubna 2011 se konalo tradiční pálení
čarodějnic, 25. června 2011 na stadionu
proběhl dětský den, již tradičně za pomoci
obecního úřadu a pana Martina Olšána. Více
jak 120 účastníků strávilo pěkné odpoledne
plné her a zábavy.
11. listopadu 2011 se na stadionu uskutečnil
také již tradiční lampiónový průvod, na jeho
organizaci se největší měrou podílela Mgr.
Lenka Olšánová. Průvod se uskutečnil za
podpory pojišťovny Generali, pana Františka
Satrapy, pana Libora Sauera a Obecního
úřadu Rohozná. Přibližně 140 účastníků bylo
spokojených jak s organizací, tak i s
tombolou, která zpestřila na závěr vydařený
večer. Výtěžek z tomboly téměř 2 000 Kč a
šek v hodnotě 5 000 Kč od pojišťovny
Generali byly předány vedení naší mateřské
školky.
Pro členy SK a fotbalisty připravil výbor na
ukončení sezóny návštěvu známého pivovaru
Černá Hora. Z ohlasů lze usoudit, že se akce

povedla.
Na polovinu prosince
výbor připravil do
společenského domu již
tradiční a mezi občany
oblíbený prodej
zabíjačkových dobrot.
Protože se vedení klubu podařilo získat
finanční příspěvek na GO umyváren
a sociálního zařízení, začala koncem srpna
1.etapa celkové rekonstrukce, kterou se
podařilo díky ochotě pánů Martina Olšána a
ing. Arnošta Škrance se svými
spolupracovníky, a za vydatné pomoci
několika členů SK, zdárně dokončit.
Rekonstrukce sociálního zařízení ve
fotbalových kabinách se uskutečnila za
finanční pomoci Pardubického kraje.
Finanční příspěvek byl Sportovnímu klubu
Rohozná
poskytnut
z
rozpočtových
prostředků
na
podporu
sportu
a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji
v roce 2011, z programu:
C1-Program
na
podporu
výstavby,
rekonstrukci a oprav sportovních zařízení,
pořízení movitého majetku sportovních
zařízení , vlastníkem není Pardubický kraj.
Celkové hodnota díla činí 107 805 Kč
a výše finanční podpory z Pardubického
kraje byla 50 000 Kč.
Výbor SK přeje všem svým členům
i ostatním občanům obce klidný a bez
stresu prožitý rok 2012.
Poznámka závěrem - tradiční Sportovní
ples se uskuteční 28. ledna 2012 s hudbou
MIX Boskovice. Vstupenky si budete moci
zakoupit i v předprodeji a to v horní
samoobsluze u paní Luňáčkové.
V.Ž. + F.B.

