
Dali jsme jim důvěru:
  paní Dana Báčová

Dne 26. ledna 2009 byla pod-
výborem pro heraldiku a vexi-
kologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR přijata naše žá-
dost o udělení obecních symbo-
lů, znaku a praporu.

Znakem by měl být polcený špa-
nělský štít, v pravém červeném poli
stříbrný korunovaný dvouocasý lev
ve skoku se zlatou zbrojí, v levém
stříbrném poli rákos – orobinec v při-
rozených barvách, pata štítu modro
– stříbrno – modře dělená.

Návrh odráží následující skuteč-
nosti:

1. Znakové privilegium nebylo obci
nikdy přiznáno, takže může a musí
být pojato zcela nově.

2. Znak i prapor odráží skutečnost
že:

• Ves od svého vzniku (mimo krátké
epizody v letech 1557-1583) do roku
1848 náležela do svojanovského pan-
ství a v listinném materiálu byla prv-
ně vzpomenuta v r. 1349, kdy panství
náleželo české koruně, (připomeň-
me, že zakladatelem hradu měl být
král Přemysl Otakar II) - odtud lev ve
znaku.

• Název lokality je odvozován z pří-
davného jména rohozný, tedy rákoso-
vý – např. rohozná voda, louka – proto
rákos – orobinec jako symbol obce.

• Stříbrno-modrá pata štítu zdůraz-
ňuje onen přírodní faktor vody a pra-
menišť, čistoty.

• A konečně, mimo úřední zdůvod-
nění, národní barvy odrážejí její čes-
ký ráz, který např. vedl k vynětí obce
z krátkodobého německého záboru
v rámci Sudet (Mnichov 1938).

M. K.

Dali jsme jim důvěru:
  paní Dana Báčová

Náš rozhovor začínáme tradiční otázkou:

� CO VÁS PŘIMĚLO KANDIDOVAT?
Snad každý občan Rohozné ví, že pracuji ve státní správě a mým osudem je

vyřizování důchodů a vůbec řešení problémů v sociální sféře. Proto jsem si také
v obecním zastupitelstvu vybrala práci v sociální a kulturní komisi a věnuji se jí
již druhé volební období. Součástí činnosti komise je navštěvovat jubilanty, po-
vídat si s nimi o jejich strastech, nemocech, a alespoň na chvilku jim ulehčit od
jejich každodenních problémů. Chtěla jsem hodně věcí změnit a být alespoň
nápomocna při jejich realizaci, i když jsem věděla, že nic není zadarmo a se vším
je plno práce a ještě víc starostí.

� CO SE VÁM V ROHOZNÉ LÍBÍ?
Rohozná je malebná vesnice, kde žiji již několik desetiletí a rozhodně bych ji

nevyměnila za život ve městě. Každodenní dojíždění do zaměstnání je sice pro-
blematické a časově náročné, ale i na to si člověk zvykne. Pravda, nejhorší to je
v zimě, když se obec zabalí do sněhové peřiny. Ale teď, s příchodem jara, i to
nepříjemné jde jaksi lépe.

Je vidět, že Rohozná rok od roku vzkvétá, i když se to mnoha občanům zdá
pomalé. Sama mám radost z každé, i malé změny k lepšímu. Pokud se veřejných
akcí účastní hodně spoluobčanů, jak tomu bývá v poslední době, je to v mých
očích dokladem toho, že naše vesnice pořád „žije“.

� CO JE STĚŽEJNÍ NÁPLNÍ PRÁCE ÚSEKU, V JEHOŽ ČELE STOJÍTE?
Jednak, o tom již byla řeč, je to návštěva jubilantů a jejím protipólem je předá-

vání finančních příspěvků rodičům nově narozených občánků. Samostatnou ka-
pitolou je spolupráce se Základní a Mateřskou školou. A ta je velmi dobrá. Což je
konečně vidět na společně pořádaných akcích, jako je nová tradice rozsvěcení
vánočního stromku, ale i další společné akce Obecního úřadu a našich škol.

� NEPŘÍJEMNÁ OTÁZKA: CO SE VÁM V ROHOZNÉ NELÍBÍ?
Pravda, je hodně věcí, které by se mohly zlepšit. Ať už třeba jde o vzájemné

vztahy mezi občany… Velkou bolestí a neřešitelnou situací je také neohledu
plnost řidičů, rychlá jízda … Dalším problémem je vandalismus… Ničení auto-
busových čekáren, sprejerství, ničení toho, co s nemalými náklady vybudujeme
nebo čerstvě opravíme. V obcí chybí řada služeb…

Věřím, že se to změní. Jistě ne hned, ale pak nám v naší Rohozné, bude zase
o něco lépe. A to bych chtěla, spolu s příjemným prožitím svátků jara popřát
všem spoluobčanům.     /R/

Vydává OÚ Rohozná u Poličky, povoleno MK č.  E 18033. Březen 2009

Prosíme občany,
kteří vlastní fotografie z minulosti naší obce nebo mající vztah k Rohozné,
aby nám je laskavě zapůjčili a to nejlépe do konce května na obecní úřad.
Budou odborně ofoceny a vráceny. Vybrané fotografie pak budou s Vaším
souhlasem použity v propagačních materiálech.
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Týden čtení
V rámci akce „Týden čtení“, která

má za cíl zvýšit u dětí zájem o infor-
mace, získané z knih, připravila obec-
ní knihovna ve spolupráci s OÚ Ro-
hozná v pátek 13. března návštěvní
dopoledne pro děti z mateřské školy
a prvního stupně ZŠ. Děti se seznámi-
ly s činností knihovny, prohlédly si
připravenou výstavku knih a v rámci
návštěvy obdržely malé dárky.

Lze si jen přát, aby tato návštěva
v malých hostech probudila zájem
o knihy a děti se staly budoucími pra-
videlnými čtenáři.             F. B.

OBECNÍ PLÁNY
na rok 2009:
� hřbitov – vydláždění části hřbito-
va, oprava kříže u kašny;

�  hřiště u dolní školy – vytvoření
veřejně přístupného dětského hřiště;

� lokalita „u stadionu“ – zasíťování
prvních stavebních parcel a s tím sou-
visející oprava a dostavba vodovodní-
ho řadu.

Na zmíněné akce se snažíme ales-
poň část potřebných peněz získat
z různých dotací. Rovněž plánujeme
opravu některé z místních komunika-
cí. Stále usilujeme o rekonstrukci hor-
ní školy z fondů EU, o prostředky jsme
opětovně žádali. Příslušnými orgány
v této věci dosud nebylo rozhodnuto.

Včelaření s tradicí

Když jsem pracoval na „Cestách ke
Svojanovu“, chtěl jsem si ověřit, jak je
to s Rohoznou na historických ma-
pách. Věřte, nevěřte, nic moc. Snad
pro tehdejší kartografy nebyla dost za-
jímavá, nebo v příslušném prostoru
nebylo na mapě místo pro další nápis,
přiznejme, že někteří autoři prostě
opisovali starší zdroje, nevím. Situace
se mění až v počátcích 19. století. Ten-
krát výrazně přibylo obyvatel výstav-
bou Nové Rohozné, „Familií“, obec
procházela údobím hospodářského
rozkvětu a dorůstala rozměrů největší
české osady tehdejšího Poličského
okresu. Zdokonalovalo se také země-
měřičství… Od těch dob se mapy bez
Rohozné neobejdou. Ale přece jen tu
je drobná záhada. Například na mapě
Království Českého Johana Walcha vy-
dané v Augsburgu roku 1828 a nejen

té, najdeme v pro-
storu, kde by Ro-
hozná měla být,
název Rossen, ač
již v roce 1803 byl
použit název Ro-
hozná. Řekněme
dobrá, co má být?
Ona maličkost, že
podobný název
z dějin zmizel.
Opravdu označo-
val dnešní obec?
Najdeme jej v ně-
kterém katastru, v dobových doku-
mentech? Byl jen omylem autora?

* * *
Když Maurice Trapp popisuje

„Hrad Svojanov a jeho okolí“ zmiňuje
se o dnes zmizelé pečeti obce Ro-
hozná: „Nejstarší obecní pečeť ukazuje

štítek s pěti puntíky (snad růžičkami)
a jednoduchou korunou nad nimi…
Nebude starší 17. století.“ O některých
informacích M. Trappa můžeme
úspěšně pochybovat, nejednou se oči-
vidně mýlí. Ale pochybnost je zaseta…

Miloš Král

Růžová Rohozná?

V roce 2008 uběhlo 85. let od za-
ložení organizovaného včelařství
v obci Rohozná. Spolek vzniklý v ro-
ce 1913 byl 68. v Českých zemích.
Dnes jsou rohozenští včelaři sou-
částí Základní organizace Starý Svo-
janov, která vedle již uvedených
obcí sdružuje Manovu
Lhotu, Svojanov, Trpín,
Studenec, Vítějeves, Bo-
huňov, a Dolní Lhotu. Má
42 členů, kteří obhospo-
dařují 331 včelstev.

Na rozvoj včelařství
každoročně přispívá
Pardubický kraj dotací
pro začínající včelaře.
V loňské roce ji v naší ZO
využil pouze jeden člen.
Na zlepšení zdravotního stavu na-
šich včelstev byly použity sponzor-
ské dary Obecních úřadů Rohozná,
Trpín, Vítějeves, Bohuňov, a firem
Agronea Polička a Zemědělská spo-
lečnost Vítějeves. Z těchto darů byly
zakoupeny 4 vyvíječe (s kompreso-
ry) a 8 masek pro zajištění bezpeč-
nosti obsluhy při aerosolování,
které (jak ukazují zkušenosti) je nej-
lepším prostředkem pro léčení
a udržování dobrého zdravotního
stavu včelstev.

Po zjištění výskytu včelího moru
v Jedlové nás postihlo mimořádné

veterinární opatření, neboť Ro-
hozná, Svojanov a Manova Lhota
spadají do ochranného pásma.
V souladu s metodikou kontroly
zdraví a vakcinace vydanou Minis-
terstvem zemědělství ČR pro r. 2008
byl z včelstev odebrán letní a zimní

směsný vzorek a odeslán
na bakteriologické vy-
šetření. Podle sdělení
Veterinární správy nebyl
ve vzorcích výskyt včelí-
ho moru zjištěn, čímž
se veterinární opatření
ruší. Na téma všeobec-
ného chovu včel byla
přítelem Pavlem Peter-
kou a přítelem Pavlem
Radiměřským uskuteč-

něna v Základní škole v Rohozné
přednáška.

Významného životního jubilea se
v letošním roce dožívá přítel Zdeněk
Kopecký z Manovy Lhoty /70/, pří-
tel Jan Horský z Vítějevse /75/ a pří-
tel Vladimír Dlouhý z Bohuňova
/85/. Jubilantům přejeme hodně
zdraví, štěstí a životního elánu do
dalšího včelaření a nám všem vče-
lařům mnoho úspěchů v letošním
roce.

Pavel Radiměřský,
předseda ZO ČSV Starý Svojanov



Strana 3

Z NAŠÍ FARNOSTIZ NAŠÍ FARNOSTIZ NAŠÍ FARNOSTIZ NAŠÍ FARNOSTIZ NAŠÍ FARNOSTI
Velikonoční zamyšlení …

Opět tu máme Velikonoce, které někdo oslavuje jako svátky jara, pro jiného to je pří-
jemně prodloužený víkend, ale pro křesťany jsou to nejdůležitější svátky roku. K jejich
oslavě se křesťané připravují v postní době, která začíná Popeleční středou – letos
25. února. Vrcholem je velikonoční triduum, které začíná večer na Zelený čtvrtek a kon-
čí v neděli oslavou Zmrtvýchvstání Páně – 12. dubna.

Při bohoslužbách vzpomeneme nejen historických událostí, které se odehrály téměř
před dvěma tisíci léty, ale uvědomíme si význam Kristovy oběti pro dnešní svět, pro
každého z nás. Neboť Ježíš zemřel na kříži i pro naše hříchy a získal spásu každému, kdo
v něho uvěří.

Společné bohoslužby v naší velké farnosti budou večer ve farním kostele sv. Petra
a Pavla ve Svojanově na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17,00 h. a tamtéž i na Bílou sobotu
ve 20,00 hodin. K odjezdu na bohoslužby bude vypraven zvláštní autobus a o jeho odjez-
du Vás budeme informovat obecním rozhlasem.

V neděli pak bude mše svatá v 10,30 v kostele sv. Erasima v naší obci. Všichni jste
srdečně zváni.

Za rohozenské farníky Jan Tomáš

V roce 2001 se naše obec spolu se
sousedními vesnicemi zapojila do
projektu „Kultura evropského ven-
kova“. Festival se konal v Bystrém za
mezinárodní účasti a Rohozná spo-
lu se Svojanovem hostila Španěly.

V roce 2008 se tento festival konal
ve Španělsku v obci Porrúa a my jsme

V kulturním programu vystoupil
soubor z Bystrého s Českou besedou,
soubor mladých děvčat předvedl po-
chod mažoretek a moderní tance.

Každá země nabízela na stáncích
své speciality. Český stánek byl velmi
bohatý, nabízelo se uzené maso, sýry,
tlačenka, utopenci, okurky, cukroví,
pivo, slivovice a upomínkové předmě-
ty z Bystrého, perníky, medovina,
hrníčky ze Svojanova a půďáky z Ro-
hozné, po kterých se jen zaprášilo.

Všichni jsme byli překvapeni atmo-
sférou akce, perfektní organizací
a vřelým, přátelským přijetím obyva-
teli obce Porrúa. Ubytováni jsme byli
v jejich rodinách, které se o nás po ce-
lou dobu pobytu staraly a doprováze-
ly nás. Byl to opravdu nezapomenu-
telný zážitek. Navázaly jsme krásná
přátelství, která neskončila jen poby-
tem.

Naše poděkování patří obecnímu
zastupitelstvu v Rohozné za zapojení
se a finanční přispění na tuto akci.
Přátelství mezi národy má jednodu-
chý recept: poznat se a šťastně žít ved-
le sebe.

Jaroslava Svobodová

Porrúa 2008 – přátelství existuje
měli možnost se tohoto zájezdu zú-
častnit. Zájezd ve dnech 16. 9. - 23. 9.
2008 zorganizovalo město Bystré pod
vedením starostky paní Jiřiny Leinwe-
berové. Za Rohoznou jsme se zúčast-
nily dvě, já, Jaroslava Svobodová
a Zdena Cupalová. Našim úkolem
byla prezentace našeho domova.

Rozhodly jsme se,
že za naší obec
upečeme, v celém
okolí proslulé, tzv.
„rohozenské půďá-
ky“. S pomocí
kamarádky Marie
Hromádkové jsme
jich napekly cel-
kem 117.

Festivalu ve Špa-
nělsku se zúčastnili
Španělé, Francou-
zi, Řekové, Dánové,
Češi a Němci.

Připomínáme občanům:
• Termín 31. 3. 2009 pro zaplacení poplatků za svoz komunálního odpadu

(popelnice), za psa a za užívání obecních pozemků.

• Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční 21. dubna
2009.

• Veškeré vysloužilé elektrospotřebiče máte možnost celý rok ukládat
v budově bývalé knihovny, a to po dohodě s pracovníky obecního úřadu.

• Do tohoto zpravodaje máte všichni možnost přispívat svými články, své
příspěvky můžete během celého roku odevzdávat na obecním úřadě
nebo zaslat elektronicky na adresu: starosta@rohozna.cz

• Každý pátek od 18,00 hodin v kinosále probíhá relaxační cvičení žen.
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Knihovna má v Rohozné svou tradici

SPORTU ZDAR
A FOTBALU ZVLÁŠŤ !

Členové Sportovního klubu se v zimní sezóně vě-
novali finančnímu zabezpečování jarní části fotba-
lových soutěží formou brigádnické výpomoci pří
pálení klestu a výstavby oplocení kolem nově vysá-
zených stromků. Dalším zdrojem příjmu bylo uspo-
řádání tradičního sportovního plesu. Svojí návště-
vou na tomto plese jste podpořili organizované
sportování v naší obci.

Herní příprava probíhala vzhledem ke klimatic-
kým podmínkám převážně ve sportovní hale ZŠ
Na Lukách v Poličce a v místním společenském
domě v Rohozné. Jarní část fotbalových soutěží star-
tuje v sobotu 28. března 2009  – muži zajíždí do
Boršova a po podzimu tak úspěšní dorostenci, kteří
jsou na prvním místě, jedou k prvnímu utkání do
Čisté. Žáci odehrají domácí turnaj v soutěži v neděli
13. června 2009.

V únoru jsme uspořádali pro celou veřejnost
plavecký den, tentokrát v Městských lázních v Bos-
kovicích. Areál plně vyhovoval všem věkovým kate-
goriím, účastníci byli velmi spokojeni. Škoda jen, že
jsme nenaplnili celý autobus, protože areál lázní
jsme měli pronajatý pouze pro sebe.

F . B.

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ OFS – JARO 2009

Historie Obecní knihovny v Rohozné se začala psát v listopadu roku 1920, i když první pokus
o její otevření, bohužel nezdařený, byl učiněn dávno před tímto datem, již v říjnu 1883. Impul-
sem pro její vznik bylo získání několika desítek svazků darem od státu, nemalým podílem přispěli
též obyvatelé a místní spolky. Prvním knihovníkem se stal pan učitel Jan Kysilka a knihovna byla
umístěna v učebně „horní školy“. Jak šel čas, knihovníci (vždy však z řad učitelů) se ve vedení
knihovny střídali. Namátkou lze jmenovat V. Kopeckého, M. Šabakovou nebo J. Jílka. Posledně
jmenovaný působil v knihovně do srpna roku 1945. To se odstěhoval do Svitav a knihovnu
převzal pan učitel L. Škranc.

Jeho zásluhou se dočkala nových prostor – byla přemístěna do přízemí „horní školy“ – a to
výrazně prospělo jejímu dalšímu rozvoji. Knihovna tehdy byla centrem a místem různých kultur-
ních a společenských akcí, stala se známou i mimo naši obec. Takovými aktivitami byly např.
návštěvy spisovatelů a básníků (K. Nový, O. Daněk, J. Urbánková, B. Březovský, J. Otčenášek
a.j.). V létě r. 1962 však L. Škranc přešel jako učitel do Svojanova, a tak se práce knihovníka ujal
pan učitel Václav Ondráček.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu školních dětí bylo nutné najít pro knihovnu nové pro-
story. Po různých peripetiích se knihovna přemístila do pronájmu do budovy č. p. 145. Mělo to být
provizorium trvající jen po tu dobu, než se vedení obce podaří zajistit prostory odpovídající význa-
mu knihovny. Knihovník V. Ondráček se záhy po tomto stěhování vzdal funkce pro své zaneprázd-
nění ve škole a jako knihovník nastoupil 1. 4. 1972 autor těchto řádků - František Báča.

I za ztížených podmínek se knihovně dařilo pořádat různé výstavky, jejích prostor využívaly
místní společenské organizace k pořádání svých setkání a schůzové činnosti. Nevyhovující pro-
story se však začaly neblaze projevovat na stavu knižního fondu. Po mnoha urgencích vedení
obce konečně rozhodlo o přemístění knihovny do budovy bývalých kanceláří JZD. K přestěho-
vání došlo v létě 1983 a uskutečnilo se díky nezištné pomoci čtenářů. Jenže, jak se později ukáza-
lo, ani tyto prostory nebyly žádná výhra. Zejména v zimě se obtížně vytápěly a trpěl jak personál,
tak knihy. Situace se opakovala. Teprve po dalších mnoha urgencích se knihovna v roce 2005
dočkala odpovídajících prostor v budově „horní“ a krátce na to „dolní“ školy.

Veřejnosti slouží v pondělí a v pátek v době od 15,30 do 17,30 hodin.    F. B.

Florbalový turnaj
V sobotu 28. února se v naší obci opět

uskutečnil florbalový turnaj, letos pod
novým názvem „Rohozenská tyčka“.
Protože jsme zaznamenali velký zájem
o tuto akci, rozhodli jsme se jejímu po-
řádání věnovat maximální pozornost.
Novinkou bylo umístění kamer do sálu,
což umožnilo sledovat hrané zápasy
i mimo hrací plochu. Turnaje se zúčast-
nilo celkem 12 týmů, čímž byl překročen
rekord v počtu účastníků. Ceny obdrželi
všichni hráči, první tři týmy dostaly di-
plom podle umístění v turnaji. Z celé
akce byl pořízen videozáznam.

A jak turnaj dopadl?
Na místě prvním Sehnal-team Svita-

vy, druhou pozici obsadil Hejl-team
Květná a třetí Andrlík-team Rohozná.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhod-
nocen Ota Veselý a cenu fair-play
Pospěch-team Brno.

Poděkování organizátorů za pomoc
při turnaji přísluší panu Petru Hořínko-
vi, Obecnímu Úřadu Rohozná, z firem
pak LeComp - Leoš Báča a hotelu Ota-
kar v Hamrech.

Organizátoři
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