ROHOZECKÝ
ZPRAVODAJ
2017
Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok, tak i nyní se v závěru roku ohlížíme
a rekapitulujeme jeho průběh. Jistě si všichni přejeme, aby
bilance roku 2017 byla z větší části radostná. Pokud tomu tak
není, pokusme se svou činností k lepšímu hodnocení roku
příštího.
Ohlédneme-li se za uplynulým rokem 2017, můžeme
konstatovat, že byl opět rokem plných událostí a aktivit.
Obec Rohozec ve spolupráci s SDH Rohozec a SOKOLEM
Rohozec připravila řadu akcí, o kterých ještě bude zmínka na
jiných stránkách letošního vydání Zpravodaje 2017.
Nejdůležitější kulturní akcí však byly Rohozecké slavnosti
2017, v rámci kterých se uskutečnil III. sraz rodáků a přátel
obce Rohozec a 130. výročí založení SDH Rohozec.
Spousta kulturních, společenských a sportovních aktivit, mající
své příznivce, dokazují svou návštěvností jejich oblíbenost
a kvalitu. Všechna tato setkání mají své kouzlo a je dobře, že
mají své pevné místo v kulturním a společenském kalendáři
naší obce.
Na sklonku roku 2017 děkuji všem organizacím, ale také
všem občanům, kteří svým aktivním přístupem a činností
přispívají k reprezentaci a chodu obce. Za nezištný přístup ke
společným, veřejným věcem, tak i v individuálním přístupu.
Přejme si, aby nám nadšení pro společnou věc vydrželo i do let
následujících. Přeji nám všem hodně elánu, chuti do dokončení
rozpracovaných úkolů, nastartování nových, smysluplných
plánů a jejich včasné a šťastné dokončení.

Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým, jménem
zastupitelstva obce Rohozec a zaměstnanců úřadu obce
šťastné a spokojené vánoční svátky, rodinnou pohodu a do
nastávajícího roku 2018 pevné zdraví, spokojenost a splnění
všech přání a cílů, jak v osobním, tak i veřejném životě a klidný
a spokojený život v naší obci.
Jan Kramář
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Rohozecké slavnosti 2017
Ve dnech 2. - 4. 6. letošního roku uspořádala obec Rohozec ve spolupráci
s SDH Rohozec a SOKOLEM Rohozec III. sraz rodáků a přátel a oslavy
130. let místního sboru dobrovolných hasičů. V pátek se ve staré škole
(dnes kulturní zařízení) konala prezentace obce, SDH a Sokola Rohozec,
v sobotu si mohli všichni v prostorách OÚ, hasičské zbrojnice, knihovny
i kostela sv. Máří Magdaleny prohlédnout dobové fotografie, současnou i
historickou hasičskou techniku.
Od rybníku Šutrák vykročil v sobotu ve 13:00 hodin průvod, v jehož čele
kráčely mažoretky (Srdíčka z DDM Čáslav), muzikanti (kapela Echo 91
ze Starého Kolína), za nimi hasiči s vlajkami (včetně hostů ze Svatého

Mikuláše, Žehušic, Záboří n/L a drážních hasičů z Nymburka a Havl.
Brodu), účastníci srazu rodáků, místní občané.
Průvod, který uzavírala „přehlídka“ hasičské techniky, dorazil na naše
hřiště, kde uvedly roztomilé děti pod patronací Sokola Rohozec pohádku
o zvířátkách a loupežnících (bouřlivě aplaudovanou) a než se rozeběhla
večerní taneční zábava na letním parketu, hasiči předvedli v soutěžích své
dovednosti. Všichni si v nádherném počasí měli co povědět, nejvíce asi
ti, kteří se zde narodili a dnes již v Rohozci nežijí. Všichni se dobře bavili.
V neděli se konala mše v místním kostele.
Mgr. Jan Kramář

Okolí Rohozce
Základ současné sídelní a krajinné struktury byl ve zdejší odpradávna
osídlené krajině, ležící na křižovatce obchodních cest, položen ve
středověku. Již v 10. století, v době formování státu, byl významným
hospodářským i politickým centrem nedaleký Malín. Východně ležící
krajinu pravděpodobně pokrývaly rozsáhlé lesy, mezi nimiž je zmiňován
les Bor, táhnoucí se až k Záboří. Významným počinem pro rozvoj zdejšího
kraje bylo založení kláštera v Sedlci. Sedlecký klášter vznikl v letech 11421143 jako první cisterciácký klášter v českých zemích. Rozvoj kláštera
a založení královského města Kutné Hory na přelomu 13. a 14. století,
podnícené těžbou bohatých ložisek stříbra, ovlivňovaly okolí – především
kladly požadavky na potraviny a dřevo. Zdejší lesy byly téměř vykáceny,
neprostupná a bažinatá krajina byla postupně osídlena a přetvořena pro
zemědělství.
V době husitských válek byl sedlecký klášter vypálen, nastal i úpadek
kutnohorského dolování. Postupně se majetky koncentrovaly v rukou
bohatších rodin. Nejbohatší byli Žerotínové, kteří v druhé polovině
16. století položili základ novodvorskému i žehušickému panství. V této
době bylo velice důležitou součástí hospodářství pěstování obilovin,
rybníkářství a chov ovcí.
Hospodářský růst byl opětovně přerušen třicetiletou válkou v první
polovině 17. století. Po skončení válečných útrap došlo k postupnému
rozvoji šlechtických sídel a zemědělských dvorů. Do nově organizované
krajiny se začaly vracet lesy v podobě bažantnic a obor. Bernard

Věžník uskutečnil na přelomu 17. a 18. století zásadní proměnu jádra
novodvorského panství. Do jednotného kompozičního rámce byl pojat
barokní zámecký areál, zanedlouho rozšířený o klášterní rezidenci, jakož
i na barokních principech komponované části okolní krajiny a městečka.
Další významnou epochou, obdobím rozsáhlých hospodářských změn
a cílených krajinářských úprav, byla doba osvícení. Na Novodvorsku
je spojena s rodem Chotků. Jan Rudolf Chotek (1787-1824) nechal
v dominantní poloze uprostřed volné krajiny vybudovat nový zámek
Kačina, který obklopil parkově komponovanou krajinou, plnící
hospodářské, reprezentační i odpočinkové funkce. Podobně se proměnila
i krajina na Žehušicku v držení Thun-Hohensteinů.
Společenské změny v polovině 19. století i revoluční změny v zemědělství
se ve zdejší krajině odrazily jako v jedné z prvních. Krajina začala být
prioritně formována v duchu zemědělských potřeb. Orná půda, jejímuž
rozšiřování musela ustoupit většina rybníků a trvalých travních porostů,
se stala významněji posilující kategorií ve využití ploch. Pěstování
cukrové řepy a dalších plodin v systému střídavého hospodářství bylo
spojeno s ustájením skotu a využíváním chlévské mrvy i umělých hnojiv.
Podněcován byl rozvoj potravinářského průmyslu, do zdejší krajiny
vstoupila železnice i regulace vodních toků.
Zdeněk Lipský a kol. - Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka
ve středních Čechách, upravil: Mgr. Jan Kramář

BRSLENKA
Základní informace
Délka toku – 31,4 km
Plocha povodí – 100,8 km²
Průměrný průtok – 0,28 m³/s
Pramen – jižně od Kobylí Hlavy
49°46´31,2˝ s. š., 15°27´11,1˝ v. d.
482 m n. m.
Ústí do Doubravy u Žehušic

49°58´49,1˝ s. š., 15°24´12,3˝ v. d.
204 m n. m.
Protéká – Česko (Kraj Vysočina, Středočeský kraj – Čáslav)
Úmoří, povodí - Atlantský oceán, Severní moře, Labe, Doubrava
Brslenka (na horním toku též Čáslavka) je levostranný a celkově
největší přítok řeky Doubravy tekoucí v okresech Havlíčkův Brod
a Kutná Hora. Délka toku činí 31,4 km a plocha jejího povodí měří
100,8 km². Je to největší vodní tok protékající Čáslaví.
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Průběh toku
Pramení zhruba 0,5 km jižně od osady Kobylí Hlava v okrese Havlíčkův Brod v nadmořské výšce 482 m. Po celé své délce teče převážně severním směrem. Nejprve protéká výše zmíněnou vsí a níže
po proudu malou osadou, která se nazývá Dolík. Pod Dolíkem si
Brslenka razí cestu hlubokým zalesněným údolím, kde její tok podtéká železniční trať (Praha -) Kolín - Havlíčkův Brod (trať 230). Po
opuštění lesa se údolí otevírá a říčka protéká obcí Podmoky, pod
níž ji posiluje zprava Římovický potok a zleva Kamenecký potok.
Dále pokračuje přes Bratčice, kde napájí Pastušský rybník a rybník
Lázeňka.
Od Bratčic krátce směřuje na severozápad, protéká východním
okrajem Adamova a obrací se opět na sever k obci Tupadly. Cestou
napájí rybníky Pilský a Tovární a severně od Tupadel rybník Dubí.
Odtud dále proudí přes Drobovice k městu Čáslav. Zde napájí Podměstský rybník, který je spolu s kostelem sv. Petra a Pavla výraznou dominantou města. Po opuštění Čáslavi teče říčka v blízkosti
vojenského letiště v Chotusicích, kde sídlí 21. základna taktického
letectva Armády České republiky. Dále po proudu teče mezi Rohozcem a Žehušicemi, severně od nichž se vlévá zleva do Doubravy v
nadmořské výšce 204 m.
Větší přítoky
Největším přítokem Brslenky co se délky toku a plochy povodí týče
je Koudelovský potok.
• Kamenecký potok je levostranný přítok jehož délka činí 3,7 km.
Pramení v lesích západně od Podmok. Do Brslenky se vlévá na
jejím 21,6 říčním kilometru nad ústím Římovického potoka v nadmořské výšce okolo 315 m.
• Římovický potok, zprava, ř. km 21,6

• Kozohlodský potok je levostranný přítok jehož délka činí 2,5 km.
Pramení v lesích mezi Podmoky a Přibyslavicemi v nadmořské
výšce okolo 390 m. Do Brslenky se vlévá na jejím 19,4 říčním kilometru v Bratčicích.
• Bratčický potok je levostranný přítok jehož délka činí 1,7 km. Pramení při východním okraji Přibyslavic v nadmořské výšce 370 m.
Do Brslenky se vlévá na jejím 18,8 říčním kilometru na západním
okraji Bratčic.
• Stroupínovský potok je levostranný přítok jehož délka činí 2,9 km.
Pramení severozápadně od Přibyslavic v nadmořské výšce okolo
375 m. Potok směřuje převážně na sever. Do Brslenky (Tovární
rybník) se vlévá na jejím 16,7 říčním kilometru jižně od Tupadel.
• Tupadelský potok je levostranný přítok jehož délka činí 4,5 km.
Teče převážně severním až severovýchodním směrem. Napájí rybníky Množil, Rubínek, Matýsek, Bačov, Tupadelský rybník a několik dalších menších rybníků. Do Brslenky se vlévá na jejím 15,7
říčním kilometru severně od Tupadel v nadmořské výšce okolo
270 m.
• Potěžský potok je pravostranný přítok jehož délka činí 1,7 km. Pramení východně od Potěh v nadmořské výšce okolo 290 m. Teče
převážně severním až severozápadním směrem k Drobovicím, kde
se vlévá do Brslenky na jejím 14,0 říčním kilometru.
• Hlubocký potok (nazývaný též Hluboký potok), zleva, ř. km 11,7
• Žákovský potok, zleva, ř. km 10,4
• Koudelovský potok, zprava, ř. km 6,1
Vodní režim
Průměrný průtok u ústí činí 0,28 m³/s.

Mgr. Jan Kramář

Kde máme příbuzné…
Rohozec (okres Brno-venkov)

znak

vlajka
Obec Rohozec se nachází na rozhraní okresů Blansko a Brno-venkov.
Rozkládá se v Boskovické brázdě,
přibližně 6 kilometrů severovýchodně od Tišnova, v katastrálním území
Rohozec u Tišnova. Katastr činí 531
ha. V současnosti tu žije okolo 200
obyvatel. První zmínka je z roku
1240, a to v listinách kláštera Porta celi v Předklášteří. Název obce je
pravděpodobně odvozen od staroslovanského slova rákos. V obci se
nachází kaple sv. Cyrila a Metoděje
z roku 1861, pozoruhodná třístupňovou věží. Obecní úřad se nachází
v patrovém objektu z roku 1914,
k němuž byla v 50. letech přistavěna
hasičská zbrojnice

Lokalita
Status – obec
Kraj – Jihomoravský
Okres – Brno-venkov
Obec s rozšířenou působností a pověřená obec – Tišnov
Historická země – Morava
Katastrální území – Rohozec u Tišnova
Katastrální výměra – 5,31 km²
Zeměpisné souřadnice – 49°23´25˝ s. š., 16°28´58˝ v. d.
Základní informace
Počet obyvatel – 234 (k 1.1.2017)
Nadmořská výška – 425 m n. m.
PSČ – 679 23
Zákl. sídelní jednotky – 1
Části obce – 1
Katastrální území – 1
Adresa obecního úřadu – Obecní úřad Rohozec
Rohozec 45, 679 23 Lomnice u Tišnova
Starosta – Luděk Novotný
Oficiální web – www.rohozec.cz
Email – obec.rohozec@cbox.cz
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akce roku 2017
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

ALEJ U HŘIŠTĚ

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně charita České republiky. Je to
největší dobrovolnická akce u nás. I v naší obci letos vyrazili za velké
podpory svých rodičů malí koledníci. Zrovna v těch nejkrutějších
mrazech se v naší obci vybralo 9 330,- Kč.

Staré a nemocné břízy u místního hřiště byly pokáceny a následně
došlo k výsadbě nových stromů. Vznikla lipová alej. Může to jednou
být pěkný prvek naší obce.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
MAŠKARNÍ BÁL
Pátek 24.3.2017 se může s klidným svědomím opět zapsat jako velmi
povedená akce s nápaditými kostýmy.

V sobotu 29.4.2017 se v obřadní síni zámku Kačina konalo vítání
nových občánků Rohozce, na které přijaly pozvání rodiny osmi dětí.
Rodičům srdečně gratulujeme a dětem přejeme na životní cestě samé
štěstí a zdraví.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 26.3.2017 ovládly rohozecké kulturní zařízení pohádkové
bytosti a sál málem praskal ve švech. Děti se se svými rodiči sešly
na dětském karnevalu, aby se náležitě vyřádily a zasoutěžily si. Na
zajímavém programu se opět podílely členky SOKOLA Rohozec.

SOKOL Rohozec ve spolupráci s SDH Rohozec uspořádal na místním
hřišti 30.4.2017 již tradiční velmi úspěšnou akci s bohatým programem
a soutěžemi pro děti - pálení čarodějnic.
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ROHOZECKÁ VLAŠTOVKA 2017

PRÁZDNINOVÉ LOUČENÍ

Rohozecká vlaštovka odletěla - aneb cyklistická tour regionem
Kutnohorska je za námi. Většina účastníků si zvolila trasu dlouhou
necelých 17 kilometrů (Malá zámecká trasa - kačinská) a 4 účastníci
absolvovali Velkou zámeckou přes Žleby a Čáslav. Nikdo nezmokl
a medaili získali malí i velcí cyklisté. Nezapomeňte se k vlaštovce
připojit příští rok!!
Cykloturistický závod Rohozecká vlaštovka pořádá každoročně paní
Květa Mašínová za přispění členek SOKOLA Rohozec.

3. září 2017 uspořádal SOKOL Rohozec za účasti místních dětí i jejich
rodičů na hřišti loučení s prázdninami. Příjemné zakončení letošních
prázdnin si užily děti, které přišly na „Loučení s prázdninami“. Akci
připravil SOKOL Rohozec. Zbývá jen popřát dětem dobrý start do
nového školního roku : ) ….

VÝLET DO ČÁSLAVI
ROHOZECKÉ SLAVNOSTI
Po deseti letech se konaly Rohozecké slavnosti. Počasí nám vyloženě
přálo. Návštěvníci akce, rodáci i přátelé obce, si mohli plně tuto
atmosféru vychutnat. Akce se konala ve spolupráci obce Rohozec, SDH
Rohozec a SOKOLA Rohozec. V pátek proběhlo slavností zasedání
v budově bývalé školy, v sobotu dopoledne byl k vidění otevřený obecní
úřad, hasičská zbrojnice, kostel svaté Máří Magdaleny. Odpoledne
následoval za hojné účasti slavnostní průvod obcí. Na místním hřišti
pak dobrovolní hasiči ukázali své umění a večer následovala velice
zdařilá taneční zábava. K tanci hrála skupina 4GKH.

První neděli v říjnu, tedy 1. října 2017, pořádal SOKOL Rohozec
nejen pro děti výlet do Muzea zemědělské techniky v Čáslavi.
Výletu se účastnily nejen děti z Rohozce, ale i někteří další občané,
mající zájem o starou zemědělskou techniku. Výletníků bylo na 25.
Děti i dospělí se dozvěděli také spoustu nových a zajímavých
informací.

OPRAVA STŘECHY KOSTELA
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.

OPRAVA KAPLIČKY
Koncem května roku 2017 došlo k opravě místní kapličky.

PRÁZDNINOVÉ STANOVÁNÍ

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

V sobotu 22.7. a v neděli 23.7.2017 uspořádal SOKOL Rohozec za
hojné účasti místních dětí i jejich rodičů na místním hřišti prázdninové
stanování. V sobotu jsme postavili stany a vztyčili táborovou vlajku.
Večer proběhlo vaření v kotlíku, různé hry i stezka odvahy. V neděli
po budíčku následovala rozcvička, příprava snídaně a úklid tábořiště.

Jako každým rokem, tak i letos byl 28. října uspořádán lampiónový
průvod. Zástup dětí i dospělých prošel naší vesnicí až k pomníku
padlých v I. světové válce. Zde byl položen věnec, vyslechnuta hymna
ČR a krátký proslov přednesl starosta obce Mgr. Jan Kramář.
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DÝŇOBRANÍ
V neděli 5.listopadu pořádal SOKOL Rohozec na místním hřišti
dlabání dýní. Akce se zúčastnila řada dětí i s rodiči. Velmi pěkné
výtvory pak byly přeneseny pro aktuální výzdobu před budovu
obecního úřadu.

ADVENTNÍ KONCERT A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
V sobotu 2. prosince 2017 se uskutečnil Malý vánoční koncert
v kostele sv. Máří Magdaleny s hudbou i zpěvy pod vedením učitelů
Základní umělecké školy v Čáslavi - pana Filipa Jerieho a pana Jakuba
Davida Smešného. Toto setkání se na začátku Adventu stalo již
dobrou a vítanou tradicí. A to hned z několika důvodů. Nejen že si
připomínáme začátek předvánočního období, ale na místě stovky let
starém se tak trochu setkáváme i s těmi, kteří po generace na toto místo
přicházeli a ctili křesťanské tradice a tvořili historii obce. Jsme rádi,
že můžeme pokračovat a přispívat k historii obce i novými tradicemi
a společenskými událostmi. Po koncertu jsme proto společně rozsvítili
vánoční strom, rohozecké děti zazpívaly několik koled a členky Sokola
pro tuto příležitost připravily i malé pohoštění. Poděkování za přípravu
této milé akce patří všem, kteří dobrovolně přispěli k jejímu pěknému
průběhu - počínaje roznáškou pozvánek, ozvučením a osvětlením
kostela, nácvikem písní i vařením skvělého vánočního punče.

SETKÁNÍ SENIORŮ
V sobotu 25. listopadu 2017 se v budově bývalé školy sešla téměř třicítka
občanů Rohozce na svém pravidelném každoročním setkání seniorů.
Krátká beseda se nesla v přátelském duchu a debata se mimo jiné stočila
i k dalšímu rozvoji obce. Došlo i na videoprojekci, která byla pořízena
z letošních Rohozeckých slavností. Při prohlídkách fotografií i kroniky
obce starosta poděkoval za pomoc a podporu, kterou senioři věnují
akcím, které se v obci pořádají. Dobrá nálada při drobném občerstvení
panovala po celé odpoledne.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Jako každoročně nastal i v Rohozci ten dětmi toužebně očekávaný
okamžik, kdy se ve dveřích objeví Mikuláš v doprovodu anděla a čerta
chrastícího řetězy. Mikulášská nadílka je pro děti začátkem vyvrcholení
celého roku. Snad každé dítě očekává, že mu nadělí balíček s dobrotami.
To se také tak stalo…Malí i velcí si však museli nadílku nejdříve zasloužit.

cestování časem - obec rohozec
Rok 1942
Zavedení povinných dodávek
V tomto roce jsou již zavedeny kontingenty hospodářských produktů, t.j.
povinné dodávky. Ze zabíječek jest určena dodávka 3 kg syrového sádla ze
hřbetu. Za všechno se zaplatí. Válka pokračuje a dobývačnost
germánů roste. Již v minulém roce, tak i v letošním, jsou lidé zatýkáni pro
různé přečiny a odvezeni neznámo kam. V naší obci nebyl dosud žádný
občan nějakým způsobem stíhán. U nás ve vesnici je taková pospolitost.
Jeden před druhým se nebojí a cizinu poslouchá každý.
Úroda
I v tomto roce byla úroda velmi dobrá a protože kontingenty jsou malé,
tak obilí nám zbývá dost. Jenže jest situace válečná. Celý národ nenávidí
Němce, jsou proto různé úklady proti nim.

Vyhlazení obcí
10.května byla vyhlazena obec Lidice na Kladensku a všichni muži postříleni. To samé na Chrudimsku v obci Ležáky 24.června.
Stavební ruch úplně zanikl a ze všech dělníků se stali rolníci. Jen tak
něco se opraví a nebo hnojiště postaví a dost. Mléko se odvádí také málo
a každý dostává zpět na 30 dkg másla. Někde, kde je česká rodina, dostanou několik kg.

Rok 1967
Počasí
Mrazy v lednu byly mírné, sněhu bylo málo. Zato v únoru bylo více mrazivo, největší mráz byl -23 stupňů Celsia. 23.2. byla velká bouře s deštěm a
větrem. Koncem února i v březnu jest větrno. Říká se „jarní větry, hojnou
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úrodu věští“. Březen i duben je deštivý a mrazivý. Jen málo je pěkných
dnů i v květnu. V červnu i v červenci jsou tepla, ale noci jsou studené. Vedra jsou i v srpnu - + 30 stupňů. Od 7. do 15. září pršelo a bouřilo. Všechny švestky jsou zničeny. Krásné počasí podzimní bylo až do konce roku.
Nový stroj
Naše JZD zaselo letos sazečku cibuli novým strojem 15 ha za 4 dny. Tím
se ušetřilo na lidské práci 165 000,- Kč. Tyto stroje dělá JZD Plotiště u
Hradce Králové.
20.dubna přišel mráz a brambory, které byly vyklíčeny, zmrzly. Po
20.květnu se sekají luka, je špatné počasí. Stavební podnik pro závlahu
polí navezl a dal do země velké množství rour.
Teď je taková situace v hospodářství, že se statky prodávají za babku. Takový statek, který před válkou 1939-45, se prodával za sto nebo dvěstě tisíc Kč, dnes se prodává za 10-20.000,- Kč. Jedna pěkná kráva buď k chovu
a nebo na jatka je za 5-8.000,- Kč. Tak to vypadá za vesnici. Jinak nouze
nebo bída na vesnici není. Také dluhy vymizely. Teď má každý peněz dost.
Letos už je v Rohozci 20 osobních aut. Krásné letní počasí přitáhlo na
koupání do poslaneckého rybníka mnoho návštěvníků i z okolí. Každý
den je plný.
Krásné podzimní počasí bylo příčinou, že 4. listopadu byla sklizena všecka řepa a chrást zasilážován. Všecko se sklízí kombajny. Řízky vozí auta
ČSAD jako loni.
O honě 2. prosince se zastřelilo 250 zajíců a 330 bažantů. Honu se zúčastnili zahraniční hosté z Francie. Zajíci se prodávají po 20,- Kč, bažanti za
15,- Kč. Při poslední leči v hospodě hrála hudba z Kutné Hory. Na jaře se
zastřelili dvě lišky, dvě kuny a několik schořů .
Celkové tržby v JZD byly 15 760 000,- Kč. Pracovní jednotka byla 2830,-Kč. JZD obdělává 1460 ha. Výnosy byly: cukrovka 354,5 q, zelí 700q,
zelí bylo 420 vagónů. Hnojiva koupena za 700 tisíc Kč. Nadojeno za
1 krávu 2 411l, přírůstky u telat 0,58kg a prasat 0,54kg. Stav 1 168ks skotu,
1 523 ks prasat 2 963 ks slepic.
Emilie Holá, konkubína Josefa Herodesa, prodala čp. 31, které měla v držení, Jar. Holému z Církvice za 3 000,- Kč na rozbourání. Teď je celé místo
prázdné. Sama zemřela v chudobinci v Kutné Hoře. Špatná žena.

Prodejna
Počátkem roku otevřel Josef Hrubeš v č. p. 72 prodejnu potravin firmy
Rosa. Dne 24. 8. 1992 převzal však prodejnu jednoty a proto v domě
č. p. 72 prodej zastavil. Od obce koupil dům č. p. 51, ve kterém byla dosud
prodejna Jednoty za odhadní cenu 195.000,- Kčs, z toho 50.000,- Kčs složil ihned a zbytek splatí (bez úroků) do pěti let.
Restaurace
Téměř po roce byla znovu otevřena restaurace „U Veselých“ novým nájemcem.
Navrácení vlastnictví půdy
Od počátku toku podávají bývalí majitelé, případně dědici návrhy na
navrácení tohoto majetku do svého vlastnictví. Zároveň žádají o zrušení “darování“ polí a lesů státu v případech, kdy při předávání případně
prodeji domu požadovalo státní notářství, aby pozemky byly darovány
státu. Návrhy se podávají okresnímu pozemkovému úřadu, JZD a Státním lesům. Dne 24. 5. 1992 konána prvá valná hromada družstevníků
a vlastníků půdy. Zvolena transformační rada, která připraví transformaci
družstva. Další valná hromada 24. 10. 1992 schválila název nového podniku: Zemědělské obchodní družstvo Kačina ve sv. Mikuláši bude vlastníkům platit nájem 500,- Kč z ha a státu daň z pozemků.
Počet obyvatel
K 1. 1. 1992 žilo trvale v Rohozci dospělých 188, dětí do 15 let 36, celkem
204 obyvatel. Do rekreačních objektů dojíždí dospělých 68, dětí do 15 let
18, celkem rekreantů 86. Přes léto, o dovolených a víkendech se v obci
zásobuje přes 300 obyvatel.
Organizace v obci
Sokol, cvičí školní mládež pod vedením Evy Sukové, dále Sbor dobrovolných hasičů, který pod vedením nového starosty Josefa Veselého
(z č. p. 57) zaktivoval od r. 1990 činnost, opravil hasičskou zbrojnici, pořídil novou moderní stříkačku a nákladní auto se sedačkami. Letos oslavil
105. výročí založení. Na slavnostní výroční schůzi 15. 5. promluvil o historii sboru kronikář obce M.Moravec. Také vývěsní skříňka byla věnována
tomuto jubileu. V soutěži požární pohotovosti se 16. 5. na místním hřišti
z 5 sborů umístil sbor Rohozec na 1. místě.

Vklady občanů, automobily
Vklady občanů naší obce jsou 3 179 000,- Kč. Osobních aut je u nás už 20.

Politické strany
Z politických organizací je v obci organizace Občanského hnutí a Komunistická strana Čech a Moravy.
		
Oprava obecního domu
V červnu začala oprava obecního domu č. p. 97, zhotovena nová vazba,
prkny pokryta střecha, dále dehtovou lepenkou a eternitem. Též nová
okna. V obecním domě č. p. 19 vyměněna okna, dveře a podlahy. Zajistil
obecní úřad Sv. Mikuláš, nákladem 80 000,- Kčs.

Hospodářství
Josef Havránek, tj. kronikář, předal hospodářství synu Vlastimilovi a jeho
ženě Daně, čp.21. Marie Vařečková, vdova po Josefu Vařečkovi, zemřelému 1962, předala chalupu čp.24 svému synu Jaroslavovi a jeho ženě Jaroslavě roz. Roubíčkové z čp. 87. Do domova důchodců v K.H. odešel Václav Roubíček z čp. 26, asi 50letý. Byl slabomyslný a tak k práci neschopný.
Tak zůstal grunt prázdný. Marie Březinová prodala domek čp.113 manželům Miroslavu a Marii Moravcovým za 38 000,- Kč.

V červenci započato s opravou věžičky a střechy kolem věže u zdejšího
kostela. Oprava stála 60 000,- Kčs z prostředků památkové péče a církve. Prorezavělý zinkový plech vyměněn za hliníkový, zhotovena nová
báň z měděného plechu. Opravu zajistil pan farář Václav John ze Záboří
n. Labem za osobní účasti na pracích. V báni nalezen tubus s 3 dokumenty a drobné mince z roku 1902. Zápisy z roku 1850, 1902, 1928 byly
kronikářem ofotografovány, využity pro kroniku a nástěnku k dispozici
občanům.

1992

Staré zápisy v báni kostela
V zápisech jsou uvedeny tyto údaje: r. 1850 provedena oprava kostela,
hřbitov rozšířen a kamennou zdí ohrazen. Větší zvon ve věži pochází ze
zrušeného kostela v Bojmanech. Roku 1902 provedena též oprava kostela, dán nový strop, vazba, střecha, zčásti nová dlažba, uvnitř i vně obílen. Zřízena nová báň a kříž (kazatelna a oltář jsou z roku 1662). R. 1900
měla obec 79 domů, 515 obyvatel, z nich 441 náboženství katolického, 59
evangelického, 15 izraelského. Roku 1928 též kostel opraven. Na hřbitově
vykáceno 7 velkých lip a jasanů, opravena zeď hřbitova. Provedena přestavba štítu kostela do dnešní podoby. Škoda, původní štít byl ve stylu baroka- rokoka. Věž pokryta novým plechem, zdi kostela obíleny. V zápise

Koupě chalupy
Antonín Bíža koupil hospodářskou usedlost čp. 12 od Bedřicha Kremla
za 5 000,- Kč. Budovy jsou staré na rozbourání, jen stodola je nová.

Počasí
Zima 1991/1992 byla velmi mírná. První mrazy přišly sice již koncem
října (až -12 stupňů Celsia), potom však celou zimu bylo pouze kolem
-3 stupňů, denní až +5 stupňů Celsia. Jaro přišlo brzy, již v druhém týdnu
března lidé sázeli naklíčené brambory. Duben i květen velké sucho, také
celé léto bylo sucho a tropické teploty až +36 stupňů Celsia ve stínu. Tráva
schla, opadávalo čerstvé ovoce, sklizeň obilovin, brambor a řepy nízká.
Ubývá vody ve studních.
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je uvedeno, že r. 1925 měla obec 94 domů, 551 obyvatel, z toho 549 4echů,
1 Rus, 1 žid. Dle náboženského vyznání bylo 159 katolíků, 71 evangelistů,
309 u církve Československé, 9 izraelitů, 1 pravoslavný, 2 bez vyznání.
V srpnu 1992 byl do báně na věži vložen i nový zápis o historii a současnosti obce (Opis založen v příloze kroniky).
Osamostatnění obce
30. 7. 1992 konána veřejná schůze k přípravě osamostatnění obce Rohozec za účasti 44 občanů. Přítomen starosta obce Sv. Mikuláš Ladislav
Ciner, schůzi řídil zástupce starosty Pavel Suk. Přítomní občané se vyslovili pro obnovení samostatné obce. V září bude konáno referendum,

kde se občané vyjádří, zda si přejí osamostatnění obce (32 let od r. 1960
byla začleněna do Mikuláše). Pro volby bude navrženo 15- 18 kandidátů
a z nich zvoleno 9 členů obecního zastupitelstva.
19. 9. 1992 uskutečněno v Rohozci obecní referendum s tímto výsledkem:
- pro samostatnost obce - 165 občanů
- proti bylo - 12občanů
- nezúčastnilo se - 11 občanů
- neplatné lístky - 2
Celkem - 190 voličů
Mgr. Jan Kramář

cestování časem - sdh rohozec
Rok 1992
Oslavy 105. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů
v Rohozci konány ve dnech
15.-16..5.1992. Dne 15. května konána slavností výročí
schůze v restauraci Jednoty,
kterou řídil předseda sboru
Josef Veselý. Přítomni byli
zástupci okresu a velitelé sborů z našeho okrsku (ze sousedních obcí).
O významném úsilí v boji proti požárům a o historii Sboru v Rohozci
přednesl úvodní přednášku kronikář obce M. Moravec.
Za obětavou práci ve sboru dobrovolných hasičů v Rohozci byli vyznamenáni:
Za příkladnou práci:
Havránek Vlastimil, Radla Ant. st., Holeček Josef, Vojáček Jaroslav,
Míča Ladislav
Čestné uznání okres. výboru:
Pavlovská Anna, Šindelář Josef, Landgráf Mir., Bíža Vladimír, Holý Jo-

sef, Radla Ant. ml., Čvančara Milan st., Koudelka Jaromír
Za věrnost:
Za 30. let: Pavloský Zd., Havránek Zd., Šindelář Karel
Za 10 let: Houška Pavel, Vojáček Jaromír, Erbal Pavel
V roce 1992 jsou funkcionáři Sboru tito členové:
starosta Jan Veselý, velitel Jos. Šindelář, strojník Pavel Erbal, jednatel
Anna Pavlovská, hospodář Vlastimil Havránek, preventista Milan
Čvančara, vzdělávatel Jaromír Koudelka, kronikář Antonín Radla ml.,
revizor Josef Holý
Dne 16. května 1992 uspořádána na místním hřišti soutěž sborů z našeho okresu. Přítomní byli členové sborů z obce:
Rohozec, Sv. Mikuláš, Záboří n. L., mladí ze Sv. Mikuláše, Kateřina,
Kobylnice a ženy ze Záboří n. L.
Výsledek soutěže :
1. Rohozec - voda za 45 vt., 2. Záboří n.L. - voda za 48 vt., 3. Kateřina
4. Kobylnice, 5. Sv. Mikuláš
Mgr. Jan Kramář

cestování časem - škola rohozec
Rok 1917

schválením c.k. okresní školní rady vyučovalo dle času normálního.

Školního roku 1916/1917 docházelo do naší školy 132 dětí. Škola byla
dvoutřídní, přičemž každá třída měla dvě oddělení.

Dne 14. července byl ve zdejší škole ukončen školní rok.

Dále se však budeme zajímat o události roku 1917.
Dne 1. ledna 1917 nastoupil domobraneckou službu z Rohozce z čp. 50
Vincenc Havránek, 10.ledna J. Rajchman z čp. 32 a dále pak 2.února Antonín Zelený z čp. 9.
Výnosem c.k. okresní školní rady ze dne 27.ledna 1917 byl ustanoven zatímním učitelem I.třídy jednotřídní expozitury ve Vyžicích p. Bohuslav
Vebr. Tímto bylo na zdejší škole zavedeno vyučování polodenní.
V tomto roce panovala zima, která nemá pamětníka. Teploměr od 1. února byl ustavičně hluboko pod bodem mrazu. Dne 21. února klesl až na
mínus 21 stupňů. Uhlí pro nedostatek železničních vozů nebylo k dostání, dříví značně podražilo. Pro nedostatek paliva bylo v mnohých školách
vyučování přerušeno. Na zdejší škole se sice dále vyučovalo, ale topilo
se velmi špatným materiálem. Stojí jistě za zaznamenání, že zdejší řídící
učitel spálil v zimě 1916/17 na 100 metrických centů uhlí. Od 1. února se
topilo pouze v jedné třídě.
Od 15. dubna byl opětně zaveden v celé říši letní čas. Na zdejší škole se

Počet žactva na konci školního roku 1916/1917 činil 124 žáků. (64 chlapců a 60 dívek).
Ve školním roce 1916/1917 konala místní školní rada dvě schůze. V prvé,
22. srpna 1916, byl vypracován rozpočet na rok 1917, v druhé, 26. února
1917 projednáno o školních úlevách a o nutných opravách a přístavbách
u školní budovy.
Školní rok 1917/1918 byl započat 17. července. Zatímním učitelem zdejší
školy byl stanoven p. Karel Kavka. Do naší školy docházelo 140 dětí. Škola
byla dvoutřídní, přičemž každá třída měla dvě oddělení.
Dne 21. října konána byla ve zdejší obci dražba na mrtí v borcích. Lidé
ho používali jako steliva. Vysoké výnosy zeleniny, zvláště mrkve - z 1ha až
20-25 000,-K zatlačily pěstování obilí, což mělo v zápětí za následek nedostatek steliva. Proto za mrtí utržena neslýchaná částka 9 000,-K. Peněz
užito na splácení dluhu u Hypoteční banky království Českého vzniklého
stavbou školní budovy. Dne 30. listopadu dražbou bylo prodáno zdejší
obcí část lesa „Na Příčkách“ v rozměru 1,5ha, ne dospělého, za nějž utrženo též téměř 10 000,- K. I těchto peněz užito na splácení dluhu u Hypoteční banky království Českého vzniklého stavbou školní budovy.
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V noci ze dne 21. na 22. listopadu o 23 hodině se pokusili vloupat do zdejší školy neznámí lupiči. Vykonání činu překazil jim jednak ostražitý pes
řídícího učitele a probudivší se služba spící v prádelně. Po lupičích nalezeny stopy ve druhém dívčím záchodě, kam vlezli oknem a kudy se chtěli
dostat vypáčenými dveřmi do školních místností. Stopy páčení dlátem.
V prádelně vyřízli diamantem okno a chystali se lámat mříže. Drátěný
plot u školy štípacími kleštěmi obratně byl přestříhán na straně jižní, kudy
pachatelé jsouce pronásledováni pisatelem těchto pamětí prchli do borků.
Dne 21. prosince 1917 vykonal inspekci na zdejší škole inspektor p. Josef
Klika, od 1. do 3. hodiny odpolední.

1942
Školního roku 1941/1942 docházelo do naší školy 52 dětí. Škola byla
dvoutřídní, přičemž každá třída měla dvě oddělení.
Dále se budeme zajímat o události roku 1942.
Byly vydány nové osnovy ze zeměpisu, tělesné výchovy a německého jazyka. Pro vyučování němčiny vydány zvláštní pokyny, aby bylo dosaženo
co nejlepších výsledků.
I podle nařízení úpravy písemného styku stanoveno, že s úřady německy
vedenými nutno udržovati písemný styk jen německy.
Vánoční prázdniny začaly na všech školách v Protektorátu Čechy a Morava 19. prosince 12. hod polední. Stanoveny nejprve do 15. ledna, pak prodlouženy do 8. února. Během těchto prázdnin scházely se děti ve škole.

Pravidelné vyučování pak bylo nařízeno od 4. března 1942. Na zdejší škole nebylo palivo, vyučování začalo 9. března 1942. Vyučovalo se pouze
v jedné třídě.
S ohledem na delší jarní prázdniny byl školní rok zakončen 9. července
1942.
Školní inventář se již téměř neměnil, neboť závadné pomůcky byly již dříve vyřazeny.
Přízeň ke škole zůstává i nadále příznivá.
Opravy v tomto školním roce nabyly žádné. Byly sice potřeba, však mimořádná válečná doba omezovala provésti opravy hlavně pro nedostatek
vhodného materiálu a i řemeslníků.
Učitelé legionáři z první světové války byli propuštěni, jakož i učitelé starší
50 let do penze.
Školní rok 1942/1943 byl započat 2. září 1942. Zatímním učitelem zdejší
školy byl stanoven p. Václav Veselý. Do naší školy docházelo 52 dětí. Škola
byla dvoutřídní, přičemž každá třída měla dvě oddělení.
Od počátku školního roku byl pro okres čáslavský ustanoven nově okresním školním inspektorem pan RNDr. Jaroslav Nykl.
V měsíci září 1942 byli předvoláni ke konání všeobecné zkoušky z jazyka
německého oba učitelé zdejší školy, z nichž jeden při zkoušce uspěl, řídící
učitel a druhý neobstál.
Mgr. Jan Kramář

Na západ USA a Kanady
Blížil se konec školního roku a já si říkal, že přeci nebudu doma celé prázdniny. Zařídil si brigádu a odletěl opět do USA. Viděl jsem tam toho sice
už hodně, ale vzhledem k tomu, jak obrovská země to je, tak toho mnoho
stále čekalo na prozkoumání a procestování. Po dvou měsících pracování
na stavbě v Bostonu jsem se vydal na západ Ameriky do státu Montana,
kde jsem strávil nějaký čas se známými, jejichž předci emigrovali přibližně
před sto lety právě z naší vesničky, z Rohozce.

Banff, Jasper, Yoho a mnoho dalších. Každý park byl něčím specifický, ale
všechny spojovala jedna věc, a to krása vysokohorských štítů a průzračná
modř jezírek a říček. Po procestování parků, které leží alespoň z částí v kanadských Skalistých horách jsme začali směřovat na jihozápad. V našem
plánu byl ostrov Vancouver Island. Na ostrově jsme strávili 5 dní a projeli
ho křížem krážem. Bohužel mě zde začalo bolet koleno a spoustu výšlapů
jsme museli zrušit.

Toulky po západě začaly výletem na farmu, kterou postavili právě Blažkovi, kteří opustili Rohozec za vidinou lepšího života za oceánem. Farma
vypadá stejně jako před osmdesáti lety a i když na ní nikdo nebydlí, je stále
udržovaná. Co mě nejvíc překvapilo, bylo to, že jsme na farmě uprostřed
polí a 40 kilometrů od nejbližšího montanského městečka našli staré gramofonové desky, na kterých byly zaznamenány písničky kolínské kapely
z roku 1920.

Po přejezdu zpět do Ameriky jsme toho měli stále hodně v plánu. Jediné,
co jsme neměli, byl čas. Zbývaly poslední 2 týdny a my toho chtěli vidět co
nejvíc. Pláže Oregonu, sopky ve Washingtonu nám zpříjemňovaly cestu na
jih do Kalifornie, kde jsme plánovali dlouhý a těžký výšlap na Mt. Whitney, s 4421 metry nejvyšší horu kontinentálních Spojených státu. Výšlap
byl 45 kilometrů dlouhý a měl téměř 2500 metrů převýšení. Na cestu jsem
se vydal kolem druhé hodiny ráno a nahoře mě kolem 9 hodiny ráno přivítal ledový vítr a -15°C. Za ten výhled to ale stálo.

V Montaně jsme si s mým kamarádem půjčili auto a vyrazili na sever.
V národním parku Waterton, který je na kanadsko-amerických hranicích
začalo naše toulání se přírodou, spaní na parkovištích v autě, pod širákem
a vaření si na malém plynovém vařiči. K snídani většinou ovesná kaše,
k obědu a večeři tuňák a těstovinami. V Kanadě jsme prochodili parky

Při letošní cestě jsme najeli patnáct tisíc kilometrů, počasí nám až na kouř
z okolních požárů vycházelo a jako vloni, i letos jsem nafotil tisíce snímků.
Michal Hynek ml.
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ZEMĚDĚLSTVÍ V NAŠEM REGIONU II.
Na většině pozemcích v našem okolí hospodaří ZOS Kačina, .a.s. . . .
Takto začal článek v posledním vydání Rohozeckého zpravodaje. Na
otázku „ jak to vlastně začalo „ jsme se v historii dostali až do roku
1975.
Pojďme si nyní připomenout další vývoj zemědělství v našem regionu,
konkrétně se podíváme na rok 1978.
JZD Kačina se nachází v severní části okresu Kutná Hora. Je podnikem
zemědělské velkovýroby a jeho činnost je určena zákonem o zemědělském družstevnictví z 13. 11. 1975 a vzorovými stanovami a příslušnými vlastními doplňky, podle nařízení vlády ČSSR ze dne 4. 12. 1975.
JZD Kačina k 1. 1. 1978 obhospodařuje 5 494,72 ha zemědělské půdy,
z toho 5 114,31 ha půdy orné. Vzniklo sloučením pěti bývalých JZD
– Bernardov, Jakub, Nové Dvory, Záboří n/L a Kačina k 1. 1. 1975.
Sdružuje celkem 1 460 družstevníků, z toho 920 trvale činných pracovníků, žijících ve vesnicích Bernardov, Sulovice, Lišice, Chvaletice,
Vinařice, Záboří n. L., Kobylnice, Habrkovice, Rohozec, Mikuláš,
Kateřina, Hlízov , Malín, Nové Dvory, Jakub, Církvice a Třebešice.
Zájmové území je v průměrné nadmořské výšce 220 m s ročním průměrným úhrnem srážek 560 mm a průměrnou roční teplotou 9°.
Celé území je velmi členěno velkým počtem vodotečí, otevřených odvodňovacích příkopů, železniční tratí Kolín – Česká Třebová, Kolín
– Havlíčkův Brod, silnicí I. Třídy, Praha – Brno, Kutná Hora – Hradec
Králové, okresními silnicemi, silnicemi místního významu a lesními
kulturami v katastru Bernardov, Záboří n. L ., Kateřina, Rohozec, Mikuláš a v okolí zámku Kačina.
Výrobní zaměření družstva je orientováno v rostlinné výrobě na obiloviny , cukrovku, ranné brambory ,zeleninu a pícniny . V živočišné
výrobě pak na výrobu mléka , jatečního skotu a prasat , selat a plemenných prasat . Přidruženou výrobu JZD nemá .
V roce 1977 bylo v základních ukazatelích intenzity výroby dosaženo

následujících ukazatelů : celková hrubá produkce činila na 1 ha zem.
půdy 17 528 ,- Kčs , z toho hrubá zemědělská produkce na 1 ha zem.
půdy 15 482,-Kč , z toho podíl rostlinné výroby činil na 1 ha zem.
půdy 9 270,- Kč, tj. 59,9 %.
Celková hrubá produkce na 1 pracovníka činí 103.235,-Kč.
JZD je velmi dobře vybaveno základními prostředky, neboť na 1 pracovníka připadá 89.534,- Kč jejich zůstatkové hodnoty. Má tři družstevní kuchyně, průměrně denně vaří 700 obědů. Ve špičkových pracích cca 100 snídaní a večeří. V obvodu je pět místních národních
výborů – Nové Dvory, Církvice, Záboří n. L. Bernardov, Mikuláš.
Rozhodující stavby rostlinné výroby
• posklizňová úprava zeleniny (cibule) Hlízov
2 třídící linky
• nakličovna brambor Mikuláš
• posklizňová úprava a třídění zeleniny (mrkev) Kobylnice
• závlahová zařízení na 1 000 ha
• sušárna BS-6 Jakub
• posklizňové linky a sušárny obilí
Stavy hospodářských zvířat a užitkovost
za rok 1977
skot celkem
5 061 ks prům. přírůstek 0,65 kg ks/den
z toho dojnice
1 959 ks výroba mléka na 1 doj. 7,88 lt.
telata do 6 měsíců 944 ks
jalovice 1 268 ks
žír
890 ks
prasata celkem
5 397 ks průměrný přírůstek 0,575 kg ks/den
z toho prasnice
295 ks
odchov selat na 1 prasnici za rok 17,07 ks
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Zemědělský kooperační obvod č. 9 sdružuje
následující podniky:

Jednotné zemědělské družstvo Kačina, družstvo československo-vietnamského přátelství v Mikuláši, okres Kutná Hora je součástí kooperačního obvodu č. 9 v okrese Kutná Hora.
Podniky ZKO – 9 prošly v posledních třech letech fází slučování menších podniků. Mají různé systémy vnitropodnikové organizace a řízení, různé systémy evidence a různou úroveň výroby a ekonomiky.
V těchto letech naše zemědělství prodělalo převratné změny. Přineslo
nejen zvýšení jeho produkční schopnosti, ale současně i kvalitativní
přeměny v postavení výrobců, charakteru práce, myšlení lidí a veškerého života na vesnici vůbec. Ten nejsilnější vývoj byl zcela určitě v
průběhu let osmdesátých.
Dalším stupněm vývoje družstevního hospodaření v našem zemědělství byla zajisté změna politické situace v přelomovém roce 1989
Pokračování příště . . . . . . . . 					
				
Ing. Vařečka Břetislav ml.

Podnik

výměra ze. půdy

JZD Kačina

5 494,72 ha

JZD Žehušice

5 245,18 ha

JZD Potěhy

3 774,36 ha

JZD Krchleby

1 848,67 ha

JZD Zbýšov

3 005,28 ha

Státní statek Čáslav

5 773,12 ha

Školní statek SZTŠ Čáslav

926,04 ha

výrobní zemědělské podniky
celkem

26 067,37 ha

ÚKZÚZ Filipov

44,97 ha

Plemenářská stanice Vlačice

20,75 ha

ZKO-9 celkem

26 133,09 ha

Zemědělská komise
Hospodářská činnost v obecních lesích.
V lednu letošního roku bylo doprodáno dřevo z těžby roku 2016 – palivové dřevo v množství 27,25m3. V březnu byly dotěženy staré břízy
okolo hřiště a provedena výsadba nových břízek, vyzvednutých z náletu v pasece Na Dolcích. Velké procento stromků se ujmulo, uschlé
stromky na jaře nahradíme novými. Okraj hřiště u silnice byl osázen
lípami s kořenovým balem, které dodala a vysázela zahradnická firma.
Dále byly prořezány břízy u telefonní budky, které ohrožovaly okolí
padajícími části dřeva. V příštím roce předpokládáme odtěžení starých bříz a nové osázení.
V lesních porostech po těžbě souší v letech 2015 a 2016 vznikly holiny
a značně proředěné plochy, které již nemají dostatečné zakmenění.
Odborný lesní hospodář vyznačil v těchto částech seče k dotěžení a
novému zalesnění. Vzhledem k velikosti ploch (cca 2,7ha) byla pode-

psána smlouva na vytěžení, vyklizení po těžbě a odkup dřeva s firmou
Polabská lesní s.r.o. Vytěženo celkem 201,75 m3 dřevní hmoty. Po
odečtení nákladů na těžbu utrženo 144 652,- Kč.
S firmou Polabská lesní je uzavřena smlouva na přípravu k výsadbě,
zalesnění a další pěstební činnost na těchto plochách. Dále jednáme
s touto firmou o provedení nahodilé těžby souší, vývratů a dalšího
kalamitního dřeva. 29. října nám příroda ukázala svou sílu a po silné
vichřici lehly další kubíky dřeva. Tentokrát bohužel řádil živel i v mladých porostech, kde vyvracel a lámal dvaceti a třicetileté stromy. Po
vytěžení poškozeného dřeva odbornou firmou bude provedeno ocenění zbylého dřev a dílce prodány k samotěžbě.
Jaromír Vojáček
Zemědělská komise

Zásahy SDH ROHOZEC za rok 2017
Jednotka SDH Rohozec zasahovala k datu 10.11.2017 u 7 výjezdů, z
toho 2x požáry, 4x technické pomoci a 1x námětové cvičení.
První výjezd byl 4.ledna 2017 na technickou pomoc, kdy jednotka
vyjela s vozem Peugeot Boxer k odstranění vyvrácených stromů k čp.
111. Pří příjezdu na MU již na místě zasahovala jednotka HZS ČR
stanice Kutná Hora. Po dohodě s velitelem zásahu byla jednotka ponechána v záloze na místě zásahu. Po setmění bylo provedeno osvětlení MU pomocí osvětlovacího stožáru a elektrocentrály. Dále jednotka
provedla odklizení větví mimo komunikaci. Po sklizení materiálu se
jednotka vrátila zpět na základnu
Další výjezd byl 17.ledna 2017na požár sazí v komíně, na místě zasahovala jednotka HZS Kutná Hora a naše jednotka byla ponechána v
záloze na místě zásahu.
Dne 7.srpna 2017 na základě povolání kopisem Kladno vyjela jednotka k požáru lesního porostu u komunikace směrem na obec Habrkovice. Při příjezdu na MU již byla na místě jednotka HZS Čáslav.
Průzkumem bylo zjištěno, že šlo o požár o rozloze 1x1m, který byl
uhašen oznamovatelem před příjezdem jednotek. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila na základnu.

Nejúrodnějším dnem, co se počtu zásahů týče, byl 29.říjen 2017, kdy
se nad Českou republikou přehnal orkán Herwart. V tento den zasahovala jednotka třikrát v rámci obce Rohozec. V poledních hodinách
odstranila pomocí MRP vyvrácený strom přes komunikaci ke hřbitovu. Po poledni zasahovala na vyvráceném stromě přes hřbitovní zeď,
kde hrozilo, že pod váhou stromu dojde k poškození zdi a následný pád stromu poškodí hroby. Strom byl velmi náročným způsobem
postupně odřezáván. Při tomto zásahu se postupovalo velmi opatrně,
aby nedošlo k materiálním škodám na pomníkách. Poslední zásah
proběhl ve večerních hodinách, kdy jednotka vyjela k odstranění ulomené větve, která zasahovala do komunikace.
Zatím posledním zásahem v roce byl dne 5 listopadu 2017 požár hangáru na místním letišti. Jednalo se však o námětové cvičení okrsku č.
1 Kačina, kdy byl simulován požár hangáru. Jednotky z obcí Rohozec,
Žehušice, Svatý Mikuláš, Záboří nad Labem, Lžovice, Kojice a Starý
Kolín pomocí dálkové dopravy vody uskutečnily hašení simulovaného požáru.
T. Bíža
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DŘINU STROJŮM – SE SOKOLEM DO NZM
Krásné podzimní ráno, je neděle třetího října, za pár minut bude devět
hodin, zájemci o zájezd do zemědělského muzea se schází u kostela.
Děti již netrpělivě vyhlíží autobus. Nadšený výkřik: „už jedé“. Přijíždí
moderní bílý “zájezďák“ a může se nastupovat. Pro několik nejmladších výletníků je to první jízda autobusem. Všech 30 účastníků sedí
na svých místech, děti mávají z okýnek a autobus vyjíždí směr Čáslav.
Expozice se nachází v rozsáhlých objektech bývalého vojenského autoparku v Čáslavi. Nevšední sbírka traktorů a ostatních historických
zemědělských strojů patří mezi nejvýznamnější a největší v Evropě.
Zajímavé expozice a depozitáře se nacházejí na ploše 2200m. Muzeum zabírá čtyři haly a sbírky jsou opravdu rozsáhlé. V rychlém výčtu
zmíním: traktory domácí i zahraniční, parní lokomobily, stabilní stroje, mlátičky, parní pohony, parní válec,…
A jsme tu, vystupovat. Na parkovišti se připojují další zájemci, kteří
dorazili auty. V pokladně muzea si nejmladší traktoristi vybírají šlapací traktůrky a vyrážíme do první haly na traktory. Především kluci

a tatínkové jsou nadšeni. Postupně procházíme celou expozicí. Máme
dostatek času na prohlídku a děti i na proběhnutí po areálu. Každý si
zde najde, co ho zajímá. Chlapci i děvčátka jsou nadšeni z poslední
nově zrekonstruované budovy, kde se nachází expozice „Dřinu strojům“, která ukazuje vývoj zemědělské techniky. U stropu jsou zavěšena dvě letadla jako v technickém muzeu v Praze. Je možnost roztočit
mlýnské kolo nebo si prohlédnout traktor z montážní jámy. Děti i dospělí se zájmem prohlíží výstavu Klukovský sen. K vidění jsou tu hračky jak firem zabývajících se velkovýrobou, tak i soukromníků. Snad
všichni dospěláci zde nachází hračky, které provázely jejich dětství.
Blíží se poledne a doba odjezdu. Děti ještě závodí na šlapacích motokárách a vytahují z batůžků svačinky, na které ani nebyl čas. Autobus
přijíždí, nastupovat.
Kam pojedeme příště?
Markéta Vojáčková

sokol rohozec
Tělocvičná jednota SOKOL
v ROHOZCI
Tělocvičná organizace Sokol vznikla 16. 2.
1862, kdy se konala ustavující schůze Tělocvičné jednoty Pražské v čele s Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem. Kutná Hora nezůstala dlouho pozadu a 1. 12.
1862 založil továrník Otakar Breuer Sokol i
zde. Ještě téhož dne se konalo první cvičení
v hostinci pana Pasovského v Bartolomějské ulici čp. 556.Pak postupně přibývaly
jednoty i v dalších městech: Havlíčkův Brod
v roce 1868, Čáslav 1862, resp. 1870, Humpolec 1868, Chotěboř 1882,
Neškaredice 1885. Záhy tak vznikla potřeba na sdružování jednot do žup,
v jejichž rámci by docházelo k užší spolupráci a společným akcím. V roce
1886 tak tyto jednoty založily Sokolskou župu Havlíčkovu. V jejím rámci
byla pořádána veřejná cvičení, výlety, společné choreografie pro všesokolské slety, založena župní knihovna a vydáván dokonce vlastní časopis Za
bratrstvím. S postupně přibývajícími jednotami vznikla naopak potřeba
k rozdělení župy do menších uskupení, tzv. okrsků. V roce 1899 byla župa
rozložena do tří okrsků, v roce 1910 do čtyř okrsků, 1914 opět do tří a po
Velké válce v roce 1919 opět do čtyř okrsků.
Tělocvičná jednota Sokol vznikla v Rohozci v roce 1921 jako pobočka
jednoty v Nových Dvorech, osamostatnila se o dva roky později (1923).
Patřila tak do IV. okrsku župy Havlíčkovy, který tvořilo dalších sedmnáct
jednot z Kutné Hory, Bohdanče, Červených Janovic, Habrkovic, Hlízova,
Chlístovic, Kaňku, Křesetic, Malešova, Malína, Miskovic, Nových Dvorů, Sedlce, Svatého Jakuba, Úmonína, Zbraslavic a Zruče nad Sázavou,
jízdní jednota z Neškaredic a dvě pobočky z Uhelné Příbrami a Třebešic. Venkovní cvičiště měla rohozecká jednota pouze propůjčeno, cvičení
a schůze probíhaly rovněž v sále místního hostince. A jen pro „sousedskou“ zajímavost uvádím, v roce 1930 byla z župy pro nečinnost vyloučena na jeden rok jednota v Žehušicích (a Hodkově).
Na rok 1930 byla naplánována v rámci celé župy veřejná cvičení všech
čtyř okrsků. Uspořádáním cvičení IV. okrsku byla pověřena jednota v Rohozci pod vedením referentky pro okrskový slet sestry Jetonické (patrně
z jednoty Kutná Hora). Na schůzi okrskového náčelnictva 1. května v Rohozci byl na sobotu 5. července naplánován okrskový výlet do Žehušické
obory a na večer Akademie. Hlavní část oslav se měla uskutečnit v neděli

6. července. Rohozecká jednota měla v tomto roce 68 členů (11 můžu,
4 ženy, 9 dorostenců, 4 dorostenky, 17 žáků a 23 žákyň).
Cvičení začalo ve 14 hodin slavnostním průvodem od hostince v čele se
šesti jezdci z neškaredické jednoty. Za nimi šlo s vlajkou 117 žáků, 100 žákyň, 36 dorostenců se dvěma vlajkami, 62 dorostenek, 25 žen, hudba bratra Vrkotky z Kolína a 72 mužů opět se dvěma prapory. Průvod se zastavil
u pomníku padlých z 1. světové války, kterým vzdal čest a vyslechl zde
státní hymnu. Samotné cvičení pak začalo v 15 hodin na speciálně k tomu
upraveném cvičišti. Ze zprávy o jeho průběhu se však mj. dozvídáme, že
díry v zemi sice byly zasypány pískem, ale že ten byl místy poněkud hlubší, takže se do něj cvičenci bořili. Jako první cvičilo pět družstev žáků
a dvě žákyň, následovali starší žáci s dřevěnými puškami (vojsko) a žákyně s ozdobnými švihadly. Následovala ukázka voltižování na koni
neškaredivých dorostenců (rovnováha na hřbetu koně pomocí základních gymnastických cviků), prostná cvičení 70 dorostenek, u kterých
„nepěkně působilo stálé upravování úboru“. Po nich přišlo na řadu 48
dorostenců s „bělehradským“ prostným cvičením (v roce 1930 se konal
zájezd ČOS do Bělehradu). Po přestávce následovalo pět družstev dorostenců cvičících na stole, na bradlech, na hrazdě a na koni, cvičení žen
a dorostenek na nářadí (cvičení družstva žen na koni bylo prý velmi obtížné) a cvičení mužů na nářadí. Na závěr cvičilo „bělehradská“ prostná
52 žen a po nich 81 mužů. Úplným konec veřejného cvičení obstarala
opět neškaredická jednota se svým jezdeckým rejem s přeskoky přes překážky, ať již samostatně, ve dvojicích nebo všech šest najednou.
Jako památku na tato veřejná cvičení nechala jednota v Rohozci razit pamětní odznak. Jeho autorem je V. Pecina, ražba proběhla v Turnově v mosazné a hliníkové variantě o průměru 27 mm, obě se zavíracím špendlíkem. Uprostřed odznaku vyrůstá z piedestalu lipová ratolest (trojlist), nad
kterou letí sokol, okolo je nápis: "SLET IV. OKRS. ŽUPY HAVLÍČKOVY
V ROHOZCI.“ zakončený v opačném směru vročením: „1930“. Odznaky pochází z pozůstalosti po paní Marii Kalvodové ze Sedlce a dnes jsou
uloženy ve Sbírce Českého muzea stříbra v Kutné Hoře pod inventárním
číslem S 34. V dostupných katalozích sokolských medailí, plaket a odznaků jsou tyto odznaky neznámé!
Josef Kremla, České muzeum stříbra
Literatura:
Sokolská župa Havlíčkova 1886 – 1936. Německý Brod 1938 (Knihovna
ČMS – 14194 / K 703)
Za bratrstvím. Věstník sokolské župy Havlíčkovy. Ročník XVII, číslo 1 až 12,
Kutná Hora 1930 (Knihovna ČMS – 12444 / K 703)

ROHOZECKÝ ZPRAVODAJ 2017 / strana 13

OKRSKOVÝ SLET SOKOLSKÝ
Z KRONIKY OBCE

Ve dnech 5. a 6. července 1930 konán byl ve zdejší obci sokolský slet IV.
okrsku župy Havlíčkovy. Slet se vydařil všestranně, ačkoliv v sousední
obci v Žehušicích konány v tytéž dny závody Selské jízdy v oboře.
Mgr. Jan Kramář

Jaký byl rok 1930 ?

přehlédl naši práci a povzbudil nás k další. Za krásného počasí naplnilo
se cvičiště nadšenými cvičenci a hlediště množstvím obecenstva. Sokolsky úsečná bratrská hudba (Vrkotova) povzbuzovala při prostných
každý sval a nerv. Publikum neskrblilo potleskem. Radost zářila všem
z očí. Zdar našeho „sletu“ byl úplný. I finanční efekt byl veliký, neboť
hrubý příjem (i s akademií v předvečer sletu) byl 6. 743,50 Kč.

Valná hromada SOKOLA Rohozec
IX. valná hromada těl. jednoty, „Sokol“ v Rohozci se konala 16. února
1930 v hostinci br. Faltyse. Přítomno bylo 33 členů. Zprávy činovníků
byly schváleny. Přečteno poselství Č.O.S k 80 tým narozeninám p. prezidenta republiky. Potom přistoupeno k volbám. Byly provedeny podle
kandidátní listiny ze členské schůze z 29. ledna Zvoleni: starostou Jar.
Vokřál, místostarostou Vozáb J. st., vzdělavatelem V. Veselý, náčelníkem
Jos. Vojáček, náčelnicí Zd. Vojáčková. Příspěvky zůstaly nezměněny.
Br. J. Faltys zemřel
Dne 13. dubna byl pochován br. Faltys Na jeho pohřbu bylo 12 bří
v krojích, 4 dorostenci a 7 dorostenek v kroji, ostatní v šatě občanském
s odznaky. Čest jeho památce!
Okrskové cvičení v Rohozci
6. července byl slavný den. Celý IV. okrsek župy Havlíčkovy se sjel, aby

Stav členstva a činnost
Koncem roku 1930 bylo zařazeno 9 mužů, 5 žen, 5 dorostenců, 4 dorostenky, 15 žáků a 24 žákyň a přispívajících bří. Cvičebních hodin mužů
bylo 67, žen 43 celková účast mužů 628 mužů, 252 žen.
Zpráva pokladní
Celkový příjem v r. 1930 byl 18.203,58 Kč, vydání 17.142,90Kč, zbývá
1.060,68Kč. Na stavební fond je uloženo k 31.12.1930 10.123,74Kč.
Mgr. Jan Kramář

Klub ultralehkého
létání v Rohozci
V roce 1993 byl v základní organizaci AVZO Nové Dvory založen
klub ultralehkého létání. Zakládajícími členy klubu a současně prvními pilotními žáky byli:
Viliam Vöröš
Stanislav Tichý
Stanislav Mareš
Zdeněk Pavlovský
Aleš Pavlovský
a trpělivý a zkušený instruktor Ferdinand Kareš.
Létalo se na bývalém práškařském letišti u obce Rohozec, kde neexistovalo vůbec žádné zázemí. Bráchové Pavlovští létali na vlastním
motorovém rogale., ti ostatní hledali cestu k pořízení klubového ultralehkého letadla. To se podařilo získat v roce 1995. Část letadla byla
zaplacena v hotovosti, část byla sjednána na měsíční splátky. Byl zakoupen letounek TL-32 Typhoon. Nejdříve jsme Tajfuna hangárovali
ve Zbraslavicích, po pár měsících jsme jej přestěhovali do nedalekých
Podhořan, od pátku do neděle většinou Tajfun odpočíval "pod širákem" v Rohozci.

V našem klubu máme také poměrně aktivní letecké modeláře, kteří každoročně pořádají různé srazy a soutěže. Myslím si, že ani pro
jednu skupinu (letci a modeláři) není problém při společném provozování jak plochy, tak i prostoru kolem letiště. Vše je jen o dohodě
a snaze se domluvit.
Časem se přímo na ploše postavila buňka, vybudovalo ohniště a posezení pro pár lidí. A postupně začali do klubu přicházet další členové. Vzniklo poměrně silné „rogalistické“ hnízdo - na letišti společně
s Tajfunem létalo 4 - 6 motorových rogal.
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patří polovina velkého hangáru s polovinoupozemku. Samozřejmě
jsme v podstatě svépomocí dostavěli velký hangár.
V roce 2007 jsme prodali původního Stratonka
a v závěru roku pořídili jiného - značně modifikovaného
Stratona D7 Cobra (stavitelem je pan Hořava).
V roce 2009 jsme prodali
„Tajfuna“ a využili výhodné
nabídky na koupi nového celokompozitového UL s názvem SONET.

A v roce 2016 se historie opakovala – po pečlivém zvažování jsme
naši flotilu UL letadel rozšířili o třetí klubové letadlo – celokovového
Skylarka.
Můžeme se pochlubit cca 30 členy klubu, z toho je 22 pilotů. Máme
3 klubová letadla. Vybudovali jsme svépomocí velmi slušné zázemí
pro členy i návštěvníky – klubovnu. Jsme schopni ve vlastních prostorách hangárovat cca 5-6 UL letadel a cca 3-4 motorová rogala.
Klub UL létání v Rohozci je aktivní, rozvíjí se a rozšiřuje se. Pravidelně pořádáme akce:
- pálení čarodějnic + navazující soutěž leteckých modelářů (1. května)
- tradiční slet UL i jiných letadel (první sobota v srpnu)
- podzimní Drakiáda (konec října, začátek listopadu)
To vše bylo aje možné jen díky aktivitě našich členů – bez jejich aktivního přístupu by nic z toho nebylo možné.

V roce 1999 jeden z členů koupil přilehlý pozemek k letišti a na základě ústní dohody začali členové klubu budovat současně dva hangáry
- velký (15 x 27m) a malý (7 x 21m). Velký hangár měl být privátní,
malý hangár výhradně klubový. V průběhu dalších dvou sezón jsme
kompletně dokončili malý hangár, práce na velkém hangáru byly zastaveny. A kostlivec ve skříni na nás počkal do roku 2012 – objevila se
informace o dražbě malého hangáru. Nasčítalo se zde několik nepříznivých okolností – dřívější vedení organizace velmi důvěřovalo jednomu bývalému členovi, členové organizace se příliš nezajímali o majetek a finance organizace a bylo zaděláno na problém. Malý hangár
jsme tedy podruhé zaplatili a v tom samém roce jsme provedli zásadní
změnu řízení organizace včetně hospodaření.
V roce 2001 jsme pořídili druhé klubové letadlo - jednomístného
Stratona D7.
V roce 2003 jsme jako organizace získali dvě parcely na letištní ploše.
V roce 2005 došlo ke dražbě privátního pozemku bývalého člena klubu včetně nedostavěného velkého hangáru. Jako klub jsme sice nedisponovali takovými finančními prostředky, abychom mohli o tento
majetek usilovat, ale uzavřeli jsme písemné smlouvy se dvěma subjekty, kteří v dražbě uspěli. Výsledkem je to, že na konci roku 2008 nám

Za celou dobu naší existence se snažíme o maximálně vstřícný přístup k obci a jejím občanům, jsme v pravidelném kontaktu s Obecním
úřadem obce. Mnoho občanů obce přijde ve volných chvílích jen tak
na kus řeči.
Každý slušný člověk je u nás vítaným hostem – přijďte to vyzkoušet!
A koneckonců – která obec velikosti Rohozce se může pochlubit svým
letištěm?
Za klub UL létání
		
Ing. Jiří Milý
předseda klubu
www.avzo-nd.cz
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grantové a dotační řízení 2017
Dotační řízení z programu MZe – Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Jedná se o opravu hřbitovní zdi a fasády márnice na pozemku 294/8
v k.ú. Rohozec u Žehušic. Opláštění zdi a fasády márnice se již nachází
v havarijním stavu. Je třeba celková rekonstrukce.
Bohužel, v šedesátých letech, v době rozšíření hřbitova o druhou část, nedošlo k zapsání tohoto rozšíření do katastru nemovitostí. Při řešení této
záležitosti však bylo zjištěno, že celých 10m2 tohoto místa není v majetku obce Rohozec, ale Lesů ČR. V současné době probíhají jednání mezi
obcí Rohozec a Lesy ČR o možném převodu či odkoupení. Bez prokázání
vlastnictví nemůže obec žádat o dotace na opravu zdi hřbitova. Dotace na
první část opravy zdi a fasády márnice byla již obci přiznána. Akce by se
měla realizovat v průběhu roku 2018.

MZe 129 662 - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny
- NÁKLADY PROJEKTU		
273 374,-Kč
- ZPŮSOBILÉ VÝDAJE		
264 222,-Kč
- UZNATELNÉ VÝDAJE (70%)
184 955,-Kč
- SPOLUÚČAST OBCE		
88 419,-Kč
Dotační řízení z programu MZe – Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Betonové stoly s povrchovou úpravou 2 ks - (šachovnice a člověče nezlob
se) byly umístěny v lokalitě dětského hřiště při místní komunikaci, kde
se často zastavují rodiče s dětmi i cykloturisté z okolí (parcela č. 294/18).
Prvky tvoří přilehlou část dětského hřiště.
Další dva sety jsou umístěny na břehu rybníka Šutrák na parcele č. 294/31.
Jedná se o klidné místo, které je hojně navštěvováno jak místními obyvateli při cestě na hřbitov a zpět, kde převážně starší občané uvítají možnost
odpočinku a popovídání si se sousedy, tak cykloturisty. Součástí tohoto
místa je vyhotovená informační prezentace „Malované mapy“, kterou
obec zajistila ze svého rozpočtu.
MZe 129 665 - Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
- NÁKLADY PROJEKTU		
76 956,-Kč
- ZPŮSOBILÉ VÝDAJE		
74 052,-Kč
- UZNATELNÉ VÝDAJE (70%)
51 836,-Kč
- SPOLUÚČAST OBCE		
25 120,-Kč

Středočeský Fond kultury a obnovy památek
– Podpora projektů v oblasti kultury
V letošní roce byla kladně vyřízena naše žádost o poskytnutí finanční
podpory na konání Rohozeckých slavností 2017. Na tuto akci byla přiznána dotace ve výši 20 000,-Kč.
Naše kořeny jsou velmi důležité, z historie můžeme čerpat mnoho cenných informací i pro dnešní moderní uspěchanou dobu. Proto jsem velice
rád, že jsme se alespoň při Rohozeckých slavnostech 2017 sešli a zavzpomínali na dobu minulou, na své mládí, na veselé i smutné historky. Histo-

rie obce je zajímavá a velice dlouhá. Doufám, že Rohozec neměl jen pestrou minulost, protože minulost je jistá, na ní se nedá nic měnit, ale čeká
ho i zajímavá budoucnost. Rozhodování o naší budoucnosti nenáleží jen
státu, není to věc jen „vysoké“ politiky, ale je to věc i jednotlivých obcí
a občanů samotných. Rád bych poděkoval všem, kteří se o rozvoj naší
obce zasloužili. I těm, kteří se na letošních slavnostech podíleli.

Varovný informační systém a lokální
výstražný systém:
Název projektu - Zpracování digitálního povodňového plánu pro město
Čáslav a území ORP Čáslav a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Čáslav Název žadatele -Město
Čáslav
Řešené území: město Čáslav, obce: Drobovice, Chotusice, Rohozec, Vlačice, Žehušice
Kraj - Středočeský kraj
Celkové Zdroje - 10 310 619,20 Kč
Celkové Způsobilé Výdaje - 10 298 519,20 Kč
Příspěvek Unie - 7 208 963,44 Kč
Národní celkem - 3 089 555,76 Kč
Počet bodů z věcného hodnocení - 71
Stanovisko SFŽP – ANO, žádost schválena
Máme zpracovanou prováděcí dokumentaci k výběrovému řízení na lokální výstražný systém (digitální rozhlas).
Dne 22. května 2017 byla na základě důvodové zprávy Radou města
Čáslavi usnesením č. 222/2017 schválena firma Agentura regionálního
rozvoje spol. s r.o., Liberec, která bude pokračovat v projektu „Digitální povodňový plán pro město Čáslav a území ORP Čáslav a vybudování
varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město
Čáslav“, na který máme přislíbenou dotaci z Operačního programu Životního prostředí (ve 35. výzvě).
Společnost ARR Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. bude zajišťovat:
Zajištění prováděcí dokumentace na část projektu výstražného informačního systému (dále jen VIS) na základě projektu do žádosti o dotaci, která
bude poskytnuta městem vybranému uchazeči po podpisu smlouvy.
Řešené území: město Čáslav, obce: Drobovice, Chotusice, Rohozec, Vlačice, Žehušice
Dále pak organizaci výběrového řízení na dodavatele:
- veřejné zakázky na zpracování digitálního povodňového plánu – zakázka malého rozsahu (předpokládaná cena 1.031.000 Kč bez DPH)
- veřejné zakázky na zpracování varovného informačního systému – otevřené nadlimitní řízení na dodávky (předpokládaná cena 7.052.520 Kč
bez DPH)
Předmětem poskytnuté služby je: Dotační management akce – řízení
projektu dle podmínek Operačního plánu životního prostředí.
Doba řešení projektu do 30.9.2018
Předmětem poskytnuté služby je řízení projektu dle podmínek dotace po
celou dobu realizace akce.
Mgr. Jan Kramář
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POPLATKY PRO ROK 2018
Komunální dopad:
650,– Kč/trvale žijící osoba za rok
650,– Kč/rekreační objekt za rok
Ostatní dle platné OZV
Splatnost do 30. 4. 2018
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.
V rámci poplatku je 2x ročně zajištěn:
svoz velkoobjemovného odpadu
svoz elektroodpadu
svoz nebezpečného odpadu
V prostorech kontejnerů jsou od ledna 2016 k dispozici sběrné nádoby

o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje z domacností Je zajištěna
dostatečná frekvence vývozu a manipulace s odloženým jedlým olejem
z domacností – občané mohou použitý jedlý olej ukládat v uzavřených
PET láhvích.
Psi:
50,– Kč/pes za rok
100,– Kč/každý další pes za rok
Splatnost do 31. 1. 2018
Připojení na kanalizaci:
1000,– Kč/trvale žijící osoba za rok
1000,– Kč/rekreační objekt za rok
Splatnost do 30. 6. 2018
Ing. Vladimír Michálek

KANALIZACE, ČOV A DČJ
V současné době provoz ČOV technicky zajišťuje firma REC.Ing, zajišťuje údržbu technologie, servis i odběr vzorků pro měření rozborů.
Rozbory vypouštěných vod se provádí 12 krát do roka. Obsluhu ČOV
zajišťuje Ing. Jaroslav Vařečka.
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

Tajný sen se plní

Píše se rok 2017. Je září a ke konci se chýlí dokončení rekonstrukce pomníku „U Křížku“. Tajný sen hlavního iniciátora tohoto projektu.
Dle zápisu z kroniky Kateřinu Kočárníkovou zabil blesk. „Při bouřce šla
z pole paní Kateřina Kočárníková, Rohozec čp. 23, a nesla přes rameno

motyku. Soused, který ji potkal, ji upozornil, že by měla nést motyku dole
v ruce. Neuposlechla a za několik minut vjel blesk do hrotu motyky a Kočárníkovou zabil. Na místě, kde se to stalo, byl postaven železný kříž na
kamenném podstavci“. Ten byl později přenesen na současné místo. U pomníku byly vysázeny lípy, které zde dodnes rostou.
Původní pomník byl poničen asi před 40 lety. Podstavec z pískovce je původní, tomu odpovídá i jeho stav. Křížek se nedochoval, je nahrazen jiným.
Nutno podotknout, že tím hlavním iniciátorem obnovy pomníku byl Ing.
Břetislav Vařečka ml.. Je to dobrý příklad vztahu člověka k historickým
vazbám v naší obci.
Závěrem mi ještě dovolte jedno přání… Žádné fotografie či obrázky tohoto pomníku nejsou známé. Vyzýváme tedy čitatele tohoto článku, aby
zapátrali ve svých archivech či albech a případný „úlovek“ poskytli v kopii
do kroniky obce Rohozec.
Mgr. Jan Kramář

Údržba zeleně
Tak jako v minulých letech,
i v roce 2017 obec získala na
údržbu zeleně a veřejných prostranství pracovníky vedené na
Úřadu práce v Kutné Hoře.
V tomto roce, tj. od dubna do listopadu pracovali v obci zdejší
pánové: Vladimír Kubelka, Martin Křivánek a Fraj Bouda Bouza.
Za odvedenou práci bych jim ještě jednou rád poděkoval. Myslím, že
jejich práce je na vzhledu obce znát.
V tomto roce také došlo k obnově komunální techniky, kdy sekačka
JOHN DEERE již technicky našim potřebám nevyhovovala. Bylo tedy
rozhodnuto o zakoupení jiného stroje. Po poptávkovém řízení byl vybrán stroj KUBOTA.
Mgr. Jan Kramář

Příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce 2018

