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PF 2015
Vážení spoluobčané, chalupáři

Jménem zastupitelstva obce Vám všem přeji příjemné, veselé a pohodové prožití vánočních
svátku. Do nadcházejícího nového roku 2015 pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních
úspěchů a aby se nám v Rohozné spokojeně žilo.
Starosta obce Vladimír Židek
___________________________________________________________________________
Komunální volby 2014
V říjnu proběhly v Rohozné tak jako v celé republice volby do zastupitelstva obce. Došlo k obměně části
zastupitelstva a na prvním zasedání bylo zvoleno vedení obce.
Starostou byl zvolen pan Vladimír Židek,
místostarostkou paní Jana Hartlová,
předsedou finančního výboru Mgr. Radovan Pokorný,
předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Dana Hromádková,
předsedou komise životního prostředí a územního plánování pan Radek Kříž
a předsedou komise kulturní, sociální a školské pan Břetislav Báča.
Ostatními zastupiteli jsou pánové Martin Olšán, Petr Palla, Jan Řehůřek, Pavel Radiměřský a Miroslav Cupal.

Poděkování….
paní Květě Šedajové z čp. 256 za darování stříbrného
smrku ze své zahrady, který letos zdobí parčík u pošty
jako náš obecní vánoční strom.
-----------------------------------------------------------------panu Jaroslavu Škrancovi z čp. 202 za darování
dřevěné sochy sv. Erasma, kterou vlastnoručně vyřezal
a která budu umístěna v chodbě obecního úřadu.
Svatému Erasmovi je zasvěcen rohozenský kostel.

Tříkrálová sbírka 2015
Tak jako již několikátý rok, tak i v roce 2015 se
v naší obci od 6. ledna uskuteční Tříkrálová
sbírka. Děti s kasičkami budou obcházet Vaše
domovy. Jedna z kasiček bude umístěna na
obecním úřadě, i tam lze příspěvky přinést.

Události v obci
Stěžejní akce letošního a i nadcházejícího roku, tj.
oprava budovy školy, probíhá podle plánu. Během
prázdnin byla kompletně opravena střecha a ihned
poté začaly práce na zateplení a výměně tepelného
zdroje. Kolem budovy byla provedena drenáž, která
zabrání vzlínání zemní vlhkosti do obvodového zdiva
a voda z okapů byla svedena do dešťové kanalizace a
odvedena do potoka, takže už nadále nebude vytékat
na přilehlý chodník a k základům budovy. Při těchto
pracích bylo nutné přeložit hromosvod, který je

uložen v chodníku, kde je také elektrický kabel, který
je přípojkou do hasičárny. Ten bylo nutné uložit do
chránícího potrubí. Následně byla vyměněna všechna
okna v budově a dveře do jídelny. Tepelné čerpadlo je
již umístěné na střeše školního bytu a celý topný
systém je napojen na nový zdroj. Zároveň se
dokončují rekonstrukce všech plochých střech - nad
bytem, nad školními WC a nad kuchyní a pokládá se
termoizolace na půdě. Došlo také k jednoduché
opravě komunikace na „Podevsi“ a zaměstnanci obce,
mimo běžnou údržbu prováděli nátěry hydrantů a
poklopů od zemních souprav vodovodního řadu.
V. Židek

---------------------------------------------

Kam se starým oblečením
Vzhledem k tomu, že kontejnery na šatstvo u nás v obci nejsou a nebudou rozmístěny, ale je zde ze strany vás
občanů zájem o odevzdávání a další využití vámi použitého, ale již nepotřebného šatstva a bytového textilu,
rozhodli jsme se, že se bude šatstvo sbírat celoročně. Sběr bude fungovat stejným způsobem jako je tomu u
sběru starých elektrospotřebičů. Textil přinesete k budově bývalé knihovny, kde bude uskladněn. Toto je třeba
oznámit na OÚ. Tato sbírka bude dle kvantity, předpokládáme 1x až 2x ročně, odvážena společností Diakonie
Broumov.
JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ ODEVZDAT?
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, …
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle,..
obuv – svázanou, aby se páry nerozhodily,
tašky, kabelky, batohy pouze funkční
plyšové hračky
Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na čistící hadry.
Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají rozbité zapínání (zip, chybí knoflíky), prosím
nedávejte, Diakonie Broumov nemá možnost věci opravovat.
Odevzdávat lze taktéž funkční malé elektrospotřebiče /rádia, tranzistory, žehličky, konvice…… ./
Veškeré věci musí být čisté, suché a zabalené do igelitových tašek či pytlů, aby se transportem nepoškodily.

Poplatky za komunální odpad a psa
Poplatky za komunální odpad a psa zůstávají ve stejné výši i na rok 2015. Zaplatit lze hotově
na obecním úřadě nebo bankovním převodem na č. ú.3828591/0100. Jako variabilní symbol
pro poplatek za komunální odpad použijte 1340+ číslo popisné dané nemovitosti, za niž je
poplatek placen. Pro poplatek za psa je variabilní symbol 1341+ číslo popisné. Splatnost
poplatků je do 31. 3. 2015. Částka za komunální odpad je Kč 550,-- za osobu trvale
přihlášenou a Kč 550,-- za nemovitost pro chalupáře. Viz. OZV č. 1/2013 schválené na
veřejném zasedání ZO Rohozná dne 12. 12. 2013
Částka za prvního psa je Kč 200,-- a za druhého a každého dalšího Kč 300,-Viz. OZV č. 2/2012 schválené na veřejném zasedání ZO Rohozná dne 14. 12. 2012
Děkujeme, že třídíte!
V letošním roce jsme obdrželi od firmy EKOKOM, za množství vytříděného odpadu více jak 80 000,- Kč.
Všechny tyto prostředky jsou potom použity na úhradu nákladů na svoz odpadu.
Díky Vám, kteří odpad třídíte! Díky tomu nemusel být na příští rok poplatek navyšován.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádáme občany, aby pytle /žluté a oranžové/, které dostávají na obecním úřadě, používali hospodárně a
pouze k účelu, na který jsou určeny. Děkujeme.

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně
životního prostředí.
V loňském roce občané naší obce odevzdali k recyklaci, mimo jiného odpadu, který většina z nás třídí,
47 televizí, 19 monitorů a 440 kg drobného elektra. Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí
elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci tohoto elektrozařízení. Mimo tuto společnost, zajišťuje odběr
ostatních elektrozařízení, jako jsou lednice, pračky, mikrovlnné trouby a ostatní elektroodpad, společnost
ELEKTROWIN.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recykalci jednoho
notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 km, nebo dojde k úspoře
392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů
a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantí čísla.
Z Certifikátu Enviromentálního (vztahujícího se k životnímu prostředí) vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplívá, že občané naší obce, jenom tím že, vytřídili výše uvedené množství elektroodpadu, uspořili
20,65 MWh elektrické energie, 950,05 litrů ropy, 92,35 m3 vody a 0,86 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 4, 64 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 18,22 tun.

Co nového v mateřince?
Na začátek trochu statistiky: od září je v MŠ zapsáno
17 dětí, z toho 5 dívek a 12 chlapců. O tyto děti pečuje
jedna učitelka na plný úvazek a dvě další s krátkým
úvazkem (9 hodin a 2,5 hodiny/ týden).
Ze statistických údajů vyplývá, že je ve školce
zapsáno víc dětí než v minulém školním roce. Toto
zjištění je v jistém ohledu potěšující. Na druhou stranu
však víme, že je v současné době v MŠ 8 předškoláků,
kteří půjdou k zápisu do ZŠ, a tím se zase může počet
dětí v následujícím školním roce velice snížit.
Mateřská škola v tomto školním roce stále pracuje
podle školního vzdělávacího programu (ŠVP)
„Království šikulů a šikulek“, ale letos jsme se začali
více zaměřovat na logopedickou prevenci a rozvoj
jazykových dovedností. Máme zpracovaný plán
rozvoje řeči, který v tomto školním roce testujeme,
upravujeme a doplňujeme. Jestli se osvědčí, stane se
součástí ŠVP. Dětí s poruchami řeči přibývá. V naší
mateřince má většina dětí nějakou poruchu
výslovnosti. Proto nám připadá důležité se této
problematice více věnovat, ale tak jako i u jiných
problémů je důležitý (neodmyslitelný) přístup a péče
rodičů a včasná péče klinického logopeda. „I když ve
školce milujeme pohádky,
nejsme všemocní
kouzelníci“.
I v tomto školním roce se snažíme dětem připravovat
program výchovných a vzdělávacích akcí co
nejpestřeji. Od září jsme navštívili dvě divadelní
představení ve Svitavách. Základní a mateřskou školu
navštívila paní Třísková s výtvarnou dílnou, na které
si děti mohly vyrobit přívěsek na krk. V nejbližší době
se chystáme do muzea ve Svitavách na vánoční
výstavu (9. 12.). S dětmi připravujeme vystoupení na
besídce v kulturním domě (6. 12.), kam možná přijde i
Mikuláš. K Vánocům neodmyslitelně patří i pečení
nejrůznějších dobrot. Děti si budou péct ve školce
perníčky a možná dojde i na vánočku. Jako každý rok,
tak i letos chystáme pro rodiče a děti vánoční dílničky
(2. 12.), na kterých budeme tvořit nejrůznější vánoční
dekorace. Tyto dekorace budou ke zhlédnutí a ke
koupi v kulturním domě na „Mikulášské besídce“.
Výtěžek z tohoto prodeje chceme věnovat na vybavení
školy a školky vzdělávacími pomůckami. Snad nám to
provozní a organizační podmínky dovolí a i v letošním
roce bude v MŠ tradiční vánoční besídka. Tímto
chceme všem občanům Rohozné popřát klidné,
spokojené a veselé Vánoce, plné příjemných zážitků a
překvapení. Do nového roku pevné zdraví, štěstí a
pohodu.
Vlasta Luňáčková, děti a kolektiv zaměstnanců školy

U nás ve škole
Letošní školní rok jsme zahájili pod novou střechou.
To ale nebyly všechny novoty tohoto školního roku.
Se začátkem října začalo pro nás období stěhování. Ve
všech třídách, kabinetech, jídelně i šatnách se
vyměňovala stará netěsnící okna za nová plastová. Pro
děti to znamenalo neustálé stěhování z místa na místo
podle toho, kde se právě nepracovalo. A
všudypřítomný prach, který se roznášel po celé škole.
Ale výměnu oken jsme okamžitě pocítili – ve třídách
hned bylo tepleji. Tím ovšem práce ve škole
neskončily. Nyní se provádí výměna zdroje topení a
regulace teploty ve třídách. A opět vrtání do zdí,
upevňování lišt, natahování kabelů,...
Děkuji všem zaměstnankyním za zapojení do
úklidových prací, které byly a jsou téměř nekonečné!
Ve všem chaosu, který ve škole panoval, jsme také
zažili něco nového: do školy jsme si pozvali na besedu
pracovnice firmy Scholaris, které si s dětmi povídaly o
internetu a nebezpečí, které s sebou může užívání
sociálních sítí přinést.

Čerpáme granty
Naše škola je zapojena do dvou grantových programů
Pardubického kraje. Projekty mají název Sportuji,
sportuješ, sportujeme! a Vyrábíme, tvoříme – škola
získala dvakrát 10 tisíc Kč na mimoškolní aktivity. Za
peníze z grantu jsme nakoupili sportovní vybavení,
stavebnice a výtvarný materiál, které využíváme
odpoledne po vyučování v zájmových kroužcích:
tanečním, sportovním a výtvarném. Sportovní kroužek
mohou navštěvovat také nejstarší děti z mateřské
školy.
Stali jsme se také partnery v projektu financovaném
Evropskými sociálními fondy. Projekt s názvem
Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách je
zaměřen hlavně na vzdělávání učitelů základních škol
v informačních technologiích (např. využití tabletů ve
výuce).
Paní učitelka V. Luňáčková se účastní vzdělávání
zaměřeného na polytechnickou výchovu nejmladších
dětí. Projekt s názvem Pat a Mat je také financován
ESF.
Poslední z letošních projektů je zaměřen na měření a
zvyšování fyzické zdatnosti žáků. Projekt Otazníky
zdraví (z ESF) seznamuje děti se zdravým životním
stylem, učí žáky rozumět svému tělu a udržovat ho v
dobré kondici.
Dana Hromádková

Upozorňujeme, že posledním dnem, kdy bude moci v letošním roce být přijímána hotovost
na Obecním úřadě, je úterý 19. 12. 2014

Informace z obecní knihovny
Ve „Zpravodaji“ z měsíce června letošního roku jsme slibovali, že dojde k dalšímu
rozčlenění beletrie obecní knihovny a také, že připravujeme soutěž „O nejchutnější
Rohozenský půďák.“
Ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny v Poličce došlo v průběhu
července k rozčlenění beletrie do několika podskupin například válečná, historická, pro
ženy, dívčí, detektivní, thrillery aj. Ohlasy na provedenou reorganizaci z řad návštěvníků
jsou
vesměs pozitivní.
Soutěž „ O nejchutnější Rohozenský půďák“ , plánovanou na měsíc září, jsme nemohli uskutečnit, a to i
přesto, že se tato dobrota peče takřka v každé domácnosti. Zapojit se do oživení společenského života v obci
se ale bohužel nikomu nechtělo. Zde vidíme velké pole působnosti pro nově zvolenou kulturní komisi a její
společensko-kulturní aktivity.
V rámci obměny knižního fondu obdržela obecní knihovna v polovině listopadu výměnný knižní soubor
čítající devadesát knižních titulů všech žánrů. Namátkou lze uvést detektivky Přízrak od Jo Nesba, Páté roční
období, jejímž autorem je Mont Kallentoft nebo Večeře s paní Vítovou od Petra Jirounka. Z knih pro ženy pak
jde o knihy povídek současných autorů pod názvem Tos přehnal miláčku nebo Tajemství stržené masky . Svoji
knihu si určitě vyberou také děti. V nabídce je kniha Blonďatá Kerolajn od Ivony Březinové nebo Schody do ráje
od Šárky Junkové. Soubor obsahuje také knihy známých autorek, jako jsou Kate Furnivallová, Petra Hůlová, Iva
Pekárková ze spisovatelů jsou to Raimond Khoury, Vondruška Vlastimil a Waltari Mika.
Připomínáme: i nadále platí naše nabídka na zprostředkování meziknihovní výpůjční služby a nabídka
zjištění historie Vaší nemovitosti od roku 1860.
Návštěvníkům knihovny a stejně tak všem našim spoluobčanům přejeme klidné a pohodové prožití
vánočních svátků a do roku 2015 dobrou náladu a co nejméně životních karambolů.
A nezapomeňte: Stále ještě platí, že s úsměvem jde všechno líp.
Knihovník a jeho spolupracovnice
"Odpoledne s písničkou a harmonikou"
Uspořádaly kamarádky-důchodkyně 19. 9. 2014 ve Společenském domě. Obec poskytla zdarma
sál a k poslechu i tanci hrála skupina 3D pana Hladíka z Poličky.
Překvapením byla účast - přišlo asi 50 lidí, pro které bylo připraveno malé občerstvení.
Bylo to příjemně strávené odpoledne s písničkami a s nimi se vzpomínkami na chvíle při nich prožité.
J. Svobodová
__________________________________________________________________________________________

SDH Rohozná
MLADÍ HASIČI v roce 2014
V letošním roce jsme sezonu odstartovali za přispění
obce návštěvou Aquaparku v Pasohlávkách . Poté už
následovala tvrdá příprava na květnovou okrskovou
soutěž ve Vítějevsi, kde naši mladí hasiči obsadili 1.
místo v útoku na terč, a to je nejmladšímu členu
družstva teprve 6 let.
Mimo naši běžnou pracovní činnost jako je údržba,
úklid a kontrola hasičského vybavení a zbrojnice či
kontrola hydrantů v obci, které s dětmi pravidelně
objíždíme, patří i naše účast na veřejných a
námětových cvičení u nás a v okolních obcích, kde se
mladí aktivně podílejí třeba na dálkové dopravě vody.
Také jsme se zúčastnili oslav kulatých výročí
založení sborů ve Březové nad Svitavou a Baníně.
Abychom mladým ještě více zpestřili „výcvik“,
opakovaně jezdíme do lanového centra ve Březové
nad Svitavou, kde jsme i vystoupali na místní
rozhlednu /musíme mladým udržovat fyzičku / .

Také jsme navštívili naše profesionální kolegy ve
Svitavách. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat za
jejich práci a píli, protože „hasičina“ je těžký a tvrdý
koníček.
A přeji jim, aby jim jejich odhodlání vydrželo i
nadále.
A vám, našim spoluobčanům, za mě a za mladé
hasiče přeji krásný a pohodový nový rok 2015.
Řehůřek Jan

SDH
Rok 2014 jsme odstartovali již tradičně hasičským plesem, který byl velmi úspěšný. Tímto si Vás
všechny dovoluji srdečně pozvat na další ples, připravovaný na 21. 2. 2015 v kulturním domě v Rohozné.
Na jaře jsme pořádali zájezd do Aquaparku Moravia, umístěném v krásném prostředí Nových Mlýnů v
Pasohlávkách.
Následně jsme vyjeli na zemědělskou výstavu Agrotec v Brně.
V červnu proběhla pouťová zábava, která se nám jako jediná vydařila. Další byly bohužel z různých
důvodů zrušeny.
V červenci, se za náš sbor zúčastnilo několik členů přípravných a uklízecích prací, při konání
Mistrovství světa v požárním sportu ve Svitavách.
Naše výjezdová jednotka měla během roku několik výjezdů k požárům i k velké vodě. Dále jsme
uklízeli následky po průtrži, a to v podobě nánosu bláta na silnici.
Zúčastnili jsme se oslav 140 výročí založení sboru ve Březové nad Svitavou a 125 let v Baníně.
Každoroční veřejné cvičení se letos uskutečnilo v srpnu, kde byli při příležitosti výročí 150 let od
založení prvního hasičského sboru v Čechách a na Moravě vyznamenáni někteří členové našeho sboru.
V tomto měsíci jsme také navštívili setkání požární techniky Pyrocar ve městě hasičů zvaném
starokrálovským jménem Přibyslav.
Ke konci prosince nás čeká tradiční valná hromada.
Krátké shrnutí uplynulého roku a do toho nového Vám všem hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti
přejí hasiči Rohozná.
Za SDH
M. Šťastný

Připomínáme……
Ženám a dívkám, které mají zájem o cvičení, že je možné docházet na cvičení do místní
sokolovny. Cvičení probíhá nepravidelně, většinou však v pátek od 18,30 hodin.
Případné zájemkyně se mohou o termínu a druhu cvičení informovat u slečny Jitky
Luňáčkové na tel:603521023
Cvičí se na velkých míčích, step bednách nebo kruhový trénink.
----------------------------------------------------------------------------------------------Cvičí i naše starší ženy. A to pravidelně v pondělí v 17,30hodin v klubovně obecního
úřadu. I ony Vás srdečně zvou a uvítají, pokud se připojíte.

Kulturní školská a sociální komise
 V letošním roce členky kulturní komise, předseda a pan starosta byli osobně přát dvaceti seniorům
k jejich životním jubileím. Přicházeli s malým dárkovým balíčkem a gratulací.
Všem moc děkujeme za vřelá a milá přijetí.
 Rozeslali 41 blahopřání jubilantům ve věku 50-70 let.
 Finanční dar převzalo 5 maminek novorozených dětí a 2 maminky prvňáčků.
 Z připravovaných zájezdů se nakonec uskutečnil pouze ten pro rodiče a děti. Navštívili jsme Světničku
Rumcajse v Jičíně a zábavný areál pod širým nebem Tomovy parky ve Šťastné zemi v Radvánovicích.
Počasí nám víc než přálo, byl to parný, ale pěkný den.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česko zpívá koledy
Na 10. prosince připadl již čtvrtý ročník akce „Česko zpívá koledy“ vyhlášené regionálním deníkem.
Letos byly hlasováním veřejnosti vybrány tyto koledy: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný jest k nám přišel, Pásli ovce Valaši a písnička na závěr
Vánoce, Vánoce přicházejí.
U nás v Rohozné jsme zpívali druhým rokem, nesešlo se nás tolik jako v minulém roce, ale děkujeme
všem zúčastněným za společně strávený podvečer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mohlo by vás zajímat……




V naší obci je nahlášeno k trvalému pobytu 622 občanů, z toho 286 žen starších 18 let a 36 dívek.
Mužů je 250 a chlapců do 18 let věku 50.
Věkový průměr u žen je v Rohozné 50 a u mužů 43 let. Nejstarší občankou obce je žena a je jí
úctyhodných 95 let.
Nejstarší muže máme dva a ti letos oslavili své 87 narozeniny.
Nejčastějším křestním jménem v Rohozné je Jiří, Jan a Karel a u žen Marie, Jana a v těsném závěsu
jsou Marty a Evy.

Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
Tradiční rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo 6. prosince v parčíku u pošty. Letos nám svítí
o dva malé stromky víc. V sokolovně jsme zhlédli pěkná kulturní vystoupení, která pro nás připravily
paní učitelky s dětmi ze základní a mateřské školy. Jako každý rok přišel Mikuláš a anděl s nadílkou.
Z knihy hříchů čert letos škrtal, protože všichni slibovali.
Celým večerem nás bavil slovem i hudbou pan Kryl s rodinou.
Děkujeme za zapůjčení řezbářských prací pánů Škrance a Buchty, dále škole, paní Olšánové a
paní Dlouhé za prodejní stánky, které jsou zpestřením celé akce.
Poděkování patří také obecním zaměstnancům a škole za výzdobu sálu.

Z historie obce……
ROK 1945

První máj

Ladislav Bačovský, St. Svojanov

Pan Moravec měl po celou dobu okupace nevykuchané rádio, které pod peřinou poslouchal, a tak v ten den ho
přišel strážmistr Mik upozornit, že jsou na dnešní noc, noc před prvním májem, zostřené hlídky, aby se na
poslední chvíli nedostal do nějakého konfliktu.
Také my, Štěpán Mik a já jsme ten den měli svoji „akci“. Rozhodli jsme se, že postavíme v noci máj a
krásnou červenobílou jsme ji umístili na kaštan před hostinec ve mlýně. Noc byla tmavá, mlhavá a my chodili po
dědině a těšili se, jak ráno, prvního máje, bude naše máj vítat měsíc lásky.
Když se blížila půlnoc, zaslechli jsme na horním konci dědiny od Celihových přicházet nějaké osoby.
Schovali jsme se ve mlýně pod výklenek a čekali, kdo přichází. Přišli vojáci. Bylo jich jedenáct s puškami na
rameni. Byl to spořádaný útvar s velitelem. Když přišli k pekařství č.p. 34, ucítili vůni čerstvě pečeného chleba,
tak se natlačili k oknu a poslouchali. V pekárně se pracovalo, zadělávali na chléb k rannímu rozvozu. Vešli do
pekárny a my s nimi. Byli to Vlasovci, velel poručík. Dorozumívání nebylo nesnadné, neboť jejich velitel mluvil
dosti srozumitelně, říkal, že opustili Vlasovovu armádu, že hledají někoho, kdo by je převedl k partyzánům, že ho
bohatě odmění. My jsme se se Štěpánem vytratili, abychom upozornili pana strážmistra. Do pekárny jsme se již
nesměli vrátit. Štěpán musel zůstat doma a já šel také spát. K ránu ve tři hodiny u nás někdo tloukl na okno.
Když jsem se ptal, kdo to tluče, ozval se mi známý hlas Toníka Loskotova, a řekl, abych mu otevřel. Když jsem
otevřel, nahrnuli se nám do světnice Vlasovci, co byli v pekárně, ale s nimi Toník Loskotů a učedník od Stejskalů,
rodák z Rohozné, Jindra Ficů.
Říkali mi, že je musím nechat přes den schované v našem stavení. Já se vymlouval na to, že ráno
přijdou ženské z dědiny přebírat brambory a že by je viděly. Konečně se smířili s tím, že se schovají ve stodole.
Usídlili se tam ještě za tmy a Loskot a Fic tam museli s nimi. Já seděl u okna a čekal, brzy – li se stodola octne
v plamenech, protože Vlasovci tam kouřili. Když se začalo rozednívat, přišla sněhová přeháňka a ochladilo se, že
sníh zůstal ležet. Ve stodole byl klid. Teprve v osm vyšel Toník ze stodoly, zaklepal na okno a říkal mi, abych jim
uvařil čaj nebo kafe. Chleba i rohlíky museli dát v pekárně. Měli s sebou konzervy, ale Loskotovi ani Ficovi
nedali. Odkázali je na nás. Když Toník čekal na kafe, přemlouval jsem ho, aby se od těchto lidí nenechal svést, že
to jsou zrádci, možná vrazi nebo i zabijáci, aby jim prostě utekl. Nenápadně jsem sledoval život ve stodole. Po
jídle vojáci opět zalezli do slámy, ale jeden voják s puškou držel stráž. V tu dobu Toník Loskotů utekl. Velitel se
rozkřičel na Fice a již svou taktiku obrátil. Před večerem jsme jim znovu museli uvařit bílou kávu, pak odešli. Šli
cestou ke Studenci, dále přes Jobovu Lhotu k Olešnici. Za Olešnicí je dědina Louka. Tam našli místní lidé
v příkopě u silnice zastřeleného mladíka. Byl to Jindra Fic.
Paed.Dr. M. Král

PLESOVÁ SEZÓNA 2015 V ROHOZNÉ

Myslivecký ples
Sportovní ples
10. ledna
7. února
Hasičský ples
21. února
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Z činnosti Sportovního klubu.
Sportovní klub mimo domácí a venkovní zápasy mužů, kterých bylo
celkem 14 a u žáků 12, odehraných utkání střídavě v Pomezí a v Rohozné,
uspořádal v měsíci červnu pro veřejnost na stadionu dětský den,
v listopadu Martinský lampionový průvod a v říjnu jsme vyrazili do
Prahy podpořit naše fotbalové reprezentanty při kvalifikaci na
mistrovství Evropy na utkání s Nizozemskem. V sobotu 20. prosince
budou opět v sokolovně pro veřejnost připraveny vepřové hody.
Těsně před začátkem sezony nebyla
situace v družstvu mužů úplně
růžová. Ještě týden před začátkem
nebylo jasno o složení týmu, a to
jak hráčského kádru, tak postu
trenéra. K radosti všech se nakonec
rozhodl s týmem pokračovat trenér
Tomáš Kubát. Co se týče odchodů,
tak hostování v Rohozné po
promaroděném jaru ukončil Lukáš
Krajíček, jenž se vrátil do týmu
Pomezí. Citelnější újma postihla
naše obranné řady, ty opustila
dlouholetá opora Honza Pavlík,
který se rozhodl na „stará kolena“
okusit krajský fotbal v barvách
Poličky. Naopak oproti jaru jsme
posílili o střelce Marka Leinwebera
(hostování
z Poličky),
dále
v průběhu úvodních kol vyztužil
naši
obranu
Ondra
Urban
(hostování z TJ Svitavy) a jelikož i
tak měl tým od začátku sezony
problém se složením zadních řad,
doplnil nás od 9. kola ještě Ondra
Houdek (hostování z Poličky).
Jestli jarní sezona byla v podání
našeho týmu špatná, tak start nové
sezony z těchto kolejí rozhodně
nevybočil,
spíše
naopak…
Vzhledem k srpnovému začátku
sezony jsme se tradičně potýkali se
složením kádru. Náš „příkladný
přístup“ k tréninkům a zápasům je
již legendární a každému kolem
rohozenského fotbalu dobře známý,
takže ani nemá smysl se o tomto
nešvaru více rozepisovat. Dovolené,
zranění,
zaměstnání,
zbytečná
vyloučení (a následné tresty) atd.
byly
příčinou
těžkopádného
skládání základní jedenáctky a
zoufalých výkonů v prvních kolech
nové sezony. Vrcholem toho všeho
byla „kudla do zad“ od jednoho
hráče z Rohozné, jenž absolvoval
úvodní pohárový zápas v Borové a
poté beze slova nechal spoluhráče
ve štychu od prvního kola po celý
zbytek sezony. Zlepšení výkonů

nastalo ve 4. kole v domácím
zápase s Horním Újezdem, od
tohoto
zápasu
bylo
možné
pozorovat přece jen slibnější
výkony, podpořené organizovanější
hrou, byť výsledkově to stále
nebylo to pravé a na našem kontě
přibývaly
body
pozvolným
tempem. Za zmínku stojí 9. kolo a
tedy domácí utkání s Hradcem nad
Svitavou, které nakonec skončilo
remízou 1:1. V tabulce šlo sice
pouze o bod za remízu, na druhou
stranu se jednalo o první ztrátu
vedoucího týmu okresního přeboru
právě na našem hřišti. Vyrovnaná
partie s lídrem soutěže předpovídala
vzestupnou tendenci rohozenského
mužstva v závěru sezony. A to se
naštěstí později potvrdilo. Jestliže
start sezony byl tragický a
prostřední část se nesla v duchu
herního zlepšení, slušelo by se ve
zlepšujícím trendu pokračovat a na
závěr sezony vyšperkovat i bodové
konto a odlepit se ode dna tabulky.
A k radosti všech přesně toto
nastalo v posledních kolech sezony,
kdy jsme porazili Jaroměřice,
Bystré, Mladějov a Třebařov. To
vše navíc při skóre 20 vstřelených a
pouze 5 obdržených gólů. Poslední
4 zápasy tedy byly z říše snů.
Vítězství podpořená spoustou gólů
a především plný počet 12 bodů,
což je více než polovina
z celkových
22
bodů,
jenž
katapultovaly tým na konečné 5.
místo podzimní části okresního
přeboru
Svitavska.
Do jarní sezony budeme tedy
vstupovat z 5. místa. Toto umístění
ale může být velmi ošidné, protože
vyrovnanost letošního ročníku je
zřejmá a každé zaváhání obvykle
ihned provází pád vyrovnanou
tabulkou. Tento fakt demonstruje i
první prohra vedoucího Hradce
v závěrečném kole s předposledním
Mladějovem, soutěž je zkrátka

vyrovnaná a každý může porazit
každého.
Jediným
týmem
ztrácejícím bodový kontakt se
zbytkem soutěže je Třebařov.
Paradoxem je, že ani jeden tým,
kterému koukáme v tabulce na
záda, nás nedokázal porazit.
Naopak naše bodové ztráty jsou
spíše se soupeři ze spodní poloviny
soutěže. Zajímavostí je naše malé
podzimní prvenství v počtu nejvíce
nastřílených gólů (38) v soutěži,
navíc náš útočník Marek Leinweber
se dokázal umístit na druhém místě
tabulky střelců s 11 góly a to i přes
pauzu v šesti zápasech vynucenou
zraněním.
Naše společné družstvo žáků
spojené se Sokolem Pomezí je po
podzimní části na čtvrtém místě
v šestičlenné soutěži. Na podzim
jsme třikrát vyhráli a sedmkrát
prohráli. Nejlepší střelec celého
našeho společného týmu je Natálie
Mauerová z Rohozné z čp. 175 se
sedmi vstřelenými brankami.
Pohodové
prožití
vánočních
svátku, hodně zdraví a vše
dobrého v novém roce Vám všem
přeje Sportovní klub Rohozná.
Za SK M. Luňáček a V. Židek
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Od 14. 12. 2104 došlo opět
k úpravě autobusových jízdních
řádů. Upozorňujeme občany, kteří
využívají autobus do Poličky, aby si
je pečlivě prostudovali, protože
jsou v rámci tohoto spoje nově
zřízeny dvě linky do Březové
a zpět. Přestup bude pro občany,
kteří pojedou ze zastávek U
Mostu, U Školy a U Pošty,
u obecního úřadu. Jízdní řády je
možné získat na obecním úřadě
nebo na jizdnirady.idnes.cz.

