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Zlatý  klíč  –  divadlo  pro  děti 
Honzy Stuchlíka
Rodina Stuchlíková se  přistěhovala do Rohozné 
(na Rozínovo) v loni  na jaře.  Společně založili  a 
věnují se divadlu pro děti s názvem Zlatý klíč. Jan 
Stuchlík - o své, pro Rohoznou ne až tak obvyklé, 
profesi. Tak tedy jak to všechno začalo… 

Kdy a proč jste se rozhodl věnovat divadlu pro děti?
Já  jsem se vlastně vědomě nerozhodl,  byla  to spíš 
náhoda,  nebo  osud,  chcete-li.  Potkal  jsem  jednou 
známého.  Věděl  jsem,  že  byl  členem  loutkového 
divadla v Opavě, co jsem ovšem nevěděl, bylo, že se 
zrovna  v té  době  s nimi  nepohodl  a  vydal  se  na 
volnou nohu. A ten můj kamarád mi řekl: zítra hraji 
pohádku ve školce. A ze mě vypadlo: „Můžu se přijít 
podívat?“
Já byl totiž zrovna díky problémům v práci taky na 

„volné noze“, na rozdíl od něj jsem ale jaksi nevěděl, 
co budu dělat.  Skončila pohádka a já už věděl,  co 
budu  dělat.  Doma  jsem  začal  vyrábět  loutky, 
vymyslel jakýs takýs text,  na papundekl namaloval 
dekoraci  a  začátkem  února  1994  mělo  premiéru 
první představení Divadla Zlatý klíč „Jak šel Honza 
do pohádky“. Mimochodem – příznačný název, že?

Co pro vás bylo v samotných začátcích nejtěžší?
Víte, já jsem celý dospělý život strávil mezi dětmi – 
vedení různých oddílů, každý rok na táboře. Takže 
postavit se před děti a čímkoliv je bavit mi nedělalo 

nejmenší problém. Ovšem dělat dobré divadlo není 
totéž jako bavit  děti  u  táboráku.  Trošku mi  trvalo, 
než jsem pochopil, že není nutné, aby se děti celou 
hodinu něčemu „řehtaly“. Děti se totiž nejvíc smějí 
kopanci do zadku, nebo když někdo sebou švihne o 
zem.  Dneska  se  snažím   v  každém  novém 
představení tomu dítěti něco předat. Dneska už vím, 
že když dítě pět minut ani nemukne, že to není nuda, 
naopak je to výborné. Legraci se ale nevyhýbám ani 
dnes, ovšem – nesmí to být genzerovka.

Jsou vaše pohádková představení v něčem jiná než  
ta, která v divadlech vídáme běžně?
Děti  mají  specifické  nároky  na  zábavu.  Okamžitě 
vám dají najevo, že se nudí. Hlavně zpočátku jsem 
tedy nedělal klasické divadlo, ale jen si na ně s dětmi 
hrál. Velká část starších představení, z nichž některá 
máme na repertoáru dodnes, je založená na společné 
improvizaci,  často si  bereme děti  k sobě na jeviště 
mezi  kulisy  a  malí  diváci  se  tak  přímo  stávají 
součástí představení. Někdy ovšem dítě přecení své 
možnosti,  a  když  vystoupí,  na  jeviště  úplně  se 
roztřese.  Stavím  je  do  řady  a  každému  zlehka 
položím  ruku  na  srdce.  Pokud  buší  jako  zvon, 
zeptám se, zda tu chce zůstat. Když ne, zatleskáme 
mu a jde zpátky k mamince. 
Přístup k hraní pro děti pochopitelně během těch více 
než  šestnácti  let,  co  se  této  práci  věnuji,  prošel 
vývojem  a  mnoha  změnami,  díky  kterým  jsem 
mnohé pochopil a hodně se toho naučil, ale ty hlavní, 
nejdůležitější rysy a myšlenky zůstaly stejné dodnes. 
Především se snažím, aby mělo divadlo vlastní tvář. 
Všechny  naše  pohádky  jsou  autorské  a  společně 
s mou manželkou, která se ke mně po několika letech 
přidala,  si  vše  potřebné  děláme  sami,  počínaje 
psaním scénářů, přes výrobu loutek, kulis a kostýmů 
až  po  komponování  a  nahrávání  hudby  k 
představením.  Hudba  je  jejich  nedílnou  součástí, 
některé  pohádky  například  přímo  vycházejí 
z lidových  písniček.  Na  jevišti  jsme  pak  oba  dva, 
manželka  i  já,  obklopeni  spoustou  loutek  –  těch 
menších  dřevěných,  nebo  větších  molitanových 
Často se nám dokonce stává, že si děti chtějí některé 
z loutek odnést s sebou domů…
Co vás přivedlo do Rohozné?
Zase  náhoda.  Bydleli  jsme  v paneláku,  pod  okny 



hlavní  silniční  tah  z  Opavy  do  Ostravy,  kamiony 
tudy svištěly jeden za druhým. O prázdninách jsme 
si po hádce mezi sousedními partajemi řekli: „Tak a 
jdeme  pryč!“  Měli  jsme  tři  priority:  klid  a  ticho, 
prostory  pro  náš  divadelní  fundus  a  místo  pro 
babičku.
S ohledem na to naše pracovní cestování – protože 
s divadlem  jezdíme  prakticky  po  celé  republice  – 
jsme zvolili tento kraj, který je skoro uprostřed 

republiky. Na internetu našli pár nabídek, které jsme 
postupně  objížděli  a  navštěvovali,  ale  až  tady 
v Rohozné  jsme  se  poprvé  skutečně  zaradovali, 
protože  to  splňovalo  všechny  naše  požadavky  a 
nabízeli ještě i něco navíc. Ono se říká – náhoda je 
blbec.  V našem  případě  si  ale  myslím,  že  se 
zachovala velice chytře.

Děkuji  za  rozhovor  a  přeji  mnoho  nápadů,  sil  a 
úspěšných představení.              Jana Hartlová

Vážení spoluobčané,
konečně nastal jarní čas a Rohozná ožívá nejen ze-
lení  a  prvními  květy,  ale  i  viditelnějším pohybem 
obyvatel  a  dětí  po  obci.  Když  to  rozmary  počasí 
dovolí, vyrážíme na jarní procházky, na kola  může-
me již posedět na zahradách u svých domků, může-
me zajít s dětmi na hřiště,  mnozí se již věnují  za-
hradničení nebo jiným činnostem, běžným pro život 
na vesnici. 
Zastupitelstvo  má  připraveny  pro  rok  2011  určité 
plány, tentokrát soustředěné spíše v dolní části obce. 
Prioritou  pro  letošní  rok  je  pokračování  v 
rekonstrukci  společenského  domu,  kterou  jsme 
započali  již  přestavbou  sociálního  zařízení  v  roce 
2010. Nejpotřebnějším krokem  je nyní rekonstrukce 
vytápění. Dále   by měla následovat výměna  oken a 
zateplení budovy, což bude aktuálnější zřejmě až v 
roce 2012, ovšem za předpokladu možnosti získání 
státního  finančního  příspěvku.  Investice  do 
komunikací se bude letos týkat opravy komunikace 
ke hřbitovu a dále plánujeme výstavbu opěrné zdi u 
čp. 361. V tomto roce máme požádáno o přidělení 
peněz  na  úpravu okolí  dolní  školy a  připravujeme 
podklady   pro  zpracování  žádosti  na  zateplení 
budovy dolní školy. 
Potvrzena je v současné době dotace  cca 120 tis Kč 
na nákup  automobilu pro jednotku SDH. S jejími 
členy  uvažujeme  o  prodeji  avie,  kterou  by  měl 
nahradit  novější  typ  dopravního  automobilu  pro 
přepravu osob v případě zásahu.          starosta obce

ZÁJEZDY 
Jako  každý  rok  připravujeme   zájezdy  pro  děti  a 
rodiče a pro seniory a ostatní občany. 
V loňském  roce  se  zájezd  pro  děti   kvůli 
nepříznivému  počasí  neuskutečnil,  proto  si  vše 
vynahradíme letos. Na přání přihlášených pojedeme 
s dětmi  do Jičína na Rumcajse a do Šťastné země 
v Českém ráji. 
Plánovaný  termín:  první  nebo  druhá  sobota 
v červenci. www.stastnazeme.cz
Zájezd  pro  seniory  se  uskuteční  v měsíci  červnu. 
Tentokrát  navštívíme  pevnost  Josefov,  zámek 
Častolovice a skanzen v Krňovicích. Obě akce budou 
včas  hlášeny místním rozhlasem a  plakátované  ve 
vývěskách.

INSPIRACE PRO VOLNÝ ČAS SENIORŮ
Již od roku 2004 uskutečňuje Dům s pečovatelskou 
službou "Penzion" v Poličce Univerzitu třetího věku. 
Navštěvuje ji průměrně 50 seniorů z města Poličky a 
okolních obcí.  Možná se divíte ... na co Vám to je a 
vůbec bude? Odpovědí je, co univerzita důchodcům 
přináší – zejména setkávání s vrstevníky, navazování 
nových přátelství, rozvoj komunikace na určité téma, 
asertivitu, udržování paměti a upevňování poznatků 
načerpaných  během  života.  V  neposlední  řadě 
doplňování nových poznatků a orientaci v této době. 
Přednáší  většinou  středoškolští  profesoři,  lékaři  a 
právníci podle zadaných oborů. Studijní témata jsou 
zajímavá, poučná, lektoři milí a trpěliví. Přednesené 
vědomosti si u posluchačů ověřují formou rozhovorů 
a  zadáváním  určitých  úkolů.Všem  lektorům  a 
ostatním pracovníkům, kteří se na chodu univerzity 
podílejí, patří velké díky.  Málokdo ví, že z  Rohozné 
navštěvují  tuto  univerzitu  paní  Anna  Cupalová, 
Marie  Culíková,  Milada  Lidmilová  a  Jaroslava 
Svobodová. 
J.Svobodová

Zápis nových dětí do mateřské školy se bude konat v 
týdnu od 26. do 29. dubna, vždy od 9.30 do 10.00 
hod. ve školce. Rodiče s sebou přinesou rodný list 
dítěte  a  jeho  očkovací  průkaz.  O  přijetí  dítěte 
rozhodne  ředitelka  školy  do  30  dnů  od  podání 
žádosti. 

Ve středu 27. a ve čtvrtek 28. dubna organizuje škola 
sběr  starého  papíru.  Papír  můžete  sami  přivézt  v 
době od 13.30 do 16.30 do budovy bývalé knihovny 
naproti  dolnímu obchodu nebo dát  dětem. Výtěžek 
ze  sběru  bude  použit  na odměny  dětem  při 
soutěžích a některé akce školy

Firmám a živnostníkům nabízíme za 
poplatek reklamní plochu 
v Rohozenském zpravodaji. 
Peníze budou použity na náklady 
spojené s vydáváním zpravodaje.

http://www.stastnazeme.cz/


KOMINICKÉ SLUŽBY 
Od 1. ledna 2011 platí nové nařízení vlády č. 91/2010 
Sb.,o kontrole a čištění komínů, které určuje, že se 
komíny  musí  nejen  vymetat,  ale  i  důkladně 
kontrolovat.  Návštěva kominíka je  povinná a  musí 
přijít minimálně jednou za rok. Po prohlídce komína 
obdrží  zákazník  Posudek  o  stavu  spalinové  cesty, 
který  platí  jeden  rok.  V  posudku  spalinové  cesty 
jsou  vypsány  závady  a  termíny  jejich  odstranění. 
Kromě  kontroly  je  podle  vyhlášky  povinné 
jednoroční  vyčištění  komína.  Jak  často  čistíme 
komín:
     - u rodinných domů a bytových domů do výkonu 
kotle 50kw: plyn,  pevná paliva -  1x ročně,  lehký 
topný olej - 3x ročně

 - u chat a chalup :  1x ročně 
Informace  o  ceně   služeb  pana  Milana  Maivalda 
/kominík/
 - za vyplnění posudku spalinové cesty je 300 Kč.
Kontrola  je  nutná  na  všechny  používané  komíny, 
ať už je topení na tuhá paliva,  plyn – turbo kotle, je 
třeba znát technické údaje o spotřebiči.
Pro  chalupáře   nebo  spoluobčany  přes  týden 
zaneprázdněné   je  možnost  domluvit  návštěvu 
kominíka  na  víkend.  Informace  u  pana  Maivalda, 
tel: 606 205 458.          Jana Hartlová

ZKONTROLUJTE SI PLATNOST 
OBČANSKÉHO PRŮKAZU
    Od roku 2000 se začaly vydávat obč. průkazy se 
strojově čitelnými údaji (zelené barvy). Jejich doba 
platnosti je 10 let u občanů starších 20 let, u občanů 
do 20 let  věku je  doba platnosti  5  let.  V letošním 
roce  končí  platnost  občanských  průkazů  vydaných 
v roce 2001 na dobu 10 let a vydaných v roce 2006 
na  dobu  5  let.  Při  podání  žádosti  u  obč.  průkazů, 
kterým  již  skončila  platnost,  je  třeba  současně 
předložit rodný list, případně doklad na změnu, která 
v obč.  průkazu  nastala.  Doklady  se  předkládají 
v originále nebo ověřené kopii. Dále  občan přiloží 1 
fotografii o rozměru 35 x 45 mm současné podoby. 
Lhůta na vydání nového občanského průkazu je 30 
dní.  O  výměnu  lze  požádat  nejdříve  60  dnů  před 
skončením platnosti. Pokud již platnost obč. průkazu 
skončila, občan je povinen požádat o vydání nového 
do 15 pracovních dní. Nesplněním této povinnosti se 
občan dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu. 
Obč. průkaz lze používat i jako cestovní doklad pro 
cesty  v rámci  Evropské  unie.  Ministerstvo  vnitra 
důrazně  nedoporučuje  cestovat  do  zahraničí  s obč. 
průkazem, pokud u něj  byl  odstřižen roh z důvodu 
změny stavu (sňatek, rozvod) nebo z důvodu změny 

místa trvalého pobytu. 
Zároveň  upozorňujeme,  že  dítě  může  cestovat  do 
zahraničí  pouze  s vlastním  cestovním  pasem  nebo 
bez  vlastního  pasu  s rodičem,  v jehož  cestovním 
pasu je zapsáno. Pro společné cesty rodičů s dětmi 
do  států  Evropské  unie  není  doporučeno,  aby dítě 
cestovalo pouze na občanský průkaz rodiče, i když je 
v něm zapsáno! Do obč. průkazu se zapisuje rodné 
číslo dítěte,  což je vnitrostátní  identifikační  údaj  a 
může být nesrozumitelný cizím orgánům při pobytu 
ve státě Evropské unie.
Všechny  další  otázky,  týkající  se  občanských 
průkazů vám zodpoví úředníci odboru vnitřních věcí 
Městského  úřadu  Svitavy  na  adrese  Svitavy, 
Dvořákova 3,  telefonicky (č.  461 550 413) nebo e-
mailem (radnice@svitavy.cz).

K r á t c e ..... 
...  upozorňujeme, že  v  případě  poruchy  na 
dodávkách  elektrické  energie  volejte 
PORUCHY -  tel. č.  840 850 860. Dovoláte se 
do centra  do Děčína,  které  po ověření  dalších 
skutečností,  zajistí  výjezd  pohotovostní  služby 
ze střediska Polička nebo Svitavy.
...  připomínáme,  že  tel.čísla  tísňového  volání 
jsou 150- hasiči, 158- policie a 155- záchranka. 
Vytáčí se pouze tato tři čísla   b e z   předčíslí.
... sdělujeme, že složenky na zaplacení daně z 
nemovitosti  přijdou  do  Vašich  domácnosti 
poštou počátkem května. Splatnost daně je k 31. 
květnu  2011.  Jak  jsme  již  jednou  uvedli, 
složenky jsou  od  letošního  roku   “nedaňové”, 
což  znamená,  že  za  poukazovanou  částku 
zaplatíte  poštovní poplatek.  

GYMNÁZIUM POLIČKA
Gymnázium Polička bylo založeno 15. září 1919.V 
současné  době  ho  navštěvuje  asi  350  žáků.  I 
Rohozná zde má své zastoupení a to jak na čtyřletém 
tak i na osmiletém studiu, je to celkem 5 žáků. Škola 
má  velmi  dobré  vybavení,  tělocvičnu,  nahrávací 
studio,  laboratoře,  počítačové učebny a interaktivní 
tabule.  Volný  čas  lze  strávit  ve  dvou  klubovnách, 
které  jsou  vybaveny  klavírem,  stolním  tenisem  a 
fotbálkem.  Areál  školy  je  též  hezky  upraven. 
Nachází  se zde hřiště na basketbal,  běžecké dráhy, 
doskočiště a parkoviště pro studenty a zaměstnance 
školy. Doufáme,že do řad Rohozeňáků na Poličském 
gymnáziu brzy přibudou i další.

            příspěvek Martina Hromádky

 

mailto:radnice@svitavy.cz


Bezplatní dárci krve v Rohozné 
V listopadu  2010  jsem  se zúčastnil slavnostního aktu předávání medailí Dr. Jana Jánského za  bezplatné 
odběry  krve.  Dříve probíhaly odběry krve v Rohozné hromadně, dnes je to soukromá věc každého člověka. 
Tak trochu ze zvědavosti mne zajímalo, kolik dobrovolných dárců  v  naší obci  vlastně  je. Celkový počet 
dárců  ani  konkrétní  jména  se neevidují  a  ocenění  dárci  se  nezveřejňují,   pouze  se  mi  podařilo  získat 
informaci o tom, kolik držitelů medailí  za bezplatné odběry krve v řadách  rohozeňáků  je.  Poskytnuty byly 
informace od roku 2002 a stav udělených medailí  je následující: rok 2002 - 1 stříbrná medaile,  rok 2004 - 2 
bronzové medaile,  rok 2005 - 1 bronzová medaile,  rok 2007 –1 bronzová medaile, rok 2009 –1 bronzová 
medaile, rok 2010 - 1 stříbrná a 1 zlatá medaile Dr. Jana Janského. Bronzová medalie je za 10 bezplatných 
odběrů, stříbrná za 20 bezplatných odběrů a zlatá za 40 bezplatných odběrů.         V. Ž.

Rok  2011  začal  v našem 
klubu  přípravou    tradičního 
Sportovního  plesu.  Ples  se 
konal v sobotu 29.  1.  2011 a 
ti,  kteří  jej  navštívili,   si 
odnesli  mnoho   příjemných 
zážitků.  Pro  fotbalisty  pak 
začalo  nepříliš  oblíbené 

období  hlavně  fyzické  přípravy  na  jarní  část 
soutěžního  ročníku.  Bohužel  však  přístup  hráčů 
k této  fázi  přípravy  byl  velmi  vlažný.  Výbor 
projednával  náležitosti,spojené  s  žádostmi 
podanými na víceúčelové hřiště (z fondu MŠMT), 
opravu  sociálního  zařízení  v kabinách  (z  fondu 
Pardubického kraje) i z dotace na údržbu (OV RSS 
Svitavy). Zajistil  také generální opravu sekačky a 
připravil  valnou  hromadu  našeho  klubu,  která 
proběhla  koncem  února.  Na  této  valné  hromadě 
byli  členové  SK  seznámeni  s plánem  akcí  pro 
letošní  rok.  Z  tohoto   souhrnu  akcí  již  proběhl 
zájezd  do  nově  otevřeného  aquaparku  v Kuřimi. 
Fotbalové soutěže zahajují 16 dubna. Probíhá také 
příprava  tradičních  „čarodějnic“,  dětský  den 
organizuje náš klub na sobotu 25.června. Program 
opět zajistí firma Mefisto z Mohelnice. Jak se nám 
podařilo  z dostupných  materiálů  zjistit,  vznik 
organizované tělovýchovy v Rohozné je datován na 
přelom měsíců srpna a září 1911. Od tohoto data 
tedy uplyne již 100 let. Členové sportovního klubu 
společně se všemi obyvateli naší obce si toto výročí 
připomenou  v sobotu  6.  srpna.  Tento  den  totiž 
proběhne  na  místním  stadionu   kulturně 
společenská akce. Hlavními aktéry budou fotbalisté 
našeho  klubu  (o  jinou  činnost  není  mezi  občany 
zájem) a   členové Menšíkovy fotbalové jedenáctky z 
Brna  a  jejich  hosté.  Malá  připomínka  na  závěr  - 
pokud by měl někdo z občanů písemnosti, případně 

fotografie, spojené s tělovýchovnou činností v létech 
1910 až 1965 a zapůjčil je výboru SK k nahlédnutí a 
doplnění  našich  stávajících  informací,  bude  velice 
vítán.                                                 F.Báča

rohozenskyzpravodaj@seznam.cz
Vážení spoluobčané, rádi bychom rozšířili Náš Rohozenský zpravodaj i o příspěvky z řad veřejnosti. Zajímá 
nás, jací lidé v Rohozné žijí, Vaše názory, postřehy. 
Navštívili jste zajímavé místo, zemi, osobnost, …? Příjemným zpestřením zpravodaje by mohly být 
příběhy či historky, týkající se obce Rohozná a okolí.  K předání příspěvku využijte internetové adresy 
rohozenskyzpravodaj@seznam.cz  nebo doručte na OÚ. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.    
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