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Vážení spoluobčané, chalupáři,
jménem Zastupitelstva obce Rohozná Vám všem přeji klidný a pohodový čas
adventu. Příjemné prožití vánočních svátků a Nového roku. Pevné zdraví, osobní
i pracovní úspěchy, spokojenost a radost ze života v roce 2016.
Starosta obce V. Židek

Informace z obce ……..
Všechny rozdělané akce, které jsme pro letošní rok měli naplánované, byly dokončeny nebo je právě v
těchto dnech dokončujeme. Bez větších komplikací proběhla výměna čtyř uzavíracích šoupat na hlavním
vodovodním řadu.
Do školní jídelny byl pořízen nový elektrospotřebič (pečicí pánev) a instalován plynový sporák z důvodu
nevyhovujícího stavu a také abychom mohli mít v provozu kuchyň i v případě, že dojde k neočekávanému
výpadku elektrické energie. Z tohoto důvodu byla pořízena, v rámci vybavení hasičské jednotky obce, i nová
elektrocentrála, která je schopna zajistit provoz nově instalovaného plynového tepelného čerpadla pro celou
budovu a zajistit tak její vytápění.
Komunikace před bývalou knihovnou na dolním konci byla zrekonstruována před pár dny a zbývá ještě
dokončit již započatou opravu hřbitovní zdi, kde se vyskytl problém s dodávkou krycích pískovcových desek,
které jsou na zdi a pilířích.
V letošním roce jsme ještě požádali o dotaci ze SFŽP (statní fond životního prostředí) na nákup kompostérů
a pořízení traktorového nosiče a dvou kontejnerů na likvidaci rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad.
Dotaci jsme obdrželi a tak od příštího roku budou pro potřeby obyvatel Manovy Lhoty umístěny v prostoru u
rybníčka kompostéry, kam budou moci obyvatelé Lhoty ukládat rostlinné zbytky ze zahrádek. Nebude už

třeba, aby byl tento odpad vyvážen do úvozu vedle komunikace, jak zde bylo doposud zvykem.
V současné době ještě zaměstnanci obecního úřadu dokončují práce na údržbě krovu v hasičárně, bylo
nutné odstranit ze všech trámů a prken kůru a následně se bude muset dřevěná konstrukce chemicky ošetřit
proti červotoči.
Naše nejnáročnější akce, zateplení, výměna oken, oddrenážování budovy a změna tepelného zdroje
(instalace nové topné jednotky, která je umístěna na střeše školního bytu a skládá se s plynového tepelného
čerpadla a stancionárního kondenzačního plynového kotle) na budově dolní školy, proběhla dobře, dotace
byla finančně vypořádána a ze strany stavebního úřadu bylo povoleno její užívání.
Bohužel, čeho jsme se nejvíce obávali a čemu se snažili zabránit se stalo a pro malý počet žáků přestala
fakticky škola v Rohozné fungovat. Pro školní rok 2015-2016 bylo nahlášeno celkem 12 dětí. V naší obci
bylo letos celkem 7 dětí, které mohly do první třídy nastoupit. Do naší školy se však nahlásily pouze děti 4.
Jde o celkem v naší obci běžný jev, kdy rodiče dávají přednost velkým školám v Pomezí, Poličce či v
Bystrém. Po nenadálém odhlášení dalších tří dětí se i několik ostatních rodičů rozhodlo přehlásit své děti do
jiných škol a tím vlastně naše škola svoji činnost skončila. Rohozenská škola poslední dobou fungovala jako
malotřídní, tzn. jedna spojená třída, která se dělila na dvě skupiny podle jednotlivých předmětů a každou
skupinu vyučovala jedna učitelka. Naše škola měla v rámci svých možností dobrou vzdělávací úroveň a děti,
které měly zájem se učit, při přechodu na jinou školu neměly problémy. Ovšem v situaci, kdy výhled do
budoucna, (na každý další rok by přicházely v úvahu dvě děti, které by do naší školy mohly nastoupit) a
skutečnost, že většina rodičů volí raději jiné školy v okolí, je fakticky nemožné školu v tak malé obci, jakou
Rohozná je, udržet. Nyní nám nezbývá než najít jiné využití části budovy, ve které škola fungovala. V této
chvíli uvažujeme o tom, že by se tato část budovy mohla využít pro byty s pečovatelskou službou pro seniory.
Ale je to zatím náš takový první nápad, jak smysluplně budovu využít.
Žádáme občany, aby si v souvislosti s nadcházející zimou a s ní související zimní údržbou komunikací
zajistili parkování automobilů mimo místní komunikace. Pokud budou automobily překážet nebo bude
problematické a nebezpečné kolem nich s pluhem projet, nebude v takovýchto případech a v těchto
úsecích zimní údržba prováděna. Děkujeme!
V. Židek
………………………………………………………………………………………………………………......

PODĚKOVÁNÍ…..
….manželům Heleně a Karlovi Benešovým z čp. 133 za darování stříbrného smrku, který bude letos
zdobit naši obec jako vánoční strom
.....panu Zdeňku Hamerskému z čp. 121, panu Pavlu Mauerovi z čp. 179, panu Miloslavu Stodolovi z čp.
180 a panu Petru Simonovi z čp. 181, za vstřícné a ochotné jednání při převodu pozemků pro obec.
…………………………………………………………………………………………………………………

Informace esemeskou
Vážení spoluobčané, dovolte mi vás informovat o možnosti přijímat aktuální informace, které jsou hlášeny
v místním rozhlase, také pomocí krátkých textových zpráv (SMS) na váš mobilní telefon.
Služba je určena všem, kteří mají o obsah hlášení zájem, a není povinná. Místním rozhlasem se bude hlásit i
nadále, tak jak jsme zvyklí!
Vadí vám, že je u vás rozhlas špatně slyšet, nerozumíte hlášenému slovu, nebo nejste v době hlášení
přítomni v obci? Nahlaste své telefonní číslo během měsíce ledna na obecním úřadě. Pokud se ukáže, že je o
službu z řad veřejnosti zájem, můžete od února přijímat hlášení i pomocí SMS. Službu hradí Obec Rohozná,
bude tedy pro občany zdarma.

Česko zpívá koledy
Letošní ročník vychází na 9. prosince 2015 v 18:00hodin.
Sraz zpěváků a všech, kteří chtějí tuto akci podpořit svojí účastí, je v 17:30h v parčíku u pošty.
Dobrou náladu s sebou, teplý nápoj bude připraven!

Poplatky za komunální odpad a
psa
Poplatky za komunální odpad na
rok 2016 lze zaplatit 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. 2016.
Částka za komunální odpad za osobu trvale
přihlášenou a za nemovitost pro chalupáře bude
zveřejněna po schválení na veřejném zasedání ZO,
které se uskuteční 11. 12. 2015. Bude vyvěšeno na
úřední desce.
Poplatek za psa zůstává beze změny. Částka za
prvního psa je 200Kč, za druhého a každého dalšího
300Kč. Viz. OZV č. 2/2012 schválené na veřejném
zasedání ZO Rohozná dne 14. 12. 2012.
J.H.

SDH Rohozná
V letošním roce jsme se opět zúčastnili okrskové
soutěže hasičů ve Vítějevsi. V kategorii mužů jsme
se umístili na 2. místě a v kategorii dorostu na 1.
místě. Také jsme letos oslavili 125 let založení
sboru, které jsme spolu s naší širokou veřejností
oslavili na hřišti SK Rohozná dne 5. července 2015,
kde byla k vidění mimo hasičské techniky i námi
pořádaná soutěž hasičských sborů, které přijaly naše
pozvání na tuto akci. Zde muži obsadili 1. místo a
naši mladí hasiči byli 3. V závěru celé akce se mohly
děti vydovádět v pěně, která vždy zaručeně potěší
nejen je, ale i rodiče.
Děkujeme členům naší výjezdové jednotky za práci
odvedenou při hašení velkého požáru zemědělského
objektu v horní části obce v srpnu letošního roku. Za
použití dýchací techniky se spolupodíleli na hašení
společně s profesionály. Následně objekt téměř 48
hodin hlídali, aby nedošlo k dalšímu prohoření a
vzplanutí okolních objektů. Jednou z posledních
akcí bylo v sobotu 31. října 2015 námětové cvičení dálková doprava vody. Vedla od dolního rybníku
směrem na Svojanov. Cvičení se zúčastnilo pět
hasičských sborů z okolních vesnic.
Již nyní pro vás připravujeme tradiční hasičský
ples, na který vás srdečně zveme. Krásný nový rok
všem přeje Sbor dobrovolných hasičů Rohozná.
Řehůřek Jan

70 let existence MŠ
v Rohozné
Trochu z historie MŠ:
Tradice předškolního vzdělávání sahá k datu 15.
9. 1945, kdy v naší obci započala výuka v právě
zřízené MŠ. Již v počátku navštěvovalo MŠ 38
žáků a první učitelkou byla Jiřina Kocandová.
Mateřská škola byla pod správou II. obecné školy.
Od 1. 9. 1955 se MŠ stala samostatnou institucí
a její správou byla pověřena učitelka Anna
Buchtová – Cupalová. Průměrně navštěvovalo
předškolní zařízení 28 dětí. Ve školním roce
1959-1960 bylo přihlášeno do MŠ 50 dětí.
Dosavadní prostory se staly nedostačující a tak
se postavila nová budova, která byla slavnostně
otevřena 29. 8. 1965. Děti zde byly rozděleny do
dvou tříd (oddělení).
V roce 2003 se opět MŠ vrátila pod správu ZŠ a
spolu vstoupily do právní subjektivity. Z důvodu
tohoto
sloučení,
z ekonomických
důvodů
(provozní náklady na budovu) a malého počtu
přihlášených dětí, se MŠ přestěhovala do nově
upravených prostor v budově ZŠ (2005). V těchto
prostorech je mateřská škola dosud.
Současnost: MŠ je v současnosti jednotřídní –
smíšená se 14 zapsanými dětmi. Úvazky a počty
pedagogických pracovníků se každoročně mění
dle počtu zapsaných dětí. Úklid zde zajišťuje
jedna školnice na zkrácený úvazek. Stravování má
mateřská škola zajištěno ve školní jídelně, kde od
1. 9. 2015 pracuje jedna kuchařka.
V tomto školním roce 2015/2016 probíhá
výchova a vzdělávání dětí MŠ podle nově
zpracovaného Školního vzdělávacího programu
s názvem „Poznávej a objevuj, celý svět si
zamiluj“. Tento vzdělávací program byl rozšířen o
plán logopedické prevence (prevence poruch
řeči), bylo zařazeno více environmentální
výchovy a základy polytechnického vzdělávání.
ŠVP odpovídá dnešním požadavkům na
předškolní vzdělávání a požadavkům České školní
inspekce. Děti se učí pracovat s některým
opravdovým pracovním náčiním nebo materiály
(hřebíky, kladívko, šrouby, matky, drát, nůž, pilník
apod.) s přihlédnutím k věku a šikovnosti dítěte.
Samozřejmě
se
zvýšeným důrazem
na
bezpečnost.
Bádají a zkoumají pomocí lupy,
mikroskopu a dalekohledu. Osvojují si nejrůznější
poznatky pomocí pokusů, které jim pomohou
najít odpověď na některé otázky. Učí se
experimentovat.
K tvořivým
činnostem
využíváme často odpadový materiál (papírové
ruličky, víčka od PET lahví, PET lahve, zavařovací

sklenice, staré noviny, časopisy, letáky). Tím
učíme děti možnostem dalšího využití těchto
materiálů před jejich recyklací, a ochraně přírody.
Zároveň ušetříme finanční prostředky za nákup
výtvarných potřeb.
I v toto školním roce plánujeme návštěvy
dopravního hřiště, výstav, muzeí, divadel a jiných
akcí dle nabídky v okolních městech. Budeme se
snažit zachovat i některé akce, které jsme
v minulých letech pořádali společně se základní
školou. Snad to zvládneme i sami. V tomto směru
bude záležet i na spolupráci s rodiči dětí a
s obecním úřadem, které budeme ke spolupráci
zvát. Bude to pro nás těžší než dřív, ale věříme,
že to půjde. Děláme to přece pro naše děti!!!
Autor: Vlasta Luňáčková, učitelka MŠ

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

Tradiční rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou
nadílkou
Jako každý rok i letos jste všichni srdečně zváni na rozsvícení vánočního stromu, které
se uskuteční 5. prosince 2015.
Program podvečera: v 16:00hodin se sejdeme v parčíku u pošty,
pošleme přání Ježíškovi rovnou do nebe a rozsvítíme vánoční strom.
Poté se přesuneme do Společenského domu, kde pro nás paní učitelka Luňáčková s
dětmi z MŠ mají připravený malý kulturní program, a necháme se překvapit, jestli i
letos přijde Mikuláš, čert a anděl s nadílkou. Celým večerem nás bude provázet DJ
Oldřich Slezák. Připraveno bude občerstvení a tradiční prodejní stánky.
Přijměte srdečné pozvání od členů kulturní komise

Systém shromažďování a odstraňování komunálních odpadů v obci Rohozná
Komunální odpad se třídí na složky:
 biologické odpady rostlinného původu (BRKO), papír, plasty včetně PET lahví, sklo, kovy,
nebezpečné odpady, objemný odpad a směsný komunální odpad, kterým se rozumí zbylý kom. odpad
po vytřídění.
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob umístěných po obci.
 U horní samoobsluhy, u požární nádrže, na dolním konci u čp. 92, pod parčíkem u pošty, nádvoří u
čp. 21, osada Manova Lhota.
 Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a opatřeny příslušnými nápisy. Biologické odpady
rostlinného původu, papír - barva modrá, plasty, PET lahve - barva žlutá, sklo bílé – bílá barva, sklo
barevné – barva zelená.
 Kovy v plastikových pytlích a biologický odpad rostlinného původu lze odevzdávat v nádvoří u
čp. 21, a to každý pátek v době od 10 do 15 hodin a to pouze za přítomnosti zaměstnance obce.
Do zvláštních sběrných nádob a sběrných pytlů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
 Objemový odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob. Např. koberce, matrace,…)
Sběr a svoz objemového odpadu je zajišťován jedenkrát ročně.

Obec Rohozná obdržela dotaci mimo jiné i na nákup sedmi kompostérů, které budou v příštím roce
umístěny do Manové Lhoty (5ks), jeden u stadionu a jeden na hřiště u školky. O jejich „funkčnost“ budou
dbát pracovníci obecního úřadu.
Obec není povinna trávu ze zahrádek svážet, ale určit sběrné místo pro její ukládání, což je možné osobně
v nádvoří čp. 21 za podmínek uvedených výše.
Děkujeme a velice si vážíme ochoty a práce těch spoluobčanů, kterým fyzická síla ještě stačí, a v blízkosti
svých nemovitostí udržují obecní pozemky. Tedy, sekají na nich trávu. Proto připomínáme možnost, že po
oznámení na OÚ nebo domluvě s pracovníky obecního úřadu trávu odvezou oni.
J. H.
…………………………………………………………………………………………………………………..

Pinckaři Vysočina přijeli obdarovávat
Sdružení Pinckařů Vysočina nemá s malým motocyklem zn. Pionýr, jak jsem si původně myslela, nic až tak
společného. Jsou to motorkáři a motorkářky tělem i duší a
jak jsem se na jejich webových stránkách dočetla,
„kubaturou nejdou pod šest set“. Jsou to velcí lidé, mají
velká srdce a smysl pro dobrou věc.
Parta těchto lidí pořádá v Nedvězím na Poličsku veřejné
společenské kulturní akce. Plesy motorkářů, Motorsrazy,
zkrátka zábavu pro všechny.
http://pinckari-vysocina.webnode.cz/novinky/
Výtěžky z nich potom věnují k obdarování lidí
s handicapem. Chtějí dělat lidem radost. 
7. listopadu 2015 jich přijelo do Rohozné udělat radost a
předat věcný dar rodičům Pepíka Beneše na dvacet
z nich. Přivezli pro Pepíka polohovací set Tomek v hodnotě 26 000Kč. Předání proběhlo na obecním
úřadě v dopoledních hodinách za přítomnosti starosty a místostarostky. Děkujeme!
J.H.
…………………………………………………………………………………………………………………..

Přijďte s dětmi do knihovny
Čas nelze zastavit. Generace našich prarodičů,
rodičů ale i naše, pro kterou byla kniha zdrojem
zábavy a ponaučení, pomalu odchází a tím také
postupně ubývá potencionálních návštěvníků naši
pěkné knihovny. Když se ptám po příčinách,
zjišťuji, že dnešní čtyřicátníci mají jiné priority, jak
trávit volné chvíle. Mladí si vše potřebné – dle
všeobecně preferovaného, troufám si tvrdit mylného
názoru - jednoduše seženou na internetu. Události
posledních několika roků dávají za pravdu těm
několika málo moudrým jednotlivcům, kteří říkají, že
člověk bez znalosti dějinných souvislostí svoje chyby
opakuje. Nebo je to jinak?
Letos byl knižní fond naší knihovny v rámci
výměnného knižního fondu obohacen o cca 180 knih.
Jde převážně o knihy zakoupené ze sdružených
prostředků obcí, náležejících pod naši střediskovou
knihovnu v Poličce. Naše obec zde díky podpoře
obecního zastupitelstva přispívá částkou 5 korun na
občana. Fond je rozdělen na dvě části a druhá byla
do knihovny doručena v druhé dekádě listopadu.
Také tento VF zahrnuje knihy všech žánrů: Z knih
pro děti je to nová knížka příběhů o Krtečkovi nebo
Nová dobrodružství mašinky jménem Tomáš. Pro
příznivce detektivních románů jsou k dispozici tituly
Nízký tlak od Sandry Brownové, Stalker od Larse
Keplera nebo Dívka v pavoučí síti, jejímž autorem je

David Lagercrantz. Svou knihu zde najdou čtenářky
romantických příběhů (Skadální manželství, trilogie
Padesát odstínů …, nebo novinka Táni KeleovéVasilkové Co to bude) i příznivci historie (Oldřich z
Chlumu od Vlastimila Vondrušky nebo čtivě napsaný
román Osvětimská knihovnice, jehož autorem je
španělský novinář a spisovatel Antonio G. Itture.
Nechybí ani nově vydané Dějiny města Poličky.
+ Knihovna nabízí i možnost získání zde různých
propagačních materiálů a měsíčník Jitřenka,
vydávaný MÚ v Poličce.
+ V sekci Regionální literatura mají čtenáři k
dispozici knihy a dokumenty z historie Rohozné a
okolních vesnic.
+ Nově jsou k dispozici svázané ročníky
předválečného měsíčníku Od Trstěnické stezky.
+ Nadále platí naše nabídka zprostředkování
meziknihovní výpůjční služby (využívané studenty)
+Zjištění historie Vaší nemovitosti od roku 1860.
Podklady k této možnosti knihovně poskytnul pan
PhDr. Miloš Král.
Návštěvníkům knihovny a stejně tak všem našim
spoluobčanům přejeme klidné a pohodové prožití
Vánočních svátků a do roku 2016 dobrou náladu
a co nejméně životních karambolů.
A nezapomeňte, že s úsměvem jde všechno líp.
Knihovník a jeho spolupracovnice.

Z historie……..
Co prozradily matriky?
(Svojanov za posledních Zárubů
z Hustířan)

domnívat, že zde již pobývala i Johanna se svými vlastními (snad Václavem
a Rudolfem) a možná i nevlastními dětmi (Annou a Maxmiliánem). Prvním
zmiňovaným dokladem je dar svícnů svojanovskému kostelu z r. 1664 s
nápisem W.A.R.Z.R., překládaným jako Václav a Anna Rašín z Rýzmburka.
A teď: kdo jsou dárcové a kterému kostelu byl dar určen? Vcelku jasný je
Václav Rašín a méně jasná je Anna - mohlo jít o zmíněnou starší nevlastní
sestru, i když nemůžeme vyloučit ani jeho manželku, lehkým výpočtem
zjistíme, že věk na manželství měl. Ale to by byla dost kluzká podlaha.
Pokud jde o kostel, můžeme být opět na vážkách: sice může jít o kostel ve
St. Svojanově - kostel sv. Petra a Pavla v městečku ještě nestál, je o více
než 100 let mladší - ale někteří autoři zde uvádějí kapli. A aby to nebylo
tak jednoduché, plně funkční byla i kaple na hradě. Jednak víme, že
Rašínové a jich hosté (i milostpán hrabě Záruba) nejednou byli za kmotry
místním lidem a těžko by opouštěli relativní pohodlí hradu, ale především
zápis z matriky v Bělé nad Svitavou (r. 1670) uvádí: „… stal se ten křest v
kapli na hradě Svojanově…“. Že byla na hradě kaple, není nic nového,
spíše je to ta její funkčnost…
Pokud jde o kmotry (byl o nich i článek v Rohozenském zpravodaji 2 /
2010), pomineme-li hraběte s manželkou, prvním byl urozený a statečný
rytíř Václav Rašín (v r. 1670), v 80tých letech se objevuje s Annou
Rašínovou, dále je to Rudolf Rašín s Helenou Rašínovou (o níž existuje
několik hypotéz) a konečně Fridrich Rašín (blíže neznámý, snad pohrobek
Jana Rašína).
Vydáme-li se do říše fantazie, byť ne nepodložené, pak si můžeme lehce
představit, že hrad žil v té době poměrně rušným, ač možná ne celoročním
životem. Stárnoucí a v tomto manželství bezdětná (není se čemu divit)
Johana Zárubová pečovala o své „dvorní dámy“ - za takovou můžeme
považovat Veroniku Konarovskou z Libanic (nepodařilo se ji určit, snad z
rodu Komarovských z Libanic, nevíme) - byla za kmotru několikrát a
podobně třeba urozenou pannu Ernestu Maxmilianu Limperskou (také
neznámou, možná správněji Limberskou, tedy z Pomezí, snad i
neurozenou), či některé mužské hosty - i ti chodili za kmotry.
Někdy v té době vzniká na hradě tzv. dům zbrojnošů, stavěný jakýmsi
rytířem Rašínem (podle pověsti) a právě tato stavba bývá uměle spojována
s obecně známou pověstí „O zlém Rašínovi“ (dle mého názoru „zlý“ Rašín
působil v Chotěboři - tam jezdí ve voze). Dodejme, že žádný z těchto Rašínů
nebyl hrabětem Zárubou přijat za vlastního či oficiálně jmenován do
nějaké funkce (správce apod. - alespoň podle současného poznání),
nicméně jako děti svojanovské hradní paní mohli být jako takoví do jisté
míry respektováni. Můžeme si vybrat ze všech tří, ale preferovat lze
Fridricha (byť iracionálně).
Rovněž stárnoucí hrabě Záruba, ač patrně o 13 let mladší než jeho
manželka, měl více starostí co hejtman Chrudimský a zřejmě rád předal
svojanovské starosti někomu mladšímu, ale to jsme opět v říši fantazie.
A co bylo po smrti manželů Zárubových (oba +1691), to si nechme na
někdy jindy. Není to nezajímavé: víte třeba, co spojovalo Svojanov s
„Babiččiným údolím“?

Matriky jsou historiky materiálem často opovrhovaným,
ale přesto využívaným, a to
především tehdy, když „ušlechtilejší“ zdroje, písemné
dokumenty, chybí. Přesto mohou přinášet nebo pomoci
upřesnit řadu zajímavých zjištění.Tak tomu je i s farními
matrikami Svojanova, od r.
1670 dostupnými v digitalizované, tedy obecně přístupné
podobě.
Toto období se z části kryje s
vládou posledních Zárubů z
Hustířan nad Svojanovským
panstvím.
Byl to především hrabě
Bedřich (Fridrich) Záruba z
Hustířan (*1633, +1691 na
hradě Žumberku, od r. 1657
pána
na
Svojanově)
s
manželkou
Johannou
Ostroměřskou z Rokytníku.
Zastavme se u této dámy. Jejím
prvním manželem byl Jan
Rašín z Rýzmburka (+1651?),
hejtman na Opočně. Ve
„Vypsání lidí živých …“ z
Opočna r. 1651 se píše :
Urozená
paní
Johanna
Rašínová (31 let), panna Anna,
dcera, (16let), Maxmilian
Rašín, syn neb. pána (19let),
Rudolf syn (4 roky), Václav,
syn (9 let).
Na Svojanově se první
„Rašínka“, coby kmotra pro
dítě Krištofa Kratochvíle J. M.
pána maštalím, objevuje 31. 7.
1661 : urozená panna Rašínka
Anna
Barbora
jménem (V článku použity některé informace z připravované práce „Svojanov za
Dr. Miloš
(matrika Bystré - podle paní R. posledních Zárubů z Hustířan)
Stejskalové) a lze se oprávněně Král
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SK Rohozná
Po ukončení soutěžního ročníku fotbalových soutěží
stál před námi stěžejní úkol a tím byla úprava hrací
plochy našeho stadionu. Zazněly různé návrhy, jak
toto provést. Nakonec bylo rozhodnuto zvolit
metodu provzdušnění trávníku, jeho pohnojení a
následně byl proveden osev speciálním trávním
semenem. Potom bylo nutné nově ošetřený trávník
pravidelně zavlažovat, což se ukázalo v letošním
parném létě jako dost zásadní. Vše se ale podařilo
zvládnout, za což je nutno všem, kteří se do plnění
tohoto úkolu svoji pomocí zapojili, veřejně
poděkovat.
Pro naše spoluobčany i chalupáře připravil klub ve
druhé polovině roku na stadionu tyto akce: Koncem
června Dětský den, v červenci „Stará garda“ sehrála
přátelský zápas s TJ Rudoltice, v listopadu
Svatomartinský lampiónový průvod. Ohlas mezi
návštěvníky byl pozitivní. Stejně tak bylo také
hodnoceno listopadové přátelské posezení hráčů i
příznivců ve Společenském domě v Rohozné. Do
konce roku máme v plánu ještě tradiční Vepřové
hody (termín 19. prosince 2015) spojené s
ochutnávkou a prodejem zabijačkových produktů a
specialit.
Fotbalový rok 2015/2016 začal zavedením nového

systému organizování a řízení
fotbalových soutěží známý jako
Fotbalová (r)evoluce. Příprava ke
zprovoznění systému nebyla
vůbec jednoduchá, administrátor
klubu předseda pan Vladimír
Židek se však se všemi nástrahami
dokázal obdivuhodně vypořádat a touto cestou
bychom mu chtěli vyjádřit naše poděkování.
K fotbalovým soutěžím pouze malé ohlédnutí.
Spojený žákovský tým TJ Pomezí/SK Rohozná podával
nevyrovnané výkony a figuruje po podzimní části v
polovině tabulky se ziskem 14 bodů.
Fotbalistům, hrajícím Qanto okresní přebor mužů, se
podzim nepovedl. Mužstvo celou soutěž provázela
spousta problémů vzniklých ať už z objektivních tak i
subjektivních příčin. Výsledkem nepovedeného
podzimu je tak umístění na samém konci tabulky.
Snad trochu pozitivní je, že ztráta na mužstva před
námi není propastná a že na jaře bude ještě o co
hrát.
Všem členkám i členům Sportovního klubu přejeme
klidné a pohodové Vánoce a pevné zdraví v roce
2016.
Za výbor SK – Báča František.

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

Vladimír Králíček

alias „ L a d i k“

Fotbalová parta šedesátých a počátku sedmdesátých let stála a padala s jejím manažerem,
správcem, trenérem (často i hrajícím) v jedné osobě - Vladimírem Králíčkem. Ale jakýpak Vladimír.
Pro všechny, kteří měli co do činění s fotbalem, to byl zkrátka „Ladik“ a bez ohledu na věk se mu
tykalo.
Kdyby někdo předložil pomyslnou „evidenci docházky“ a pověřil nás úkolem sesčítat čas, který
Ladik věnoval rohozenskému fotbalu, vypořádali bychom se s tím rychle. Vyhledali bychom dny,
které fotbalu nevěnoval, a těch bylo velice málo.
Zlomovým bodem v poválečném rozvoji rohozenského fotbalu a vlastně sportu vůbec byla
nepochybně výstavba stadionu. Na tu jsme vzhlíželi ještě dětskýma očima a tak obrázky v paměti
zůstaly jen v útržcích: haldy zeminy hrnoucí se před buldozerem, rostoucí stavba kabin pod
rukama našeho třídního učitele a zedníka v jedné osobě V. Škrance apod. V těch obrázcích se
střídají další tváře, ale postava Ladika je v každém.
Slavnostní otevření stadionu v roce 1961 však zůstalo v paměti naprosto jasně. Aby ne, když jsme
v něm v žákovské sestavě vystupovali. Fotbalová, volejbalová i atletická klání, okořeněná
vystoupením gymnastů ze Svitav, vrcholila exhibičním utkáním s ligovou Zbrojovkou Brno. Její
funkcionáři neskrývali obdiv nad malebností nového sportovního svatostánku, o čemž svědčí
projevený zájem o pronájem pro tréninková soustředění ligového mužstva. Až s odstupem času a
ve světle dnešních komerčně ovládnutých investičních akcí, často zahalených do podivných
výběrových řízení, doceňujeme, jaké heroické výkony zde odevzdali, většinou bez nároků na
finanční odměny, tehdejší průkopníci rohozenského sportu v čele s Vl. Králíčkem.
Když se každoročně se svými kamarády z jinošských let setkáváme na vánočním pivním
posezení, je samozřejmostí, že v průběhu nostalgického vzpomínání přijde řada na naše fotbalová
šedesátá léta. Dnes k nim ovšem vzhlížíme i z pohledu otázek, které nás tehdy nezajímaly, jako
např. kdo lajnoval hřiště, věšel a uklízel sítě, sekal trávu, pral dresy. Ano, střídali se prakticky

všichni, ale Ladik byl vždy u všeho a vše stíhal organizovat.
I když máme o celou generaci věkový odstup, i na nás zub času hlodá a o rohozenském sportu již
můžeme pouze klábosit u piva, nebo v lepším případě si zajít zafandit současné fotbalové gardě.
Jsme si ale jisti, že náš fotbalový učitel Vladimír Králíček, řečený „LADIK“, odkudsi nad
rohozenským stadionem vzkazuje: „Zachovejte v Rohozné fotbal!“
…………………………………………………………………………………………………………………..
Bod z cizího hřiště žádná tragedie, pro Ladika však ano.
Že si v kritice nebral servítky, o něm bylo známo. Jak
T a k o v ý b y l „ L A D I K“
ovšem vynadal sám sobě, nás překvapilo. A v kabině se
I. Nechtějte na mně vědět, o kterou neděli a o který všem omluvil, jakoby jeho věk nebyl dostatečnou omluvou.
okresní mistrák zrovna šlo, ostatně to není důležité. III. Ten rok jsme zrovna oslnivou sezonu neměli. Nejen to,
Autobus zastavuje na poslední zastávce na Familiích. nám hrozil sestup do třetí třídy. Jeden z posledních zápasů
Jako nejednou předtím panuje nervozita, že nás jede tak nás čekal v Opatově, který se naopak pohyboval v čele
akorát na jedenáctku. Nevadí, bude-li třeba, opět zaskočí tabulky a měl vystaráno. Ladik v autobuse hlídá bednu s
Ladik a z nehrajícího trenéra se stane nouzově hrající. pivem a důrazně upozorňuje: „Nesahat!“
Avšak co to, kde je Jindra Kozák, klíčový koncový útočník? V Opatově místo obvyklých pokynů v kabině nenápadně
Autobus se zvolna sune ke Kozákovým. Jindra na lešení odvádí opatovského trenéra. Vysvětluje naši prekérní
míchá maltu: „Když zedník jindy nemůže, takže dnes situaci a naznačuje, že její pochopení ze strany našich
soupeřů bychom nenechali bez ocenění. Je ovšem
nejedu“, oznamuje Jindra.
„Počkej chvíli“, dává Ladik pokyn řidiči a mizí. Za deset odmítnut se slovy, jak by před opatovskými diváky, mezi
minut je zpět a vede s sebou náhradního přidavače, který kterými bylo hodně z Opatovce, vypadali. Poločasový stav
se za pochodu převléká a přebírá lopatu. Jindra Kozák 3:0 pro Opatov nevěstil nic dobrého, přesto Ladik burcoval,
však už se převléknout nestíhá, což Ladik omlouvá: „Na abychom to nevzdávali. Nevím, co nás tehdy nakoplo, ale
v druhé půli jsme nasypali Opatovu čtyři góly a zápas
hřišti v modrákách hrát nebudeš.“
II. Prekérní situace s absencí několika hráčů nás postihla vyhráli. Sestup do třetí třídy postihl Opatovec.
také při výjezdu na zápas do Jaroměřic. Tentokrát to bylo o Pro nás byl okresní přebor zachráněn, což jsme cestou
to horší, že chyběl brankář a náhradník žádný nebyl. zpět zapili ušetřenou bednou lahváčů.
Bezvýchodná situace. Ne však pro Ladika. Přes svých P. S. Podobný kousek se po čtyřiceti letech podařil
pětačtyřicet křížků suše oznámil: „Do brány půjdu já.“ rohozenským klukům vloni.
Kupodivu Rohozná vsítila vedoucí branku a stav 1:0 trval IV. Vašek Báčů zahajoval stavbu rodinného domku. S
do poslední minuty. Bezradný soupeř vyslal poslední manželkou Danou hasili vápno, když přiběhl udýchaný
zoufalou střelu postrádající razanci i umístění. Ladik šel posel s Ladikovým vzkazem, že má jít hrát, neboť je málo
před pomalým míčem do pokleku, jenomže Ladikovo tělo kluků. Vašek zahodil hrábě, popadl kopačky a byl v tahu.
bylo ještě pomalejší a balon proklouzl mezi nohama do Vápno hasila Dana sama a Vašek pak večer hasil hrozící
manželskou krizi.
brány.

K nedožitým devadesátým narozeninám nestora rohozenského fotbalu
Ing.Miroslav Bačovský, František Šedaj, Václav Báča
_______________________________________________________________________________________________

Plesová sezona 2016

Myslivecký ples - 9. 1. 2016 hraje skupina Špunt Letovice
Sportovní ples - 13. 2. 2016 hraje skupina Mefisto Mohelnice
Hasičský ples - 20. 2. 2016 hraje skupina Qwalt Bystré
Srdečně zvou pořadatelé!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme všem, kteří svědomitě a správně třídíte odpad a odevzdáváte staré
elektrospotřebiče. Letos nám byla společností Ekokom poukázána částka 90 000 Kč a
společností Elektrowin 15 000 Kč za vytříděný odpad.

