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Dali jsme jim důvěru …… 
 

V předchozích ročnících Rohozenského 

zpravodaje jsme v rozhovorech 

představovali jednotlivé členy 

zastupitelstva obce.  Tentokrát se 

představuje nejmladší zastupitel 

v historii obce Rohozná Jan Tichý. 
 

Co Tě přimělo kandidovat? 

Zvědavost, zájem o dění v obci. 

Od voleb uběhlo tři čtvrtě roku, určitě 

jsi měl před volbami nějaký názor - 

představu o práci zastupitele, 

potkávají se Tvé představy s realitou? 

Po pravdě řečeno jsem ţádnou představu o 

práci zastupitele neměl, teprve nyní si dělám 

obrázek o této činnosti. 

Co bys změnil a co bys naopak neměnil? 

/mám, na mysli obec jako takovou, 

prostranství, kulturu..../ 
Neměnil bych kulturní dění v obci (zábavy, 

plesy, fotbal, pálení čarodějnic, hasičská 

cvičení…)  Pokud by to bylo v mé moci, snaţil 

bych se zabránit odchodu mladých lidí do měst 

(např. prodej stavebních parcel, zachování 

školy a školky, pošty, obchodu, lékaře a 

samozřejmě i hospody).  

Čemu se věnuješ ve volném čase? 

Mám rád sport (plavání, cyklistika, běţky, 

procházky se psem). Zajímám se také o 

astronomii a historii. Ale rád si také zajdu s 

kamarády na pivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Kdyby obec měla neomezené finanční 

prostředky, co bys Rohozné dopřál? 

Pokud bych měl neomezené finanční 

prostředky, dopřál bych Rohozné spravené 

cesty a silnice, koupaliště a tenisové kurty. 

Tak to ale není, je tu tvrdá realita, do 

čeho je dle Tvého názoru třeba peníze 

vkládat přednostně a co je méně 

podstatné? 

Přednostně bych vkládal peníze do opravy a 

údrţby komunikace a obce jako celku. Méně 

podstatná je zábava (koupaliště, tenisové 

kurty). 

Je čas dovolených,  kam rád jezdíš? 

Dovolenou trávím s přítelkyní. Rádi jezdíme 

na výlety po ČR, ale i do zahraničí. 

 Co  rád čteš? 

Zajímám se o literaturu faktu (historie, 

astronomie, naučné časopisy). 

 

Děkuji za rozhovor Jana Hartlová 

 
 

 

Jak jsme byli na výletě!!! 

 

 
 

Pod záštitou Obecního úřadu pořádáme 

kaţdoročně dva zájezdy pro veřejnost. 

 První Pro seniory a druhý Pro rodiče a děti. 

Ani letos tomu nebylo jinak. Zájezd pro 

seniory byl nasměrován do královéhradeckého 

kraje. Navštívili jsme Pevnost Josefov 



v Jaroměři, tam nás pan průvodce nejen poučil 

o historii a funkčnosti pevnosti ale i pobavil 

mnohdy trefnými výroky. Druhým návštěvním 

místem, kde jsme se dobře a dosyta naobědvali 

byl  Skanzen v Krňovicích. Zaloţili jej 

manţelé Zárubovi, kteří sem postupně 

převáţejí a rekonstruují historické budovy.  

Podorlický skanzen Krňovice je jediné 

muzeum tohoto typu v Královéhradeckém 

kraji. Soustřeďuje architektonické a technické 

památky regionu Královéhradecka, podhůří 

Orlických hor a Podkrkonoší. 

 Poslední zastávkou byl Zámek  Častolovice. 

Zámek je bohatý na původní inventář, neboť 

dcera po panovnících z rodu Sternbergů, 

Hraběnka Franziska Diana Phipps  

Sternbergová, které byl zámek v roce 1992 v 

 restituci vrácen, stále dotváří interiér dle 

vzpomínek z dětství, které v něm proţila. 

Výlet pro děti a rodiče nás zavedl do Zvole nad 

Pernštejnem a Dolní Roţínky. 

Převáţnou část dne jsme byli v Šiklově mlýně. 

Šiklův mlýn je velký areál ve westernovém 

stylu s bohatým celodenním programem. 

Shlédli jsme dvě akční divadla v Amfiteátru 

pod širým nebem. S názvem Šibenice a 

Westernová show. Během dne jsme se svezli 

po ţeleznici Divokého západu vláčkem Union 

Pacific, odváţní si nechali omotat hroznýše 

kolem krku, prošli Záhadným labyrintem. Ti 

méně odváţní poseděli v kavárně Café House, 

v baru U Hrobníka či Saloonu na něčem 

dobrém. Prohlédli zvěřince, indiánskou 

vesnici, rýţovali zlato v místní řece Bobrůvce. 

Moţnosti byly velké a kaţdý si přišel na své. 

Cestou zpátky jsme se ještě báli ve 

strašidelném hradě DraXmoor 

  

 

Děti byly neúnavné, bohatě ještě na poslední 

chvíli vyuţily dětského koutku se skákacím 

hradem. My dospělý uţ unaveni, jen dohlíţeli 

na bezpečnost a podávali občerstvení. 

Co napsat závěrem. Oba zájezdy byly pěkné, 

počasí nám přálo. Procestovali jsme zase 

kousek naší země a svojí přítomností potěšili 

ty, které vše stojí spoustu námahy a úsilí.  

Děkuji všem zúčastněným za příjemně 

strávené soboty, dobrou náladu a výdrţ. 

Hlavně před našimi seniory, klobouk dolů. 

Vţdyť nejstarší účastnici je  83let  a vše 

zvládla stejně výborně jako ti mladší. 

Tak zase za rok                  Jana Hartlová 

 

Z naší farnosti 

Letos jsme v Rohozné oslavili pouť ke 

svatému Erasimovi 5. června. Tato pouť se 

slaví vţdy první neděli po 2. červnu, který je 

v církevním kalendáriu zasvěcen právě sv. 

Erasmovi – biskupu a mučedníkovi, patronu 

rohozenského kostela. O jeho ţivotě není 

mnoho autentických zpráv, o to více o něm 

vypravují legendy.  

Jako biskup v Antiochii (dnešní Sýrie) byl 

za císaře Diokleciána nucen uprchnout před 

pronásledováním. Příštích sedm let ţil na 

vysoké hoře v Libanonu, kam mu jídlo nosil 

havran. Do svého biskupského úřadu se vrátil, 

kdyţ mu tak zjevil anděl. Avšak hned po svém 

návratu byl zajat, uvězněn a krutě mučen. Bylo 

mu rozříznuto břicho a konec střeva přivázán 

na rumpál či naviják. Nebyl však umučen 

k smrti, po krutém týrání ho v noci vysvobodil 

anděl. Kdyţ byl pak znovu dostiţen a mučen, 

Archanděl Michael jej zavedl do Itálie, kde ţil 

a působil jako duchovní správce ve Formii. 

I na cestě do Itálie se jeho víra ukázala 

pevnou a modlitba účinnou, kdyţ se v její síle 

utišila bouře, při níţ jeho lodi hrozilo potopení. 

Svatý Erasmus zemřel ve vysokém věku kolem 

roku 303 ve Formii. Jeho kult je znám od 6. 

století, od roku 1300 patří ke Čtrnácti svatým 

pomocníkům.  

Je patronem námořníků, provazníků, 

soustruţníků a tkalců. Je vzýván při bolestech 

břicha a porodních bolestech, při křečích a 

kolikách. Rovněţ je patronem domácích zvířat, 

ochráncem při dobytčím moru. S jeho jménem 

je spjato město Gata u Neapole, kam byly 

v 9. století převezeny jeho ostatky – místní 

dóm nese jméno SAN ERASMO. Svatý 

Erasmus je nejčastěji zobrazován při svém 

mučení – s navijákem nebo šídly za nehty. 

Obvyklé je také jeho znázornění jako biskupa 

– s berlou a mitrou.  

Při poutní bohosluţbě ke sv. Erasimovi 

byla návštěvnost našeho kostela větší neţ při 

jiných nedělích v průběhu roku. Zájem lidí o 

mši svatou vzbudila nejen místní pouť, ale téţ 

svátek Seslání Ducha Svatého, který je 

vyvrcholením a završením právě proţité doby 

velikonoční.  

Ani letos na rohozenské pouti nechyběly 

tradiční atrakce pro děti i dospělé – kolotoč, 

houpačky, střelnice … Počasí bylo příznivé. 

Tak byla pouť příjemným svátečním dnem 

nejen pro ty, kteří se zúčastnili bohosluţby. 

                                  rohozenští farníci  



   Co bylo ve škole 
 

   Skončil další školní rok a my 

opět vzpomínáme, co jsme v 

jeho průběhu zaţili. Všechny 

děti se samozřejmě pilně učily, 

některé rády, některé méně rády, 

některé líp, některé hůř – jako v 

kaţdé jiné škole. A co dalšího 

ještě zaţili si můţete přečíst v 

následujících řádcích. 

Září: 2. září začala pracovat 

školní druţina. Paní 

vychovatelka Gerišerová se s 

plným nasazením pustila do 

práce a děti byly nadšené, ţe si 

ve škole mohou spolu hrát.  

Říjen: Škola i školka společně 

navštívila svitavské kino 

Vesmír, aby shlédla divadelní 

představení Příběhy včelích 

medvídků. Představení se všem 

moc líbilo a písničky Na políčku 

v jetelíčku a další si ještě dlouho 

potom zpívali.  

Listopad: Druţina uspořádala 

výlet do Poličky do muzea na 

výstavu „Jak náš pradědeček s 

prabábi ourodu hojnou z pole 

sklízeli...“. 

Prosinec byl ve znamení příprav 

na Vánoce: Začalo to 

Mikulášskou besídkou v 

sokolovně. Pak jsme připravili 

Vánoční dílničky, kde spolu s 

dětmi vyráběly vánoční ozdoby, 

přání a cukroví i maminky a 

babičky. Vlastnoručně vyrobené 

drobnosti prodávaly děti na 

školním trhu, který se konal po 

tradiční Vánoční besídce.  

Leden: Školáci a předškoláci 

jeli dvakrát do Poličky na zimní 

stadion bruslit. 

Únor: 8. února začalo plavání. 

Ţáci školy měli povinnou 

plaveckou výuku v rámci 

vyučování, děti z mateřské školy 

jezdily na tzv. předplaveckou 

výuku. Někteří absolvovali 

všech devět lekcí, některým 

plavání bohuţel narušila 

chřipka. Svůj účel ale plavecká 

výuka splnila – někteří se 

naučili plavat, někteří se v 

plavání zdokonalili a ti nejmenší 

alespoň ztratili strach z vody. 

Březen:  Velký úspěch jsme 

zaznamenali v mezinárodní 

matematické soutěţi Klokan. 

Honza Svoboda a Štěpán 

Hartl  ze třetí třídy vypočítali 

ve své kategorii všechny 

příklady správně. Kluci mohou 

být hrdí, protoţe se zařadili 

mezi 17 vítězů z celého 

Pardubického kraje. 

Gratulujeme!  

V Poličce v Tylově domě jsme 

si poslechli a zazpívali písničky 

Jaroslava  Uhlíře v programu 

Hodina zpěvu a zkoušení. Děti 

téměř všechny písničky znaly, 

takţe si je zpívaly společně s 

panem Uhlířem. Program se 

nám moc líbil, ale přesto jeden 

chlapec z první třídy 

poznamenal: „Škoda, ţe to 

nejsou Kabáti.“  

Duben: Byli jsme ve 

svitavském muzeu na výstavě 

dětských výtvarných prací s 

názvem Oči dokořán. Ve 

výborně připraveném programu 

děti samy kreslily, seznámily se 

některými výtvarnými 

technikami, hledali obrázky 

nebo motivy na obrázcích.  

Další akcí byl Výlet do 

středověku, který absolvovali 

jen ţáci 3., 4. a 5. třídy. 

Pořádalo jej poličské muzeum.  

Jako uţ několikátý rok i letos 

jsme uspořádali sběr papíru. 

Výtěţek škole pomůţe uhradit 

některé aktivity pořádané pro 

děti.  

Květen: Konala se besídka ke 

Dni matek,  na které vystoupily 

děti s pásmem básniček a 

písniček. Všem maminkám také 

připravily dárek. Maminky 

dostaly kytičku, kterou jim 

věnovala obec Rohozná.  

Červen: Tento měsíc je na 

různé činnosti mimořádně 

bohatý. 1. června jsme společně 

oslavili Mezinárodní den dětí 

zábavnými hrami a soutěţemi 

na hřišti. S organizací pomáhaly 

maminky dětí, kterým touto 

cestou velmi děkujeme.  

7. června jsme jeli na školní 

výlet – program Cesta sýra 

proběhl na kozí farmě a děti 

viděly a zkusily si, jak vzniká 

sýr.  

Děti ze školy i ze školky 

zkoušely své „řidičské umění“ v 

Poličce na dopravním hřišti. 

23. června jsme ve škole 

uspořádali výstavu výtvarných 

prací vytvořených za celý školní 

rok. Kdo měl odvahu, mohl 

tento den zůstat ve škole přes 

noc. Večerní hru ale bohuţel 

zkazilo špatné počasí.  

Předposlední červnový den se 

děti vydaly prozkoumávat okolí 

Rohozné. Školka došla na hrad 

Svojanov, školáci aţ ke 

stašovskému lomu. Pěšky!  

A pak se 30. června všechny děti 

rozprchly, aby si od školy 

odpočaly a načerpaly nové síly 

na září. 

 

EU peníze školám 
 

V dubnu tohoto roku poţádala 

ZŠ a MŠ Rohozná o dotaci z 

Operačního programu 

Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Z 

nabídky tzv. šablon, tedy aktivit, 

na které je moţné finanční 

prostředky čerpat, jsme vybrali: 

1. individualizace výuky 

cizích jazyků 

2. inovace a zkvalitnění 

výuky v oblasti 

přírodních věd 

3. vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků. 

Máme přislíbenu částku 300 094 

Kč, kterou můţeme čerpat v 

následujících dvou školních 

rocích. Dotace je určena na 

nákup a vlastní výrobu učebních 

pomůcek a materiálů, na plat 

učitelky na   rozdělení třídy při 

výuce angličtiny a na vzdělávací 

semináře a kurzy pro učitele.  



Hlášení a činnost  SDH  

 

 

 

 

 

 

V úterý 5. 4. 2011 v 18,57h byl naší jednotce 

vyhlášen poplach. Jednalo se o poţár střechy 

rodinného domku v katastru naší obce. Poţár 

byl díky včasnému zásahu majitelky a 

duchapřítomnosti sousedů z velké části uhašen 

jiţ před příjezdem jednotky. Opět se potvrdilo, 

ţe nebýt lhostejný ke svému okolí je velkým 

přínosem.  Naše jednotka provedla dohašení, 

částečné vyklizení půdy a rozebrání zasaţené 

střešní konstrukce. 

Dne 30. 5. 2011 jsme se zúčastnili cvičení 

s cisternou na hradě Svojanově, jednalo se o 

simulaci poţáru části budov a naším úkolem 

bylo dovést vodu na poţářiště.  

V sobotu 18. 6. proběhla okrsková soutěţ ve 

Vítějevsi. Naše umístění v soutěţi nemohla být 

lepší.  V kategorii ţáků i muţů jsme obsadili 

první místa. Muţi k velkému překvapení 

všech, neboť konkurence byla silná.  

Tradiční hasičské cvičení se konalo 2. 7. 2011 

od 17,00h u dolního rybníka. Přihlíţející mohli 

vidět dálkovou dopravu vody pomocí 

stříkaček. Vodu jsme táhli od rybníka k lesíku 

na Draha, kde se po Rohozensku  říká U 

hruštičky. Cvičení se účastnilo pět sborů. 

Cvičení, bylo zakončeno, nástupem sborů, na 

parketě u Háje a předáním ocenění členům  

SDH Rohozná za věrnost po 10 a 20 letech u 

sboru. Nechyběla tradiční taneční zábava. 

Za zmínku jistě také stojí provedené práce 

v hasičárně. Vymalovali jsme jedno garáţové 

stání a vyměnili porouchanou vodovodní 

pumpu. 

 

Osvědčení o Úspoře emisí 
Obec Rohozná 

I.D.: 00277274 

Díky rozvoji a provozu systému tříděného 

sběru a recyklace vyuţitelných sloţek 

komunálních odpadů, včetně obalových, 

jste ve spolupráci se společností EKO – 

KOM, a.s. přispěli ke zlepšení ţivotního 

prostředí a sníţení „uhlíkové stopy“.  

 

 

 

 

 

 

 

Úspora, kterou jste dosáhli, představuje: 

Emise CO2 ekv. 

 

23,726 tun 

Úspora energie: 

590 986 MJ 

 

 

 

Ing. Zbyněk Kozel 

generální ředitel EKO – KOM, a.s. 

Větrná smršť  
V neděli 10.7.2011 kolem čtvrté ráno se 

přehnala přes naší obec silná bouře. Dolní 

konec zasáhla mimo krup a prudkého deště i 

větrná smršť, která poničila  mnoho vzrostlých 

stromů, které léta zkrášlovaly krajinu.  Během 

větrného běsnění se rozlomil moţná 150-letý 

javor u „Bartuškových“, letitý jasan 

v křiţovatce u zrcadla a za „Hejníčkovými“, 

doslova padla alej vzrostlých topolů u 

bývalých drůbeţáren, několik stromů na hrázi 

u rybníka, vzrostlý okrasný smrk v zahradě 

ing. K. Beneše a řada ovocných stromů 

v našich zahrádkách. Poničeno bylo el.vedení a 

obecní rozhlas, rozházené byly i některé 

střechy, na silnici zůstaly nánosy bláta,  štěrku, 

větvě, někteří jsme přišli o květinovou 

výzdobu a  o úrodu na zahradě. Svoji sílu vítr 

ukázal i v nejbliţších lesích, kde zůstalo 

mnoho polomů. Na stránkách obce 

www.rohozna.cz  je umístěna fotodokumentace 

o následcích bouře a částečně i o likvidaci 

škod.   

Kdyţ jsme se tehdy po ránu jako sousedé sešli 

a shlíţeli, co se vlastně stalo, naznali jsme, ţe 

v té hrůze jsme měli přece jenom štěstí v tom, 

ţe ţádný z padajících stromů nezachytil dům a 

ţe nebyl  nikdo zraněn, protoţe někde to bylo 

opravdu  o „fous“. Leckdo se ani netajil 

pocitem, ţe se bál.   I.Ţidková 

http://www.rohozna.cz/


 

Připravujeme ……. 
 Od října letošního roku připravujeme kurz výuky anglického jazyka.  Kurz bude rozdělen dle zájmu 

veřejnosti, pro začátečníky a pokročilé. Vyučovat bude rodilá řečnice paní Heimerle.  

Bližší informace a předběžné přihlášení u paní Heimerle na tel:739434223 
 

Informace z činnosti SK Rohozná 
 

Fotbalové soutěţe sezóny 2010-2011 skončily 

koncem června a náš fotbal při jejich hodnocení 

nedopadl moc dobře. 

 

Ţáci skončili v konečné tabulce na čtvrtém místě 

se ziskem 22 bodů a bilancí 7 výher,1 remiza a 

16 poráţek. V ročníku 2011-2012 bude v soutěţi 

hrát sedm muţstev,hrát se bude čtyřkolovým 

způsobem a na domácím hřišti budou hrát ţáci 

vţdy v sobotu 2 hodiny před utkáním muţů. 

 

 Výkon a výsledky muţů v jarní části soutěţe 

nelze hodnotit jinak, neţ jako velké zklamání. 

Po základní části soutěţe muţstvo skončilo na 

šestém místě a bylo nuceno hrát baráţová utkání 

o zachování své účasti ve III Tř.i pro nový 

soutěţní ročník,coţ se podařilo. 

 

Fotbalové soutěţe v ročníku 2011-2012 zahajují 

jiţ 13.srpna ,podzimní část končí 

5.listopadu.Vzhledem ke skutečnosti,ţe se 

připravuje GO umyváren a WC 

v kabinách,budou mít fotbalisté k dispozici 

omezený prostor.Jak dlouho opravy potrvají 

bude záleţet také na přístupu hráčů a členů 

sportovního klubu k prováděným opravám. 

 

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 jiţ 100 let. 

 

 Členové sportovního klubu  společně se všemi 

obyvateli naší obce si toto výročí připomenou 

v sobotu 6.srpna. Tento den totiţ proběhne na 

místním stadionu   společenská akce. Hlavními 

aktéry budou fotbalisté našeho klubu  a  členové 

Menšíkovy fotbalové jedenáctky z Brna a jejich 

hosté. Program bude zahájen ve 14 hodin . 

 

Malá připomínka na závěr - pokud by měl někdo 

z občanů písemnosti,případně fotografie,spojené 

s tělovýchovnou činností v létech 1910 aţ 1990 

a zapůjčil je výboru SK k uspořádání výstavky 

z historie tělovýchovy v Rohozné ,bude velice 

vítán.     František Báča 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R U H L Á Ř S T V Í 

MITÁŠ – SUCHÝ 
Provozovna:Starý Svojanov /rozcestí/ 

Vyrábíme: Dveře,  

                  Okna, Euro okna, 

                  Schodiště, Ploty, atd. 

                  Nábytek z masivu, lamina 

Kontakt:   Mitáš Karel, Rohozná 150 

                  Tel: 732 617 902 

Pocházím z obce Rohozná a rád 

bych zde koupil pozemek ( louka, 

pastvina, orná  půda, zahrada).  

Pozemek může být i v pronájmu, 

který zachovám i po změně  

vlastníka.  Prosím  nabídněte. 

 

Telefon 605 526 147 
 

náklady na tisk tohoto zpravodaje č. 3/2011 byly hrazeny sponzorem 


