ROHOZECKÝ
ZPRAVODAJ
2018
Vážení spoluobčané,
společně jsme rozsvítili vánoční stromeček a vánoční svátky již
klepou na dveře. Opět se přiblížil konec roku a určitě se všem
zdá, že utekl o hodně rychleji, než roky předcházející. Venku
to tak sice nevypadá, trošku se vytrácí ta krásná bílá atmosféra
vánoc, ale myslím si, že jsme si na takové počasí už zvykli,
a že si tím nenecháme zkazit vánoční náladu. Vánoce jsou
chvíle, kdy člověk bilancuje, co všechno se mu povedlo v právě
končícím roce a zároveň se již dívá dopředu s očekáváním, jaký

bude právě přicházející rok nový. Pokuste se na chvilku zastavit
v každodenním shonu a dopřejte si chvíle klidu a pohody se
svou rodinou a přáteli. Užijte si vánoční svátky i začátek nového
roku 2019. Dovolte mi, abych Vám jménem svým a rovněž
jménem Zastupitelstva obce Rohozec popřál krásné a příjemné
prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí, pracovních
i osobních úspěchů.
Mgr. Jan Kramář, starosta

Adventní koncert v kostele sv. Máří Magdalény
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Okolí Rohozce - pokračování
Politické i hospodářské změny, k nimž došlo po vzniku první republiky,
znamenaly další proměnu podnikatelského prostředí v zemědělství a na
venkově. Pozemková reforma z 20. let 20. století rozdělila, s výjimkou
tzv. zbytkových statků, velké pozemky mezi malorolníky a bezzemky.
I přes intenzivní zemědělské obhospodařování polí a dalších kultur
byla celková krajinná mozaika až do 50. let 20. století složena převážně
z drobných ploch s řadou mezí a předělů. Rozvoj zemědělství byl
i v této době provázen regulacemi vodních toků a melioračními
úpravami zemědělských pozemků. Úsilí o posílení celkové rentability
zemědělství, jakož i dalších složek venkovské ekonomiky nedokázalo ani
v podmínkách zdejšího úrodného kraje zabránit postupnému snižování
hospodářského významu venkova. Sílící odliv venkovského obyvatelstva
do měst se dále prohloubil v období po druhé světové válce.
Nástup centrálně řízeného hospodářství, proklamujícího negaci
předchozího vývoje a opírajícího se o direktivní způsoby řízení, zásadně
poznamenal krajinu v druhé polovině 20. století. Kolektivizace a postupný
přechod zemědělství k velkovýrobním formám byly spojeny s další
zásadní přeměnou obrazu krajiny. V rámci souhrnných pozemkových

úprav a dalších opatření podporovaných státem byla pole scelena do
velkých lánů, kterým musela ustoupit většina krajinných předělů – mezí,
remízů, alejí, polních cest i drobných vodotečí. V rámci melioračních
programů a náhradních rekultivací došlo k velkoplošnému odvodňování
krajiny a na druhé straně k výstavbě závlahových soustav. Mimo
intravilán obcí vyrostly rozsáhlé objekty zemědělské velkovýroby. Plochy
obtížně přístupné pro těžkou mechanizaci naopak samovolně zarůstaly.
Péče o strukturní krajinné prvky byla zanedbávána, krajina se stala
z hlediska naplňování mimoprodukčních funkcí opomíjeným sirotkem.
V těsné blízkosti Chotusic byla již v poválečném období zřízena vojenská
letecká základna. Výstavba nedaleké tepelné elektrárny ve Chvaleticích,
uskutečněná v druhé polovině sedmdesátých let, byla mj. provázena další
úpravou Labe pro plavební využití.
Zdeněk Lipský a kol. - Vývoj krajiny Novodvorska
a Žehušicka ve středních Čechách,
upravil: Mgr. Jan Kramář

25 LET OD OSAMOSTATNĚNÍ OBCE
Je to již čtvrtstoletí od doby, kdy se po více než 33 letech vrátila
samospráva do naší obce. Je to požehnaný čas, kdy se mnohé změnilo
k lepšímu. Elektrické vedení je dnes pod zemí, obecní rozhlas se
modernizoval, byla dokončena plynofikace, vybudována obecní
kanalizace, pracuje se na vodovodu, hřbitovní zdi a márnice mají nové
omítky, stejně tak zeď kolem kostela, nově byla vybudována hřiště pro
děti, fotbalové i hřiště na volejbal, nohejbal a tenis, vznikl taneční letní
parket s kvalitním zázemím a z bývalé staré školy je teď kulturní dům
s novou fasádou a střechou. Budova obecního úřadu, garáž hasičů,
knihovna a klubovna mládeže je celkově zateplená s novou fasádou, na
dvoře stojí nový sklad. Vše je vybudováno s přispěním různých dotací.
Čilý společenský ruch je popisován v jiných částech tohoto zpravodaje
a důkazem spokojeného života je i nárůst počtu obyvatel z 240 na
dnešních 300.
Cesta k opětovnému získání samostatnosti nebyla lehká a ani počáteční
období po 1. obecních volbách. Krátce po „sametové revoluci“

žádaly mnohé obce o obnovu samostatnosti mnohdy ukvapeně
a nepřipraveně. Tomu jsme se naštěstí vyhnuli a po roce příprav mohli
podniknout právní kroky. Ve střediskové obci Svatý Mikuláš nové
obecní zastupitelstvo nebylo nakloněno ke změnám, ale naši zástupci
trvali na oddělení.
Bylo třeba zajistit majetkové vypořádání, připravit kandidáty pro nové
volby, připravit kancelář pro Obecní úřad a vše projednat na Okresním
úřadě a Ministerstvu vnitra. Základní podmínkou bylo referendum,
které bylo vyhlášeno začátkem roku 1993. Výsledek byl jednoznačný.
Více jak 85 % občanů samostatnost požadovalo a pouze 15% se
samostatnosti obávalo.
Po prvních místních obecních volbách bylo z 35 kandidátů zvoleno
9 a starostou se stal Pavel Suk. Jak jsem se již zmínil, začátky nebyly
lehké, ale počáteční nadšení obyvatel pomohlo Rohozci znovu oživnout
a dobře se zde žije.
Pavel Suk

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA
1993
Suk Pavel – starosta
Ing. Havránek Jaroslav – místostarosta
Blanka Bížová – komise kontrolní
Josef Šebor – komise finanční
Jaromír Erbal – komise veřejného pořádku
Jaromír Koudelka – komise zeměď a život. prostředí
Stanislav Havránek – komise kulturně sociální
Miloš Hubáček – komise stavební
Antonín Radla
hospodářka úřadu – Jana Radlová
1994-1998
Pavel Suk – starosta
Jaromír Erbal – místostarosta
Stanislav Havránek
Miloš Hubáček
Antonín Radla
Věra Patočková
Václav Horák
hospodářka úřadu – Blanka Bížová

1998-2002
Pavel Suk – starosta (od 1.8.2001 místostarosta)
Mgr. Jan Kramář – místostarosta (od 1.8.2001 starosta)
Alena Šindelářová
Antonín Radla
Jaromír Vojáček
Václav Horák
Zdeněk Bláha
hospodářka úřadu – Blanka Bížová

2006-2010
Mgr. Jan Kramář – starosta
Ing. Vladimír Michálek – místostarosta
Jaromír Vojáček
Alena Šindelářová
Ing. Břetislav Vařečka ml.
Ing. Jiří Vaníček
Václav Horák
hospodářka úřadu – Ing. Olga Hynková

2014-2018
Mgr. Jan Kramář – starosta
Ing. Vladimír Michálek – místostarosta
Ing. Jiří Vaníček
Ing. Břetislav Vařečka
Jaromír Vojáček
Jana Králová
Petr Vařečka
hospodářka úřadu – Ing. Olga Hynková

2002-2006
Mgr. Jan Kramář – starosta
Alena Šindelářová – místostarosta
Ing. Jiří Vaníček
Jaromír Vojáček
Ing. Břetislav Vařečka ml.
Vladimír Steklý
Václav Horák
hospodářka úřadu – Blanka Bížová
od října 2004 Ing. Olga Hynková

2010-2014
Mgr. Jan Kramář – starosta
Ing. Vladimír Michálek – místostarosta
Ing. Jiří Vaníček
Ing. Břetislav Vařečka
Jaromír Vojáček
Jana Králová
Petr Vařečka
hospodářka úřadu – Ing. Olga Hynková

2018
Mgr. Jan Kramář – starosta
Ing. Vladimír Michálek – místostarosta
Ing. Jiří Vaníček – finanční výbor
Ing. Břetislav Vařečka – kontrolní výbor
Jaromír Vojáček – zemědělská komise
Jana Králová – kulturní komise
Petr Vařečka – pořádková komise
hospodářka úřadu – Ing. Olga Hynková
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Kde máme příbuzné…
Hrubý Rohozec
Hrubý Rohozec je část města Turnov v okrese Semily. Nachází se na
severu Turnova. Je zde evidováno 18 adres. Trvale zde žije 71 obyvatel.
Dominantou čtvrti je zámek Hrubý Rohozec.
Hrubý Rohozec leží v katastrálním území Daliměřice o výměře 2,76 km2.
Geologická a paleontologická lokalita
V prostoru mezi zámkem a železniční tratí je vysoká skalní stěna, tvořená horninami jizerského souvrství české křídové pánve - jemnozrnnými,
vápnitými pískovci s nepravidelnými čočkami tvrdých, jílovito-písčitých
vápenců. Tento odkrytý profil je charakterizován jako geologická lokalita
národního významu a paleontologická lokalita mezinárodního významu,
neboť je bohatým nalezištěm fauny středního turonu. Kromě mlžů se zde
vyskytují amoniti Lewesiceras peramplum a Scaphites geinitzi, dále nautilidi Eutrephoceras sublaevigatus a Deltocymatoceras rugatus, ježovky
Cardiaster anachytis, Micraster michelini a Hemiaster plebeius, raci rodu
Protocallianassa a plži rodů Turritella a Leptomaria. Také je zde možno

nalézt ramenonožce, serpulidy, mechovky, živočišné houby a rovněž velké schránky amonita Lewesiceras peramplum a stratigraficky významného mlže Inoceramus (Inoceramus) lamarcki, přičemž tyto schránky
mohou být až 1 metr velké.
Základní informace
Charakter sídla – část města
Počet obyvatel – 71 (k 1.1.2001)
Domů – 18 (k 1.1.2009)
Lokalita
PSČ – 511 01
Součást obce – Turnov
Okres – Semily
Historická země – Čechy
Katastrální území – Daliměřice (2,76 km²)
Zeměpisné souřadnice – 50°35´55“s. š., 15°9´11“ v. d.
Mgr. Jan Kramář

Amerika po čtvrté a zase jinak
Letos jsem se opět vydal na cesty do Ameriky, bylo to už po čtvrté, co jsem
tam strávil celé léto. Moje první zastávka byla v prosluněném Los Angeles
v Kalifornii, kde na mne čekal kamarád s půjčeným autem a plánem projet
stát Oregon, který se nachází na západním pobřeží severně od Kalifornie.
Pobřeží Oregonu, na rozdíl od Kalifornie, která je celá sežehlá sluncem, se
vyznačuje nekonečnými lesy, farmami a směrem do vnitrozemí pásmem
sopek. Navštívit některé sopky bylo jedním z důvodů, proč jsme se vydali
zrovna do Oregonu. Mezi tyto sopky patří i známá hora St. Helens, která
v roce 1980 vybuchla. Jak výbuch zdevastoval okolní krajinu, je na první
pohled viditelné i po více než 35 letech. Výbuch nezměnil krajinu pouze
na povrchu, ale zanechal stopy i pod zemským povrchem. Široké okolí
je protkáno sítí lávových jeskyň. My se do jedné přístupné části vydali
a prolezli celý čtyřkilometrový úsek, který byl místy široký jako stanice
metra a někde jsme měli co dělat, abychom prolezli. Krom dalších sopek,
ovšem nevybuchlých, jsme navštívili a projeli členité oregonské pobřeží.
Nespočet skal vystupujících z moře, obrovské díry do moře, kam padá
voda a nikdo neví, kde končí a silnici lemující deštné lesy plné cedrů
a kapradin.
S Oregonem bylo na čase se rozloučit, vydat se na 1500 kilometrů dlouho
cestu zpět do Los Angeles a sednout na letadlo směr Anchorage, Aljaška.

Po pětihodinovém letu mne přivítalo klasické deštivé počasí. O Aljašce
se říká, že tam buď sněží nebo prší. Na mé štěstí to byl jeden z mála
deštivých dnů a po většinu z následujícího měsíce a půl bylo sluníčko,
protože jako tomu bylo u nás, tak i na Aljašce bylo suché léto. Čekalo
mě trošku jiné cestování než to, na které jsem byl doposud zvyklý. Začala
mi práce průvodce, kde jsem byl zároveň i řidičem. Se skupinou českých
turistů jsme během šestnácti dnů najeli něco málo přes 6000 kilometrů
po Aljašce a kanadském teritoriu Yukon. Díky řídkému osídlení těchto
končin je na denním pořádku setkání se s divokou zvěří, s medvědem
či losem.
Měsíc a půl utekl jako voda a čekal mě další přesun. Tentokrát na západ
USA do státu Montana odkud jsme se s přítelkyní vydali do národního
parku Yellowstone a pokračovali na jih do dalších parků. Po měsíci
cestování jsme přeletěli z divočiny západu do divočiny velkoměst na
východním pobřeží. Toronto, Niagárské vodopády, Boston, New York
a mnoho dalších zastávek nám vyplnilo poslední tři týdny cestování, po
kterém zbývala ta méně záživná část léta, a to práce na dřevostavbách
v okolí Bostonu.
M. Hynek
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akce roku 2018
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

DEN ZEMĚ

Tříkrálovou sbírku již tradičně i v naší obci pořádá charita České
republiky. Koledníci vyrazili za velké podpory svých rodičů v neděli
7. ledna. V naší obci se vybralo 11 504,- Kč.

V pátek 20. dubna 2018 se děti ze Základní školy J. V. Sticha Punta
(VII. třída spolu s třídním učitelem Mgr. Josefem Jelínkem) konečně
dočkaly úklidu okolí školy v rámci akcí ke Dni Země. Tentokrát od
lesa Libuše (křižovatka Rohozec / Nové Dvory / Svatý Mikuláš) přes
Rohozec ke škole v Žehušicích. Děti si úklid velmi užily. Měly radost
nejen ze všech netradičních nálezů, ale v neposlední řadě i z toho, že
svou prací pomohly zlepšit prostředí v okolí své školy, svého domova.

DĚTSKÝ KARNEVAL V ROHOZCI
V sobotu 17. března 2018 se v sále kulturního zařízení v Rohozci konal
dětský karneval. Zábavné odpoledne pro děti připravily již tradičně
členky místního Sokola. Celým programem provázeli dva klauni.
V sále více než dvě hodiny skotačilo přes tři desítky masek - například
princezny, piráti, různá zvířátka a pohádkové postavy. Děti si přišly
hlavně zatančit, ale bylo pro ně připraveno také mnoho soutěží. Všechny
děti si odnesly batůžek se sladkostmi a další odměny za soutěže.

MAŠKARNÍ BÁL
Maškarní bál pro dospělé se konal za velké účasti masek v pátek
30. března 2018. K tanci i poslechu zahrála kapela 4G. Pořadatelem této
vydařené akce byl SDH Rohozec. Bálu se zúčastnilo na 100 návštěvníků,
téměř 70 z nich pak i v maskách.

VIDEOPROJEKCE „Rohozec v roce 1997“
Dne 24.4.2018 v podvečerních hodinách uspořádala kulturní komise
Obce Rohozec videoprojekci ze života obce v roce 1997. Jednalo se
o videa z naší obce:
- ROHOZEC V ROCE 1997
- I. SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE ROHOZEC 1997

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. dubna 2018 se uskutečnilo na místním hřišti tradiční PÁLENÍ
ČARODĚJNIC. Krásné počasí přilákalo mnoho masek. V podvečer
došlo i k upálení čarodějnice na připravené hranici. Členky sokola
v maskách přichystaly pro děti různé soutěže a opékání buřtíků. Všichni
čarodějové i čarodějnice, kteří měli masky, byli odměněni.
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ROHOZECKÁ VLAŠTOVKA 2018

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

Občanské sdružení Kovadlina a Sokol Rohozec uspořádaly již 4. ročník
cyklistického putování malebným regionem v sobotu 12. května. Akce
potěšila účastníky i organizátory.
Odpolední siesta v Penzionu U Kováře a cvičení jógy dovršila výbornou
atmosféru této akce. Korunou všeho byl výtěžek ve prospěch žáků
Speciální školy Diakonie v Čáslavi ve výši 3400,- korun.

SDH Rohozec za finančního přispění obce uspořádal posvícenskou
zábavu. Více jak 100 hostů se až do pozdních hodin dobře bavilo.

Vítání občánků
Dne 14. října jsme na zámku Kačina přivítali 4 nové občánky Rohozec.
(Tomáše Svitáka, Julii Petráňovou, Marka Patočku a Jakuba Mrňáka)
Přejeme jim mnoho šťastných let v naší obci.

Dětský den
Počátkem června již tradičně SOKOL Rohozec pořádal dětský den.
Počasí nám přálo a na hřišti se sešlo více než 30 dětí. Tématem letošního
roku byla cesta kolem světa. Děti cestovaly všemi světadíly, kde plnily
tematické úkoly. Pro nejmenší děti jsme na hřišti připravili další
soutěže. Všichni soutěžící docestovali do Grónska, kde byli odměněni
zmrzlinou a stříkací pistolí. Nakonec se strhla velká vodní bitva.

Loučení s prázdninami
Římskokatolická farnost pokračovala i v letošním roce s opravou
střechy kostela sv. Máří Magdaleny. Již byla vyměněna střešní krytina
na hlavní lodi. Na tuto část obec přispěla částkou 15 000,-Kč.

PRÁZDNINOVÉ STANOVÁNÍ
O prázdninách SOKOL na hřišti připravil tábornické odpoledne
a možnost přenocování ve stanech. Společně jsme přichystali ohniště
a v kotlíku uvařili guláš. Kdo měl zájem, postavil si stan pro společné
nocování. Večer jsme hráli společenské hry u táboráku. Pro děti, které
zůstaly, byla v noci připravena stezka odvahy. Ráno začalo budíčkem,
po snídani jsme ještě společně uklidili tábořiště.

Dýňobraní
Druhý říjnový víkend jsme na hřišti společně vyřezávali přinesené
dýně. Letošní program jsme zpestřili výrobou skleněných lucerniček.
Dýně byly vystaveny před obecním úřadem. Děti dostaly za krásné
výtvory drobné sladkosti.
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SETKÁNÍ SENIORŮ
Kulturní komise spolu se členy OZ připravila na sobotní odpoledne
24. listopadu tradiční setkání seniorů naší obce. K příjemné atmosféře
napomohl Ing. Petr Šika se svoji zajímavou přednáškou na téma
„Zábavná historie silvestrovských svátků“ a zejména pak i vystoupení
našich dětí.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Poslední letošní akcí, na které se podílel TJ Sokol Rohozec, byla
mikulášská nadílka ve staré škole. Pro děti jsme připravili zábavný
program s hrami. Po skončení her Mikuláš s andělem a čertíky nadělili
dětem dárky přichystané obecním úřadem.

Rozsvěcení vánočního stromku
O prvním adventním víkendu proběhl Malý vánoční adventní koncert
v místním kostele svaté Máří Magdalény. Vánoční písně zazněly
v podání ekumenického pěveckého sboru z Kolína. TJ Sokol Rohozec
pravidelně připravuje občerstvení pro společné rozsvěcení vánočního
stromu, které je přichystáno po skončení koncertu. Rohozecké děti
zazpívaly u stromečku několik koled, které s nimi nacvičily členky
sokola.

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ 1918 – 2018
Sláva v ulicích, výstavy, přednášky i koncerty – rok 2018 se nese
v oslavném duchu! V celé republice si připomínáme 100. výročí vzniku
Československé republiky, ale také 50 let od srpnových událostí roku
1968. Na oslavách se podílí stát, města i stovky organizací a Rohozec
rozhodně nezůstane pozadu.
Národní svoboda, kterou jsme získali 28. října 1918, nebyla zadarmo,
stála mnoho životů československých legionářů, kteří spí svůj věčný
sen v dalekém Rusku, na francouzských polích i v kamení italských
Alp. Važme si proto odkazu prezidenta Masaryka a čsl. legionářů,
nepopírejme význam 28. října a vzpomeňme na naše předky s úctou
a hrdostí.
Z naší obce v této světové válce padli tito spoluobčané:
Josef Sochor z čp. 88, Antonín Havránek z čp. 17, Josef Jandáček z čp.
78, Václav Jandáček z čp. 78, Josef Koudelka z čp. 56, Josef Kraják z čp.
89, Václav Rajm čp. 90, Václav Rajchman z čp. 84, Josef Růžanský z čp.
75, Václav Růžanský z čp. 75, Václav Šafránek z čp. 6, Václav Šafránek
z čp. 70, František Vebr z čp. 2, Josef Vebr z čp. 2

K oslavám letošního 100. výročí vzniku Československa probíhá roční
kampaň Stromy svobody 1918–2018.
I v naší obci jsme dne 28. října vysadili ke 100 výročí ČSR památnou lípu.
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Stav na mapách 1. vojenského mapování
(1764-1768, reambulace 1780-1783)
Stav na mapách 1. vojenského mapování (1764-1768, reambulace
1780-1783)
Na konci 18. století bylo zdejší území využíváno převážně jako
zemědělská půda s převahou polí. Pozoruhodné je však také velké
zastoupení trvalých travných porostů, které jsou druhým nejčastějším
typem využití krajiny v této době. Velmi časté jsou také porosty
dřevin různého charakteru, od lesních porostů po porosty rozptýlené
nebo doprovodné zeleně. Zastoupení vodních prvků dosahuje téměř
6% zejména díky vysokému podílu vodních ploch, přestože některé
velké rybníky zejména Svatoanenský, již byly vypuštěny a nahrazeny
zemědělskou půdou. V roce 1789 byla krajina v relativní rovnováze
mezi přírodní složkou a zemědělstvím, na zemědělské půdě se ještě
stále hospodařilo trojpolním způsobem, jedna třetina orné půdy
proto ležela ladem. Rybníky kromě svého hospodářského poslání
napomáhaly ke zvyšování
krajinné stability a heterogenity
a působily i jako účinná
protipovodňová ochrana.
Vodní toky většinou mají ještě
přirozený průběh. Sledujeme
četné volné meandry v údolní
nivě, s výjimkou upravených
úseků v okolí mlýnů a mlýnských
náhonů. Především Labe se
klikatí mezi loukami a zbytky
lužních lesů řadou širokých
meandrů v široké nivě mezi
Zábořím nad Labem a Kolínem.
Meandry řeky Doubravy jsou
mnohem menších rozměrů, ale
lze je pozorovat téměř v celém
průběhu toku v údolí nivě až po
ústí do Labe, kde jsou patrné
pozůstatky dřívějších ramen.
Od Zaříčan až ke Kobylnicím
je tok Doubravy většinou
lemován širokými loukami.
V okolí Lanžovského mlýna je
již meandrovitý tok Doubravy
obklopen užším pásem luk
a v celé délce doprovázen bohatými břehovými porosty dřevin. Od
mostu u Záboří po ústí do Labe protéká Doubrava (na rozdíl od
dnešního stavu) lesem. V případě Brslenky vede hlavní tok přes Rohozec
do Mikulášského rybníka, druhé rameno směřuje severovýchodním
směrem (severně od Žehušické skalky) do Doubravy. Klejnárka teče
také většinou v lukách, rozsáhlé louky se rozkládají zejména severně
od Nových Dvorů na pravobřeží Klejnárky až ke Starému Kolínu.
Luční porosty vyplňují i prostor dřívějšího svatoanenského rybníka.
Také dolní tok Vrchlice pod Kutnou Horu a Sedlce a Karlova lemují
rozsáhlé louky. Vodní tok Čertovka neexistuje, na jeho místech se
rozkládají rybníky.
Rybníky mají veliký rozsah zejména v dolním Podoubraví, kde byla
rybniční soustava jedenácti velkých i menších rybníků, které vytvořily
charakteristický typ rybniční krajiny v dolním Podoubraví od Zaříčan
po Lišice a Sulovice. I v dalších dílčích povodích je mnohem více
rybníků než na pozdějších mapách. Neexistuje už Svatoanenský
rybník pod Novými Dvory, ale na jeho místě je ještě patrný plavební
kanál pro zábavní loď. Rybníky jsou v mapě často zakresleny bez

názvu. Louky mají na mapě 1. vojenského mapování vůbec největší
zaznamenaný rozsah. Největší souvislá plocha luk se rozkládá
v široké nivě Klejnárky. Další louky jsou všude v nivách vodních
toků. Louky často přecházejí do souvislých či rozvolněných lužních
lesů, stromových porostlin a zamokřených ploch. Lesní porosty mají
větší rozsah než na pozdějších mapách. Pouze v nížině Podoubraví
v oblasti Žehušic, Borku, Lišic a Záboří. V dolním Podoubraví existuje
mozaikovitá krajina tvořená rybníky, loukami a lesními porosty, ne
nepodobná dnešnímu Třeboňsku. Proti dnešnímu stavu je naopak
mnohem méně lesů na Železných horách nad Bernardovem, v oblasti
Kačiny a Kačinského hřbetu i mezi Rohozcem a Habrkovicemi
(patrně charakter porostlin). Kaňkovské vrchy jsou ještě zcela bezlesé.
Rozvíjela se cestní síť a vznikaly nové aleje. Hlavní (císařská) silnice
Kolín-Čáslav byla lemována stromořadím od Malína až k Lochům.
Druhá nejdůležitější silnice přes Nové Dvory, Svatý Mikuláš, Kobylnice
a Bernardov vedla východně
od Nových Dvorů v trase
historické aleje. Od hranice
panství u Bernardova je pouze
naznačeno její pokračování ve
směru na Přelouč a Pardubice.
Ostatní cesty byly většinou
bez doprovodu dřevin, úseky
stromořadí se vyskytují pouze
na částech cesty mezi Novými
Dvory a Starým Kolínem,
Novými Dvory a Svatou
Kateřinou, na cestě mezi
Chotusicemi a Žehušicemi
a na odbočkách z hlavní
císařské silnice k Třebešicím
a Lochům. Lesní cesty vznikaly
většinou spontánně, s výjimkou
komponovaných průseků a os
v okolí Nových Dvorů.
Obhospodařování
krajiny
se odvíjelo od přírodních
podmínek (terénu, vlhkostních
poměrů, rizika záplav apod.).
Kulturní krajina byla v této
době tvořena pestrou mozaikou
polí, luk, rybníků, lesních porostlin a lesů. V okolí Nových Dvorů jsou
zřetelné stopy komponovaných krajinných úprav.
O Rohozci je zde psáno:
Rohozec je dobře vypadající vesnicí a leží mezi zamokřenými loukami,
které pod vsí za pozdního léta vysychají, nad vsí zůstávají mokré
a křovinaté. Obklopují je močály, přes které jsou položeny mostky. Na
jaře a za silných dešťů jsou tyto louky zaplavovány. Potok Brslenka
(Brtlinka – orig.) se vlévá do Doubravy. Na jednom jeho rameni je
malý bažinatý rybníček s pravidelným mlýnským náhonem. Na
výšině porostlé křovím dominuje vesnici kostel a při cestě z Žehušic
a Chotusic do Týnce stojí pěkný, zdí uzavřený hostinec. Na konci
vesnice u cesty na Kutnou horu stojí malý vysokokmenný les. Krajina
zde má na jaře mnoho vody a cesta skrz vesnici je za deštivého počasí
velmi namáhavá. Je vzdálen ½ hodiny od Habrkovic, 1 ½ čtvrthodiny
od Žehušic, ¾ od Chotusic, Ovčárů a Sv. Jakuba.
Připravil: Mgr. Jan Kramář

ROHOZECKÝ ZPRAVODAJ 2018 / strana 8

cestování časem - DIVADELNÍ ODBOR
Rok 1918
Divadelní ochotníci sehráli dne 27. ledna 1918 u Rajmů „Ptáčníkova
dceruška“, obraz ze života o 4 jednáních od J. K. Tyla.
Představení se zúčastnili: sl. A. Březinová, p. V. Havránek, sl. W. Hurtová,
sl. M. Perclová, p. B. Míča, sl. M. Vokřálová, p. J. Vařečka, p. J. Malý, sl. M.
Burešová.
Začátek představení byl v půl sedmé. Ceny míst: I – 3 K, II – 2 K,
III – 1 K. Po divadle volná zábava. U kasy se vybralo 368 K, na hudbu
vybráno 28 K.
Výdaje: hudbě – 60 a 80 K, holiči – 20 K, 100 divadelních cedulí – 30 K,3
bloky – 2,40 K, známky – 9 K, kolky – 4 K, koňak – 40 K, dvě večeře

hudbě – 20 K, kočímu – 2 K, vozkovi – 2 K.
Příjem 396 K, vydání 201,40 K, zbývá v čistých 194,60 K. V kase pak 11,73
K. K 1. únoru 1918 kasovní hotovost 206,33 K.
1. února uloženo v Reifeizence 200 K.
Divadelní ochotníci dále uspořádali 9. února 1918 u Rajmů
ples, při
kterém vybráno bylo 603 K. Vydáno bylo 457,60 K. Čistý zisk 145,40 K.
V kase 6,33 K.
Usneseno bylo 75 K uložiti do spol. pokladny na knížku, 25 K školní
knihovně, 25 K českému srdci, 25 K hasičské pokladně.
15. února mají divadelní ochotníci 275 K v Reifeizence a 1,73 K v kase.
Mgr. Jan Kramář

cestování časem - OBEC ROHOZEC
Rok 1943
V jarním měsících bylo velmi pěkné počasí. Zato v zimě bylo mrazu
a sněhu dost. Na sníh byly vyhlášeny brigády skoro každý den. Na zadní
čtvrti byla zavátá silnice pořád. Tak jako v minulé válce byly zavedeny
i nyní lístky a téměř na všechno.
Úroda byla dobrá a sklízelo se všechno beze ztrát.
Ze zahraničního rozhlasu se dovídáme, že máme svoje vojska. V Anglii
se ustavila jednotka a i v Rusku. 12. prosince udělal prezident Beneš se
Stalinem smlouvu. Nevíme co obsahuje a co nám přinese. Němci říkají,
že nás Beneš zaprodal.
V naší obci se nic zvláštního nestalo.
Narození v roce 1943:
Vladimír Hurt, Stanislav Hrubeš, Milada Marxová, Jitka Žilková, Eva
Vojáčková, Josef Vojáček, Josef Holeček, Zdeněk Havránek, Josef Holý,
Jiří Havránek, Jaroslav Vařečka, Vlastimil Jebavý, Václav Hájek, Jaroslav
Erbal, Jaroslava Burešová
Sňatky v roce 1943:
Svoboda Jaroslav – Podolská Mil.
Rajchl Stanislav – Frenineezová Marie
Hudec Václav – Syberová Marie
Landgráf Josef – Horáková Otylie
Zemřelý v roce 1943:
Havránek Václav, čp. 17, Žítková Jitka, čp. 19, Dítě Jan, čp. 79, Volencová
Terezie, čp. 83, Malá Marie, čp. 29, Vařečka Alois, čp. 92, Míča Jan, č. 14,
Koudelka Václav, čp. 56, Františka, čp. 48, Rajchlová Anna, čp. 41, Šeborová Marie, čp. 18
Zemřelý Václav Havránek č. 17, byl dlouholetým starostou spořitelního
spolku Kampelička v Rohozci.

Rok 1968
UDÁLOSTI ROKU – před 50 lety
Začátek roku byl mírně mrazivý, většinou teploty kolem mínus 10 stupňů. Pouze jednou dosáhl mráz hodnoty mínus 22 stupňů.
V květnu často prší, ale je mrazivo. Deštivo je i v červnu, špatně se suší.
Hodně píce se zkazilo. Krásné počasí bylo do půli července, pak opět deštivo.
Do polovic října pršelo, pak sychravo. Pěkně bylo do 17. listopadu. Pak
byl první mráz.
6. února byla schůze od JZD v Mikuláši. Pracovní jednotka byla 28-30 Kč.
Nastávají politické změny. Je napravováno bezpráví konané po roce 1948.

Je svoboda tisku a demokracie. V naší obci nebyl nikdo postižen v těch
letech smrti z násilí. Josef Vozáb z čp. 30 byl trestán pro nedodávky obilí několika měsíci v kriminále, taktéž Jaromír Vokřál z čp. 27 a tomuto
zkonfiskován statek a on i s rodinou vystěhován do Českých Budějovic.
A to pro pár jedinců z naší obce. Na jeho ženu udělán nátlak, že musela
svoji polovičku dáti státu. To samé jejich dcera Danuše, která vlastnila
domek čp. 44 v Rohozci. 24 000 našich občanů bylo v kriminále. To byla
ta lidová demokracie.
V červnu byla ustavena zemědělská organizace, která bude hájit zemědělské zájmy a navrhovat poslance do národních shromáždění. Na ustavující
schůzi byl delegován Vlastimil Havránek čp. 21.
28. srpna byla naše republika okupována vojsky varšavské smlouvy.
V září naše JZD potkalo velké neštěstí. 8.9. vyhořela kůlna nově postavena u kravína a v ní byla píce. 12 vagonu luceny a 8 vagonu ječ. slámy.
Letos se oslavy 50ti letého trvání naší republiky konali všelijak. V Praze
i jiných městech konány demonstrace.
Začíná být nedostatek různého zboží.
7. prosince byl konán hon a bylo zastřeleno 480 zajíců a 150 bažantů.
Zajíci se prodávali za 20,-Kč a bažanti za 15,-Kč. Letos zahraniční střelci
u nás nebyli. To následek okupace.
Narození v roce 1968:
Monika Vamberská, čp. 20, Vladimír Šindelář, čp. 74, Pavel Klička, čp. 87,
Ludmila Nechutová, čp. 35
Sňatky v roce 1968:
Ing. Ludmila Pipková – Ing. E. Nechuta, Žďár
Václav Kramář – Anna Truhlářová, Lovčice
Josef Doležal – Miloslava Martinková, Malín
Josef Holý – Marie Podávková, Bílé Podolí
Jaroslav Men – Marcela Víšková, Telčice
Zemřelý v roce 1968:
Marie Kudrnová, čp. 98, Marie Linková, čp. 72, Jaroslav Somol, čp. 29,
Vincenc Deutschman, čp. 96, Josef Míča, čp. 14
Poslední doškový domek zboural Josef Doležal, čp. 54. Tím odzvoněno
doškovým střechám v Rohozci. Osobních aut je v Rohozci 25, malotraktorů 6.
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1998
UDÁLOSTI ROKU – před 25 lety
Po celkem mírné zimě s nedostatkem sněhu přišel vlhký květen (3.5. 67
mm srážek, další dva deště 20 a 15 mm). Ve studních přibylo 50 cm vody,
ale v letních suchých měsících se opět hladina vody snížila. Prvý mrazík
byl 18.10. -3°C, koncem roku teploty kolem nuly.
Úroda:
Letos byla velmi dobrá úroda brambor, vysoká úroda jablek a broskví.
Meruňky žádné, květní pupeny zmrzly.
Sklizeň v zemědělském obchodním družstvu Kačina, farma Rohozec:
Farmářem je p. Vlastník.
pšenice ozimá
4,70 t/ha		
ječmen jarní
4,35 “
pšenice jarní
5,55 “		
brambory rané
16,78 “
ječmen ozimý
3,24 “		
řepa cukrovka
38,59 “
Dojivost 9,87 l, na 1 dojnici za rok 3.603 l. Letos uskutečněna transformace JZD Kačina na Zemědělské obchodní družstvo.
Vítání občánků:
V obřadní síni zámku Kačina byli dne 30. října 1993 slavnostně přivítáni
noví občánkové Rohozce, narození v letošním roce. Za přítomnosti jejich
rodičů a prarodičů je přivítal starosta obce a jejich rodiče svými podpisy
shrnují svoje předsevzetí o zdárné a pečlivé výchově svých dětí.
Narození v roce 1993:
Michaela Erbalová, Milan Čvančara, Václav Melša, Michaela Dastychová
Vznik České republiky:
Dnem 1. 1. 1993 se rozdělilo Československo na ČR a SR. K tomuto vývoji došlo zejména úsilím slovenských politických stran o osamostatnění
Slovenska. Presidentem ČR byl 26. 1. zvolen Václav Havel. Tyto události
prošly v obci klidně, i když většina občanů byla pro zachování Československa.
Referendum:
Referendem občanů (87% pro) vznikla 1. 1. 1993 samostatná obec Rohozec, od r. 1960 byl Rohozec osadou Mikuláše.
V obci:
- 18. 1. zahájila prodej druhá prodejna potravin (včetně drogerie) Jany
Flígrové v čp. 116. Vzniklo konkurenční prostředí, v II. polovině roku
polovina občanů nakupovala u p. Hrubeše, polovina u paní Flígrové.
Koncem roku rozhodl p. Hrubeš prodejnu uzavřít.
- V obci jsou registrováni tito soukromí podnikatelé:
1. AUBERON a. s. Praha (J. Gogela), výroba a prodej dřevěných hraček,
2. Ing. Pavel Hynek, truhlářství,
3. Ing. Jiří Vaníček, zemědělská činnost,
4. František Končel, zemědělská a obchodní činnost,
5. Antonín Radla, přibližování a těžba dřeva,
6. Ludmila Havránková, podnikání a odpady masa,
7. Jiří Flígr, autodoprava
8. Věra Patočková, účetnictví,
9. Agentura TIP (Pavel Suk), obch. činnost v polygrafii,
reklamě a kapitálový trh,
10. Milan Červinka, pohostinství
11. Josef Hrubeš, obchodní činnost
12. Miloš Hubáček, zámečnictví
13. Jana Flígrová, prodej potravin a drogerie
- Statek čp. 27 byl navrácen synovi bývalého majitele Ing. Luboši Vokřálovi. ZOD neakceptovalo výši nájemních podmínek. Proto byl objekt pronajat na 10 let firmě AUBERON a.s. Praha. Zaměstnáno je zde 20 – 25
pracovnic. Koncem roku firma najala od obce i bývalou školu, výroba
však v ní do konce roku zahájena nebyla pro finanční problémy spojené
s transformací firmy.

- Ceny v II. pol. 1993: mléko 1l polotučné – 7,90 Kč, mouka polohrubá
– 9,- Kč, chleba – 12,- Kč, máslo 1/8 – 10,90 Kč, cukr krystal – 16,20 Kč,
sůl – 4,70 Kč, hovězí přední – 70,- Kč, hovězí zadní – 87,- Kč, krkovice –
76,- Kč, kotleta – 92,- Kč, vepřová kýta – 98,- Kč, bůček – 48,-Kč
- V rámci ekonomické transformace byly k 1.1.1991 liberalizovány ceny,
což se promítlo i v nárůstu cen i v roce 1993.
- Dochází k ekonomické stagnaci zemědělství, zejména zemědělských
družstev, což se promítá do ekonomické situace členů ZOD. Značná část
občanů rozšířila drobnou zemědělskou výrobu (pěstování zeleniny, raných brambor, krmiv a chov zvířat na vlastních či pronajatých pozemcích
za účelem samozásobení i prodeje).
- Ve dnech 4.-7.2.1993 došlo k měnové odluce se Slovenskem. Akce
i v Rohozci (na poště v Žehušicích) proběhla v klidu. Každý občan si
mohl vyměnit do 4 000,-Kčs, zbývající bankovky měl uložit do peněžních ústavů. Výměnou bankovek nebyl nikdo poškozen. Bankovky 10,,20,-.50,-Kč zůstávají v platnosti neokolkované a závěrem roku dochází
k výměně všech za nově vydané bankovky (100,-, 200,-, 500,-, 1 000,-Kč)
a nové mince.
- Předvolební schůze konána v obci 5.2.1993 s představováním kandidátů.
- Dne 6.3.1993 konány volby do obecního zastupitelstva v Rohozci. Kandidovalo 27 občanů a zvoleno bylo 9, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Volby
byly demokratické a řádně organizované. Do obecního zastupitelstva
zvoleni:
Ze 191 oprávněných voličů odevzdalo platné hlasy 173, z nich pak obdrželi:
Radla Antonín čp. 115 76
Suk Pavel		
111
Hubáček Miloš
77
Havránek Stanislav 114
Šebor Josef
72
Koudelka Jaromír 96
Havránek Jar. Ing. 66
Erbal Jaromír
85
Bížová Blanka
78
Dále kandidovali do obecního zastupitelstva a obdrželi hlasů:
Fígl Jiří
63
Patočková Věra
37
Vojáček Pavel
61
Horký Josef
36
Šindelář Josef
52
Houšková Anna
34
Havránek Vlastislav
50
Vančurová Zd.
27
Horák Václav
49
Hrubeš Josef
24
Pavlovský Zd. st.
41
Bíža Miroslav
22
Pavlovský Zd. ml.
40
Erbal Jar. čp. 67
21
Erbal Pavel
40
Horký Vladimír
19
Vamberský Václav
38
Holý Josef
17
Všichni kandidovali jako nezávislí kandidáti, politické strany své kandidáty nejmenovaly. Občané s nižším počtem hlasů se stali členy odborných komisí.
Prvé zasedání obec. zastupitelstva konáno dne 11. 3. 1993. Starostou obce
zvolen Pavel Suk, zástupcem starosty Ing. Jaroslav Havránek.
Předsedy komisí jsou:
B. Bížová		
komise kontrolní
J. Šebor		
komise finanční
J. Erbal
komise veřejného pořádku
J. Koudelka
komise zemědělství a životního prostředí
S. Havránek
komise kulturně sociální
M. Hubáček
komise stavební
- 19. 3. sázeny rané brambory, loni o týden dříve. Někteří pěstitelé sklízeli
prvé brambory již 2. 6., družstvo v polovině června. I když osázená plocha je letos o polovinu menší, je na rané brambory špatný odbyt, část se
jich dováží ze zahraničí. Úroda brambor je vysoká díky vydatným dešťům
v květnu.
- Dne 2.6. uspořádala kulturně sociální komise v místní restauraci přednášku kronikáře obce o historii Rohozce a okolí. Přednáška byla spojená
s výstavkou starých dokumentů a umístění kroniky, kterou si občané prohlédli. Příznivě byla občany oceněna nástěnka o minulosti obce. O zájmu
občanů svědčila dobrá účast.
- V červnu konán dětský den za patronace OÚ, Sokola a hasičů.
- V letních měsících byla svépomocí opravena budova obecního úřadu
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včetně hasičské zbrojnice a klubu mládeže. Stará omítka byla otlučena
a zdi nově nahozeny trvalou omítkou břizolitem. Dodavatelská stavební
firma předpokládala náklady ve výši 65 000,- Kč, oprava svépomocí stála
pouze 15 000,- Kč. Na otlučení omítky odpracováno 40 hodin, nahazování trvalo 430 hodin hrazených po 15,- Kč. Na akci pracovalo 25 místních
občanů a 5 chalupářů. Největší podíl obětavé práce má Jaromír Erbal, Stanislav Havránek, Jaromír Koudelka a Antonín Radla.
- V průběhu roku bylo 6 tanečních zábav v místním hostinci.
- Dne 10.9. konáno rozšířené veřejné zasedání OZ za účasti dalších
20 občanů. Třebaže každé zasedání OZ je ze zákona veřejné, využívá tuto
možnost jen Ing. Břetislav Vařečka. Na zasedání byla přednesena zpráva
a činnosti OZ za prvých 6 měsíců samostatné existence obce:
• Bývalá škola byla smluvně pronajata na 10 let akciové společnosti
„Auberon“ Praha ( p. Jiří Gogela ) od 1.9. 93 s nájmem 50 000,- ročně
s možností valorizace od r. 1995. Dle smluvních podmínek obec zakoupila cisternu pro vybudování fekální jímky a financovala opravu střešní
krytiny.
• V autobusové čekárně u kostela zbývá dokončit vnitřní podhled a projednat majetkové vztahy či nájem s Ing. Vokřálem, který je majitelem
pozemku s čekárnou.
• Jednání ohledně domku čp. 44 p. Ladislava Gráfa s p. Vokřálem bylo
uzavřeno, finanční náhradu za nevydanou nemovitost panu Vokřálovi
poskytne pozemkový fond.
• Starosta obce Pavel Suk dále seznámil s akcí opravy obecního úřadu
a poděkoval všem občanům, kteří se svou prací na úspěšném zvládnutí
opravy podíleli.
- Z dalších informací přednesených na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 10.9. 1993:
• Jana Radlová je hospodářkou a Václav Horák údržbářem obecního
osvětlení.

• V platnosti zůstávají vyhlášky přijaté bývalým OZ v Mikuláši.
• Péči o obecní lesy a pozemky jsou pověřeni Ing. Jaroslav Havránek
a Antonín Radla. Prodáno bylo 20 m3 za 20 000,- Kč, k prodeji je ještě
20 m3. Les je nutno vyčistit a udržovat, budou poskytovat hlavní příjem
obci. Počítá se i s nájmem z obecních polí, na kterých hospodaří ZOD
Kačina.
• OZ připomíná nutnost dodržování pořádku na obecní skládce, která
je přístupna v sobotu odpoledne. Není povoleno přivážet železo, dřevo
a nebezpečný chemický odpad. Poplatek za 1t je 250,- Kč. Popelnice od
domů jsou vyváženy v zimě týdně a v létě za jednou za 14 dnů.
• Starým občanům pomoc při výměně bankovek.
• Ing. Břetislav Vařečka provedl inventarizace obecních polí a lesů. Obecní zastupitelstvo mu vyslovilo poděkování.
• Po projednání uzavřeny spory mezi občany.
• Podány informace o činnosti komisí.
• Obecní knihovnu nadále vede p. uč. Marie Šeborová, obecním kronikářem je Miroslav Moravec. Starosta TJ Sokol Vlastimil Havránek, starostou hasičů Josef Veselý.
• Obec je majitelem 42 ha lesa a 52 ha polí.
• Příjmy obce za I. pol. 110 000,- Kč, vydání 60 000,-, zůstatek 50 000,- Kč.
Za nábytek ze školy utrženo 12 000,- Kč.
- Dne 28. října 1993 konána oslava 75. výročí vzniku ČSR. Uspořádán
lampionový průvod k pomníku padlých, kde promluvil starosta obce Pavel Suk.
- V r. 1993 v obci zemřeli 3 občané:
Boleslav Holý č. p. 42
78 let
Josef Hubáček č. p. 102
70 let
Ladislav Gráf č. p. 47		
78 let
Mgr. Jan Kramář

cestování časem - SDH ROHOZEC
Rok 1943
UDÁLOSTI ROKU – před 25 lety

Oprava zbrojnice a pomocných prostor probíhá pomalu,
již čtyři roky. V plánu práce jsme měli, že provedeme
v obci preventivní prohlídky
domů, tento bod jsme nesplnili. Poslední prohlídky byly
v roce 1992.
Plánované kulturní akce s propagací hasičské myšlenky byly splněny. Pověření členové sboru úkol dobře splnili. V lednu byl uspořádán hasičský
bál a v srpnu posvícenská zábava. V červnu se sbor podílel na uspořádání
dětského dne. Účast naší techniky byla pro děti zajímavá. Děti by měli
zájem vstoupit do sboru, ale chybí vedoucí.
Členové sboru se podíleli na úklidu a zvelebení obce. Členové sboru pra-

covali i na opravě budovy obecního úřadu. Pomáhali jsme i na dokončení
čekárny u stanice autobusu.
V květnu se sbor zúčastnil okrskové soutěže ve Svatém Mikuláši při oslavách 110. výročí založení sboru. Naše družstvo se umístilo na 3. místě
ze 7 soutěžících. Námětové cvičení proběhlo v Záboří nad Labem. Bylo
vedeno z řeky Doubravy až k místní pile. I když se neúčastnily všechny
sbory okrsku, splnilo cvičení svůj účel. Dále se sbor zúčastnil soutěže při
oslavách 90. let hasičského sboru v Kobylnicích. Ze 6 startujících družstev
jsme obsadili 2. místo. Soutěž probíhala s naší starou stříkačkou z roku
1887.
Členové sboru natírali sloupy veřejného osvětlení. Někteří členové se
omluvili a nepomohli.
Sbor měl k 31.12.1993 celkem 43 členů, z toho 41 mužů a 2 ženy. Na poslední výroční valné hromadě se sešlo 23 členů a pro nemoc nebo pro
pracovní zaneprázdnění se 6 členů omluvilo.
Do další činnosti máme přání: „Obec bez požárů a přírodních pohrom“.
Mgr. Jan Kramář

cestování časem - ŠKOLA ROHOZEC
ŠKOLNÍ ROK 1917/18, 1918/19
UDÁLOSTI ROKU 1918 – před 100 lety
ŠKOLNÍ ROK 1917/18
Na základě prohlídky zdejší školy okresním inspektorem z prosince roku
1917, vyslovila c.k. okresní školní rada ve svém zasedání dne 15. ledna
1918 pochvalné uznání zdejší místní školní radě za péči a přízeň dosud
škole v Rohožci věnované.

Dne 21. května roku 1918 se o desáté hodině dopoledne vloupal do čp.
20 neznámý lupič a odcizil cenné věci jako šatstvo, prádlo, sukno, plátno, revolver a beze stopy zmizel. Podobných krádeží se vyskytuje v okolí
a po Čechách velmi mnoho. Páchají je ponejvíce vojenští zběhové nebo
uprchlí váleční zajatci.
Dne 22. května večer byl zatčen ve zdejší obci neznámý zběh národnosti německé, který se s několika ozbrojenými druhy potloukal po okolí
a předstíranými nabídkami zboží lid klamal.

ROHOZECKÝ ZPRAVODAJ 2018 / strana 11
Definitivní učitel zdejší školy, pan Václav Suchý, se vynesením c.k. zemské
rady stal definitivním učitelem I. třídy a správcem školy v Kameni.
Dne 12. července vykonali žáci katolického vyznání zpověď a přistoupili
k svatému přijímání v chrámu Páně v Chotusicích.
Dne 15. července byl ukončen po čtvrté za válečné vřavy školní rok slavnými službami božími konanými v chrámu Páně v Žehušicích. Školní
mládeži před rozejitím se na prázdniny vysvětlena důležitost právě se
odehrávajících dějin světových a poukázáno s náležitou vděčností na snahy Jeho Veličenstva císaře Karla I. a jeho vznešené manželky Zity nesoucí
se za dosažením brzkého míru.
Na konci školního roku 1917/18 byl počet dětí povinných vůbec školní
docházkou 130. Do zdejší školy pak chodí 126 dětí. Do první třídy dochází 62 dětí (30 do prvního a 32 do druhého oddělení), do druhé třídy pak
64 dětí (40 do prvního a 24 do druhého oddělení).
Tak jako každoročně darovala místní školní rada dar na školní pomůcky.
Obnos činil 40 K. Děvčata ze zábavy věnovala na týž účet 20 K, jinoši 25
K a obecní úřad z vybraného příplatku při konaných obecních dražbách
232 K 74 h. Z peněz zakoupeny přístroje pro meteorologická pozorování,
dále knihy pro učitelskou a žákovskou knihovnu a ostatek uložen u řídícího učitele pro příležitostný nákup.
Počátkem prázdnin v roce 1918 panoval příšerný hlad a drahota dostoupila neslýchané výše.
Dosavadní zatímní učitel II. třídy, pan Karel Kavka, byl jmenován v téže
hodnosti pro obecnou školu v Bílém Podolí. Vynesením c.k. okresní školní rady v Čáslavi byl jmenován pro zdejší školu zatímním učitelem I. třídy pan Rudolf Mascimovič. Rudolf Mascimovič se narodil v roce 1886
v Golčově Jeníkově. Doposud působil v Golčově Jeníkově, Turkovicích,
Skuhrově, Žehušicích, Zbýšově, Podmokách…
Při uzavírání ročního oddílů těchto pamětí ryk válečný nejen že neutuchal, ale ještě s větší silou, nikdy netušenou, se rozmáhal, že pero v ruce
strastmi se chvějící není sto ani vypsati jaké trýzni duševní a tělesné současné lidské pokolení jest podrobeno. Za jakých okolností a kdy bude
válce konec není možno ani tušiti. Kéž by tak bylo v době nejbližší, aby
lidstvo po tolikaletém utrpení si mohlo oddychnout.
ŠKOLNÍ ROK 1918/19
Počet žactva na začátku školního roku 1918/1919 byl 130. Do zdejší školy
docházelo 125 dětí. Do první třídy dochází 60 dětí (18 do prvního a 42
do druhého oddělení), do druhé třídy pak 65 dětí (29 do prvního a 36 do
druhého oddělení).
Nejen v Rohozci bylo velkou událostí, kdy dne 5. října žádalo Rakousko-Uhersko prezidenta Spojených států severoamerických za zahájení jednání mírového a za okamžité příměří.
Počátkem měsíce října rozmáhala se po střední Evropě nová nemoc zvaná „španělská chřipka“.
Ve zdejší obci na tuto nemoc zemřeli Josef Kraják, 23 letý mladík z čp.
89 a Helena Vojáčková, 42 letá z čp. 12. Josefu Krajákovi se vyhnula smrt
na bojišti, kde po tři léta pobyl, a našla jej, když se vrátil, v náručí rodičů.
Dne 27. října zemřel v Rohožci, v čp. 17 Antonín Havránek, 27 let stár,
na útrapy válečné. Konal válečnou službu od 16. listopadu 1916 téměř na
všech frontách.
V pondělí 28. října 1918 došly do naší obce první zprávy o kapitulaci Rakousko-Uherska a překvapující sdělení, že vláda rakouská uznává Československý stát.
V úterý dne 29. října 1918 v poledne obdržel zdejší obecní úřad telegram
tohoto znění: Zákon vydaný „Národním výborem“ dne 28. října 1918.
Samostatný stát Československý vstoupil v život. Aby zachována byla
souvislost dosavadního řádu právního se stavem novým, aby nenastaly
zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, Národní výbor jménem československého národa, jako vykonavatel státní
svrchovanosti, nařizuje:
Článek I.
Státní formu československého státu určí Národní shromáždění s československou Národní radou v Paříži jako orgánové jednomyslné vůle
národa.
Než se tak stane, vykonává státní svrchovanost uvnitř státu „Národní výbor“.
Článek II.

Veškeré dosavadní zemské i říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím
v platnosti.
Článek III.
Všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní jsou podřízeny Národnímu výboru. Prozatím úřadují
a jednají dle zákonů a nařízení dosud platných.
Článek IV.
Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem.
Článek V.
Předsednictvu „Národního výboru“ se ukládá, aby tento zákon provedlo.
Dáno v Praze dne 28. října 1918. - A. Švehla, A. Rašín, J. Stříbrný, F. Soukup, V. Šrobár
Úřadující radní pan Jan Březina přispěchal po obdržení telegramu do
školy. Za ním přišel i místní školní dozorce pan Josef Vozáb. Škola byla
ihned ozdobena národním praporem a ve škole byla improvizována
školní slavnost. Děti po proslovu řídícího učitele a po zapění písní „Kde
domov můj“ a „Hej Slované“ propuštěny domů. Téhož dne sňaty obrazy
rakouského císaře ze stěn učeben a odstraněny z učebnic spolu s rakouskou národní hymnou.
Občané, pokud měli, ozdobili svá obydlí prapory v českých barvách. Večer se shromáždili v hostinci, čp. 4, a vyslechli řeč 1 ½ hodiny trvající
řídícího učitele, jenž jim zvěstoval státní převrat, vysvětlil jeho význam,
příčiny i následky. Po řeči recitoval několik básní z Čechových „Písní otroka“ a po vroucím zapění písní „Kde domov můj“ a „Hej Slované“ všemi
účastníky slavnost ukončena.
Zvláštní školní slavnost na oslavu prohlášení samostatnosti „Československého státu“ konána byla z rozkazu zemské školní rady v Praze dne
8. listopadu. K dětem promluvil řídící učitel.
Ve čtvrtek 14. listopadu zahájeno bylo jednání „Národního shromáždění“. Vznikla „Republika Československá“ prvním prezidentem byl zvolen
Tomáš G. Masaryk. Jednomyslně byla zvolena i první vláda nové republiky.
Ve prospěch, po padlých vojínech zahraniční československé armády, sirotků konány byly všude po vlasti naší sbírky. V naší obci vykonaly sbírku
dne 17. listopadu dívky Marie Burešová, čp. 15, Marie Vojáčková čp. 85,
Bedřicha Vokřálová, čp. 27 a Anna Vozábová, čp. 30. Vybraly 470 K. Děti
ve škole sebraly 114 K, obec přidala 16 K. Celkem odvedeno 600 K. Vedle
těchto sbírek vykonaných popudem školy vybráno pro pozůstalé po československých padlých bojovnících při zábavě po honě 30. listopadu 118
K 30 hal a na Ústřední Matici školskou 114 K a na týž účet při pohřbu p.
Antonína Havránka 93 K a p. Josefa Krajáka 53 K. Všechny tyto peníze
řídící učitel svým účelům zaslal.

ŠKOLNÍ ROK 1942/43, 1943/44
UDÁLOSTI ROKU 1943 – před 75 lety
ŠKOLNÍ ROK 1942/43
Vánoční prázdniny trvaly do 11. ledna 1943.
Výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava dne 15. března bylo oslaveno
společnou oslavou. Děti sešli se v jedné třídě, kde řídící učitel za přítomnosti všech členů učitelského sboru promluvil o významu tohoto dnu.
584 narozeniny vůdce Adolfa Hitlera oslaveny byly dle stanovení oslavou
hodinovou slavností. Žactvo vyslechlo slavnostní přednášku o významu
dne pro náš národ pana ministra školství Emanuela Moravce.
Výnosem dne 8. května 1943 došlo ke zrušení okresního školního výboru, nově nastupuje školní úřadovna.
Jako každoročně, i v tomto roce proběhl sběr léčivých bylin.
Školní rok 1942/43 byl zakončen 14. července 1943. Tento den byly dětem rozdány školní zprávy a učitelé je řádně poučili, aby o prázdninách
pomáhaly doma či jinde na žňových pracích dle svých sil, aby i ony dle
možnosti měly podíl na „Bitvě o zrno 1943“.
Nikdo nebyl vykázán pro špatnou docházku školní.
Na konci školního roku 1942/43 byl počet dětí povinných vůbec školní
docházkou 65. Do zdejší školy pak chodí 50 dětí. Do první třídy dochází
19 dětí (7 do prvního a 12 do druhého oddělení), do druhé třídy pak 31
dětí (19 do prvního a 12 do druhého oddělení).
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I v tomto roce přízeň ke škole nebyla nijak zvláště rušena. Kampelička,
spořitelní a záložní spolek v Rohozci, věnovala škole 100 K na učební
pomůcky a obec Rohozec pak 510 K. Z dotace místní školní rady byly
i v tomto školním roce poskytovány školní pomůcky všem dětem zdarma. Zvláště v této době ukázala se výhoda tohoto opatření, neboť děti
měly dosud všechny potřeby ve škole a nemusely se, ovšem při nutné šetrnosti, omezovat při používání školní potřeb.
Opravy ve školním roce 1942/43 omezovaly se jen na nejnutnější. Mimo
několika malých oprav byly vybíleny a vymalovány obě učebny a cokl na
chodbě nákladem 700 K a všechny okenní tabule, které byly porušeny
a rozbity, byly nahrazeny novými.
O prázdninách 1943 v druhé polovině měsíce srpna byl v Čáslavi pořádán přeškolovací kurz pro učitele vyučující vyšší stupně žactva obecních a hlavních škol. Učitelstvo tu bylo poučováno o říšském pojetí dějin
a podán jim výklad o dějinách Říše.
ŠKOLNÍ ROK 1942/43
Školní rok 1943/44 byl zahájen 3. září 1943 s vyučováním ve dvou třídách. Hned na počátku bylo žactvo poučeno o chování vůči členům německého národa.

Na počátku školního roku vyučovali na zdejší škole: Václav Veselý, řídící
učitel, Jan Růžička, definitivní učitel, Aloisie Kolmanová, učitelka domácích nauk (sídlem při obecné škole v Žehušicích), P. Vincenc Saidl, děkan
v Chotusicích, vyučuje náboženství římskokatolickému, František Branč,
farář v Čáslavi, vyučuje náboženství českobratrskému evangelickému.
Vyučování probíhá ve dvou třídách. Do první třídy dochází 23 dětí (11
do prvního a 12 do druhého oddělení), do druhé třídy pak 31 dětí (14 do
prvního a 17 do druhého oddělení).
Aby byla zajištěna sklizeň brambor, nařizuje se výnosem pana ministra
školství, aby dle potřeby bylo zapojeno i žactvo. Byla též upravena délka vyučovací hodiny. Vyučovací hodina trvá 50 minut a přestávky po lichých hodinách trvají 10 minut, po sudých pak 20 minut.
Na podzim též končil sběr různých plodin, semen atd.. Žactvo přineslo
nasušené léčivé byliny, lipový květ, březové, ostružinové a malinové listí…
Vánoční prázdniny ve školním roce 1943-44 trvaly od 21. prosince 1943
do 11. ledna 1944. Škoda, že nevhodné počasí znemožňovalo využít
prázdna k náležitému zotavení.
Mgr. Jan Kramář

ZEMĚDĚLSTVÍ V NAŠEM REGIONU III.
„Na většině pozemcích v našem okolí hospodaří ZOS Kačina, a.s.“
Takto začínaly články v předchozích vydáních Rohozeckého zpravodaje.
Dostali jsme se postupně v historii podniku od začátku družstevního hospodaření v 50. letech přes sloučení ve větší celky na konci 70. let až po rok
1989. Ten byl přelomový se změnou politického režimu v našem státě.
Úpravou právní normy v oblasti zemědělství došlo k výrazným změnám
ve výrobě a hospodaření vůbec. Ovlivnily to tyto zákony:
Zákon č.403/1990 Sb. – o zmírnění následku majetkových křivd –
„RESTITUČNÍ ZÁKON“
Zákon č. 229/1991 Sb. – „ZÁKON O PŮDĚ“
Zákon č42/1991 Sb. – „TRANSFORMAČNÍ ZÁKON“
To ovlivnilo i změny názvu podniku:
• do roku 1990 JZD Kačina
• do roku 1993 ZD Kačina
• do roku 1999 ZOD Kačina
Do roku 1993 byly na základě transformačního a restitučního* zákona
přiznávány nároky jednotlivých restituentů. Na tomto základě a odhadu
majetku byly vypočítány majetkové podíly majitelů pozemků a družstevníků, spočítáno základní jmění (167 milionů Kč.) Z tohoto vyplynuly majetkové podíly jednotlivých členů družstva.
Na začátku 90. let bylo nutno co nejdříve provést vypořádání nároků
restituentů. To se ZD Kačina dařilo poměrně dobře oproti sousedním
podnikům. V družstvech, které se s těmito změnami nedokázaly vypořádat, došlo k jejich částečnému rozpadu či dokonce zániku. Ale cesta to
byla nelehká.
(*Transformace = úprava a narovnání vlastnických vztahů k půdě a ostatnímu zemědělskému majetku, vytvoření tržního prostředí – přechod
k efektivně fungujícímu a konkurenceschopnému produkčního sektoru)
(* Cíl transformace= přeměna původních JZD na podniky fyzických
osob, zemědělská družstva vlastníků nebo jiné nástupnické organizace
a jejich kombinaci podle Obchodního zákoníku)
(* Restituce v zemědělství= navrácení vlastnického práva k pozemkům,
budovám, inventáři a ostatnímu majetku tzv. oprávněným osobám.
Finanční situace ZD nebyla příznivá, nebyly peníze k vykrývání restitucí. Na základě úředního odhadu docházelo k prodeji majetku družstva
a z těchto prostředků mohlo dojít k finančnímu vyrovnání. Krytí restitučních nároků docházelo i formou naturální (stroje, zvířata, nemovitosti). Změny probíhaly ve všech odvětvích. Na počátku 90. let byly poprvé
sepsány a plněny nájemní smlouvy na pozemky, daň z nemovitosti byla
uvedena v platnost v r. 1991. V roce 1993 skončil státní podnik Zelenina.
Výkup produktů tak přešel do menších soukromých firem, a tím nastal

problém i s dlužníky. Cenová politika v té době nebyla příznivá. Ekonomicky nešlo některé plodiny dále pěstovat – nastal dovoz těchto produktů
i ze zahraničí – vliv vládní politiky. I s těchto důvodů došlo k zjednodušení výroby, např. u zeleniny na cibuli a zelí (dříve se zde pěstovaly okurky,
mrkev, salát, česnek apod.)
Postupně docházelo k pronájmu menších objektů živočišné výroby včetně jejich provozů, kravíny Církvice, Hlízov a Sulovice. Do soukromého
vlastnictví přišly též části přidružených výrob – stavební skupina, opravy
žv apod. Postupně tak docházelo k restrukturalizaci* výroby podniku.
Docházelo tak k ubývání stálých zaměstnanců družstva, např. v roce 1989
jich bylo 823 a v roce 1992 už jen 515. V roce 1990-1991 došlo k ustavení
5 ti výrobních středisek rostlinné a živočišné výroby. V dalších letech
vlivem centralizace vznikla 2 střediska. Vzhledem k tehdejší ekonomice
a nutnosti vyrovnání restitucí se vracely nebo prodávaly menší provozy
jako celky vč. budov (ubytovna Nové Dvory - nyní Hotel Rudolf, dílny
Malín, dílny Rohozec a další..)
(* Restrukturalizace= proces jehož principem je optimalizace chodu firmy a tím dosažení vyšších zisků při využití nástrojů zjištění stávajícího
stavu. V tomto případě tzv. obranná restrukturalizace= představuje dílčí
změny, které vychází z nutnosti reakce podniku na okolní podmínky.
Tyto všechny aspekty přispěly k oslabení celkové ekonomicky, ale zároveň
došlo ke stabilizaci podniku. V dalších letech vznikaly nové modernější
provozy v jednotlivých střediscích ZOD Kačina.
• 1988 – centrální dílny Svatý Mikuláš
• 1989 – velkokapacitní kravín pro 600 ks (VKK Jakub)
• 1990 – posklizňová linka cibule Hlízov
• 1994 – prodejní sklad zeleniny Svatý Mikuláš
• 1998 – posklizňová úprava obilovin Svatý Mikuláš
• dále přestavba volné stáje Kateřina na výkrm prasat, rekonstrukce bývalého teletníku v Rohozci na výkrm prasat, v dražbě nakoupeny čerpací
stanice závlah Lanžov a Rohozec. *viz foto
Podrobně se můžeme podívat na celkovou ekonomiku v roce 1992,
kde vidíme různorodost produktů rostlinné výroby. Můžeme porovnat
s předchozími lety úbytek výměry zemědělské půdy, stavu pracovníků,
finanční rozdíly jednotlivých výrob. *viz tabulka.
I v těžkých podmínkách vývoje počátku 90. let družstevníci situaci zvládli, velikost podniku se zásadně nezměnila a v roce 1999 došlo k přeměně
na akciovou společnost – ZOS Kačina, a.s.
pokračování příště ……
Břetislav Vařečka ml
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TJ Sokol Rohozec v roce 2018
Naše tělocvičná jednota zahájila rok 2018 valnou hromadou konanou
26.1.2018 v Hospůdce u Steklouše v Rohozci. Na valné hromadě jsme
zhodnotili činnost v loňském roce a připravili plán akcí pro rok 2018.
Akce pořádané v letošním roce jsou uvedeny na jiném místě letošního
Zpravodaje. Dále bylo odhlasováno přijetí nových členů. TJ Sokol Rohozec má v současné době 14 členů.

Bloudění v Loučeni

Děkuji všem členům TJ Sokol Rohozec za jejich pravidelnou nezištnou
činnost a Zastupitelstvu obce za poskytnutí dotace na pořádání akcí
a další podporu.
Ing. Markéta Ballová

XVI. všesokolský slet 2018
U příležitosti oslavy stého výročí založení Československé republiky se
konal
ve dnech 5. a 6. července 2018 v pražské Aréně Eden všesokolský slet.
Za TJ Sokol Rohozec, TJ Sokol Žehušice a župu Tyršovu se od října 2017
v tělocvičně základní školy Žehušice společně připravovalo šestnáct žen
a sedmnáct dětí na sletové skladby s názvem Ženobraní a Děti, to je věc!
Rohozec reprezentovali: Hošková Renata, Mojžíšová Marie, Perclová Kateřina, Rajmová Miroslava a Percl Radim.
Samotnému všesokolskému sletu předcházely také dva župní slety,
v Hradci Králové a v Pečkách.
Máme radost, že se nám podařilo reprezentovat naši obec při takové příležitosti přímo v Praze.
Byla to dřina, ale bylo to krásné! Kdo to neprožil na vlastní kůži, neumí
si představit, kolik času, energie, trpělivosti, peněz, tolerance a nervů příprava na takovou akci obnáší. Ale ten pocit při a po vystoupení, kdy nám
a všem ostatním, tleská celý Eden.... To stojí za to! Krásné bylo přivítání
našich fanoušků při příjezdu do Žehušic, kde nechyběl transparent, šampaňské i dort. Nevěděli jsme, jestli máme plakat dojetím nebo štěstím.
Bylo to úžasné!
Na tomto místě se sluší poděkovat všem sponzorům a dárcům, především OÚ Rohozec, bez jejichž finančních příspěvků bychom se na Eden
asi nedostali.
Děkujeme.

Miroslava Rajmová

Léto je pomalu u konce, přesto mnozí z nás mají chuť ještě podniknout
nějaký zajímavý výlet a tak se v sobotu 15. října scházíme v Rohozci
u kostela. Děti se dohadují, jaký autobus přijede tentokrát a netrpělivě ho
vyhlíží. Už je tady, všichni nastupovat! Je přesně půl deváté a my vyrážíme
směr Loučeň. K zámeckému areálu přijíždíme ještě před otevřením. Za
chvilku již kupujeme vstupenky a dostáváme mapu parku s trasou vedoucí ke všem labyrintům. Někteří z nás berou mapu a vyráží bloudit všemi
jedenácti labyrinty, další jdou na prohlídku zámku a park s labyrinty
zvládnou také.
Za cíl letošního výletu jsme vybrali právě zámek Loučeň. Zámek disonuje
rozlehlým parkem, labyrintáriem a celou řadou dalších zajímavostí. Zámek je otevřen celoročně a jako jediný v republice se věnuje šlechtickému
rodu Thurn-Taxisů. Ti zde žili od počátku 19. století. Během roku je na
zámku a v jeho zahradě připraveno mnoho doprovodných programů. Zajímavá je i samotná prohlídka, která se neomezuje pouze na suchá fakta.
Ukazuje například, jak se na zámku jedlo nebo koncertovalo. Vypráví
se zde autentické příběhy posbírané z rodinných kronik a vyprávění pamětníků. Zámek Loučeň byl jedním z prvních, který nabízel kostýmované prohlídky. Je pravidlem, že se zde setkáte v roli průvodce s některým
z členů knížecí rodiny nebo panem komorníkem. Když budete mít štěstí,
může Vás provádět sama Bílá paní loučeňská. Na Loučeni myslí zejména
na děti, a proto se každý den koná minimálně jedna dětská prohlídka.
V parku se nachází 11 labyrintů a bludišť z převážně přírodních materiálů. Také musím připomenout úžasný lanový park, kde se děti mohly
vydovádět pod dohledem odpočívajících rodičů.
Na Loučeni jsme se skutečně nenudili až do odpoledne. Když nás bloudění labyrinty či prohlídka zámku unavilo, byl zde bezpočet příležitostí
k posezení a občerstvení. Vyhlášené pochoutky jako čápy s mákem si
můžete dát na zámku, v parku nechybí nanuky, káva a další občerstvení.
Příjemný půlden uběhl a autobus nás odváží opět do Rohozce.

Kam pojedeme příště?

Ing. Markéta Ballová

Činnost SDH Rohozec za rok 2018
Přestože jednotka SDH Rohozec v roce 2018 měla minimum zásahových
akci, ve své činnosti nelenila.
Svou činnost jednotka SDH zahájila ihned začátkem roku, kdy byla na
5. ledna svolána Výroční valná hromada SDH. Na této výroční schůzi
proběhla mimo jiné i volba nového výboru SDH Rohozec, kde byli zvoleni následující členové: starosta SDH Jan Kramář, 1. náměstek starosty
Milan Čvančara nst., 2. náměstek starosty Josef Holý, jednatel Josef Horký,
velitel SDH Tomáš Bíža, náměstek velitele Petr Horký a pokladník Václav

Melša. Dále byla zvolena revizní rada ve složení Luboš Bíža a Jiří Dastych
a kulturní komise zastoupena Alenou Šindelářovou a Blankou Bížovou.
Členové výboru se taktéž stali Josef Hrdý a Josef Veselý.
V pátek 30. března pořádal SDH maškarní bál pro dospělé. K tanci i poslechu zahrála kutnohorská kapela 4G. Této vydařené akce se zúčastnilo
na 100 návštěvníků, téměř 70 z nich v maskách.
Přesně měsíc poté, dne 30. dubna, byl SDH požádán o požární hlídku
při pálení čarodějnic, kdy kvůli nepřiměřenému suchu byla vyhlášena vý-
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straha zvýšeného rizika požáru.
Dne 11. června se jednotka SDH na základě výzvy operačního střediska
HZS Středočeského kraje zúčastnila svého prvního zásahu v roce 2018.
Jednalo se o vyhledávání pohřešovaného muže z obce Svatá Kateřina. Pátrání probíhalo pod vedením Policie ČR a účastnilo se ho více než 120
osob z řad policistů, hasičů a dobrovolníků. Pátrání probíhalo v několika
lokalitách v blízkosti obce a propátrán byl i velice těžce průchodný a bažinatý terén.
Naše jednotka se také zúčastnila výročních oslav okolních sborů dobrovolných hasičů. Dne 16. června se konala oslava 140 let SDH Chotusice,
dne 23. června 135 let SDH Svatý Mikuláš a 14. července 130 let SDH
Záboří nad Labem.
Dne 24. srpna pak SDH pořádal posvícenskou zábavu, na níž zahrála oblíbená skupina 4G.

Na neděli 7. října bylo Hasičským okrskem č. 1 – Kačina v rámci odborné přípravy jednotek požární ochrany naplánováno námětové cvičení
v obci Záboří nad Labem. Tohoto cvičení se zúčastnilo všech pět jednotek
okrsku, a to SDH/JPO Bernardov, Rohozec, Svatý Mikuláš, Záboří nad
Labem a Žehušice – celkem 35 hasičů. Cvičení, jehož námětem byl nácvik
sání s vyšší sací výškou, bylo zahájeno vyhlášením cvičného hasičského
poplachu v jednotlivých obcích. Akce proběhla v již zmíněné obci Záboří
nad Labem na levém břehu řeky Doubravy.
Poslední činností pořádanou SDH Rohozec v roce 2018 byla mikulášská
zábava, která se konala 8. prosince v místním kulturním zařízení. K tanci
a poslechu zahrála skupina Mars.
Tomáš Bíža, velitel SDH Rohozec

SVAZARM Rohozec
Založení Svazarmu
v Rohozci se datuje
do roku 1957. V tu
dobu ještě existoval
okres Čáslav a prvním předsedou se stal
Zdeněk
Pavlovský.
Jednou z činností, kterou se mohl rohozecký svazarm zabývat
byla sportovní střelba.
Okresní organizace
dodala
malorážky,
které byly uloženy
a uzamčeny ve skříni
na Národním výboru.
Vzhledem k tomu, že
žádná oficiální střelnice neexistovala, chodilo se zpočátku střílet do čapkova písníku (nyní
prostor za Obecním sběrným dvorem), kde vznikla střelnice provizorní.
V témže roce vyjeli mladíci na první závody. Byl to okresní přebor v Čáslavi, na vojenské střelnici Dubina. V tu dobu ještě nikdo neznal základy
sportovní střelby a tudíž se nedostavily ani žádné výrazné úspěchy.
Funkci předsedy Svazarmu Rohozec následně převzal Josef Vojáček. Díky
tomu, že byl zároveň předsedou JZD, dostali střelci nový prostor, kde postupem času vybudovali střelnici, fungující až do devadesátých let.
Dalším předsedou se stal Václav Kramář. To již Svazarm získal od Národního výboru místnost v bývalém hostinci (u Šnáblů) a zřídil si zde
klubovnu. Do nového prostoru byla přestěhována i trezorová skříň

s malorážkami. Začátek šedesátých let patřil i dalším činnostem.
Vznikl motocyklový
sport,
modelářský
klub, přesněji automodelařina a svazarm
byl velice aktivní i na
kulturním poli.
V roce 1968 se stal novým předsedou Josef
Šebor. O tři roky později již získal Svazarm
Rohozec finanční prostředky na nákup materiálu a začala stavba

zakryté střelnice.
Koncem sedmdesátých let se začali rohozečtí střelci prosazovat i v dalších disciplínách, jako byl Dukelský závod branné zdatnosti a Střelecký
souboj.
Po vzniku okresní střelecké ligy družstev postoupil Rohozec na základě
dosažených výsledků do Krajské střelecké ligy družstev a v juniorské kategorii až do II. Národní střelecké ligy. Výsledkově patřila osmdesátá léta
k nejvýznamnějšímu období Svazarmu Rohozec.
Josef Šebor, Ing. Vladimír Michálek ml.

Obecní knihovna
Obecní knihovna je umístěna v budově obecního úřadu a nabízí v pěkném prostředí půjčování knih pro děti a dospělé. Můžete si půjčit tituly současných autorů detektivní, romantické, historické a další tvorby.
Knihovna půjčuje knihy z knižních fondů knihovny v Kutné Hoře. Přijďte se podívat a staňte se novými čtenáři Rohozecké knihovny.

Knihovnice
V letošním roce také došlo ke změně knihovnice. Paní Evu Sukovou, které
tímto za práci v naší knihovně děkujeme, nahradila Miloslava Vojáčková.

Výpůjční řád
Výpůjční doba činí 1 měsíc. V tomto termínu je nutné knihy vrátit nebo
požádat knihovnici o prodloužení výpůjční doby, maximálně však na
3 měsíce. Při každém využívání služeb knihovny je čtenář povinen předložit čtenářský průkaz. Počet výpůjček by neměl přesáhnout 10 knih při
jedné návštěvě. Čtenář ručí za vypůjčené knihy a je povinen s nimi zacházet šetrně, chránit je před poškozením. V případě poškození je čtenář
povinen uhradit vzniklou škodu.

Kronikář
V letošním roce ukončil svoji práci kronikáře pan Pavel Suk. Po řadu let
vedl naší kroniku, kde zaznamenával pro budoucí pokolení život obce
Rohozec a jejich občanů. Velice si jeho práce vážíme a za jeho činnost pro
obec děkujeme. Tímto žádáme zájemce, kteří by měli o práci kronikáře
zájem, ať se přijdou s prací kronikáře seznámit na obecní úřad.

Jana Králová

Mgr. Jan Kramář
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Klub ultralehkého létání
v Rohozci – akce klubu
Klub pořádá pravidelně a každoročně tyto akce:
1) Čarodějnice a následnou soutěž leteckých modelářů
2) Slet letadel – je to akce, kdy nás na letišti navštíví kamarádi a kolegové z jiných letišť – samozřejmě přiletí – pořádáno vždy první sobotu
v srpnu
3) Podzimní Drakiáda – se soutěží draků a dračic ve třech kategoriích
V průběhu roku se na letišti scházíme nejen za účelem létání, ale také
se snažíme zvelebovat naše prostředí.
Rádi mezi sebou uvítáme každého, koho létání zajímá – přijďte jen
tak na šálek kávy!
1) Čarodějnice 30. dubna a soutěž leteckých modelářů 1. května
- tradiční akce, kdy se na čarodějnice peče prasátko na grilu, točí se
sudové pivo (letos Bernard) a se soumrakem se rozezní kytary, basa,
ukulele a mandolína, zpívá se (někdy trochu falešně, ale s o to větší
radostí)
- letečtí modeláři mají soutěž v několika disciplínách s vyhlášením
výsledků a oceněním nejlepších
2) Slet letadel
- již mnoho let je tato akce pořádána ve stejném termínu – první sobota v srpnu
- je to setkání všech příznivců létání, přiletí stroje, které známe i ne-

známe – pak se rádi podíváme, piloti se rádi pochlubí a společně
posedíme a popovídáme si
- již několik let je na tuto akci připravován kančí guláš, točené pivo
a také točená limonáda (ta mívá obrovský úspěch – opravdu!)
- večer se obvykle pokoušíme šířit kulturní obohacení o hru na různé
nástroje doprovázenou více či méně libým zpěvem
- pro neletecké návštěvníky je možnost svezení se v UL letadle
3) Drakiáda
- pořádána na přelomu října a listopadu
- akce je pro všechny, kdo si rádi hrají – věkový limit je 1–100 roků
- soutěží se v kategoriích:
		
drak letec
		
drak krasavec
		
drak vozembouch
- je k dispozici dračí servis – naučíme vašeho draka létat
- všichni soutěžící dostanou balíčky s dobrotami
- ocenění soutěžící dostávají ceny a diplomy
- vaří se čaj v kotlíku (někdy i s rumem)
- pro děti se rozkrájí dort ve tvaru draka
Za klub UL létání
		
Ing. Jiří Milý
předseda klubu
www.avzo-nd.cz

Čarodějnice

Čarodějnice

Slet UL

Slet UL

Drakiáda

Drakiáda
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grantové a dotační řízení 2018
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V letošním roce se také podařilo realizovat výměnu starých dětských prvků za nové. Akci provedla firma BONITA. Cena díla činila 230 790,- Kč,
příspěvek MMR činil 161 553,-Kč. Zbylá část byla hrazena z rozpočtu
obce.

Varovný informační systém a lokální výstražný
systém
Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Čáslav
a území ORP Čáslav a vybudování
varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi pro
město Čáslav včetně obcí Rohozec, Žehušice, Chotusice, Výčapy-Vlačice a Drobovice bylo letos dokončeno. V naší obci byl instalován
bezdrátový rozhlas.

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny
V měsíci červnu roku 2018 začala oprava hřbitovní zdi a fasády márnice
na pozemku 294/8 v k.ú. Rohozec u Žehušic. Opláštění zeď a fasáda márnice se již nacházela v havarijním stavu. Celková rekonstrukce proběhla
v měsíci červenci.

VODOVOD ROHOZEC

PLYNOFIKACE RD SMRČINA

Dlouho očekávaná a také plánovaná akce výstavby vodovodu v naší obci
započala v září letošního roku. Stavbu v celkové výši 25 526 902,- Kč provádí firma Stavitelství Řehoř, s.r.o.. TDI pak společnost VHS Vrchlice-Maleč, a.s..

V září roku 2018 proběhla za přispění Středočeského kraje realizace plynofikace RD Smrčina. Cena
za provedení díla byla 342 046,Kč, příspěvek Středočeského kraje
činil 270 000,-Kč.

Mgr. Jan Kramář

Hospodaření v obecních lesích
V loňském roce byly dotěženy části prořídlých porostů na Dolcích, které
vyznačil odborný lesní hospodář a nařídil obnovní výsadbu. Vzniklo zde
9 holin o celkové výměře 1,92 ha.
Zalesnění těchto ploch bylo zadáno firmě Polabská lesní s.r.o., která
v loňském roce prováděla dotěžení. Pěstební činnost probíhala během
letošního jara a obnášela tyto práce –
postřik buřeně před zalesněním
postřik holin
výsadba borovice lesní 13 700 ks
výsadba dub letní 5 400 ks
oplocení lesních kultur (listnáč) 460 bm
Úhrada za pěstební činnost činí 177 200 Kč. Na pěstební činnost bylo
žádána dotace od KNV a MZvž.
Polabská lesní s.r.o. dála prováděla nátěr proti okusu a ožin buřeně v letním období.
Těžba v letošním roce
Těžba nahodilá – odstranění souší v porostu proti hřbitovu, odtěžení suchých a nebezpečných stromů u silnice, dále pak vykácení starých bříz
ve vsi u telefonní budky. Toto bylo provedeno formou samotěžby ve výši
18,3 m2. Odtěžené, broukem napadené dřevo ze Smrčiny (2 m2) bylo použito při pálení čarodějnic na hřišti. Ve vsi byly vysazeny nové břízy, za-

koupené s kořenovým balem a okolo hřiště nahrazeno několik uschlých
bříz stromky vyzvednutými v lese. Tato výsadba má v důsledku velmi
vysokých teplot v letním období a suchu, které v naší oblasti trvá již třetí
rok, malou šanci na úspěch.
Lesní porosty dále prosychají a v důsledku nedostatku vláhy napadá jehličnany ve stále větší míře kůrovec. V prořídlých porostech působí škody
každý silnější vítr, který na písčitých půdách nezapojené porosty snadno vyvrací a láme. Následkem všech těchto škodlivých faktorů připadá
k těžbě pouze dřevo kalamitní, o které není pro pilařské zpracování velký
zájem a cena kulatiny je nižší než u syrových kvalitních stromů. Protože
situace je stejná na většině území státu, začíná být problém i se zadáváním práce těžařským firmám, protože se jedná pouze o těžby nahodilé.
V příštím období se snad podaří zadat těžbu odborné firmě, která vymanipuluje kvalitnější hmotu pro pilařské zpracování a dřevo palivové rozdělí do hromad, které budou prodávány jako v minulých letech. Ve vhodných porostech budou označeny stromy a dílce nabídnuty k samovýrobě.
Prodej palivového dřeva se bude provádět podle pravidel vydaných obecním úřadem. Pravidla jsou umístěna na webových stránkách obce nebo
jsou k dispozici na obecním úřadě.
Jaromír Vojáček, zemědělská komise
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POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ DO ODPADU NEPATŘÍ	
Použitý kuchyňský olej totiž nepatří do kanalizace, protože tuhne a zanáší potrubí. Energeticky a finančně je pak velice náročné kontaminovanou vodu vyčistit. Aby k tomu nedošlo, stačí docela málo - použitý

olej slévat do PET lahví a uzavřenou láhev vhodit do nádoby na tento
druh odpadu. Olej je pak ekologicky zlikvidován.
Jana Králová

POPLATKY PRO ROK 2019
Psi:
50,-Kč/pes za rok, 100 Kč/každý další pes za rok (ostatní dle platné
OZV). Splatnost do 31.1.2019
Komunální dopad:
- 650,- Kč/trvale žijící osoba za rok, 650,- Kč/rekreační objekt za rok
(ostatní dle platné OZV)
V rámci poplatku je 2x ročně zajištěn: svoz velkoobjemového odpadu,
svoz elektroodpadu a svoz nebezpečného odpadu
Splatnost do 30.4.2019
Bioodpad:
Během roku 2016 dodány do každého RD popelnice na bioodpad
a zajištěn jejich svoz. O počátku svozu a

jeho četnosti v daném roce budete včas informováni.
Připojení na kanalizaci:
1000,- Kč/trvale žijící osoba za rok, 1000,- Kč/rekreační objekt za rok
(ostatní dle platné OZV)
Splatnost do 30.6.2019
V prostorech kontejnerů jsou od ledna 2016 k dispozici sběrné nádoby
o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje z domácností Je zajištěna dostatečná frekvence vývozu a manipulace s odloženým jedlým
olejem z domácností – občané mohou použitý jedlý olej ukládat v uzavřených PET láhvích.
Ing. Vladimír Michálek

KANALIZACE, ČOV A DČJ
V současné době provoz ČOV technicky zajišťuje firma VHS Kutná
Hora a.s., zajišťuje údržbu technologie, servis i odběr vzorků pro měření rozborů. Rozbory vypouštěných vod se provádí 12 krát do roka.
Obsluhu ČOV zajišťuje p. Josef Pikuliak.
Obec má na údržbu DČJ (domovní jímka, ovládací automatika, čidla…) uzavřenu dohodu o provedení práce. Dohoda je uzavřena

s panem Lubošem Bížou a panem Jaroslavem Vamberským. V případě
potřeby, dotazů či oprav je možné je přímo kontaktovat na telefonech:
Luboš Bíža: 602 294 895
Jaroslav Vamberský: 602 273 727

Ing. Vladimír Michálek

ŽÁDOST
Vážení spoluobčané či přátelé obce Rohozec, myslím, že nastává vhodná doba, aby i naše obec začala uvažovat a zmapování své historie, přelomových či zajímavých událostí, svých občanů, ale i všedního života.
Přál bych si, aby tak, jako některé obce našeho okolí, i Rohozec vydal
o své existenci knihu. A velice bych uvítal, aby se na jejím vzniku podílel co největší počet autorů. Je jasné, že kniha nemůže být napsána za
rok…je to běh na delší trať… Ale proč nezačít již příští rok?
Není v mých časových možnostech se tomuto tématu věnovat sám,
proto Vás všechny vyzývám…sedněme si každý chvíli a sepišme třeba
jen historii svého domu. Kdy a kým byl postaven, kdy a jak se měnili

Údržba zeleně
Obec Rohozec se snaží dle svého
rozpočtu přiměřenou částku peněz směřovat na údržbu zeleně
a veřejných ploch. Jak bývá zvykem z minulých let, tak i letos
bylo požádáno na Úřad práce
o zajištění pracovníků na veřejně prospěšné práce. Obec žádala
o tři místa, která byla i schválena. Bohužel se podařilo obsadit pouze dvě.
I v tomto roce, tj. od dubna do listopadu pracovali v obci zdejší pánové:
Vladimír Kubelka a Fraj Bouda Bouza.
Velice rád bych jim touto cestou za odvedenou práci poděkoval. Jejich práce je na vzhledu obce určitě znát.
Mgr. Jan Kramář

majitelé, kdy došlo k nákupu nemovitosti, či její přestavbě. Pokud přiložíte i historickou či současnou fotografii, jen lépe. Materiály budou
okopírovány a v pořádku vráceny.
Řada našich spoluobčanů byla kratší či delší dobu zapojena do vedení
obce, vedení SDH Rohozec, SOKOLA Rohozec, SVAZARMU, JZD,
Myslivců... Nenechme si utéct zajímavé události té doby, podělme se
o ně,…prosím… Své práce, či pouze náměty, můžete nosit kdykoli na
úřad, posílat emailem (rohozec@cmail.cz) nebo třeba poštou.
Mgr. Jan Kramář, starosta

Příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně štěstí,
zdraví a úspěchů
v novém roce 2019

