ROHOZECKÝ
ZPRAVODAJ
2019
Vážení spoluobčané,
další rok uplynul jako voda a opět se setkáváme nad novým
vydáním Rohozeckého zpravodaje. Dnes již zaběhnutá tradice
Vám přináší nejen informace o dění v naší obci za uplynulý
rok, ale i krátké ohlédnutí za její historií a zajímavostmi okolí.
Letošní rok byl opět plný událostí a zážitků, které nám neustále
dokazují, že naše obec žije a je plná šikovných lidí. Proto bych
rád poděkoval všem, kteří jakoukoliv formou přispívají k rozvoji
naší obce a obohacují náš kulturní a společenský život. Velice
si vážím všech, kteří věnují práci pro naší obec svůj volný čas
a energii, protože v dnešní uspěchané době je každá dobrovolná
činnost velice cenná. Dovolte mi vážení spoluobčané, popřát

Vám jménem svým, jménem celého obecního zastupitelstva
a zaměstnanců úřadu obce, zvládnout předvánoční shon,
aby Vám svátky vánoční přinesly klid a rodinnou pohodu
v blízkosti svých nejmilejších a dětem bohatého Ježíška.
V novém roce 2020 Vám přeji hodně zdraví, lásky a splněných
snů, ať Vás celý nastávající rok provází pohoda, trpělivost
a vzájemné porozumění. Ať trávíte většinu času s těmi, které
máte rádi a v poklidu zvládáte všechny překážky, které Vám život
postaví do cesty. Krásné vánoce a úspěšný nový rok Vám přeje.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 30. 11. 2019

Mgr. Jan Kramář, starosta
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Stav krajiny na Müllerově mapě
Čech z roku 1720
V území panství Žehušic a Nových Dvorů je významný zákres
hlavních vodních toků a rybníků. Meandry Labe jsou zakresleny
schematicky, bez geometrické přesnosti. Zajímavější jsou toky
Doubravy, Brslenky, Klejnárky a Vrchlice, které ukazují řadu
odlišností od pozdějšího stavu. Doubrava se podobně jako dnes
rozvětvuje nad Bojmany (dnes je tam vysoký jez). Západní rameno teče v dnešní trase kolem Žehušic, východní rameno napájí
soustavu velkých rybníků v nivě Doubravy od Horky k Lišicím.
Brslenka má na rozdíl od dnešního stavu přímý tok od Chotusic
přes Rohozec do Mikulášského rybníka a dál přes Svatý Mikuláš
a Svatou Kateřinu a samostatně ústí do Labe nad Starým Kolínem.
Odlišný je také tok Klejnárky; jednak velký
zákrut nad Lochy kolem Kalabousku (dnes
suché těleso mlýnského náhonu) a hlavně
pod Novými Dvory, kde napájí Svatoanenský rybník. Již v průběhu 18. století (před
1. vojenským mapováním) zde byl tok Klejnárky napřímen do dnešní podoby, zřejmě
v souvislosti s velkorysými krajinářskými
úpravami celého panství. Také Vrchlice má
na dolním toku odlišný průběh. Od Sedlce
teče k Malínu, který na rozdíl od pozdějších
map obtéká na západní a severní straně. Od
Malína teče přibližně ve směru dnešního
toku Beránky a ústí do Klejnárky severovýchodně od Hlízova.
Lesy nejsou sice v mapě zakresleny přesnou
obrysovou linií, přesto je zřejmé, že v rovinaté krajině Čáslavské kotliny je na počátku
18. století mnohem více dřevinných porostů
– lesů, lesíků, rozptýlené zeleně, remízů či
porostlin. Tyto lesní porosty se rozkládají podél Klejnárky pod Církvicí k Novým
Dvorům a pod Novými Dvory až ke Starému Kolínu i k Hlízovu (kde dnes je, ale i
na konci 18. století už byla bezlesá krajina).
V Podoubraví jsou lesní porosty např. okolo
rybníka Kravinec (dnešní Žehušická obo-

ra), v okolí Brslenky severně i jižně od Chotusic a pod Svatou Kateřinou až ke Starému Kolínu. Naopak méně lesů je na Železných
horách a úplně bezlesé je pahorkaté okolí Kutné Hory. Celkově lze
říci, že lesy a lesíky jsou především v nížinaté krajině Čáslavské
kotliny a v nivách vodních toků rozšířeny mnohem více než v současnosti, zatímco v okolí Kutné Hory jich bylo vlivem těžby stříbra
a zemědělské činnosti mnohem méně než dnes.
Na tomto území je výrazně zakreslena trasa hlavní cesty od Prahy
a Kolína přes, Malín, Církvici na Čáslav a dál na Jihlavu a Vídeň.
Značkou je také zakreslen starý zájezdní hostinec Na Huse (zur
Gans).

Mapa Čech
Roku 1712 vydává císař Karel VI. patent pověřující Müllera vytvořením „spolehlivé a úplné“ mapy království Českého a také
zaznamenáním různých údajů převážně vojenské povahy. Inženýr Müller okamžitě zahajuje práci v Bechyňském kraji. Postupně
mapuje všech 12 krajů a navíc Chebský a Kladský distrikt. Mezitím zpracovává podrobnou mapu českosaských hranic v měřítku
1: 40 000 a vojenské pochodové mapy z Chebu do Kladska a přes
Plzeňský, Prácheňský a Budějovický kraj. Mapy jednotlivých krajů dostávají k revizi příslušní krajští hejtmani. Roku 1720 Müller
sestavuje mapu celých Čech rozdělenou na 25 listů a navíc jeden
list s přehlednou mapou. Rukopis věnuje císaři. Okamžitě je rozhodnuto o vyrytí do měděných desek a tisku mapy. Rytí je svěřeno
augsburskému rytci Michaelu Kaufferovi, alegorie v rozích mapy
kreslí Václav Vavřinec Reiner a ryje Jan Daniel Herz. Tiskem mapa
vychází v roce 1723. Tiskové desky jsou svěřeny českých stavům.
Mapa nese titul Mappa geographica regni Bohemiae. Měřítko přehledné mapy je cca 1:649 180, velké mapy cca 1:132 000, rozměr
jedné sekce je 473x557 mm a celkový rozměr je 2403x2822 mm.

Rám je vybaven stupnicemi zeměpisné sítě a mapa obsahuje dvojité grafické měřítko v českých mílích a hodinách pochodu. V rozích
je bohatě vyzdobena alegorickými výjevy. O obsahu mapy dobře
informuje už legenda. Autor využívá řady značek pro vyobrazení
různých druhů sídlišť, významných institucí, míst těžby a zpracování různých surovin. Kresba je doplněna zákresem hlavních
zemských silnic a řek. Reliéf je dobře zobrazen kopečkovou metodou. Nechybí ani popis řek a horských celků, či další vpisy, které
však byly v rukopisných mapách mnohem hojnější. O rozsahu díla
svědčí i to, že v mapě je zakresleno téměř 11 000 obcí. Müllerova
mapa Čech byla často dotiskována, přetiskována, upravována, kopírována či byla podkladem pro další díla. V různých podobách
se stala součástí velkých atlasů. Již v roce 1726 ji přepracoval a ve
zmenšeném měřítku cca 1:230 000 vydal Johann Wolfgang Wieland. To vše vypovídá o kvalitě i oblibě tohoto díla.
Připravil: Mgr. Jan Kramář
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akce roku 2019
6. ledna 2019 - TŘI KRÁLOVÉ - Již čtvrtým rok probíhala

v naší obci Tříkrálová sbírka. Sbírku pořádá Oblastní charita Kutná
Hora. V naší obci se zapojily dvě skupinky koledníků a bylo vybráno
úžasných 13 499,- Kč. Všem štědrým dárcům moc děkujeme.

24. dubna 2019 - DEN ZEMĚ - Dne 24. dubna na DEN ZEMĚ
žáci VIII. ročníku spolu s vyučujícími - Mgr. J. Jelínkem a Mgr.
J. Kramářem opět po roce provedli úklid okolí silnice od rozcestí
„U sloupu“ ke škole v Žehušicích.

16. března 2019 - DĚTSKÝ KARNEVAL - TJ SOKOL

Rohozec pořádal dětský karneval. Sešlo se 30 dětí se svými rodiči, děti
si zatančily a zasoutěžily, programem provázel Pat a Mat.

30. dubna 2019 - STAVĚNÍ MÁJE - Na návsi Rohozce byla
postavena velká májka. Členky sokola se podílely na zdobení máje.

29. března 2019 - MAŠKARNÍ BÁL - Již tradičně uspořádal
SDH Rohozec maškarní bál. Dobrá zábava a mnoho masek svědčí
o vydařené akci.
30. dubna 2019 - PÁLENÍ ČARDĚJNIC - Sokol Rohozec ve
spolupráci s SDH Rohozec pořádal tradiční úspěšnou akci s bohatým
programem a soutěžemi pro děti - pálení čarodějnic. Ve večerních
hodinách byla podpálena hranice.

20. dubna 2019 - VÝSADBA STROMŮ - Obec Rohozec
vysadila u dětského hřiště několik vzrostlých stromů. Spolu s lipovou
alejí to jednou může být hezký kousek naší obce.
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4. května 2019 - SLAVNOSTNÍ MÁJOVÝ PRŮVOD
OBCÍ - členky Sokola secvičily s místními dětmi taneční vystoupení,

které děti předváděly na několika zastaveních. Děti byly oblečeny v krojích
v barvách obecního znaku, členky Sokola měly též slavnostní kroje. Během
průvodu byli nabízeny účastníkům koláčky a další drobné občerstvení.
K domům svobodných dívek byly umístěny ozdobené májky. Celý průvod
končil u velké máje na návsi. Děti zde zatančily a k tanci se přidali i další
obyvatelé Rohozce. 31. května 2019 proběhla také MÁJOVÁ TANEČNÍ
ZÁBAVA na místním hřišti - další část Májových oslav. K tanci hrála
skupina Faust band. Májové zábavy se zúčastnilo 90 platících hostů.

20. července 2019 - MYSLIVECKÉ HODY - Myslivecká

společnost Kačina pořádala na místním hřišti oblíbené Myslivecké hody.
Hojný počet návštěvníků mohl ochutnat různé zvěřinové speciality,
připravené členy MS Kačina. Hosté si užili příjemné odpoledne i večer.

MÁJOVÉ SLAVNOSTI pořádal TJ Sokol Rohozec v období
1. května - 1. června 2019. Jednalo se o tradiční stavění velké máje a májek
svobodným dívkám s doprovodným programem.

17. - 18. srpna 2019 - PRÁZDNINOVÉ STANOVÁNÍ

18. května 2019 - ROHOZECKÁ VLAŠTOVKA cyklistická tour regionem Kutnohorska. Byly připraveny 4 trasy, akci
pořádá pí. Mašínová za přispění členek Sokola.

- Noc ze soboty 17. srpna na neděli 18. srpna patřila našim táborníkům.
SOKOL Rohozec opět pořádal oblíbené stanování na místním hřišti.

1. června 2019 - DĚTSKÝ DEN - Dobrovolníci a členky Sokola

sehráli pro děti i dospělé divadelní představení Perníková chaloupka.
Představení bylo součástí dětského dne. Pro děti byly připraveny soutěže
a ukázka vojenské techniky. Celý program se velmi vydařil.

1. září 2019 - LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - Dne 1. září

proběhlo na místním hřišti tradiční prázdninové stanování. Trochu
smutku, že prázdniny končí…ale vzhůru do nového školního roku, plného
zábavy a řádění s kamarády… : )…

8. června 2019 - KINO ROHOZEC - Tento den v naší obci byl

promítán film „Po čem muži touží“. Hojná účast svědčí o dobrém nápadu,
který by zasloužil opakování.
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srpen 2019 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V měsíci srpnu došlo k opravě místních komunikací.

28. října 2019 - LAMPIONOVÝ PRŮVOD - 28. října se
konal tradiční lampionový průvod naší obcí k připomenutí 101. výročí
vzniku samostatného Československého státu.

21. září 2019 - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - V letošním roce jsme
slavnostně přivítali na zámku Kačina čtyři nové občánky: Matyáše Bížu,
Ellu Bížovou, Štěpána Kramáře a Matěje Musílka.

30. listopadu 2019 - MALÝ VÁNOČNÍ KONCERT
- V sobotu 30.listopadu se v kostele sv. Máří Magdalény uskutečnil „Malý
vánoční koncert“.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU - Téhož dne,

tedy 30.listopadu 2019, byl před obecním úřadem již tradičně rozsvícen
vánoční stromeček.

5. října 2019 - SKANZEN KOUŘIM - Letošní výlet pořádaný

sokolem a obcí Rohozec nás přivedl do kouřimského skanzenu lidových
staveb.

5. prosince 2019 - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Skalka u Žehušic
Přírodní památka Skalka u Žehušic je chráněné území v okrese
Kutná Hora ležící v ohybu řeky Brslenky vlevo od silnice Rohozec
- Žehušice. Předmětem ochrany je několik malých jámových lomů,
které odhalují křídový útes, na němž jsou patrné prvky abraze (abraze znamená mechanické obrušování) a je nalezištěm druhohorních
zkamenělin. Zatopený lom je významným útočištěm fauny stojatých
vod. Území se nachází na vedlejším vrcholku vyššího jihovýchodního vrcholu Žehušická skalka (225 m n. m.).
Podloží tvoří přeměněné horniny kutnohorského krystalinika - svorové ruly, migmatity a amfibolity. V jižní části CHÚ je asi 3 m mocná
žíla granáticko-biotitického pegmatitu, který má místy charakter písmenkové žuly. V prohlubeních na povrchu těchto hornin se ukládaly
jemné vápnité uloženiny svrchněkřídového moře: spodnoturonské
vápence a slínovce s četnými zkamenělinami jako jsou žraločí zuby,
články rozpadlých stonků lilijicí, ostny ježovek, mlži a dírkonoši
(Lenticulina similis). Vzhledem k tomu, že zde bylo intenzivně těženo, nejsou na odvalech (jílovitý materiál s úlomky přeměněných
hornin) dosud vyvinuty půdy. Po obvodu lomového prostoru jsou
váté písky a spraše.
Připravil: Ing. Vladimír Michálek

Žehušická skalka v zimě
Chráněné území:
Předmět ochrany:

Druhohorní mořský útes s četnými stopami
abraze a ložiskem zoogenního příbojového
vápence cenomanského a spodnoturonského
stáří s hojnými zkamenělinami.

Kategorie IUCN:

III - přírodní památka nebo prvek

Ochranné pásmo:

vyhlášené - 2,3320 ha

Datum prvního
vyhlášení:

03.02.1946
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KDE MÁME PŘÍBUZNÉ

– PODBOŘANSKÝ ROHOZEC

Obec Podbořanský Rohozec (do roku 1949 Německý Rohozec,
německy Deutsch Rust, dříve také Teutschenrust) se nachází v okrese
Louny v Ústeckém kraji. Žije v ní 152 obyvatel.
Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1424.
Podle záměru zmenšení vojenského újezdu Hradiště se od 1. ledna
2016 připojila k obci Podhořanský Rohozec katastrální území
Podbořanský Rohozec u Hradiště I a Podbořanský Rohozec u Hradiště
II, čímž se pod správu obce dostalo sídlo Bukovina a drobné osady
Střelnice a Ořkov. O obě území (celkem cca 7,238 km²) se zároveň
rozšířil Ústecký kraj.
Židovská komunita
Počátek židovského osídlení Podbořanského Rohozce (dříve
Německého Rohozce) se datuje k polovině 17. století a následně
kontinuálně pokračuje až do druhé světové války. Svého vrcholu
dosáhlo v polovině 19. století, kdy židé (celkem 290 osob) v roce 1864
tvořili 50 % všech obyvatel obce. V obci existovaly tři židovské sídelní
okrsky, které v první polovině 19. století sestávaly z přibližně 26 domů.
Přibližně polovina židovských domů se v různých přestavbách

dochovala. V obci postupně existovaly dvě synagogy; starší, z počátku
18. století, byla v roce 1816 nahrazena novější stavbou v jižní části
návsi. K bohoslužbám byla využívána do první světové války, ve
30. letech došlo k její přestavbě na obytný dům a v roce 1956 byla
zbořena. Do dnešní doby se dochoval židovský hřbitov z roku 1856,
asi 300 metrů východně od centra obce, čítající na 90 náhrobků.
Hřbitov byl zdevastován během druhé světové války a za minulého
režimu.
Pamětihodnosti
Tvrz Budiš, ze které se dochovalo okrouhlé tvrziště, stála asi 1,2 km
jihozápadně od vesnice. Vznikla pravděpodobně ve 14. století.
Kostel svaté Notburgy – nachází se ve středu obce
Hrad Křečov, opuštěn již v 16. století, dnes pouze zbytky zdí a sklep.
Stojí 1 km jihovýchodně od obce.
Dub v Podbořanském Rohozci – památný strom, roste jihozápadně
od obce v lokalitě „U dubu“
Dub u Nové Vsi – památný strom, stojí na levé straně hráze Velkého
rybníka u Nové Vsi
Židovský hřbitov v Podbořanském Rohozci

Podbořanský Rohozec
Obec leží 491 m nad mořem, 11 km západně od Podbořan.

Lokalita
Kraj (NUTS 3)

Ústecký (CZ042)

Okres (LAU 1)

Louny (CZ0424)

Obec s rozšířenou působností
a pověřená obec

Podbořany

Historická země

Čechy

Katastrální území

Podbořanský Rohozec

Katastrální výměra

8,97 km²

Zeměpisné souřadnice

50°13´0“ s. š.,
13°15´46“ v. d.

Základní informace
Počet obyvatel

152 (2019)

Nadmořská výška

491 m n. m.

PSČ

441 01

Adresa obecního úřadu

Podbořanský Rohozec 6

44101 Podbořany
Starosta

Ladislav Gál

Oficiální web: www.prohozec.snadno.eu
Email: obecpodb.rohozec@worldonline.cz

Památky: Asi km za obcí, vpravo od silnice do Nepomyšle,
jsou v hustém porostu zříceniny hrádku Křečova, zmiňovaného
v pramenech prvně k r. 1338. Za husitských válek byl hrad dobyt
křižáky. Po r. 1500 byl opuštěn, stejně jako stejnojmenná vesnice
v jeho podhradí. Z původní architektury se zachovaly jen nepatrné
zlomky dvou staveb, valy a příkopy. Uprostřed obce stojí barokní
kaple sv. Notburgy z r. 1744 s věžičkou nad presbytářem.
Osobnosti: Z obce pochází významný cestovatel, arabista Eduard
Glaser (1855-1908 Mnichov). Několikrát navštívil Jemen na Arabském
poloostrově, autor několika odborných knih, světově uznávaný vědec.
Historické zajímavosti: Obec se původně jmenovala
pouze Rohozec, od 18. stol. do r. 1945 Německý Rohozec. Asi
1 km jihozápadně od obce poblíž hájovny Střelnice se rozkládá
kruhové tvrziště Budiš, nazývané Rondel. Tvrz zanikla asi při vpádu
křižáckého vojska r. 1421. Koncem 19. stol. se zde nalezl depot mincí
z lucemburského období.
Popis vlaky obce Podbořanský Rohozec
List tvoří žerďový červený pruh široký třetinu délky listu a dva
vodorovné pruhy, bílý a zelený, v poměru 7 : 1. V červeném pruhu
žlutý klín vycházející z poslední osminy horního okraje pruhu
a z první osminy vlajícího okraje pruhu s vrcholem sahajícím do tří
čtvrtin žerďového okraje listu. Klín je přeložený bílým srpem se žlutou
rukojetí, hrotem a ostřím k žerďovému okraji listu. Ze zeleného pruhu
vyrůstá v polovině délky listu zelený trs sítiny s orobincem na rákosu
se dvěma listy a hnědou palicí. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Popis znaku obce Podbořanský Rohozec
Červeno-stříbrně polcený štít. Vpravo šikmý zlatý zúžený klín přeložený
stříbrným srpem se zlatou rukojetí, vlevo na zeleném trávníku vyrůstá
z trsu sítiny orobinec se dvěma listy, vše přirozené barvy.

Znak obce

Znak obce

Připravil: Mgr. Jan Kramář
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Májové slavnosti
Májové slavnosti pořádal TJ Sokol Rohozec v průběhu května 2019.
Jednalo se o několik akcí, zahrnujících tradiční stavění velké máje
a májek, májovou taneční zábavu a divadelní představení pro děti.
V podvečer 30.dubna byla postavena na návsi Rohozce velká
májka. Program pokračoval slavnostním průvodem obcí, který se
konal 4.5.2019. Členky Sokola secvičily s místními dětmi taneční
vystoupení, které děti předváděly na několika zastaveních. Děti byly
oblečeny v krojích v barvách obecního znaku - žlutomodrých, členky
Sokola měly též slavnostní kroje. Během průvodu byli nabízeny
účastníkům koláčky a další drobné občerstvení. Při průvody byly
umístěny ozdobené májky k domům svobodných dívek. Celá akce
končila u velké máje na návsi. Děti zde zatančily a k tanci se přidali
i další obyvatelé Rohozce.

Další součástí Májových oslav byla taneční májová zábava, která se
konala 31.5. 2019 na místním hřišti. K tanci hrála skupina Faust band.
Májové zábavy se zúčastnilo 90 platících hostů. Při této příležitosti
byla slavnostně pokácena velká májka na návsi.
Jako zakončení oslav secvičily členky Sokola divadelní představení
pro děti. Toto se odehrálo 1.6. 2019 k příležitosti dne dětí na místním
hřišti.
Akce byla pořádána za finančního přispění obce Rohozec z dotace
Středočeského kraje a TJ Sokola Rohozec. Velké díky patří všem,
kdo věnovali svůj čas a podíleli se na přípravě některé ze součástí
májových slavností.
Ing. Markéta Ballová

Staročeské Máje
Co to jsou staročeské Máje?
Symbol spojení občanů a vyčištění vesnice od neduhů, drbů a všech
zlých věcí, které se ve vesnici odehrávají.
Májové slavnosti mají dlouholetou tradici po celé Evropě. Jde o oslavu
jara, lásky a radosti. V různých zemích se slaví různě. Ani v České
republice není jasně dáno, jak je slavit.
Hlavním symbolem této tradice je Májka, tzv. Král. Je to dominanta
vesnice a měla by převyšovat okolní domy. Jde o pokácený strom,
zbavený kůry a větví, postavený ve středu obce a navrchu má
připevněný věnec. Staví se před slavnostmi.
Postavená Májka je terčem chlapců z okolních vesnic, kterým jde o její
pokácení a zcizení věnce. Bez věnce se Máje nemohou konat a věnec
by musel být vykoupen zpátky. Májka tedy musí být hlídána i přes noc.
Byla by to ostuda vesnice.
V průvodu můžete najít kromě hlavních postav i kardinála, mušketýry,
prince, jeptišku, zdravotní sestřičky, záchranáře, mnicha, dvorní
dámy, tajnou policii a jiné postavy.
Charakteristika hlavních postav:
Král – nese hlavní břímě celé vesnice a jeho poprava vesnici očistí od
všeho špatného. Ke svému lidu je hodný a laskavý. Má svůj kočár, ve
kterém je místo i pro děti a kolem něho se pohybují jeho mušketýři
a dvorní dámy.
Kecal – je v čele průvodu a vyvádí dívky z domu k mládencům. Je
bavičem a má na sobě klobouk se stuhami a v ruce hůlku.
Bílý hasič – vede celý průvod a určuje jeho směr.
Soudce – důležitá postava při odsouzení krále
Kat – všichni se ho bojí a málokdy sundá svou kápi
Písař – zapisuje hříchy krále a celý proces
Bankéř – přijímá peníze od rodičů dívek a přebírá peníze za
vydraženou Májku

Selky - vybírají peníze za účast v průvodu
Drábi – kasírují projíždějící řidiče za průjezd obcí a můžete je potkat
i na motorkách
Mládenci – tancují se svobodnou dívkou a na sobě mají společenské
oblečení
V průvodu můžete narazit i na povoz se šatlavou, do které Vás zažene
naháněč a uvnitř na Vás čeká alkoholické překvapení. Ze šatlavy je pouze
jedna cesta – vyplacení. Buď se vyplatíte sami nebo Vás vykoupí vaši blízcí.
Proč se účastnit?
• Během oslav se propojí starousedlíci s nově přistěhovalými sousedy.
• Neexistují zde generační rozdíly.
• Seznámíte se s novými sousedy a návštěvníky akce.
• Ve velkých městech tuto akci nenajdete.
• Posílíte své svaly při stavbě Májky.
• Zúčastníte se průvodu.
• Občerstvíte se na čerstvém vzduchu při květnové procházce vesnicí.
• Probudíte v sobě hereckého ducha.
• Máte možnost pokořit svého souseda a vydražit Májku.
• Pobavíte se na večerní zábavě.
V Rohozci obnovili tuto tradici letos v sobotu 4.května 2019 členové
Sokola spolu s dobrovolníky.
Nejprve umístili svobodným dívkám k domu břízky a postupně
průvod dívky navštívil. Zde se vždy dívka vytancuje a ukáže se
tím vesnici, že je svobodná. Návštěvníky pohostí a rodiče zaplatí
symbolickou částku. Děti zatančily besedu a závěrem Staročeských
Májů byla Májová zábava.
Děkujeme za obnovení tradice.
Jana Králová
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ČERNÁ STRUHA
Vcelku nenápadná struha. Snad jen příliš velká na tu trubku, z níž vytéká
voda. A právě tento nesoulad je dokladem, že Černá struha, která dnes
zde začíná, původně protékala přímo Rohozcem. Vlastně to nebyla Černá
struha, ale dnešní Brslenka, pro kterou na přelomu 18. a 19. století bylo
vyhloubeno nové koryto, takže se dnes vlévá do Doubravy.
Připravil: Mgr. Jan Kramář

naši sousedé – Habrkovice
V místech, kde se dnes rozkládají Habrkovice, byly původně rozsáhlé dubové a habrové lesy, které byly součástí hvozdu Boru. Bor koupil r.1278
sedlecký klášter od krále Přemysla Otakara II. a v době rozmachu kutnohorského dolování jej zcela vymýtil. Na místě, kde stály převážně habry,
založili sedlečtí mniši počátkem 14.století osadu Habrkovice. R. 1619 byly
klášterní statky zastaveny obci kutnohorské a teprve r.1681 vyplaceny
a opět připojeny ke klášternímu panství. Po zrušení kláštera r. 1783 připadly Habrkovice náboženskému fondu, který je r.1819 prodal Karlu ze
Schwarzenberga, v jehož vlastnictví zůstaly až do r.1848. Koncem 19. století si vybudovali Habrkovičtí protipovodňové hráze na březích Doubravky zvané shrádky. Již od středověku byl v Habrkovicích mlýn, který byl
počátkem tohoto století od základu modernizován. Budova jeho mlýnice
od této doby dotváří siluetu obce. Habrkovice patří k obcím, jejichž počet

obyvatel dosáhl svého zenitu na sklonku rakouské éry. Poté již klesal. Po
druhé světové válce se zrychlil odchod lidí do města, na vesnici zůstávali
především staří lidé. Převážná část obyvatel obce vyjíždí za zaměstnáním
mimo obec a v zemědělství pracuje pouze jejich malá část. Na druhé
straně ovšem postupně rostl počet domů v Habrkovicích, na rozdíl od
mnoha jiných obcí se však v Habrkovicích v poválečném období jen výjimečně stavěly nové domy, více se přestavovalo. Díky tomu si Habrkovice udržely svůj starobylý ráz. Od 70. let však řada z domů ztratila stálé
obyvatele a staly se z nich rekreační objekty. Habrkovice byly až do roku
1960 samostatnou obcí. Poté byly přičleněny ke střediskové obci Záboří
nad Labem, pod níž zůstaly i po r. 1989. Roku 1952 bylo v Habrkovicích
založeno JZD, jež se v 60. letech sloužilo s JZD Kačina.

Kaplička
I kaplička – v dnešní podobě z přelomu století – nese typické znaky jedné zednické ruky,
zřejmě zdejšího zednického rodu Milíků, kteří stavěli v širokém okolí. Díky soukromé
kronice pana Milíka jsme dokonale informováni o dějinách Habrkovic první poloviny
20. století.
Náves
Náves jak má být. Kaplička, památník obětem první světové války (obce se předháněly,
která svým padlým postaví pomník dříve) a později přibyla ještě hasičská zbrojnice.
Jez
Počátkem 50. let byl vybudován na Doubravě nový jez s regulovatelným válcem. Jím byla
dokončena regulace Doubravy započatá v 30. letech. Ve své době představoval tento typ
jezu špičku ve svém oboru. Habrkovičtí získali novým jezem i nové koupaliště. Doufejme, že se dočkají i čisté vody.
Mlýn
Dnes již jen torso mlýna je dokladem velkorysé přestavby starší stavby, jejíž počátky spadají až do 15. století, v meziválečném období. Mlýn přestal mlít koncem 40. let a v následujících letech se v něm ještě šrotovalo obilí pro JZD. Kůly v náhonu ukazují původní
konstrukci jezu.
Shrádky
Hliněné valy uměle zvyšující koryto Doubravky si vybudovali obyvatelé Habrkovic svépomocí koncem 19. století, aby tak zabránili každoročním jarním záplavám. Běžným záplavám dokázaly odolat, desetiletým vodám však již nikoliv, a tak se projížděly děti do
roku 1910, kdy byla postavena Pařížovská přehrada, po návsi na neckách.

Připravil: Mgr. Jan Kramář

Písemný operát
k 1. vojenskému mapování
1764-1768
Habrkovice leží na širokém, hodně bažinatém a bez mostů nepřekročitelném
potoce Doubrava, který zde pohání ničím nevynikající mlýn. Leží na vedlejší
silnici z Chrudimi, Heřmanova Městce
a dalších obcí směrem na Kolín a Prahu, která vesnicí a po mostě prochází.
Na začátku vesnice směrem k Novým
Dvorům stojí na vyvýšené planině velký
a pěkný, zdí obehnaný hostinec. Louky
kolem Doubravy jsou skoro stále bažinaté a také jinak pro toky neprůchodné.
Jsou vzdáleny ½ hodiny od Rohozce, ½
čtvrthodiny od Kobylnic, slabou ½ hodinu od Bernardova a Svaté Kateřiny.
Silnice z Kutné Hory do Přelouče a dál
jde přes zmíněný hostinec v blízkosti vesnice a přes Kobylnice, Bernardov
a Labětín. Vedlejší silnice z Chrudimi
a dalších obcí do Prahy jde přes Horušice, Habrkovice, Svatou Kateřinu, Starý
Kolín a dál. Obě silnice jsou sice v okolí
na písčitých pláních dobré, ale na loukách a ve vesnicích špatné. V zimě jsou
hodně bažinaté a jen v suchém létě lze
tudy projet s těžkými povozy.
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Založení či první zmínky o jednotlivých obcích podle Nováka (2001)
Babice: uváděny jako ves sedleckého kláštera, zanikly zřejmě na
samém počátku 16. století, na jejich místě nechal Václav Žehušický
z Nestajova vybudovat Babický rybník (Frajer 2008: Novák, 1932)
Bernardov: 1680, založen Bernardem Věžníkem
Bojmany: poprvé doloženy 1257, vladykové Sulislav a Bohuslav
z Bojman
Borek: založen pod jménem Františkov v roce 1711 Janem Františekem Thun-Hohensteinem, který sem povolal osadníky z Klášterecka
Církvice: 14. století, majetek sedleckého kláštera
Habrkovice: 14. století, majetek sedleckého kláštera
Hlízov: doložen roku 1143, kdy byl darován sedleckému klášteru
Horka: první zmínka 1318, samostatný statek
Horušice: první zmínka 1369, majetek sedleckého kláštera, později rozděleny mezi sedlecké a žehušické panství
Chotusice: první zmínka 1142, majetek sedleckého kláštera
Kačín: zmínka z poloviny 12. století v souvislosti s majetky sedleckého kláštera, ves zanikla nejpozději na počátku 15. století, její přesná
poloha není známa
Kobylnice: doloženy k roku 1278, kdy přešly do držení sedleckého
kláštera (původně královský majetek)
Lišice: majetek sedleckého kláštera

Nové Dvory: 13. století, původně jen hospodářský dvůr sedleckého kláštera
Ovčáry: 13. století (před Novými Dvory), ovčín, majetek sedleckého kláštera
Rohozec: přelom 13. a 14. století, majetek sedleckého kláštera; na
jiném místě, že byl mezi vesnicemi darovanými klášteru v roce 1143
Sulovice: první zmínka 1421
Svatá Kateřina: založena 1307 sedleckým klášterem
Svatý Jakub: doložen k roku 1167, kdy zde byl vysvěcen kostel sv.
Jakuba, založený Miroslavovou sestrou Marií (je dodnes dochován)
Svatý Mikuláš: založen 1307 sedleckým klášterem
Svobodná Ves: založena pod jménem Josefov roku 1783 Janem Josefem Thun-Hohensteinem, který sem povolal osadníky z Klášterecka
Vlačice: první zmínka z roku 1189, byly majetkem Hroznaty z Peruce
Záboří nad Labem: založeno ve 12. století Miroslavem z Cimburka
Zaříčany: první zmínka z roku 1353, součást žlebského panství
Žehušice: první zmínky ze 14. století (1361), vladycký statek
Třebešice: první zmínka 1309
Připravil: Mgr. Jan Kramář

cestování časem - DIVADELNÍ ODBOR
Rok 1919
Usneseno bylo, pořádat ples v sobotu 18. ledna 1919. Dále bylo usneseno proplatit hudbu ze Žehušic p. Stoklasy a vyplatit jim 530,-K a dvě
večeře (10 mužů). Stanoveno vstupné 10,- K, a netančící 5,-K.
Na plese bylo vybráno 854,-K. Čistý zisk byl 100,-K, na knihovnu věnováno 40,-K a zbytek spolkové pokladně. Hotového jmění má spolek na knížce v kampeličce k 25. lednu 1919 341,80 K. Tolik zapsal
p. L. Krásenský, pokladník.
Kroužek ochotníků sehrál dne 31. prosince 1919 v hostinci pana Radly divadelní představení „Život vojenský – život veselý“ pod režisérem V. Havránkem. Jednalo se o hru o čtyřech jednáních. V této hře
účinkovali: J. Březina, M. Burešová, A. Vozábová, B. Míča, V. Marek,
B. Hurt, L. Havránek, J. Vokřál, A. Rajchlová, A. Holečková, J. Vozáb,

A. Percl, J. Malý, L. Míča, F. Vokřál, J. Vařečka, R. Jandáček, A. Rouč,
M. Dastychová, A. Vařečková, T. Volencová, M. Vojáčková, R. Březinová, A. Marková.
Školní děti přístup na představení nemají.
Ceny míst: I. místo 4,-K, II. místo 3,-K, k stání 2,-K.
Po divadle volná zábava. Čistý výnos věnován dobročinným účelům.
Začátek představení v 19.00 hodin.
U kasy bylo vybráno 560,-K, (prodáno 48 I. míst, 48 II. míst, 110 III.
míst).
Vydáno bylo 373,95 K. Zbývající obnos 186,50 určen do pokladny spolku. Kasovní hotovost činí 528,30 K. Uvedený obnos uložen
v místní Reifeisence.
Připravil: Mgr. Jan Kramář

cestování časem - OBEC ROHOZEC
1944 – PŘED 75 LETY
Naše obec byla dosud uchráněna od hrůz válečných. Jinde tomu tak
ovšem není. Židé z naší obce byli odveženi už roku 1942.
Celý rok byl na úrodu dobrý a vůbec válečná léta byla na úrodu bohatá.
Celý národ má radost, že němci ustupují a rádia jsou vždy v osm večer
v činnosti. To vysílají z ciziny.
Z naší obce museli odejít do Německa na práci:Marie Březinová, čp.
25, Marie Procházková, čp. 86, Jarmila Erbalová, čp. 16 (1942).
Narození:
Alena Menová, čp.5, Marie Rajchlová, čp. 41, Jaroslava Turynová, čp.
22, Ludmila Pipková, čp. 35, Václav Kramář, čp. 89, Jaroslav Vamberský, čp. 20, Radko Žítek, čp. 19.

Sňatky:
22.1.
19.2.
26.12
Zemřelý:
25.3.
11.6.

Slavomír Vojáček - Eliška Sochorová
Josef Koudelka - Marie Vokolková
Václav Poskočil - Marie Hrubešová
Josef Holeček, čp. 93, 3 měsíce
Barbora Roučová, čp. 19, 70 roků

1969 – PŘED 50 LETY

Jak v lednu, tak v únoru byla zima mírná. Celý březen bylo mrazivo
a deštivo. Také dost sněžilo. Duben již byl lepší. Teploty až 20 stupňů.
Květen byl teplý, ale od 10. suchý. Červen byl teplý a deštivý. Červenec
do 15. byl studený, takřka podzimní počasí a od 15. tropické teplo.
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Ostatní měsíce bylo teplo a sucho. 26. listopadu napadlo 20 – 30 cm
sněhu a mírně mrzlo až do Vánoc.
17. ledna se upálil student vysoké školy filosofické Jan Palach na protest proti okupaci naší země.
Od 1. ledna máme československou federativní republiku.
Josef Dastych, čp. 60, byl na plese v Kutné Hoře a tam mu ukradl nějaký dobrodinec osobní auto. Za dva dny se našlo v Sedlicích v ulici.
Tak to dobře dopadlo.
Všude se jen schůzuje a nic a mnoho málo se dělá. Ještě že v zemědělství se pracuje na plné obrátky. Máme takový ministerský aparát, že to
nemá ani Amerika. Čím dále je méně věcí k dostání. Fronty na maso
a různé zboží jsou pořád.
Zemědělství
Na našem katastru je zavlažování již hotové. Pěstuje se řepa, brambory a nejvíce zelí. A díky zavlažování má letos JZD zelí dost. Je to radost
se dívat, jak třeba 70 a nebo ještě víc těch káč, tu úrodu zalévá. Je to
milionový podnik, ale pro hospodářství se vyplatí. Roku 1922 byla
postavena silnice z Habrkovic. Tehdy stála naši obec 50 000 Kč. Letos
byla asfaltována. Je to dobře udělané a jezdí se po ní moc dobře. Také
kousek silnice skrz betlém zaasfaltovali a ten kousek, je to asi 100 m,
stál 55 000 Kč. Jaký je to rozdíl
Málo se u nás staví, ale dost se bourá. Nejvíce se bourají stodoly. V Rohozci jsou rozbourané stodoly u čp. 13, 15, 16, 20, 21, 60, 24, 29, 7, 85.
Nevím, jak si to mám vysvětlit a srovnat v hlavě. Po první světové válce, za 2 až 3 roky bylo všeho. A teď se pořád něčeho nedostává. Pořád
se něco dováží, čeho dříve tady bylo dost. V soukromém podnikání
bylo všeho a pěkné. Teď na tom žádnému nezáleží, jestli se urodí nebo
ne. Socialismus a kolektivizace oslabila venkov. Mládež utíká od pluhu a venkov ztratil 1 milion ha zemědělské půdy a 1 milion občanů se
vystěhovalo do průmyslu.
Zájezdy
V květnu naše JZD pořádalo dvoudenní zájezd na Moravu. Viděli
jsme různé zámky a některá dobrá družstva. Takový zájezd jest velmi dobrý a poučný, zvláště z hospodářského hlediska. Také zájezd na
hospodářskou výstavu do Přerova byl užitečný. To bylo krásného dobytka, co jsme tam viděli.
Přistání na Měsíci
Největší událostí roku je přistání amerických kosmonautů na Měsíci.
Z Kenedyho letiště přistáli na Měsíci za 102 hodin, 24 minut a 20 vteřin. Celý svět je tímto nadšen.
Žně
Následkem sucha jsou letos žně dříve. Do 26.8. je všechno sklizeno.
Úroda byla dobrá.
Kultura
Za minulý rok, tj. 1969, kulturní život v naší vesnici nebyl žádný. Jedna posvícenská zábava a to bylo vše. Jako kdyby život na venkově zanikal a zbyla jen ta práce.
Stavby
Na obci si postavil domek pan Šebor a dostal číslo 38. Dále na čp. 31
si postavil domek předseda JZD Břetislav Vařečka.
Řepa
Letos se sklízela řepa výhradně kombajny. Protože se také zalévalo
zelí, dosti ho narostlo. Následkem letošního sucha spadlo ze stromů
hodně ovoce.
Narození
Radek Veselý, čp. 57, Josef Doležal, čp. 49, Aleš Pavlovský, čp. 36,
Hana Holá, čp. 10
Sňatky
5.6.
Antonín Radla-Eva Dolenská z Prahy
15.9.
Miroslav Percl-Ivana Veselá z Horek u Čáslavi
30.11.
Jaroslav Erbal-Hana Radlová z Chotusic
Úmrtí
18.3.
Božena Hubáčková, čp. 102
18.4.
Josef Chadraba, čp.
3.9.
Alois Percl, čp. 100
17.9.
Anna Havránková, čp. 50
15.10.
Marie, čp. 42
25.10.
Bedřiška Březinová, čp. 64
28.10.
Terezie Bzurová, čp. 77

Lověna: V roce 1969 se zastřelilo 360 zajíců, 130 bažantů, 18 srn
a 30 schořů.
Auta: Osobních automobilů je v naší obci 27.
Lověna: Dodatečně se ještě zastřelilo 61 zajíců, 25 bažantů, 18 králíků, 16 kachen, 3 lasice, 21 koček, 6 vran a 2 psy.

1994 – PŘED 25 LETY
Počasí: Zima 1993/94 byla mírná, téměř bez sněhu. Léto bylo mimořádně suché, teploty 35°C. Předčasně schlo obilí, tráva, řepa, brambory. Na podzim již bylo více srážek, ale k vyšší sklizni již to nepomohlo. Prvé mrazy přišly v říjnu (-5°C) listopad byl teplý, prosinec
kolem nuly.
V I. čtvrtletí došlo ke změně funkce hospodářky obecního úřadu.
Místo Jany Radlové (čp. 115) převzala funkci Blanka Bížová (čp. 23),
která na obecním úřadě pracuje ve stanovaných úředních hodinách
denně.
Dne 17.02. 1994 konáno rozšířené zasedání obecního zastupitelstva.
Projednáno:
- zpráva o hospodaření za rok 1993:
Příjmy 405 293,- Kč, Výdaje 284 201,- Kč, Zůstatek 121 092,- Kč
Plán prací na r. 1994:
- Odtěžení naplavené zeminy u vnější zdi hřbitova a vyhloubení příkopu odvádějícího dešťovou vodu k vozovce a až k rybníku. Práce zajištěna dodavatelsky, předpokládané náklady 20.000,- až 30.000,- Kč.
- Zhotovení betonových podlah včetně izolací ve 3 místnostech obecního úřadu a v druhé garáži hasičského sboru, který bude především
složit jako obecní sklad materiálu a nářadí. Dále úprava a zařízení
dřívější nocležny řidičů autobusů. Stavební práce brigádně občany za
finanční odměnu 40,- Kč za hodinu. Náklady 30.000,- Kč, na vnitřní
vybavení včetně akumulačního ele. vytápění 50.000,- Kč.
- Zhotovení fekální odpadní jímky u školy a její napojení, brigádně za
finanční odměnu, zemní práce dodavatelsky s nákladem 10.000,- až
15.000,- Kč
- Vyčištění kanalizačních jímek v obci, náklad 1.000,- až 1.500,- Kč.
- Oprava obecní cesty ,,Pod Klínkem“ za provozovnou firmy P. Hynka,
materiální náklady z rozpočtu, práce hradí firma: Hynek.
- Jarní úklid veřejného prostranství bude proveden brigádně. K vyhlášce o odpadech: skládka povolena do poloviny roku 1996.
- Hospodaření v obecních lesích: schváleno 15 samovýrobců k čištění
lesa. Do roku 2000 má být vytěženo 13 ha obecního lesa. Pan Kočárník odkoupil dřevo za 20 140,-Kč.
- Informace z plánu činnosti kulturní a sociální komise: červen - Dětský den, v říjnu lampionový průvod, v prosinci mikulášská nadílka.
-Schváleno odložit splátky nájemného firmy ,, AUBERON “ za pronájem školy do konce února.
- Z diskuse občanů:
- Potřeba kontejnerů na sklo, k provozu letiště, doplnit javory na návsi, zajistit kabelovou televizi.
Lampionový průvod obcí uspořádán v předvečer 28. října k pomníku
padlých, kde přednesl projev starosta obce Pavel Suk. Letos vzpomínáme i 80. výročí začátku I. světové války, ve které z Rohozce padlo 14
občanů. Čest jejich památce!
Dne 11. listopadu 1994 konáno další rozšířené zasedání obecního zastupitelstva. Starosta obce Pavel Suk seznámil přítomné s činností OZ
za 20 měsíců od obnovy samostatnosti obce.
Vykonáno bylo:
- Rekonstrukce veřejného osvětlení včetně nátěrů stožárů.
- Oprava místního rozhlasu a rozhlasové ústředny.
- Nová fasáda obecného úřadu, celková vnitřní oprava, výměna
a izolace podlah, zřízení sociálního zařízení, odpadu a jímky, rozšíření o jednu kancelář, oprava elektroinstalace, obložení stěn, výměna
a nátěry oken a dveří, úprava akumulačního vytápění, doplnění nábytku, zhotovení chodníku, rekonstrukce 2 místností hasičů a klubovny
mládeže. Úpravy klubu mládeže a klubovny byly vykonány zdarma,
ostatní placenými brigádami občanů v rozsahu více jak 600 hodin.
- Terénní úpravy v okolí hřbitova, odtěžení naplánované zeminy od
hřbitovní zdi, vyhloubení příkopu až k rybníku, vysazení stromků, za-
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koupení velkoobjemového kontejneru na hřbitovní odpad. Práce byly
provedeny převážně dodavatelsky.
- Pronájem bývalé školy firmě ,,AUBERON“, výroba hraček Praha
s ročním nájmem 50.000,- Kč, opravy krytiny, okapů, oken. Na nájemném získáno od 1. / 9. 1993 Kč 57.250,-, (opravy krytiny, okapů,
oken). Nájem za 2. pololetí 1994 firma dluží.
- Zpráva obecních lesů: vyčištěno od křovin a souší více jak 13 ha
samotěžbou občanů, část nově vysázena, dřevo z nahodilé těžby prodáno firmám.
- Obecné pozemky pronajaty Zemědělskému obchodnímu družstvu
,,Kačina“ za 500,- Kč za 1 ha.
- Obecní skládka schválena Městským stavebním úřadem do června 1996 pod podmínkou vydání obecní vyhlášky o odpadech a řádu
skládek.
- Na odvoz popela a domovních odpadů uzavřena smlouva s Technickými službami Kutná Hora, 50% nákladů hradí OÚ. Na příští rok je
uvažován nový výhodnější partner.
- Zpevněná místní komunikace zřízena za Kampeličkou ,,Na klínku“.
Pro hasičský sbor koupeno a upraveno auto GAZ.
- Pokračováno v tradičních akcích, zajišťovaných zejména prostřednictvím odborných komisí, spolků (Sokol, hasiči) či obecním úřadem,
jako pravidelné cvičení dětí v Sokole, Dětský den, soutěže, cvičení
Sboru dobrovolných hasičů a preventivní prohlídky, vítání občánků,
gratulace jubilantům, mikulášská nadílka, sociální výpomoc důchodcům, oslava 28. října, daňové poradenství, evidence občanů.
- Z další činnosti OZ: příprava voleb, projednávány drobné spory, žádosti občanů, restituční nároky, v jednání je prodej bývalé prodejny.
- Starosta obce se účastní jednáním s ministerstvem nár. obrany
o kompenzacích za porušování životního prostředí nadměrným hlukem z letiště, výsledek se očekává v roce 1995. Jako člen užšího poradního kolegia přednosty okres. úřadu zastupoval zájmy malých obcí
okresu zejména v zajišťování dopravní obslužnosti, školství a zdravotnictví.
- Správní, administrativní a účetní agenturu zajišťovala hospodářka
paní Jana Radková a nyní Blanka Bížová.
- Obecní zastupitelstvo na rozšířeném zasedání 11. listopadu 1994
připomnělo občanům, že pořádek, čistota, zdravé životní prostředí
a dobré sousedské vztahy jsou základními kameny spokojeného života v obci. Apelovalo zejména na mladou generaci, aby se aktivněji
hlásila ke své obci.
Na rozšířeném zasedání OZ 11./11. 1994
Příprava voleb - Ing. Mirko Hošek, předseda volební komise, seznámil
přítomné s kandidáty na členy obecního zastupitelstva.
V diskuzi žádal Jaroslav Erbal příplatek na jízdné autobusem. (OZ
odmítlo).
Žádosti o využívání veřejného prostranství kladně vyřízeny.
Pan Houška žádá dokončení kanalizace.(bude řešit nové zastupitelstvo).
V. Dolanský informoval, že budou skáceny stromy vzadu na skládce
odpadů.
OZ ukládá starostovi: připravit ustanovující zasedání nově
zvoleného OZ do 6 dnů po volbách z předáním agendy, předsedům
komisí, předání agendy nástupcům do 14 dnů.
Volby OZ 1994: Dne 18. a 19. listopadu 1994 konány volby OZ.
Účast ve volbách byla 89%, kandidovalo 32 občanů v pěti Sdruženích
nezávislých kandidátů. Žádná politická strana nepředložila vlastní
kandidátku.
Výsledek voleb:
Sdružení nezávislých kandidátů / Počet hlasů:
Bíža Vladimír
28
Havránek Stanislav 86
Pavlovský Zdeněk st. 22
Steklý Vladimír
25
Šebor Josef
48
Veselý Aleš
11
220

Bíža Miroslav
Hubáček Miloš
Koudelka Jaromír
Pavlovský Aleš
Vamberský Václav
Holý Josef

11
C) Erbal Jaromír
65		 Havránek Jar. Ing
54		 Havránek Vlastimil
7		 Kramář Václav
7		 Radla Ant. ml.
7		 Suk Pavel
151		 Vojáček Jaromír

107
53
34
54
91
113
83
535

D) Erbal Jaroslav
Horák Václav
Horký Josef
Pavlovský Zd. ml.
Radlová Eva
Šindelář Josef

23
E) Horký Vladimír
32		 Houšková Anna
21		 Míča Josef
16		 Patočková Věra
8 		 Tomáš Milan
30 		 Vančurová Zdena
130 		 Veselý Radek
			

16
22
3
25
8
5
5
84

Každé sdružení nezávislých kandidátů (A,B,C,D,E) je dle zákona
č. 152/94 Sb. posuzováno jako politická strana. Podle získaných hlasů
pro jednotlivá sdružení je vypočten počet mandátů. Sdružení C) má
tudíž 3 mandáty, ostatní po jednom. Mandát získávají ti, kteří ve svém
sdružení obdrželi nejvíce hlasů.
Do obecního zastupitelstva byli tudíž zvoleni: Nové OZ z. roku 1994
Suk Pavel - starosta
Erbal Jaromír - zástupce
Radla Antonín ml. - zemědělská komise
Havránek Stanislav - soc. kult. komise
Hubáček Miloš - stavební
Horák Václav - kontrolní
Patočková Věra - finanční
Obecní zastupitelstvo má 7 členů, členy komisí byli jmenováni kandidující a do OZ nezvolení občané.
Dále z roku 1994:
- 11.5.1994 za účasti 25 občanů konána brigáda na úpravě okolí hřbitova, u vyhloubeného příkopu vysázeny stromky .
- malé letadlo v Rohozci: Mladý občan Rohozce, Aleš Pavlovský, si ke
křídlu Rogalo zhotovil trubkovou konstrukci se sedačkou, připevnil
motor s vrtulí a sportovně létá nad obcí a okolím. Letos pro zájemce
z řad občanů pořídil zdařilé letecké snímky obce. Spolek majitelů ultralehkých letadel, jehož je Pavlovský členem má pronajatou plochu
jako letiště, kde byl v září uspořádán letecký den.
- nový obchod - dne 29. 8. 1994 otevřeli nový obchod s potravinami a drogistickým zbožím manželé Havránkovi čp. 28, v domě býval
po dvě generace obchod smíšeným zbožím. Jde o druhou prodejnu
v obci (též Jana Flígrová čp. 116).
- v říjnu zakončila činnost pobočka firmy „AUBERON“ v Rohozci
čp. 27, výroba dřevěných hraček z důvodu odbytových a finančních.
Firma dluží pracovníkům mzdu za několik měsíců. V najmuté škole
vůbec provoz nezahájila.
- koncem roku zřídila firma Ing. Pavel Hynek filiální truhlářskou dílnu v čp. 93. Firma celkem zaměstnává 20 pracovníků.
- v prosinci převzal péči o zdejší kostel p. Josef Míča po p. Miroslavu
Landgráfovi, jako kostelník.
Narození: Manželům Veselých se narodil syn Martin.
V roce 1994 zemřeli:
26. 3. Marie Šibravová čp. 38		
81 let
27. 3. Marie Holečková čp. 93		
86 let
1. 8. Cecilie Dastychová čp. 60
89 let
18. 9. Vlasta Jebavá čp. 18		
83 let
15. 10. Josef Hájek čp. 37		
85 let
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cestování časem - SDH ROHOZEC
Rok 1994
Jedním z úspěchů sboru v roce 1994 bylo dokončení opravy zbrojnice
a pomocných prostoj. Provedeny preventivní prohlídky domů v obci,
některé závady byly odstraněny na místě, o některých pořízen zápis.
O průběhu prohlídek na výroční valné hromadě informoval preventista sboru Čvančara Milan starší.
V plánu práce bylo uspořádat dvě kulturní akce. Toto se nepodařilo
splnit pro změnu vedoucího restaurace. Dne 21.1.1994 uspořádán hasičský bál, byla dobrá účast, Polabanka hrála ke spokojenosti všech.
Účast sboru na dětském dni se plně nesplnila, technika byla připravena, členové též, ale nikdo nezajistil dovoz vody.
Členové sboru se podíleli na úklidu obce, před domy i na veřejném
prostranství.
Okrsková soutěž se konala ve Svaté Kateřině a naše družstvo obsadilo
třetí místo. Pro malou účast našich členů jsme museli požádat o doplnění družstva hasičský sbor ze Záboří n. Labem. Sbory si zde vyzkoušely spolehlivost stříkaček, mimo sboru ze S. Mikuláše je technický
stav vyhovující. Námětové cvičení se konalo v Bernardově za účasti
hasičských sborů Rohozec, Bernardov, Záboří n. L., Kobylnice, Sv.
Mikuláš, Habrkovice a Sv. Kateřina. Další námětové cvičení probíhalo
v Rohozci za účasti 6 sborů. Jde o nacvičení a zapamatování si urči-

tých návyků při opravdovém zásahu, aby nedocházelo ke zmatkům.
Do konce dubna byl splněn úkol nátěru sloupců veřejného osvětlení.
Někteří členové natřeli více stožárů, museli za ty členy, kteří se omlouvali, že nemají čas. Tato práce přispěla k dalšímu zlepšení vzhledu
obce.
V únoru sbor zakoupil automobil GAZ 69.
Dali jsme ušít plachtu, opravili jsme motor, vůz nastříkán, zakoupen
maják, vyčištěna nádrž a benzinové čerpadlo. Vozidlo slouží k plné
spokojenosti a bylo použito i pro dovoz materiálu na opravu budovy
obecního úřadu.
Sbor má 30 členů, z toho 29 mužů a 1 žena. Na minulé valné hromadě
se sešlo 15 členů, 5 se omluvilo pro nemoc nebo pracovní zaneprázdnění.
Výroční valná hromada se konala dne 1. 2. 1995. Zprávu přednesl
starosta sboru Josef Veselý. O dalších otázkách technického vybavení
informoval velitel sboru Josef Šindelář.
Účast 17 členů, 3 omluveni.
V roce 1994 se někteří členové z členství ve sboru odhlásili, aby nemuseli platit členské příspěvky.
Připravil: Mgr. Jan Kramář

cestování časem - ŠKOLA ROHOZEC
1919 – PŘED 100 LETY
Dne 11. ledna byla konána v naší obci veřejná schůze lidu, na níž byly
vysvětleny běžné politické otázky. Výsledkem bylo vyslovení se účastníků pro odluku církve od státu, pro laickou školu a pro manželskou
odluku. V tomto smyslu bylo učiněno podání ministerstvu školství
podepsané všemi účastníky schůze.
Téhož dne chátra z Čáslavi a okolí vyrabovala několik krámů obchodníkům v Čáslavi. Příčinu těchto zjevů dlužno hledati v lichvářských
cenách, jež obchodníci požadovali.
Zima byla celkem mírná. Ale začátkem roku nastalo studené počasí,
které trvalo dlouho do jara. Největší mráz, mínus 16 stupňů, byl ze
30. na 31. ledna. Jaro bylo nejen studené, ale i vlhké. Stromy teprve
konce dubna počaly rašit a kvést.
Od 15. ledna s právní platností od 1. března byl ustanoven na zdejší
škole definitivním učitelem I. třídy Rudolf Maximovič.
Za účelem zjištění majetku občanstva republiky československé bylo
prováděno kolkování papírových rakouských peněz. U nás proběhl
sběr ve dnech 3. a 4. března. Odvedeno bylo zde 181 665,-K. 5. března
předloženy bankovky v Čáslavi k okolkování. Státem bylo zadrženo
50%, vráceno okolkovaných peněz 91 100,-K. Za týmž účelem sepsány byly ve zdejší obci ve dnech 24., 26. a 27. března peněžní vklady
a podíly všech zdejších občanů. Sepsané vklady u různých ústavů činily dohromady částku 536 496,-K. Dne 28. března byl vykonán i soupis
všech cenných papírů, sepsáno jich za 244 856,-K.
Dne 7. března bylo konána školní oslava 69. narozenin našeho prezidenty T.G.Masaryka.
Dne 10. března konán byl v Rohožci nový výkup obilí, též brambor
i slámy. Situace vyživovací ve městech byla nanejvýš hrozivá.
Dne 30. března vykonaly ve zdejší obci dobrovolnou sbírku zlata
a stříbra na zlatý poklad naší republiky dívky Marie Burešová, čp. 15,
Marie Hurtová, čp. 52, Antonie Vařečková, čp.24 a Marie Vojáčková,
čp. 85. Sebraly se 2 kg zlatých a ponejvíce stříbrných předmětů.
Dále na popud okresní školní rady provedena byla sbírka knih zábavných pro žákovské i jiné knihovny na Slovensku.

Počasí v květnu a červnu bylo studené a suché. Dne 18. května sněžilo.
Koncem jara a počátkem léta byla veliká parna, až 34 stupňů.
Dne 15. června konaly se po celé republice volby do obecních zastupitelstev. Ve zdejší obci umluvili se občané na společné kandidátce
na schůzi konané 29. května, a proto volba konána nebyla a navržení
kandidáti za zvolené jsou pokládáni. Výsledek této první volby jest:
Do obecního zastupitelstva zvoleni: Jan Březina, čp.25, Václav Rouč,
čp.34, Josef Vojáček, čp.61, Václav Fiala, čp. 76, Josef Havránek, čp.79,
Jaroslav Tichý, čp.16, Jan Havránek, čp. 28, Josef Rouč, čp.55, Alois
Vařečka, čp. 24, Josef Malý, čp. 29, Čeněk Malý, čp. 68, Bohumil Vokřál, čp. 27, Josef Marek, čp.73, Vincenc Landgráf, čp. 1, Antonín Vyčichla, čp. 70.
Náhradníky zvoleni: Antonín Zelený, čp. 9, Václav Volenec, čp. 83,
Rudolf Šebor, čp. 48, Čeněk Havránek, čp. 50, Jan Pros, čp. 57, Josef
Radla, čp. 5, Josef Holý, čp. 42 a Václav Vébr, čp. 2.
Volba obecního starosta se konala v sobotu 28. června 1919. Zvolen
pan Jan Březina z čp. 25, 9 hlasy z 15 přítomných. Starostovým náměstkem zvolen pan Josef Havránek z čp. 79. Čeny obecní rady zvoleni: Čeněk Landgráf, Jan Havránek, Alois Vařečka.
Na konci školního roku 1918/1919 navštěvovalo naší školu 109 dítek.
V I. třídě 55 (oddělení I. – 17, oddělení II. – 38), ve II. třídě 54 (oddělení I. – 28, oddělení II. – 26).
Ve školním roce 1918/1919 konala místní školní rada 3 schůze.
Také v tomto roce na učební a jiné školní pomůcky obdržela škola od
místní školní rady 40,-K, od obce z různých dražeb 75,-K 81h a ze
zábavy konané v hostinci u p. Boh. Šnábla 2. března 1919 částku 49,K 76h. Z darovaných peněz zakoupen mikrotelefon, leidenská láhev
a různé knihy a časopisy pro knihovnu žákovskou i učitelskou.
Dne 28. července konána byla ve zdejším obecním zastupitelstvu volba místní školní rady na období 1919 až 1921. Zvoleni byli za členy:
Josef Havránek, čp. 79 a Jaroslav Tichý, čp. 16. Za náhradníky pak
Vincenc Landgráf, čp. 1 a Alois Vařečka, čp. 24.
V noci na 24. srpna po 3 hodině ranní v sousedství školy v čp. 93 neznámí zloději ukradli 7 slepic.
Nový školní rok, první v osvobozené vlasti, počal dne 16. září 1919.
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Počet dětí školou povinných v naší obci bylo 120. Do zdejší školy dochází 109 žáků (51 chlapců a 58 dívek). V I. třídě 50 (oddělení I. – 20,
oddělení II. – 30), ve II. třídě 59 (oddělení I. – 28, oddělení II. – 31).
Dne 30. října po celý den i noc padal hustě sníh, jehož napadlo na
50 cm. Stromy nebyly ještě zbaveny listí, utrpěly tak značné škody.
Způsobeny veliké polomy též v lesích i sadech. Sníh potrval až do 23.
listopadu, kdy nastaly teplejší dny. Mnoho plodin, zejména cukrovky,
zelí a mrkve zůstalo na polích a zcela se zničilo.

1944 – PŘED 75 LETY

V měsíci únoru potěšili se veřejní zaměstnanci sdělením, že se zpětnou platností od 1.1.1944 zlepšují se citelně příjmy jejich.
I. pololetí školního roku 1943-44 skončilo se dne 31. ledna 1944, kdy
byly žactvu vydány školní zprávy s klasifikací. Tehdy poprvé použilo
se ke klasifikaci žactva šesti známek z prospěchu.
Dne 26. března provedlo žactvo II. třídy mimořádný sběr starého papíru v celé obci Rohozec. Sebralo se celkem 13,5 kg papíru, ze školy
k tomu přibylo 7,5 kg. Sběr je poměrně malý, málo novin se odebírá
a papírem se všeobecně šetří.
Oslava narozenin Vůdce a říšského kancléře Velkoněmecké říše Adolfa Hitlera konala se dne 20. dubna 1944 na zdejší škole předepsaným
způsobem. Stejně tak proběhly oslavy narozenin dne 12. července
1944 státního prezidenta Dr. Emila Háchy.
Ve školním roce, jako v minulých letech, byly sbírány léčivé byliny.
Zde se sbíralo hlavně březové a jahodové listí, ostružinové a malinové
listí a lipový květ.
Školní rok 1943-44 končil se dne 13. července.
Na konci školního roku 1943/1944 navštěvovalo naší školu 51 dítek.
V I. třídě 21 (oddělení I. – 11, oddělení II. – 10), ve II. třídě 30 (oddělení I. – 15, oddělení II. – 15).
Inventář školní obsahuje na konci školního roku 609 inventárních čísel, knihovna učitelská 110, knihovna žákovská pak 165. Žactvo odebíralo povinně časopis „Mladý svět“.
Přízeň ke škole se nezměnila. Kampelička věnovala 100,-K na učební
pomůcky a obec pro všechny děti ve škole platila školní potřeby a vě-

novala škole 1% z dražeb obcí konaných.
Ve zdejší obci jest nyní vedoucím školní obce p. Karel Vobořil, starosta obce. Ten osobně rozhoduje o všech otázkách školní obce, tedy
i o rozpočtu školním a příjmech a vydáních. Při stanovení rozpočtu
na rok 1944 stanovena potřeba 9 900,-K, která je hrazena školními
přirážkami.
Opravy na školní budově s příslušenstvím se žádné nekonaly, v době
válečné není dostatek materiálu. Rovněž řemeslníci se těžko opatřují.
Školní rok 1944/45 zahájen byl 5. září s vyučování ve dvou třídách.
Při zahájení vyučování vyučovali na zdejší škole: Václav Veselý, řídící
učitel, Jan Růžička, zastupující učitel, Vincenc Saidl, děkan v Chotusicích, později Aloisie Klepetková, katechetka v Chotusicích – náboženství římsko katolické, František Branč, vikář v Čáslavi – náboženství
českomoravské, Bohumil Pospíšil, učitel – náboženství českobratrské
evangelické, Aloisie Kohmanová, učitelka – ženské ruční práce.
Na počátku školního roku 1944/1945 navštěvovalo naší školu 54 dítek. V I. třídě 24 (oddělení I. – 7, oddělení II. – 17), ve II. třídě 30
(oddělení I. – 12, oddělení II. – 18).
V pracovním úsilí o zdolání všeho, co by vedlo k vítězství Velkoněmecké Říše, vydáno bylo v měsíci srpnu 1944 nařízení o totálním pracovním nasazení všech lidí, kteří jsou zaměstnáni v oborech válečně
méně důležitých. Do totálního nasazení zařazeni byli i veřejní zaměstnanci a s nimi i učitelé. Pro toto nasazení byli povoláni nejprve učitelé
svobodní, pak ženatí bezdětní a v září a říjnu ženatí s dětmi. V této
akci byl povolán na pracovní nasazení dnem 16. září 1944 i zdejší učitel Jan Růžička, Který byl určen pracovat ve společnosti VACUUM,
petrolejové společnosti v Kolíně. Žactvo bylo spojeno v jedné třídě.
I v tomto období proběhl sběr léčivých bylin. Také mimořádný sběr
papíru. Ten proběhl 29. října 1944. Celkem sebraly děti 23 kg papíru.
Protože nebyl otop, hlavně uhlí, nemohlo se po celou zimu vyučovat.
Místo toho dávaly se dětem úkoly jednou v týdnu, které učitel vždy
opravil. Byly dávány úkoly ze všech předmětů, pokud je žáci mohli
písemně vypracovat. Úkoly ze čtení si vyučující vyzkoušel.
Připravil: Mgr. Jan Kramář

výlet do kouřimského skanzenu
Letošní výlet pořádaný sokolem a obcí Rohozec nás vedl do kouřimského skanzenu. Je sobota 5. října a všichni účastníci zájezdu již sedí
v autobusu. Vyjíždíme přesně v půl desáté. Počasí nám tentokrát příliš
nepřeje, typický podzim…při odjezdu déšť, ten nás provází celé dopoledne.
Kouřimský skanzen je již od 80. let 20. stol velmi oblíbeným místem
pro natáčení historických filmů a pohádek. Točila se tu například Nesmrtelná teta, Jak si zasloužit princeznu, Tajemství staré bambitky,
Peklo s princeznou a další.
Skanzen v Kouřimi je v současné době v České republice jediným
skanzenem, shromažďujícím architektonické památky z celého území
Čech. Většina objektů skanzenu zahrnuje expozici, dokládající způsob
bydlení a hospodaření na českém venkově.
Skanzen najdeme na okraji města Kouřimi, v oblasti, které se říká
Na hrázce, přibližně kilometr od centra. Kromě skanzenu se v této
lokalitě nachází také rozsáhlá archeologická naleziště, jenž dokládají
osídlení Slovany.
Postupně jsme prošli všech devět větších staveb pocházejících ze
středních, severních a východních Čech. Nejcennější je zde devítiboká roubená stodola z Durdic z roku 1648, nejstarší zachovaná památka tohoto typu v Čechách. Ve všech objektech jsme shlédli zajímavé
interiérové expozice. Děti obdivovaly vystavené hračky a nadchla je
také kovárna. V podzimním sychravém počasí všichni pokukovali po
kamnech a pecích s duchnami.
Cestou kolem staveb jsme míjeli také památky drobné architektury –
boží muka nebo rumpálovou studnu.
K založení Muzea lidových staveb v Kouřimi došlo roku 1972 a bylo

vybudováno coby záchranný skanzen zaměřený na památky lidové
architektury ze zátopové oblasti přehradí nádrže Švihov. Ke změně
koncepce došlo záhy po založení. Muzeum se zaměřilo na lidovou architekturu z celého území České republiky. Nereálnost tohoto záměru vyšla najevo už koncem 80. let minulého století. Muzeum jednak
nemělo prostor a pak také celý soubor staveb nebyl zrovna sourodý.
Po roce 1990 se tedy oblast zúžila pouze na Čechy a roku 1996 došlo
k prohlášení za kulturní památku.
Nevýhodou skanzenu je, že si zde nedáte žádné občerstvení. Pan řidič našeho „zájezďáku“ byl moc ochotný a přiblížil nás k centru města. Prošli jsme Pražskou bránou a už je tu náměstí a jeho hospůdky.
V dnešním upršeném dni jsme všichni ocenili teplý oběd. Pak už jen
návrat do autobusu a návrat domů. Dospělí cestou odpočívají, děti
neztrácejí energii a štěbetají v zadní části vozu.
Doufám, že letošní počasí nikoho neodradilo a příští rok se zase sejdeme při cestě na nějaké zajímavé místo.
Ing. Markéta Ballová
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Myslivost v Rohozci
Jako zemědělství, lesnictví,
rybářství tak i myslivost patři
k činnosti hospodařící v přírodě. Sdružování myslivců je
velmi starého data. Po staletí
vznikaly různé spolky za účelem chovu, ochrany a lovu zvěře
a s tím spojené činnosti jako kynologie, sokolnictví, střelectví
a v neposlední řadě kultura.
O současné myslivosti se dá
mluvit od vzniku Československé myslivecké jednoty, ustanovené v roce 1923.
Dostupné písemné informace
mám z protokolu Honebního
výboru v Rohozci od roku 1939
do roku 1952. dále od r.1952 do
r.1961 zápisy Lidové myslivecké společnosti Horka kam byla Rohozecká honitba přidružena a vznikl okrsek Horka a okrsek Rohozec. Po
roce 1961 do r.1993 byla Rohozecká honitba přičleněna do MS Kačina
Mikuláš. Od r.1993 do současnosti je součástí HS Sv. Kateřina, které
sdružuje honební pozemky Sv. Kateřina, Sv. Mikuláš, Rohozec a část
pozemků Habrkovic. Honitbu má pronajatou MS Kačina.
Jak se během desetiletí měnila tvář krajiny, způsob zemědělského obhospodařování, nárůst silniční dopravy a ostatní lidské činnosti ovlivňující stav přírody, měnila se i podoba myslivosti. Některé druhy zvěře,
zvláště drobné, z honiteb vymizely, některé jako koroptev polní byly
prakticky vyhubeny. Naopak jiné druhy hlavně zvěř spárkatá se zde začaly objevovat a u zvěře černé došlo i k přemnožení. Scelením pozemků
do mnohahektarových lánů ztratila drobná zvěř svůj přirozený biotop
ať ž jde o přístup k vodě, pestrost potravy, krytu pro hnízdění a možnost úniku před mechanizací. Naopak lány řepy a kukuřice navazující
na lesní plochy a vodoteče poskytují kryt i potravu černé zvěři a tato se
po dobu vegetace na zmíněných pozemcích prakticky nedá lovit.
Jak se měnilo druhové složení i množství zvěře je zřejmé z ročních
výkazů lovu v honitbě Rohozec.
Rok 1939
Uloveno: koroptev – 524 ks, bažant – 15 ks , zajíc-349 ks, div. králík
– 5 ks.
Rok 1949
Uloveno: koroptev – 497 ks, bažant – 61 ks, zajíc – 310 ks, králík – 163

ks, srnčí – 1 ks – první kus v historii ulovený v honitbě.
V tomto období se patrně nevedla evidence škodné a divokých kachen.
Rok 1959 – honitba Rohozec
Uloveno: zajíc – 165 ks, koroptev – 93 ks, bažant – 79 ks, srnčí – 6 ks.
Škodná: liška – 1 ks, tchoř – 5 ks, káně – 1 ks, vrána – 22 ks, straka
– 9 ks, pytlačící psi – 5 ks, pytlačící kočka – 44 ks.
Zvěř škodná je z obou honiteb Horka i Rohozec.
Rok 1969 – celá honitba MS Kačina Mikuláš
Uloveno: zajíc – 1102 ks, bažant – 465 ks, srnčí – 24 ks.
Škodná: pes – 8 ks, kočka – 48 ks, tchoř – 20 ks, lasice – 27 ks, vrány –
23 ks, straka – 4 ks, káně – 2 ks, Jestřáb – 1 ks.
Rok 1979
Z konce 70 let nemám písemné podklady z výkazů o honitbě, proto
uvádím pouze všeobecný odhad. V tomto období probíhal nadále pokles stavů drobné zvěře, a proto se snižoval i lov zajíce – kolem 350 ks.
Díky odchovu a vypouštění bažantů v množství 200 ks se ulovilo okolo 300 bažantů. Srnčí asi 20 ks. V honitbě se začala vyskytovat černá
zvěř a lovilo se ročně kolem 2 ks.
Rok 1989
Uloveno: zajíc – 329 ks, bažant – 124 ks, divoký králík – 18 ks, kachna
– 50 ks, srnčí – 20 ks, černá – 4 ks.
Škodná: liška – 30 ks, kočka – 47 ks, toulavý pes – 8 ks, vrána – 2 ks,
straka – 4 ks.
Rok 1999
Uloveno: zajíc – 9 ks, bažant – 35 ks, srnčí – 50 ks, kachna – 90 ks, černá – 9 ks, toulavá kočka – 14 ks, liška – 14 ks, straka – 2 ks, kuna – 1 ks.
V honitbě byli využíváni lovecky upotřebitelní psi: 4 ohaři, 2 norníci.
Rok 2009
Uloveno: zajíc – 44 ks, bažant – 62 ks, kachna – 36 ks, srnčí – 53 ks,
černá – 12 ks, sluka – 1 ks, liška – 9 ks.
Rok 2019
Jelikož lov probíhá a hlavní část lovecké sezóny teprve nastane, uvádím úlovky do 28.10.2019
Uloveno: srnčí – 31 ks, černá – 22 ks, liška – 30 ks.
V tomto článku jsem se snažil naznačit vývoj myslivosti za uplynulých
80let po 10 letech na výsledcích lovu. O dalších tématech jako chov
a péče o zvěř, finance, kynologie, kulturní činnost třeba příště.
Myslivosti zdar

Jaromír Vojáček

Hospodaření v obecních lesích
Od začátku letošního probíhala samovýroba palivového dřeva. Dílce byly
přidělovány v porostech ve stáři 20 - 80 let, dále souše, vývraty a v mladších
porostech dřeviny určené k probírce. Dřevní hmota byla měřena po vytěžení na hromadách nebo na stojato podle příslušných lesnických tabulek.
Bylo vytěženo celkem 242,34 m3 dřeva. Utrženo za dřevo 94 750 Kč. Cena
vytěženého dřeva byla stanovena podle dřevin a kvality dřevní hmoty. Pokoušeli jsme se vyjednat těžařské firmy na těžbu kulatiny vhodné k pilařskému zpracování a odtěžení stromů okolo silnic a stromů vyžadujících
použití lesnické mechanizace. Bohužel zatím nebylo jednání úspěšné. V samovýrobě budeme pokračovat i v příštím roce. Zájemci o dřevo se mohou
hlásit na OÚ. Dílce budou opět přidělovány dle dohodnutých pravidel.
Všichni vidíme, jak pokračuje umírání lesů, především starších jehličnanů,
ale i mladších smrkových porostů, způsobené suchem, zvýšením teploty po celých několik let, emisemi z průmyslu, dopravy a také necitlivým
celkovým hospodařením v přírodě. Dalším problémem v době, kdy jsou
všude umístěny kontejnery na odpad, je množství petlahví a dalších obalů

a odpadků v příkopech u silnic.
Pěstební a výchovné zásahy:
Podle hospodářských osnov byly provedeny prořezávky a probírky v porostech do 20let na výměře 3,55ha. V mladých výsadbách byl proveden
ožin a odstranění nežádoucích dřevin na výměře 0,7ha. V současnosti
probíhá nátěr mladých dřevin proti zimnímu okusu zvěří. Na jaře byly odstraněny oplotenky ze zajištěných porostů a tyto práce nás čekají i v dalším
období. Firma Polabská lesní provedla vyčištění a výsadbu dubů na vzniklé
holině v porostu Na příčkách. V porostu Smrčina budou dotěženy suché
a napadené smrky a po konzultaci s OLH je nahradíme duby. U rybníka
Šutrák budou vytěženy suché borovice a dojde k výsadbě nových stromů.
Po dotěžení suchých stromů musíme dál pokračovat v zalesňování vzniklých holin. Skladbu vysazovaných dřevin budeme muset přizpůsobit změněnému klimatu - v obnovních výsadbách bude větší zastoupení listnáčů.
Jaromír Vojáček
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SDH ROHOZEC
Činnost SDH Rohozec v roce 2019 byla zahájena výroční valnou
hromadou, která se konala 18. ledna 2019 v místním KD. Na schůzi
byli členi SDH seznámeni s činností za rok 2018, plánem práce
a akcí na rok 2019. Na závěr schůze bylo pro členy připraveno malé
pohoštění a volná zábava.
Další z akcí byl velice oblíbený maškarní bál, který se konal 29.
března 2019 v KD. Účast byla opět hojná. Většina návštěvníků byla
v maskách.
30. dubna 2019 pořádal SDH ve spolupráci se Sokolem tradiční pálení čarodějnic, kde naše jednotka prováděla požární hlídku. Tato
akce byla zpestřena o stavění máje na návsi, kde jednotka asistovala při samotném stavění máje a při zajištění bezpečnosti na místní
komunikaci.
O prázdninách SDH pořádal posvícenskou zábavu, která se konala
23. srpna 2019 na místním hřišti. K tanci a poslechu hrála skupina
Faust Band.
První zásah naší jednotky byl 7. září 2019 v 12:01, kdy nám byl
vyhlášen poplach krajským operačním střediskem. Jednotka vyjela
na odstranění spadlého stromu přes komunikaci směrem na obec
Habrkovice. Po příjezdu na místo události provedla jednotka odstranění stromu pomocí motorové pily.
V sobotu 14. září 2019 se na letním parketu konalo okrskové gri-

lování okrsku č. 1 – Kačina. Akce byla pro všechny aktivní a zasloužilé členy a jejich nejbližší rodinné příslušníky z hasičských
sborů v Rohozci, Sv. Mikuláši, Záboří n. L. a Žehušic. Na grilu se
otáčela vepřová krkovice a plec, pilo se pivo, pro děti byla točená
limonáda. To vše za hudebního doprovodu reprodukované hudby
a během krásného, téměř letního počasí. Akce se zúčastnilo cca 90
dospělých a 50 dětí, které se vydováděly na blízkém dětském hřišti,
u ohniště a v okolním lese. Jedlo a pilo se až do časných ranních
hodin.
Druhý zásah naší jednotky proběhl 10. listopadu 2019, kdy se
uskutečnilo námětové cvičení okrsku č. 1 Kačina. Námětem cvičení bylo vytvoření velkokapacitního čerpacího stanoviště. Jednotky
se shromáždily na břehu řeky Doubravy v Kobylnicích, kde pomocí nasazení velkého množství požárních čerpadel, provedly čerpání vody z bodu A do bodu B. Cvičení se zúčastnily sbory z Rohozce, Žehušic, Záboří nad Labem a Svátého Mikuláše.
Během celého roku probíhaly schůze výboru, na kterých se řešily
plánované události v nadcházejícím období.
Velitel SDH Rohozec, Tomáš Bíža

TJ Sokol Rohozec v roce 2019
Volební valná hromada se konala dne 11.1.2019 v 17 hodin v Hospůdce u Steklouše v Rohozci. Bylo přítomno všech 14 zletilých
členů.
Ve volbách byli jednohlasně zvoleni sto procenty hlasů:
Starosta tělocvičné jednoty Ing. Markéta Ballová
Jednatel Hana Hájková
Hospodářka Eva Papáčková
Náčelnice Renáta Hošková
Kontrolní komise Tělocvičné jednoty Sokol Rohozec Ing. Marie
Mojžíšová
Delegát na VH Župy Tyršovy Ing. Markéta Ballová
Náhradníci delegáta na VH Župy Tyršovy Hana Hájková
V rozpravě vystoupila Renáta Veselá s informací o hospodaření za
rok 2018. Markéta Ballová informovala o stavu členské základny,

novinkách v TJ Sokol Rohozec a podala zprávu z VH Župy Tyršovy
v Čáslavi.
Markéta Ballová a Renáta Hošková informovaly o akcích v roce
2019. O návrhu rozpočtu bylo hlasováno pro 14, proti 0. zdržel se
0 z počtu přítomných 14.
V tomto roce Sokol Rohozec pořádal nebo se podílel na organizaci těchto akcí: Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Rohozecká
vlaštovka, Májové slavnosti, Májová taneční zábava, Dětský den,
Prázdninové stanování, Loučení z prázdninami, Výlet do skanzenu
Kouřim a Rozsvěcení vánočního stromu.
Velké díky patří všem, kdo věnují svůj volný čas a zapojují se do pořádání akcí, dále pak obci Rohozec za významnou podporu Sokola.
Ing. Markéta Ballová

Odpadky poházené kolem kontejnerů
na třídění odpad
Obrázek, který se našim občanům bohužel sem tam naskytne. Smutnější pohled je ale na nepořádek kolem vyvezených a prázdných kontejnerů. Může za to lidská lenost? … Jiní obviňují malé otvory pro
vhazování odpadků do nádob. Největším problémem ale stále zůstává
fakt, že lidé nejsou ochotní například kartony upravit tak, aby se do
kontejnerů vešly. Přesto prosíme, papírové krabice rozšlapat, stejně
jako PET lahve nebo objemnější plastový odpad.
Občané mají možnost vždy dvakrát v roce využít sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu, případně i umístění odpadu do obecního
kontejneru.
Udržujeme přeci pořádek v naší obci…. 		
Mgr. Jan Kramář, starosta
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Za bráchou do Ameriky

Letošní prázdniny jsem jel poprvé na tři týdny do Ameriky za bráchou. Za to u Michala už to byly páté strávené prázdniny v této zemi
cestováním a poznáváním hlavně přírody. První týden jsem byl u příbuzných, kteří žijí v Billings v Montaně, kde jsme jezdili po okolí a na
různé výlety. V dalším týdnu za mnou přijel Michal a společně jsme
se vydali za poznáním národních parků států Wioming ,Utah, Ari-

zona a Colorado. Za dva týdny jsme navštívili Grand Canyon, Zion
national park, Yellowstone, Grand Teton a mnoho dalších krásných
a velmi zajímavých míst v USA. Na tuto naši plánovanou cestu jsme
měli půjčené auto z půjčovny, které bylo dost prostorné i na přespávání. Abychom různých naplánovaných výšlapů stihli za tuto cestu co
nejvíce, byla potřeba i brzkého ranního vstávání. Skoro každý večer
jsme se ubytovali v místních kempech, ve kterých bylo dobré vybavení
a zázemí pro cestovatele, jako jsme byli my. Navštívili jsme také velmi
známý Grand Canon, který jsme společně sešli až do poloviny dolů,
bylo to celkem náročnéné, protože v kaňonu panovalo velké horko.
Také jsme navštívili pár zajímavých měst Salt Lake City, Moab, Page
a jako poslední Denver. Po této cestě zbýval už jen let z Denveru do
Mnichova a dále domů do Rohozce. Michal dále pokračoval letem na
Filipíny, kde mu od 1.8.2019 začínal studijní pobyt zimního semestru
ekonomického oboru. Byly to skvělý a super prázdniny a děkuji rodičům za uskutečněný výlet!
David Hynek

Nový Zéland křížem krážem
Nový Zéland byl se Severní Amerikou vždy mezi místy, kam bych
se rád podíval. Když jsem náhodou na internetu narazil na chybnou
cenu spoje Paříž – Auckland (Nový Zéland), bylo jasno, kam se vydám. Bez váhání a přemýšlení, jak měsíční cestu zvládnu zároveň se
studiem, jsem letenky koupil. Nový Zéland se rozkládá na dvou hlavních ostrovech – Severním a Jižním. Přibližně čtyřikrát větší území,
ovšem poloviční počet obyvatel, než má České republika. A měsíc
volného času.
Na osmnáct tisíc kilometrů vzdáleném Novém Zélandu zrovna končilo léto a s tím i hlavní turistická sezóna. Vzhledem k poloze na jižní
polokouli jsou tu roční období obráceně, než je tomu u nás. Skok ze
sněhu rovnou na pláže pocítila zejména kůže, kterou jsem si spálil
snad hned po vystoupení z letadla.
Země, kterou proslavil film Pán Prstenů a strhnul příliv turistů z celého světa, má opravdu co nabídnout. Jeden den se koupete na exotických plážích po boku delfínů, druhý vyšplháte na sopku, odpočinete
si na světoznámých vinicích a po přesunu trajektem ze Severního na
Jižní ostrov, pár dnech přejezdů skrze deštné pralesy a neobydlená
údolí, obdivujete krásy ledovců a fjordů. A nesmí se zapomenout na
všudy přítomné a nekonečné pastviny plné ovcí. Pro zajímavost, na
Novém Zélandu žije desetkrát více ovcí než lidí.
Při vyprávění o Novém Zélandu je důležité zmínit také místní kulturu
původních obyvatel – Maorů, která má nejsilnější kořeny na Sever-

ním ostrově v oblasti Rotorua. Dodnes je v okolí několik maorských
vesnic, v kterých je možné shlédnout ukázky původních tanců včetně
světoznámého zastrašovacího tance „haka“.
Zážitků byla spousta. Mezi největší bych zařadil náhodnou srážku
s delfínem při koupání se v moři či vyšplhání na jednu z nejsymetričtějších sopek světa, která se tyčí 1800 metrů nad okolní krajinou.
Vždy je však jeden zážitek, který nechá v pozadí ostatní. Kempování
v odlehlých horách národního parku Mt. Cook tím přesně bylo. Noc
pod širým nebem, které díky své odlehlosti není světelně nijak znečištěno, zvukový doprovod padajících kusů ledovců a ranní budíčkem
od horských papoušků bylo bezesporu tím nejlepším z celé cesty.
Michal Hynek ml.

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ
Dotace na popelnice, odpadové nádoby a kontejnerové stání
Dotace na popelnice, odpadové nádoby a kontejnerové stání
Pro obce a města je možnost zajištění financování z fondů EU v rámci
operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) na nákup
popelnic, odpadových nádob a kontejnerových stání.
Pro takovouto akci je nutné přichystat dotační plán a vypracovat dokumenty od průzkumu, přes zpracování žádosti o dotaci a výběrové řízení, až po dodání a rozvoz popelnic a kontejnerů po obci občanům. Po
uplynutí lhůty udržitelnosti projektu je možné převést nádoby na odpad
do majetku občanů.

Výše dotace pro města a obce v oblasti nakládání s odpady je až 85%
z celkové ceny!
Dotace je možné získat na barevné popelnice a kontejnery pro sběr tříděných odpadů, jako jsou plasty, papír, sklo, kovy, nebo třeba tetrapaky.
Naše obec tuto možnost chtěla využít. Bohužel bodové ohodnocení žádosti nestačilo na přidělení dotace.
Žádost bude doplněna, či spíše upravena a opětovně podána.
Mgr. Jan Kramář, starosta
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Sociální zařízení KD Rohozec
MMR – Sociální zařízení KD Rohozec – DOTACE
– 641 656,-Kč – NÁKLADY AKCE – 916 652,- Kč
V současné době je již sociální zařízení dosluhující. Vzhledem k tomu,
že v objektu KD probíhá řada společenských akcí, bylo rozhodnuto
OZ přistoupit k celkové rekonstrukci (veškeré příčky mezi wc boxy
budou vybourány, omítky budou otlučené, budou vybourány podlahové konstrukce, budou provedeny nové rozvody kanalizace, vody a
elektroinstalace, budou provedeny nové vnitřní omítky, podlahy, zárubně a obklady).
Jedná se o úpravu sociálního zařízení v KD
WC muži - 33,98 m2, WC ženy - 32,3 m2, WC
vozíčkáři - 11 m2, umývárna - 24,9 m2, úklidová místnost - 18,43 m2.
Stavbu po výběrovém řízení provádí společnost Realitní stavební Čáslav.
Připravil: Mgr. Jan Kramář

VODOVOD Rohozec
KÚ Stř. kraje – VODOVOD Rohozec – DOTACE 290 113,- Kč
– (OBEC žádala o 1 131 200,-Kč)
Jedná se o výstavbu vodovodu v obci Rohozec. Navrhovaná stavba se
nachází v extravilánu mezi obcemi Svatý Mikuláš a Rohozec a dále v
zastavěném území obce Rohozec, trasa vodovodu je navržena v tělese
stávajících komunikací a v zemním tělese zemědělsky obhospodařovaných pozemků.
MZe – VODOVOD Rohozec – DOTACE 2019 – 7 972 000,-Kč (akce
roky 2018-19 – celková DOTACE 16 972 000,-Kč – náklady AKCE
22 629 000,-Kč)
Výstavba VODOVODU v naší obci probíhala během let 2018 a 2019.
Projektovou přípravu vypracovala společnost Vodohospodářská spo-

lečnost Vrchlice Maleč, a.s.. Výběrové řízení na zhotovitele stavby
vyhrála společnost Stavitelství Řehoř, s.r.o.. VHS Vrchlice Maleč, a.s.
zajistila také technický dozor stavby.
Připravil: Mgr. Jan Kramář

Jak začala Drakiáda v Rohozci
Před třinácti lety někoho napadlo, že když se na podzim na letišti scházíme a naše děti si pro zábavu pouští ve větru draky, tak že bychom mohli
uspořádat drakiádu. Nikdo z nás neměl s organizací této události zkušenosti, ale stačilo se dva týdny před termínem sejít, rozdělit si úkoly, zapsat
pár dobrých nápadů a akce byla na světě.
Už tehdy se stanovily tři soutěžní kategorie – drak Letec, drak Krasavec
a drak Vozembouch. Z našich řad byla vyčleněna komise, zúčastněné děti
dostaly startovní čísla, vyšlo skvělé počasí a tak se mohlo létat. Dokonce
byly připraveny stupně vítězů.
Pro ty, kdo neměli draka (nebo jim nelétal), jsme připravili střelbu ze
vzduchovky na sklopné terče.
V kotlíku se uvařil čaj, všechny děti dostaly diplom a drobný balíček
s dobrotami. Pro oceněné byly připraveny drobné ceny.
Celá akce proběhla naprosto bezproblémově, dětem i rodičům se to líbilo
a to byl pro nás signál, že drakiádu budeme příští rok pořádat znovu.
Jak vidíte z fotografií z roku 2006,
zázemí na letišti nebylo žádnou
velkou chloubou. Myslím si, že
jsme se za těch 13 let posunuli dopředu – máme slušné zázemí pro
letadla a velmi dobré zázemí pro
lidi.
Z drakiády se stala tradice a letos
jsme organizovali již 13. ročník.
V dalších letech se nedílnou součástí stal i Dračí servis, kde byly k dispozici nůžky, provázek, špejle, iso-

lepa, … a zručný opravář. A víte, jaký je při přípravě drakiády největší
problém? Trefit se do správného počasí. Pokud si dobře pamatuji, tak jen
jednou jsme drakiádu zrušili z důvodu nevhodného počasí.
Současně bych rád touto cestou poděkoval všem, kteří k nám s dětmi dorazí, také těm našim členům, kteří vše připraví a nesmím zapomenout
poděkovat i zastupitelstvu obce Rohozec, že nás při pořádání této akce
podporuje.
Za letecký klub Rohozec

Ing. Jiří Milý
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Zemědělství v našem regionu IV.
Na většině pozemcích v našem okolí hospodaří ZOS Kačina, a.s. …
Dobře známá věta, kterou začínaly i články v předchozích vydáních Rohozeckého zpravodaje. V historii podniku jsme se dostali postupně od
založení družstevního hospodaření v 50letech přes jeho vývoj slučovaní
ve větší celky. Prošli jsme též období změny politické situace v našem státě
v roce 1989. Skončili jsme obdobím na konci 90. let.
Zemědělství všeobecně
Zemědělství je termín popisující produkci (vlastní činnost, věda o ní, řemeslo i umění) potravin, krmiv nebo jiných produktů prostřednictvím
cíleného pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat (hospodářských zvířat). Charakteristickým rysem zemědělské výroby je vázanost na
půdu. Dělí se na rostlinnou a živočišnou výrobu. Zemědělství má důležitou funkci v péči o krajinu. Je předmětem častých kontroverzí v politice,
např. kvůli společné zemědělské politice EU. Zemědělství vzniklo v době
neolitické revoluce(zhruba 9500let před n.l.) a v hospodářství převažovalo
do příchodu průmyslové revoluce. V současnosti je chápáno jako jedno
z kulturních i průmyslových odvětví. Díky přírodním podmínkám řada
podniků i jednotlivců hospodaří vhodným kombinováním živočišné
a rostlinné výroby, najdou se však i hospodáři specializující se výhradně
na produkci rostlinnou. Zemědělci k roku 2016 hospodařili na 4 264 tisíc
hektarů zemědělské půdy, což představovalo 54 procent celkové rozlohy
státu. Na jednoho obyvatele České republiky připadlo 0,42 hektaru zemědělské půdy, z toho 0,30 ha půdy orné, což odpovídá evropskému průměru. Třetinu půdního fondu tvoří lesy. Od roku 1995 ubývá zemědělské
půdy, k roku 2016 asi 15 tisíc hektarů, oproti tomu výměra lesů vzrostla
o 16 tisíc hektarů. Podobně klesá výměra orné půdy na úkor trvalých travních
porostů,tedylučinapastvin.Těchvuvedenémobdobípřibylo71tisíchektarů.
K roku 2004 pracovalo v zemědělství 141
000 osob, ve struktuře
zaměstnanosti to představovalo 2,9 % pracovníků v ČR. Typické
je, že počet pracovníků
v zemědělství od 90. let
trvale klesá.

Rozdělení zemědělství
v ČR:
Rostlinná výroba
• obiloviny (pšenice, žito, oves,
ječmen i kukuřice)
• okopaniny (brambory, cukrová
řepa)
• olejniny (řepka olejka, mák,
slunečnice)
• ovoce (jablka, hrušky, třešně,
švestky a další)
• zelenina (okurky, cibule, salát a

mnoho dalších)
• luskoviny (hrách, fazole, čočka)
• přadné rostliny (len, konopí)
• chmel a vinná réva
Živočišná výroba
• skot (pro mléko a maso)
• prasata (pro maso a sádlo)
• drůbež (pro maso a vejce)
• ovce a kozy (pro mléko, maso
a vlnu)
• ryby (maso) spíše jen sezónní
• včely (pro med a včelí vosk)

Zemědělství ČR v číslech
Druh rostlinné výroby

Plocha v celé ČR

Obhospodařovaná
zemědělská půda 2017

3 887 027 ha

Obiloviny

1 454 435 ha

Olejniny

470 819 ha

Cukrovka

61 161 ha

Brambory

23 652 ha

Ovoce

22 776 ha

Vinné hrozny

15 667 ha

Chmel

4 366 ha

Trvalé travní porosty

959 131 ha

Druh živočišné výroby

Kusy v celé ČR
2008

Kusy v celé ČR
2017

Skot

3 666 669

1 421 242

Prasata

2 135 000

1 490 775

Drůbež

24 285 000

21 464 347

ZOS Kačina, a.s.
V dlouhodobé historii zemědělského podniku došlo k zásadní změně,
a to v květnu 1999. Z družstevní formy se stala akciová společnost –
ZOS Kačina, a.s.
Akciová společnost (a.s.) – je typickým představitelem kapitálové
obchodní společnosti. Společníci resp. Akcionáři se na ní podílejí
poskytnutým kapitálem, přičemž samotný chod řídí profesionální
management. Je to druh korporace, jejíž základní kapitál se neskládá
z (nehmotných, abstraktních) podílů, ale akcií, což jsou cenné papíry tento podílů představující. Vlastnící akcií (akcionáři) mají právo
se podílet na řízení společnosti, právo na podíl na zisku (dividendu)
a související práva a povinnosti. Dalšími atributy je převoditelnost
podílů (akcií). Co do využití je akciová společnost je vhodná především pro zprávu a provoz větších podniků, u kterých je potřeba velká
kumulace kapitálu. Inspirován úpravou evropské společnosti nabízí
zákon o korporacích (ZOK) možnost, aby si zakladatelé vybrali, zda
má mít jejich společnost dualistickou či monistickou strukturu řídících orgánů. Zatímco v rámci prvně jmenované je vedle valné hromady nutné zřídit představenstvo a dozorčí radu (§435, ZOK), v rámci
druhé se na místo těchto dvou orgánů zřizuje správní rada doplněná
o statutárního ředitele (§456, ZOK).
ZOS Kačina, a.s. – zemědělský podnik se rozkládá ve východní části

okresu Kutná Hora v Polabské nížině. Teritoriálně na severu zasahuje
k obci Neškaredice, na jihu u Chvaletic, na východě končí pozemky
v Rohozci a na západě na okraji Kolína. Sídlo leží v těsné blízkosti
zámku Kačina ve Svatém Mikuláši. Hospodaří na 4 686 ha zemědělské půdy. Z toho orná 4460 ha, z celkovým počtem 131 pracovníků.
Jedná se o řepařsko-obilnářský výrobní typ zemědělského podniku
rozděleného do skupin rostlinná výroba (RV), živočišná výroba (ŽV),
bioplynová stanice (BPS) a technické služby (TS).
Rostlinná výroba
Na orné půdě je pěstována pšenice, ječmen, ozimá řepka, kukuřice,
rané brambory, cukrová řepa, zelenina (cibule, zelí) a pícnina pro
krmnou základnu ŽV. Veškeré produkty je možno zakoupit v obchodním oddělení. Středisko RV je centralizováno ve Svatém Mikuláši
a odtud je i řízen veškerý průběh všech prací. Během vývoje obměny
strojového parku je v poslední době poměrně dobře vybaven technikou – tažné stroje (traktory), vleky a návěsy, stroje na zpracování
půdy (pluhy, podmítače), sečky, sekačky, postřikovače, sklízecí stroje
apod. Mezi těmi hlavními jsou to traktory nad 300 koní – Fendt. Dále
traktory John Deere a Zetor, pásový tahač JD 9620 RX, samochodné
postřikovače Berthoud se záběrem 36m, nakladač CAT 930 K, manipulátory atd... Většina těchto strojů má dnes téměř celoroční využi-
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tí. Nedílnou součástí je i posklizňová linka obilí ve Svatém Mikuláši
(čištění, sušení, uskladnění). Pro zpracování zeleniny slouží technologická linka na cibuli v Hlízově a bramborárna ve Svatém Mikuláši.
Zde letos začala výstavba nové multifukční haly s prosoušením(využití tepla z BPS) pro třídění a uskladnění cibule a brambor s moderní
technologií.
Živočišná výroba
Skot- podnik chová 2 500 ks skotu, z toho 670 dojných krav (VKK Jakub), 700 ks býků na výkrm (Nové Dvory). Zbytek jsou telata a mladé
jalovice (Rohozec). Roční dojivost přesahuje 4 000 000 litrů mléka,
tzn. denní užitkovost okolo 21 litrů.
Prasata- podobně jako u skotu, tak i u prasat má podnik uzavřený
obrat stáda. Chov prasat je rozdělen – porodna prasnic o kapacitě
300 ks (Bernardov), předvýkrm a výkrm (výkrmna Svatý Mikuláš).
Roční produkce je více jak 10 000 t vykrmených prasat. Součástí ŽV
je výroba krmných směsí (VKS). Téměř veškeré krmivo se vyrábí
z vlastních zdrojů.
Bioplynová stanice
V roce 2011 uvedla ZOS Kačina do provozu bioplynovou stanici
o instalovaném výkonu 1,6 MW elektrického výkonu ve Svatém Mikuláši. K výrobě energie dochází spalováním plynu v kogeneračních
jednotkách vyrobeného zpracováním vepřové kejdy, močůvky, hnoje,
silážní kukuřice a travní senáže. Veškeré suroviny jsou produkovány
podnikem. Většina energie se dodává do rozvodné sítě, část je pro

ZOS Kačina, a.s. je poměrně dobře fungující firmou s ekonomickou
stabilitou. Dochází zde k obnově, obměně a zdokonalení výrobních
technologií, strojů apod. Znamená to, že většina zisku se vrací zpět
do výroby ve všech odvětvích. Avšak vzhledem k cenové politice jed-

vlastní spotřebu. Je zde využito odpadní teplo z chlazení motoru –
suška obilovin, vytápění budov apod. Tato investice jistě splnila svůj
účel a též přispěla k ekonomické stabilitě podniku.
Technické služby
Hlavním úsekem jsou centrální dílny ve Svatém Mikuláši, kde se
provádí celoročně oprava jednotlivých strojů a technologií všech
ostatních úseků výroby, tak i řízen veškerý průběh oprav a výstavby v ostatních střediscích, výrobních linkách, strojích apod. Součástí
jsou 4 ks sklízecích mlátiček obilovin Claas, řezačka pícnin a silážní kukuřice JD. Je zde centrální výměna olejů, pneuservis, opravy
a výroba hydraulických hadic, prodejní sklad náhradních dílů. Důležitá jsou 2 střediska závlah / Rohozec a Lanžov/ s pokrytím cca 600
ha půdy pro zavlažování hlavně brambor a zeleniny. Tyto závlahové
systémy jsou pro výrobu nezbytné, zvláště v posledních letech, kdy
sucho dělá problémy nejen hlinitopísčitých půdách v našem okolí.
Během existence došlo k různým stavbám a přestavbám technologických celků výroby. Mezi nejdůležitější patří:
• Přestavba velkokapacitního kravína Jakub (2002)
• Výstavba porodny prasnic Bernardov (2006)
• Výstavba bioplynové stanice Sv. Mikuláš (2011)
• Nákup a postupná přestavba výkrmny prasat Sv. Mikuláš (2012)
Nyní si přibližme ekonomicky výrobu v roce 2016, který je průměrným odrazem za posledních 10 let. /viz tabulky/.

notlivých komodit by to nebylo možné bez využití dotačních titulů.
Velkým nákladem je též odkup základního výrobního prostředku do
vlastnictví společnosti (akcionářů) - zemědělské půdy. V posledních
letech se řeší též problém sucha – investice do závlahových systémů
atd. Jinak svoji výrobou plně využívá podmínky výroby použitím jednotlivých plodin, které do tohoto kraje patří. Složitost výroby podniku je sice na vstupu nákladnější, ale eliminuje velké finanční výkyvy
při zásahu vnějších vlivů (cenová politika, klimatické podmínky). Též
plně je využita propojenost jednotlivých odvětví RV, ŽV, BPS s využitím vlastních zdrojů a tím celkové vylepšení ekonomiky podniku.
Vařečka Břetislav, ml.
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FACEBOOK
Pro zlepšení informovanosti našich občanů, kteří využívají sociální
síť Facebook, je založena skupina Rohozec info. Skupina je otevřená a můžou ji využívat všichni uživatelé této sociální sítě. Do této
skupiny je možno přidávat vlastní příspěvky. Skupina je založena

pro informování občanů Rohozce např. o poplatcích, uzavírkách
silnic nebo o tom, kdy bude svoz nebezpečného odpadu ....atd.
Další informace lze pravidelně získávat na obecních stránkách –
OÚ Rohozec
www.obecrohozec.cz.

POPLATKY PRO ROK 2020
Psi: 50,-Kč/pes za rok, 100,- Kč/každý další pes za rok (ostatní dle
platné OZV). Splatnost do 31.1.2020
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 30.4.2020
Bioodpad: O počátku svozu a jeho četnosti v daném roce budete
včas informováni.

Připojení na kanalizaci:
1200,- Kč/trvale žijící osoba za rok, 1 200,- Kč/rekreační objekt za rok
(ostatní dle platné OZV). Splatnost do 30.6.2020
V prostorech kontejnerů jsou 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, či-

dla…) 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.
Takto jsem v minulém čísle začínal psát tento článek… Tajně jsem
doufal v alespoň nepatrnou odezvu… Byl jsem ovšem velice překvapen, tedy nemile. Ani jeden příspěvek za celý rok… Nevzdávám to
a ještě jednou….
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,

Údržba zeleně
Údržba zeleně v naší obci je již několik let zajišťována pracovníky obce
Rohozec. 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 i letos podařilo obsadit
pouze dvě.
I v tomto roce, tj. od dubna do listopadu pracovali v obci zdejší pánové:
Vladimír Kubelka a Fraj Bouda Bouza.
I letos bych jim velice rád touto cestou za odvedenou práci poděkoval.
Jejich práce je na vzhledu obce určitě znát.
Mgr. Jan Kramář

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
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 2020

