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Práce a dění v obci
Od začátku roku jsme intenzivně pracovali na projektech, které byly již rozpracované v minulém roce. Byly
dokončeny projektové dokumentace na akce, které jsou pro nás v letošním roce stěžejní a kterým jsme také
podřídili letošní rozpočet, neboť se jedná o velké investice.
Jde v prvé řadě o nástavbu a stavební úpravy zastřešení
základní školy č.p. 240. Jedná se o nahrazení destruované
konstrukce krovu školy sbíjenými vazníky. Vzhledem k
rozsáhlému napadení dřevěných prvků konstrukce krovu
se počítá s kompletní demontáží střešního pláště a krovu a
jeho náhradou za novou konstrukci, přičemž výška
hřebene sedlové střechy se sníží. Dále pak zateplení
základní školy čp. 240, jde o zateplení obvodových stěn,
stropů a plochých střech, výměnu otvorových prvků a
změnu způsobu vytápění budovy ZŠ a MŠ. Provedena
bude i rekonstrukce tepelného zdroje, kdy nově bude ve
vnějším prostředí na ploché střeše nad služebním bytem
umístěna sdružená jednotka plynového absorpčního
tepelného čerpadla vzduch – voda a stacionárního
kondenzačního kotle na zemní plyn.
Na obě tyto akce máme v současnosti již platná stavební
povolení. Rekonstrukce střechy na základní škole začne
poslední týden v červnu a potrvá přes celé prázdniny. V
této době bude provedeno výběrové řízení na dodavatele
na zateplení tak, aby se ihned po skončení prací na střeše
mohlo začít se zateplováním. Opravu střechy provádíme z
naspořených finančních prostředků z minulých let. Na
zateplení se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ve výši 4 626 000,- Kč, přičemž
předpokládané celkové náklady budou 6 000 000,- Kč.
Ukončení prací na zateplení a výměně tepelného zdroje se
předpokládá v roce 2015, a to podle klimatických
podmínek, které umožní na jaře příštího roku začít s
pracemi na nové fasádě.
Účelem této rekonstrukce je potřeba nahradit stávající
střechu, která je již v havarijním stavu, a to jak střešní
krytina, tak i samotná konstrukce krovu. Zateplením,
vyměněním oken, dveří a výměnou tepelného zdroje se
dosáhne maximálních úspor za plyn a el. energii. Po této
rekonstrukci bude budova dále sloužit jako škola a v
případě, že by zde škola přestala fungovat, bude budova
připravena po provedení vnitřních úprav pro jakékoliv jiné
využití.
Den před štědrým dnem minulého roku došlo k poruše na
rádiovém přenosu mezi vysílači na vodojemech ve
Svojanově a v Rohozné, které zajišťují čerpání vody ze

Svojanova do Rohozné. Po nalezení příčiny poruchy byl
nakonec v březnu letošního roku instalován ve vodojemu
ve Svojanově nový sloup, na který byl vysílač umístěn a
položeno k němu nové kabelové vedení. Po celou dobu
bylo zásobování vodou ovládáno provizorně s neustálou
fyzickou kontrolou stavu vody v našem vodojemu, většinu
prací prováděli naši zaměstnanci.
V březnu bylo provedeno odvodnění sklepa v kulturním
domě, které bylo přerušeno v době, kdy se v naší obci
pokládal plyn nebo telefon. Vyřešilo se tím velké množství
spodní vody, která se nám ve sklepě neustále objevovala.
Ze stejného důvodu muselo být vybudované odvodnění v
rozvodné vodoměrné šachtě k dolnímu zemědělskému
středisku u čp. 319, které bylo zase přerušeno při budování
komunikace cca před 12 lety. Obě tyto akce se prováděly
průtlaky pod místními komunikacemi tak, aby byly
komunikace co nejméně poškozené. Práce probíhaly přes
sobotu a neděli a prováděla je odborná firma. Přípravné a
dokončovací práce zajistili opět naši pracovníci.
V dubnu byly postupně vyčištěny obě nádrže ve
vodojemu, každá o objemu 250 m3. Jedno čištění
prováděli pracovníci fi. VHOS Svitavy, druhou nádrž
vyčistili sami naši zaměstnanci.
V průběhu tohoto měsíce, se také začalo s výměnou oken,
dveří a vrat v hasičárně. Stará dřevěná okna a dveře byly
nahrazeny novými plastovými a plechová vrata nahradí
moderní sekční výsuvná vrata. Postupně se tato akce za
pomocí zaměstnanců obecního úřadu dokončuje. Celkové
náklady opravy přesáhnou 200 000,- Kč. Jsou hrazeny z
obecního rozpočtu a z obdržené dotace 100 000,- Kč,
kterou se nám podařilo získat z Pardubického kraje.
V dalším měsíci bylo nutné zrekonstruovat přejezdový
rošt, který slouží k zachycování povrchové dešťové vody u
čp. 319. Rozsypaný beton, ve kterém byl osazen rám roštu,
naši pracovníci vybourali a následně stavební firma
vybudovala nový. V současnosti je již svod vody opraven
a slouží svému účelu.
Starosta V. Židek

Co nového v obecní knihovně?
 Nový soubor výměnného fondu je k dispozici od poloviny června. Obsahuje knihy
všech žánrů současné domácí i světové literatury.
 Zajímá Vás historie Vaší nemovitosti? Chcete vědět, kdo na tom či onom
čísle popisném bydlel v 19.století a co ještě prozradily výsledky sčítání
obyvatel za Rakousko-Uherska? Navštivte obecní knihovnu a můžete to
zjistit! Sbírku těchto a mnohých dalších údajů zpracoval Paed.Dr. Miloš
Král a poskytl ji obecnímu úřadu a naší knihovně.
 Znovu připomínám nabídku zajištění Vámi hledané knihy, která není v naší
knihovně, pomocí meziknihovní výpůjční služby. Tato služba u nás běží
druhým rokem a čtenáři, kteří této nabídky již využili, jsou velice spokojeni.
 Obec zakoupila tři knihy od Jana Tomšíčka (cestovatel a dobrodruh žijící poslední dobou v Jaroměřicích u
Jevíčka) s názvy : Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole; Afrikou domů na kole a K Viktoriiným vodopádům
na kole. S autorem připravujeme besedu o jeho zážitcích z cest. Termín bude oznámen.
 V letních měsících dojde ve spolupráci s Městskou knihovnou Polička k další úpravě uspořádání knižního
fondu a jeho rozčlenění dle žánrových skupin.
 Hned po prázdninách bychom chtěli uspořádat – pokud se tento nápad setká u Vás s příznivou odezvou –v
klubovně OÚ akci „O nejchutnější Rohozenský půďák“ . Bylo by to v rámci tradiční poutě.
 Tento zpravodaj dostáváte do rukou nedlouho před prázdninami a časem dovolených. Zkuste si tento čas
zpříjemnit kromě jiného také přečtením pěkné detektivky, prožít dobrodružství, popisovaná v cestopisech nejen
současných cestovatelů, ale třeba i pánů Zikmunda a Hanzelky. Čtenářky všech věkových kategorií se pak
mohou zasnít při četbě zajímavého příběhu .

Krásné a pohodové letní dny Všem návštěvníkům obecní knihovny přeje knihovník a jeho spolupracovníci. F. Báča

Školní rok letos u nás končí dřív
Žákům naší školy i dětem ze školky skončí letos školní rok o pár dní dříve. Důvodem je rekonstrukce střechy na
škole, která začne už v posledním červnovém týdnu. Po tu dobu, co se bude pracovat se starou střešní krytinou, musí
být školní budova zcela prázdná a zavřená (podle nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje). Děti se
nemohou vrátit do školky a do školy dříve, než bude měřením potvrzeno, že vnitřní prostředí neobsahuje škodlivé látky.

Provoz mateřinky a školní jídelny v době letních prázdnin

 Školka bude uzavřena od 26. června do 1. srpna.
 Školní kuchyně – letos se nebude vařit v době od 23. 6. do 4. 7. a pak ještě od 27. 7. do 1. 8.
 Od pondělí 4. srpna bude vařit školní kuchyně a bude otevřena mateřská škola.

V mateřské škole se stále
něco děje
Děti z mateřské školy se opravdu nenudí. Mateřská škola
Rohozná se snaží pořádat pro děti nejrůznější akce a výlety.
Kromě běžné výchovně vzdělávací práce navštěvujeme
výstavy, koncerty, muzea, dopravní hřiště, plavecký výcvik
apod.
V březnu jsme byli na divadelním představení ve Svitavách „O
princezně, Luciášovi a makových buchtách“ a v TD Polička na
koncertě Jaroslava Uhlíře. V dubnu byla školka na velikonoční
výstavě v CBM Polička a děti v MŠ pekly linecké slepičky,
kohoutky a kraslice. Od dubna nám začal plavecký výcvik.
Jezdili jsme každou středu až do konce června na krytý bazén
do Svitav. Pro maminky jsme pořádali besídku ke Dni matek, na které měly děti možnost ukázat, co se v MŠ dokázaly
naučit. Dětem se to moc povedlo. Jen nás trochu mrzí, že během vystoupení byli někteří z diváků hluční a rušili ostatní,
kteří měli zájem poslouchat. Ani v květnu jsme nezůstali pasivní. Základní škola a mateřská škola pořádaly společně
sběr papíru, děti navštívily výstavu „Jiří Trnka“ v Poličce a vyšlápli jsme si na hrad Svojanov.
V červnu nás ještě čeká dopravní hřiště v Poličce, pěší vycházka do Manovy Lhoty za zvířátky, školní výlet do
Permonia v Oslavanech u Brna, dětský den a možná i šipkovaná (cesta za pokladem). Prostě se snažíme být akční.
Během školního roku jsme se zapojili do několika vyhlášených výtvarných soutěží. Podařilo se nám vyhrát
reklamní balíček lepidel od firmy Pritt a sadu na modelování z časopisu Pastelka.
V letošním školním roce odchází z mateřské školy do základní školy celkem 3 děti. Do školky se nově zapsaly
také 3 děti, tak by měl zůstat celkový počet dětí nezměněn. Pro školní rok 2014/2015 celkem 15 dětí. V. Luňáčková

Od ledna do června ve škole
I letos jsme se nejvíce soustředili na to, aby se děti
vzdělávaly podle školního vzdělávacího programu, aby
byly schopné obstát mezi vrstevníky na školách, kam od
nás přejdou. Přesto jsme měli čas na nějaké „lehčí“ učení a
zábavu.
Celým rokem se prolínalo téma životního prostředí, jeho
poznávání a ochrana. Kromě učení o životě na Zemi jsme
si pozvali lektora ze Záchranné stanice živočichů Pasíčka,
který nám pověděl hodně o chovu ovcí a o zpracování a
použití ovčí vlny. Navštívili jsme Ekocentrum Paleta v
Pardubicích a dozvěděli jsme se, jak se vynálezci
inspirovali přírodou. Den Země jsme strávili aktivitami
zaměřenými na poznávání přírodnin a třídění odpadu.
Stejně jako v předchozích letech jsme po Rohozné sbírali

starý papír – i tentokrát se nám podařilo shromáždit více
než 3 tuny odpadového papíru.
Zvládli jsme také plaveckou výuku, divadelní
představení manželů Stuchlíkových (jako obvykle velmi
příjemné), návštěvu obecní knihovny (děkujeme panu
Báčovi za ochotu), soutěž Matematický klokan, školní
kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, seznámení s
prací kováře ve svitavském muzeu, několik výtvarných
soutěží a mnoho dalšího.
V hodinách čtení a výtvarky jsme vyráběli pohádkovou
knihu. Starší děti dostaly za úkol napsat pohádku o zlé
ježibabě. Docela pěkně se jim to povedlo. Ještě ke své
pohádce nakreslily ilustraci. Mladší děti měly úkol
jednodušší – nakreslily obrázek ze známé pohádky.
Posuďte sami, jak se
jim dařilo:

O zlé ježibabě
napsal žák 4. ročníku Damien Sobek
Bylo nebylo – žila jedna ježibaba v domku na kuřích nožkách. S ní v chaloupce žili
kobra, černá kočka, drak a havran. Baba měla bradavici na bradě, velký hrb a pouze
jeden zub.
Jednou za ní přišel Honza a chtěl vyčarovat velké bohatství. To ale ježibabu
naštvalo, Honzu zaklela ve lva a ten utekl do lesa. V lese Honza uviděl loupežníky,
zahnal je a tak se to zakletí prolomilo a Honza šel domů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------O zlé ježibabě
napsala Simona Svobodová (4. třída)
Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami byl hluboký temně hustý les, kde v rozpadlé chatrči bydlela zlá
ježibaba. Měla moc ráda hady, myši, kočky, žáby a netopýry. Byla strašně ošklivá – na nose bradavici, na zádech hrb,
roztrhaný klobouk, staré šaty, které byly samá záplata, neměla skoro žádné zuby, jednu ponožku červenou a druhou
modrou. V chatrči žila sama jen se zvířaty, neboť byla tuze zlá a nikoho neměla ráda a málokdy někomu pomohla.
Jednou se chytrý Honza vydal do světa hledat lék pro nemocnou princeznu. Cesta necesta ho dovedla k čarodějnici,
kterou chtěl požádat o pomoc. Ježibaba se rozzlobila a milého Honzu začarovala zaklínadlem: „Čáry máry půlnoční
svit abraka dabraka – ať je z tebe sova pálená!“ Každý den o půlnoci se ze sovy stal zase Honza a učil se z kouzelné
knihy zaklínadla. Zlá ježibaba neměla vůbec tušení, že se Honza učí čarovat a vařit lektvary.
Jednoho dne vyslovil Honza proměňovací zaklínadlo a utekl od ježibaby. Došel na hrad a uvařil léčivý nápoj, po
kterém se princezna uzdravila. Pak byla oslava veliká. Zazvonil zvonec, pohádky je konec.

Z historie obce …..
Německá škola v Rohozné
/Jitřenka 15.8.1919, č. 16-17, str. 253-254 - ponecháno s minimálními úpravami/
Zbytek starého Rakouska, svědek národnostní „spravedlnosti“ bývalých vlád a úřadů, jednotřídní německá škola v
největší české vesnici na okrese. Podivno ! Jistě, že dosud existuje a ještě podivnější, jakým způsobem vznikla.
Bylo to r. 1823, kdy tehdejší majitel hradu Svojanova, baron Stillfried, povolal do ryze české
obce Rohozné německé osadníky z okresu poličského, svitavského a mor. třebovského, daroval jim stavební místa po
obou stranách silnice směrem od hostince „Na cikánce“ k Rohozné a po dvou mírách pole a zavázal je smlouvou, že za
dar ten budou na jeho polnostech a v tuhových dolech, jež byly tehdy ve Svojanově v rozkvětu, dva dny týdně
robotovati. Jména osadníků těch byla Michel, Tabery, Grotz, Fitz, Jandl, Olbert, Schwarzbach, Knöttig, Ficker, Kukla,
Eltschkner, Million, Liebig, Schneeweis, Ehrenberger, Müller, Riesner, Riemer, Neumann, Kaupa, Schauer, Niederle,
Glöser, Melcher, Hickel, Felkel, Prax, Gregor, Linhart, Staud, Leinveber, Pulzer, Schüller, Winkler a pod. R.1828 byly
dostavěny poslední domky, jich celkem 50 dvěma řadami proti sobě. První domek nad bývalým panským dvorem má
číslo 159, poslední v druhé řadě 204, pět domků stojí po různu pod hostincem, dle něhož říkalo se kolonii té „Cikánka“
nebo „Familie“ . Název tento dosud jest běžný. Němci, sledujíce určité cíle, říkali důsledně „Neu Rohosna“.
Na nátlak patrona školy, pána na Svojanově, byl učitel rohozenský zavázán vyučovati děti z „Familií“ číst a psát
Německy. Bylo těch dětí z počátku 23, ale v letech 70tých už pouze 12.
Protože však jednotřídku tehdejší navštěvovalo až 235 dětí, měl učitel práce „k zoufání“. To trvalo do r.1879, kdy třetí
insp.školní, spisovatel Šmilovský, zakázal učiteli vyučovat německy : „Kdo se nechce učiti česky, ať si chodí do školy,
kam chce !“ Tak již po prázdninách1879 vlivem němců svitavských, agitací známého Hanse Siegela ze Stašova a
pomocí Schulvereinu zřízena německá škola „excurrendo“ pod správou školy v Baníně. Vyučovalo se v najaté světnici.
Viz další strana

Pokračování…
Teprve r. 1893 daroval majitel Svojanova Haasche ku stavbě školy pozemek a stavební dříví a postavena bez povolení
obce jednotřídní budova školní, ve které se r.1894 začalo vyučovati….Místní školní rada pro školu tu však zcela proti
všem platným zákonům byla v Baníně.
Děti byly do školy té sháněny všemi možnými způsoby : dostávaly všechny knihy i pomůcky
školní, ba oděv i obuv zdarma, i rodiče dostávali svého času odměnu peněžitou … i přemnozí čeští rodiče se na léčku
tu se chytili … Značné procento činily též t. zv. „findláci“, děti z nalezince vídeňského, vychovávané v hojném počtu
matkami rohozenskými a dle smlouvy patřící do školy německé. … Teprve po převratu se škola poněkud vyčistila,
takže koncem šk. roku 1919 zbylo v ní 18 dětí, z nichž však pouze 7 německých dětí rohozenských. Ostatní jsou 4
nalezenci, příslušníci cizího státu, 2 děti přiškolené do Banína, 2 děti správce školy a bohužel t ř i č e s k é d ě t i jichž
otcové se jmenují Václav Kopecký, Václav Kaupa a František Kukla. Do nedávna posílal tam svého svěřence též
rohozenský farář.
Vzhledem k nepatrnému počtu němec. dětí školu navštěvujících podaly zdejší odbory Ústřední
Matice Školské a Národní Jednoty Severočeské žádost … za zrušení této školy a doufejme, že se do začátku šk.roku
dočkáme, že tato skvrna na českém rázu obce Rohozné bude konečně smyta!
J.Otava
/Článek poznamenaný výrazně protiněmeckými náladami doby, v níž ještě přežívaly snahy o realizaci
„Deutschböhmen“ či německého „Hřebečska“ některými kruhy ve Svitavách na něž poličská Jitřenka ve vlasteneckém
či spíše nacionalistickém duchu ráda reagovala, je významný především objektivním popsáním historie vzniku
„Familií“ i řadou dalších informací. Některá ze jmen „Familiantů“ najdeme v rohozenských matrikách mnohem dříve
(Ehrenberger, Gloser aj.), což ale neznamená, že nemohla být posílena nově příchozími. Jiné z uvedených rodů relativně
rychle z obce zmizely(?). Dodejme, že Obecní zsatupitelstvo v Rohozné přijalo ve svém zasedání 5. října t.r. usnesení v
němž konstatuje, že německá škola byla zrušena mimo jiné i zásluhou autora článku Josefa Otavy. Podle skicy ke
stabilnímu katastru datované do roku 1839 byly všechny obytné budovy „Familií“ z nespalitelného materiálu, jakoby snad - předtím byly zničeny požárem.
Paed.Dr. Miloš Král

ANDÉR Z KOŠIC a duo ŠARM
V sobotu 2. dubna jsme v Tylově domě v Poličce zhlédli představení lidového vypravěče Andéra
z Košic /vlastním jménem Jan Pisančin/. „Už čtyřicet let baví lidi a rozdává dobrou náladu.“ Tak se
psalo na plakátech upozorňujících na jeho vystoupení. A byla to pravda. Společně jsme se shodli na
tom, že to byl příjemně strávený sobotní večer. A to, že jsme dostali hned při vstupu do vestibulu
divadla občerstvení, obložené chlebíčky, sladké zákusky a na přiťuknutí štamprli Borovičky, tak to
byl jen milý bonus.

Malujeme, kreslíme, copak si tu zlepšíme ?
Na podzim loňského o roku vyhlásila MAS SpRP o.s. projekt pro žáky základních škol na území Poličska „Malujeme,
kreslíme, copak si tu zlepšíme ?“
Cílem projektu bylo jednak to, aby se děti zamyslely nad prostředím v obci, ve které žijí, jednak aby poskytly podněty
MAS jako organizaci, která má za cíl rozvíjet region. Děti vyfotily místo nebo objekt, který by chtěly v příštích letech
vylepšit a samy výtvarně zpracovaly návrh, jakým
způsobem by se dalo místo či objekt vylepšit či nově
využít.
Z pozice vyhlašovatele projektu je třeba říci, že nás velmi
překvapil počet zúčastněných dětí, který se vyšplhal
k číslu 74. Překvapila nás i vysoká kvalita zpracování
některých projektů vzhledem k věku dětí. MAS obdržela
celkem 60 projektů, jejichž autoři jsou žáci 1. – 7. tříd
základních škol v Bystrém, Pomezí, Rohozné a Telecím.
Cílem MAS nebylo pojmout tento projekt jako soutěž, ze
které by vyšel vítěz. Odměněni byli všichni účastníci.
Výstupem projektu, ve kterém jsou prezentovány všechny
obdržené projekty, je stolní týdenní kalendář, který všichni
účastníci obdrželi. Dále byly děti odměněny čítankou
Vlastivědy Poličska, která je jedním z výstupů projektu spolupráce „Venkov-můj domov aneb Víš, kde žiješ? „
MAS plánuje využít získané projekty i dalšími způsoby, např. výstavami prací v informačních centrech, domovech pro
seniory apod.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dětem, které se rozhodly přispět svým nápadem ke zlepšení života ve
svých obcích. Velké díky patří i všem učitelům a ředitelům škol za pomoc při propagaci projektu a zajištění podmínek
pro zpracování projektu.
Kancelář MAS Sdružení pro rozvoj Poličsko

Zájezdy
Vážení spoluobčané, i na letošní rok pro Vás připravujeme společné zájezdy.
Zájezd pro rodiče a děti se uskuteční v sobotu 19. 7. 2014.
 Program: Ševcovna Rumcajse, zastávka u Valtické brány v Jičíně

Šťastná země v Radvánovicích. /přírodní zábavní dětský areál/.
/Při přihlašování laskavě hlaste kočárky. /
Zájezd Pro dospělé a nejen pro ně, je plánovaný na 28. 6. 2014. Program:
 Prohlídka zámku v Rájci nad Svitavou 90,-,
 Projížďka parníkem po brněnské přehradě 170,-, /Varianta
A/ nebo
 Prohlídka podzemního Labyrintu pod Zelným trhem 90,,/varianta B/
Vámi vybranou variantu hlaste při přihlášení.
 Vinařství p. Herůfka - Domky v Zaječí u Brna/ prohlídka sklepa,
vinohradu, degustace 10 - 13 druhů vín, teplá večeře nebo studená obložená mísa, / předpokládaná cena cca 350,Letos bychom se nestavovali na oběd v poledne, ale najedli se o trochu později až ve sklípku.
Cena obou zájezdů pro 1 dospělého je 100 Kč a dítě do 15 let 80Kč /příspěvek na dopravu/.
Vstupné do objektů, areálů,… hradí každý účastník sám.
Vzhledem k tomu, že jsou oba zájezdy připravovány tzv. na přání, jsou bohatší programem, do vzdálenějších míst
a tudíž nákladnější na cenu za dopravu, než tomu bývalo v předešlých letech. Je třeba obsadit celý autobus.
V případě že se autobus pro malý zájem ze strany veřejnosti neobsadí, zájezd se neuskuteční!
Jana Hartlová

ELETROWIN – Kam s nefungujícími spotřebiči
Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak na skládce nebo ve
spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu
použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který nevznikne“. Proto
doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu hromadu,
přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného komunálního
odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu postarají jejich
výrobci. Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent
hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho
množství přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke
zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby. Výrobci a dovozci se
v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích.
Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.

Míst zpětného odběru stále přibývá Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli
vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů,
ELEKTROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se
svou starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko. Abychom
mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič
nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování
disponující vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit
životní prostředí. Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také
taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom už
museli platit.

Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin Zásoby nerostných
surovin na celém světě neustále klesají. Dnes už navíc nejde jen o uhlí nebo
železnou rudu. Moderní výrobky, především elektronika, se například neobejdou
bez kovů vzácných zemin.Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se
využívají při výrobě spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát dražší než zlato, jejich
zdroje jsou přitom velmi omezené co do množství i lokalit výskytu. Jejich
naleziště se z velké části soustřeďují například v Číně. Ta ale – stejně jako další
země s prudce se rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje export
těchto surovin. Důvod je prostý – začala je využívat sama. Typickým představitelem
spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto vzácných kovů neobejde, jsou telefony. Mezi prvky, které z nich dělají to, čím
jsou - lehké přístroje s věrným zobrazováním a kvalitním zvukem - patří Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym,
Europium, Gadolinium, Terbium a Dysprosium.

Tříkrálová sbírka
Na začátku letošního roku se opět v naší obci konala tříkrálová sbírka. Rohozenské děti navštěvovaly se zapečetěnou
pokladničkou jednotlivé občany. Celkem se pro potřeby Oblastní charity v Poličce přispělo částkou 6 475,-Kč, což je
asi o 500,- Kč více jak v loni.

Děkujeme všem, kteří přispěli !

Upozornění pro občany třídící sklo
Děkuji Vám všem, kteří třídíte odpad, a upozorňuji, že tabulové sklo z oken se ukládá do zeleného
kontejneru na barevné sklo. V těchto kontejnerech je v plášti pro toto ukládání vytvořena štěrbina.
Neukládejte, prosím, tabulové sklo do kontejneru na sklo bílé. Dále bych Vás chtěl upozornit,
že veškerá keramika, jako jsou umyvadla záchodové mísy apod., dále pak zrcadla a autoskla patří
do komunálního odpadu a mohou se ukládat k popelnicím v rámci pravidelných svozů.

SK Rohozná v roce 2014
Svoji činnost v letošním roce započal Sportovní klub
přípravou tradičního plesu, který se dle hodnocení
přítomných vydařil. V březnu pak proběhla Valná
hromada SK , v dubnu pak byla připravena akce pro
děti – Maškarní karneval, tradiční „čarodějnice“ a dále
v květnu pak provedl sběr železného šrotu.
Jarní část fotbalové sezony pak začala poslední
březnový víkend a jednotlivým mužstvům našeho
klubu se doposavad daří následovně:
Spojený žákovský tým, složený se začínajících
fotbalistů SK Rohozná a TJ Pomezí, a hrající okresní
přebor žáků 7+1 skončil letošní soutěž na šestém
místě. Naši mladí fotbalisté šestkrát vyhráli, dvakrát
remizovali a desetkrát prohráli. Spolupráce s oddílem
TJ Pomezí je ku prospěchu věci a bude pokračovat i
v soutěžním ročníku 2014/2015. Je jen škoda, že
místní děti upřednostňují jiné zájmy před pohybem na
fotbalovém hřišti .
Také letos pokračuje chvályhodná snaha o založení
záložního mužstva pro tým mužů. O užitečnosti této
činnosti se v posledních týdnech několikrát
přesvědčilo vedení a trenér mužů. Jako problém se
však ukázala snaha zajistit pro mužstvo soupeře.
Mužstva, připadající v úvahu, buď neměla zájem a

nebo utkání na poslední
chvíli odvolala. Proto si
kluci na jaře dosud zahráli
pouze dvakrát, radovat se
z vítězství však nemohli.
Po
dobře
rozehraném
podzimu vstoupili muži,
co by nováček OP, do
jarních bojů s mírným
optimismem. Realita byla
ale jiná. Přišla zranění hráčů, jejich absence
z pracovních, rodinných i osobních důvodů. A když se
k tomu přidala skutečnost, že se po zimním spánku do
kabiny ještě nevrátil „týmový duch“ , který zde
panoval po celý rok 2013, byl trenér a vedení mužstva
několikrát nucen v sestavě využít hráče záložního
mužstva. Zde je však třeba uvést, že takovéto
problémy řeší ve většině družstev našeho okresu. Přes
všechny potíže si však naši fotbalisté v okresní
přeboru nevedou vůbec špatně. Letošní bilance tří
výher, tří remíz a šesti porážek není nijak oslnivá.
V tabulce mužstvo skončilo na šestém místě se
ziskem 38 bodů, což je celkem solidní umístění,
zajišťující také účast v příštím ročníku OP.
F. B.

 Upozorňujeme návštěvníky dětského hřiště, aby při jeho využívání, dbali na
dodržování pokynů dle informační tabule. Udržovali pořádek a hrací prvky využívali
pouze ve věkové a váhové kategorii, která je přípustná. Děkujeme! Poškozené dětské
pískoviště bylo v rámci reklamace, vyměněno za nové.
 V měsíci červenci budou provedeny odpočty vodoměrů.
 Do požární nádrže bylo vysazeno 50 kusů kapra obecného.
 Děkujeme všem občanům, kteří udržují veřejná prostranství kolem svých domů
 Základní a mateřské škole budou, prostřednictvím obce, poskytnuty dotace
z Pardubického kraje na podporu sportovního využití a zájmové činnosti dětí ve
volném čase, ve výši 2 x 10 000,- Kč. Návrhy projektů vypracovala ředitelka školy
Mgr. Dana Hromádková.
 Sportovní klub zve všechny děti a rodiče v sobotu 21. června se na stadion, kde se
uskuteční dětský den. Začátek je ve 14 : 00 hodin.

Přejeme Vám pohodovou dovolenou, mnoho slunných letních dnů a dětem
b á j e č n é p r á z d n i n y. 
zastupitelé obce

