ROHOZECKÝ
ZPRAVODAJ
2016
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně běží kupředu a rok utekl jako voda.
Na okna nám klepe zima, z rádia zní vánoční písničky,
domovem začíná vonět vánoční cukroví a to znamená
jediné, že se blíží ty nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
Období lásky, klidu, míru a pohody, období, kdy se k sobě
snažíme chovat hezky.
V tomto předvánočním čase Vám přinášíme druhé
vydání periodika „Rohozeckého zpravodaje“, ve kterém
bychom chtěli shrnout události, které v naší obci proběhly
za uplynulý rok a také Vás upozornit na akce, které se
chystají v roce novém. Aby každý z nás viděl to, co se
podařilo a nikoli jen to, co ještě není hotové. Byli bychom
rádi, kdyby i naši občané svými příspěvky a fotografiemi
rozšířili příští vydání našeho zpravodaje a obohatili tak
jeho stránky.
S blížícím se koncem roku nelpěte na tom, aby byl Váš
dům dokonale uklizený, ale pokuste se vytvořit rodinnou
pohodu. Nepočítejte cenu dárků, ale zamyslete se nad
tím, zda obdarovanému udělaly radost a nezapomeňte,
že nejhezčí dárky se nedají koupit v žádném obchodě.
V novém roce 2017 Vám přeji pevné zdraví, mnoho lásky
a porozumění, ať všechny radosti a starosti všedních dnů
zvládnete s nadhledem, po boku těch, které máte rádi.
Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok
Vám přeje
Jan Kramář
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HISTORIE
Ves Rohozec vznikla pravděpodobně okolo roku 1300 kolonizací
lesa Boru klášterem cisterciáků v Sedlci. Písemné prameny k historii
kláštera z let 1142 – 1282 nejsou k dispozici. První zatím doložená
zmínka o vsi Rohozec v písemných historických pramenech je v listině
vydané v Kutné Hoře králem Zikmundem Lucemburským dne 4. 12.
1420. Král listinou „…zapisuje vsi Zbyslav, Rohozec, Kunice, kláštera
sedleckého etc., se všemi požitky a zvláště s rybníky, lesy, s plným
panstvím, pro obranu a zachování toho zboží, a díl ve 400 kopách
grošů, Ondřejovi rychtáři a Václavovi Finderovi z Čáslavi, jimžto ty
peníze dlužen byl, jakož týž list jim i jich dědicům šíře svědčí…“. Ves
je nepochybně starší, protože některé stavební konstrukce zdejšího
kostela sv. Máří Magdaleny jsou kladeny do počátku 14. století.
Od roku 1454 spravovala Rohozec česká komora a ves byla připojena
k panství královského města Kolína. Kolín byl v následující době
častokrát zastavován. Prvním zástavním držitelem se stal Hynek
kníže z Minsterberka. Ten s povolením krále část panství zastavil
Matyášovi Korvínovi, králi uherskému. Mezi zastavenými vesnicemi
byl i Rohozec. Zbytek Vladislav Jagellonský vyplatil. Po smrti Matyáše
Korvína v roce 1490 se Vladislav Jagellonský oženil s pozůstalou
vdovou Beatrix Neapolskou a díky tomu získal Uherské království
a také mnohá aktiva v Čechách. K nim patřila i zástava části bývalého
kolínského panství, které tak bylo opět sjednoceno v jeden celek
a spravováno českou komorou. V roce 1499 bylo kolínské panství opět
zastaveno Vilémovi z Pernštejna, Janovi ze Šelmberka, Albrechtovi

z Kolovrat a Bohušovi Kostkovi z Postupic. V roce 1502 získal zástavu
Mikuláš Trčka z Lípy, ale pouze do roku 1505, kdy byla králem
vyplacena. Kolín byl spojen s panstvím Hradištko a Poděbrady. V roce
1510 byl od Poděbrad oddělen Kolín a dán do zástavy Bernardovi
z Valdštejna. Vladislav Jagellonský zemřel v roce 1516. Jeho syn
Ludvík zahynul v bitvě u Moháče v roce 1526. Dědicem uherského
a českého království se po té stal manžel Vladislavovi dcery Anny
Ferdinand Habsburský, arcivévoda rakouský. Král Ferdinand I. v roce
1531 zastavil Kolín s příslušným panstvím Vojtěchovi z Pernštejna,
ale v roce 1544 získal zástavu zpět. V roce 1553 byly od kolínského
panství zastaveny Karlovi ze Žerotína některé vesnice kdysi patřící
klášteru v Sedlci. Žerotín už před tím v roce 1549 koupil od krále
Ferdinanda panství Žehušice a k nim ony kdysi klášterní vesnice
připojil. Od panství kolínského mu král dědičně odprodal ještě
Rohozec a Sulevice. V roce 1558 Karel ze Žerotína vše postoupil
Zdeňkovi Meziříčskému z Lomnice a na Ledči. V roce 1564 koupil
Žehušice Bořivoj z Donína. Jeho potomci zde hospodařili až do roku
1593, kdy bylo žehušické panství prodáno, ale kupec nedokázal sumu
zaplatit. Zadlužené panství bylo v roce 1598 rozhodnutím zemského
soudu postoupeno Adamovi staršímu z Valdštejna. Valdštejnové byli
žehušickou vrchností až do roku 1661, kdy panství koupil Michael
Osvald hrabě z Thun-Hohensteinu. Thun-Hohensteinové drželi
Žehušice, které se staly součástí rodového majorátního panství
Klášterec nad Ohří, až do roku 1850, kdy byla dosud patrimoniální
správa nahrazena správou státní.

Vlajka a znak obce Rohozec
Schválení a přidělení obecních symbolů
Zastupitelstvo obce Rohozec na svém zasedání konaném dne
27. 8. 2015 schválilo návrhy obecního znaku a vlajky, které vypracoval pan Stanislav Kasík. Byla podána žádost Podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o posouzení předložených návrhů znaku a vlajky obce Rohozec. Zároveň
byl požádán předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o udělení těchto symbolů pro naší obec.
Podvýbor pro heraldiku a vexikologii se dne 27. 4. 2016 touto žádostí
o udělení znaku a vlajky zabýval a doporučil, aby navrhované symboly
byly uděleny. O této skutečnosti bylo doručeno obci Rohozec rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny.
Mgr. Jan Kramář, Ing.Vladimír Michálek

Popis znaku a vlajky obce Rohozec
Znak: V modrém štítě kosmé břevno provázené
nahoře dózou na masti, dole lilií, vše zlaté.
Modrý štít se zlatým kosmým břevnem je základním rodovým erbem Thunů, kteří byly v Rohozci
vrchností v letech 1661 až 1850. Dóza - lékárnická
stojatka odkazuje na patrocinium rohozeckého kostela, který je zasvěcen sv. Máří Magdaléně. K jejím atributům patřila dóza na mast. Lilie
se vztahuje k sedleckému klášteru, nejstaršímu známému vlastníku
obce.
Vlajka: Modrý list s kosmým pruhem širokým čtvrtinu délky listu, v horním poli dóza
na masti, v dolním lilie, vše žluté. Vlajka opakuje
podobu znaku.

Ke slavnostnímu předání obecních symbolů obce Rohozec došlo
26. listopadu 2016 v rámci Vánočního koncertu. Požehnání obecnímu znaku a vlajce provedl páter Mgr. Bohuslav Stařík.
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Informace z komisí a výborů
KULTURNÍ KOMISE
Dne 28. 9. 2016 se v kulturním zařízení naší obce uskutečnil zábavně
naučný pořad ing. Petra Šiky na téma ,, Zábavná historie medicíny“.
Pořad se velmi líbil, účastníci si přáli pokračování. Bylo tedy domluveno,
že další přednáška se uskuteční při „Setkání seniorů“ naší obce. Škoda
jen, že přednášku navštívila pouze hrstka občanů.

V pátek 28. 10. 2016 v den vzniku samostatného československého
státu uspořádala naše obec již tradiční lampiónový průvod.
Byl to velmi příjemný a zpočátku teplý podvečer, kterého se zúčastnili
naši občané v opravdu hojném počtu se svými ratolestmi a krásnými
barevnými lampiónky. Místostarosta pan ing. Vladimír Michálek
u pomníku padlých přednesl krátký projev a k uctění památky
padlých zde byl položen věnec. Na závěr nás odtud všechny vyhnal
docela hustý déšť.
Azyl nám i našim ratolestem poskytla na chvíli novotou ještě vonící
Hospůdka u Steklouše, kde je nejen příjemné prostředí, ale taky zde
majitel sám výborně vaří.
O víkendu 29.10.- 30.10.2016 přišlo již tradičně na řadu roznášení
pozvánek na setkání seniorů a současně také vánočních kolekcí.
Tohoto důležitého úkolu se ujaly tak jako každý rok ochotně členky
naší kulturní komise.

ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE
Ve druhé polovině loňského roku začaly být vidět důsledky horkého
a suchého léta 2015 na stavu lesních porostů. Nejvíce byly poškozeny
jehličnaté porosty ve stáří 40 let a více. Bohužel prosychání stromů
pokračovalo i v zimním období a na jaře letošního roku - hlavně nedostatkem vláhy v půdě. Další nepříznivý důsledek teplé a suché zimy
je přemnožení některý škůdců, hlavně vrcholového brouka na mladých smrkových porostech, ale i na modřínu a borovici. Takto napadené stromy musí být z porostů odstraněny.
Původní předpoklad těžby souší a poškozených stromů ve výši zhruba 300 m3 se během zimy zásadně změnil a na doporučení OLH
odstranit stromy i částečně proschlé, těžba dosáhla 980 m3. Dřevní
hmota nebyla naštěstí ještě poškozena dřevokazným hmyzem a zamodráním, takže velká část vytěženého dřeva v různých sortimentech
byla prodána k pilařskému zpracování. Hlavními odběrateli kulatiny
jsou firmy Pila Hynek a LPK centrum, dále Zelená biomasa. Prodané
množství 650 m3. Surové kmeny a horší kulatina nevhodná ke zpracování v množství 310 m3 prodána jako palivové dřevo. K vytápění
kulturního zařízení – škola použito 10 m3. Zhruba 20 m3 palivového
dřeva zbývá k prodeji. Cena 1100 Kč/m3 což se rovná ceně 660 Kč/
prm (660 Kč/prostorový metr). Dřevo je v délkách 2,5 m.

Setkání seniorů proběhlo v sobotu 12. 11. 2016 od 14:00 hodin
v kulturním zařízení naší obce. Po uvítání starostou panem
Mgr. Janem Kramářem se rozvinula celkem bohatá diskuse.
Následovala přednáška ing. Petra Šiky na téma ,,Zábavná historie
Vánoc“, při které si už naši senioři pochutnávali na malém pohoštění.
Po tomto poutavém povídání se u všech stolů rozvinula dlouhá debata
a nikomu se nechtělo domů.

Členky kulturní komise: Vlasta Bížová, Monika Steklá, Renáta
Hošková, Mirka Rajmová.
Starosta Mgr. Jan Kramář a předseda komise Jana Králová děkují
členkám kulturní komise za vstřícnost a ochotu.
Jana Králová

Kromě těžby byla prováděna pěstební a výchovná činnost v mladých
kulturách, hlavně ožínání nežádoucí vegetace, postřik v prostorech
zaplevelených akátem, lískou a ostružinou. Dále provádíme na porostech pod 1 m výšky nátěr proti okusu zvěří.
V následujícím období musíme odtěžit souše, které se po letošní těžbě znovu objevily. Dále chceme dotěžit staré, usychající břízy okolo
hřiště a na návsi a nahradit je novou výsadbou. Těžbu hodláme zadat
firmě, která odtěžené dřevo odkoupí, provede vyklizení vytěžených
ploch a případné zalesnění. Oplotenky v porostech Na Dolcích, které
v současnosti pozbyly význam, bychom potřebovali sundat a nepoškozené pletivo připravit k dalšímu použití. Mladé porosty do 15 let
zatím suchem příliš poškozeny nebyly, tak snad toto nepříznivé klima
zdárně překonají a do doby zajištění dorostou v dobré kondici.
Na závěr chci zmínit skutečnost, že les není pouze zdrojem dřevní
hmoty, ale plní i další nezastupitelné funkce. V současném systému
velkoplošného zemědělství a výkonné techniky je les pro některá zvířata a zvěř jediným biotopem, kde mají šanci na přežití. Kromě dalších funkcí má význam i pro vzhled krajiny.
Jaromír Vojáček
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Grantové a dotační řízení 2016
Škola - kulturní zařízení
Obec Rohozec uspěla v roce 2016 se žádostí o grant na opravu fasády bývalé školy, dnes našeho kulturního zařízení. Jednalo se o čtvrtou etapu oprav. Krajský úřad Středočeského kraje schválil z Fondů
rozvoje obcí a měst – FROM 2016 částku 475 000 Kč. Akci provedla po řádném výběrovém řízení firma Obnova památek s.r.o. Kutná
Hora. Celkové náklady na danou etapu činily639 976 Kč, spoluúčast
obce tedy činila 164 976 Kč.

Dětské hřiště Rohozec
Také dětské hřiště dostalo díky podpoře Středočeského kraje nový
dětský prvek. Dotace činila 95 000 Kč. Za aktivní účasti našich občanů se vybudovala dopadová plocha – děkujeme. Herní prvek dodala
firma ALESTRA s.r.o..

SDH Rohozec
Zastupitelstvo obce Rohozec rozhodlo po vypsání Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2016 podat žádost o dotaci na vybavení jednotky SDH Rohozec o zásahové přilby.
Na zasedání OZ byla ve spolupráci s velitelem SDH Rohozec vybrána
přilba Dräger HPS. Došlo k oslovení dodavatele, závazné objednávce
a stanovení podmínek realizace dodávky. Realizace dodávky proběhla
v říjnu 2016.
Mgr. Jan Kramář
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cestovatel M. Hynek
Z Rohozce na Aljašku
…a dál až za polární kruh
Při hledání míst, kam se vydám na další cestu, jsem si dal dvě podmínky. Věděl jsem, že chci na místo bez davů japonských turistů a zároveň
bych rád viděl krásnou a pokud možno nedotčenou přírodu. Po dlouhém plánování a rozmyšlení všech možností se Aljaška stala jasnou
volbou. Známí v Americe se nabídli, že mi půjčí auto, sehnal jsem
kamaráda, který by jel se mnou, koupil letenky a začal plánovat podrobnou trasu. Když už bylo stoprocentně jasné, že na Aljašku pojedu,
rozhodl jsem se o mé cestě psát blog a sdílet fotky, aby každý mohl virtuálně cestovat s námi. S tím přišla myšlenka případného sponzoringu
od některého z výrobců outdoorového vybavení. Napsali jsme e-mail,
ve kterém jsme se představili, stručně popsali naše plány a že bychom
tedy rádi byli sponzorováni. Výměnou za případný sponzoring jsme
mohli nabídnout sdílení fotek na sociálních sítích s produkty dané
společnosti. E-mail jsme rozeslaldo mnoha společností, většinou nám
odepsali o možnosti slevy na jejich sortiment. Když už jsme ztráceli
naději, dočkali jsme se odpovědi od české značky Hannah. Byli jsme
vybráni do projektu, ve kterém se tato společnost, ku příležitosti 25.
výročí od založení, rozhodla sponzorovat cestovatele a poskytnout
jim vybavení nezbytné pro jejich cestu. Čekala nás osobní schůzka,
kde bylo oficiálně potvrzeno, že jsme vybráni a už jenom zbývalo sestavit seznam vybavení, které by se nám hodilo. Po dvou týdnech nám
přišel balík s oblečením a já jsem mohl vyrazit do Ameriky.
S krosnou na zádech jsem 11. června 2016 vyrazil autobusem
do Vídně, odkud jsem s přestupem v Istanbulu letěl do Bostonu.
Po jednom volném dni v Bostonu, který jsem měl na aklimatizaci, mě
čekaly necelé dva měsíce pracování, avšak s příslibem dalších dvou
měsíců plných cestování, dobrodružství a poznávání nových končin.
Dva měsíce utekly jako voda a 1. srpna bylo tady. Přiletěl za mnou
Tom a již společně jsme sedli na letadlo do Phoenixu. Phoenix je město v Arizoně přibližně 200 kilometrů od mexických hranic, a právě
tam začala naše cesta. Autobusem jsme se dostali do městečka Flagstaff, kde jsme si vyzvedli auto a vydali se na dvouměsíční cestu. Náš
první hlavní cíl byl 2500 kilometrů vzdálený kanadský národní park
Banff. Nejstarší kanadský národní park s dokonalou scenérií kanadských Skalistých hor a smaragdově modrých jezer. Pokračovali jsme
do národního parku Jasper, kterým se táhne silnice lemovaná ledovci
a právem je označována za jednu z nejkrásnějších na světě. Dalšími
zastávkami nám byla místa spojená se zlatou horečkou. Prošli jsme
53 kilometrů dlouhou trasu přes Chilkootský průsmyk, kterou musel
absolvovat každý zlatokop při cestě na Klondike, ale na rozdíl od nás
museli přes průsmyk přenést tunu vybavení. Navštívili jsme městečko
Dawson City, podívali se na místo prvního nálezu zlata a zkusili si
rýžování zlata, bohužel bez úspěchu.

Konečně Aljaška, vysněné místo všech dobrodruhů a milovníků divoké přírody. Aljaška i v dnešní době nabízí opravdovou divočinu
s rizikem, že se ztratíte a nikdo vás v zemi medvědů, vlků, sobů a losů
nebude hledat. Zátoky halící se do mlhy, ledovce vedoucí až do moře,
polární záře vlnící se nad vaší hlavou při usínání ve spacáku. Pravděpodobnost střetu s medvědem je mnohem větší než setkání s jiným
cestovatelem a jediná rada pro přežití v těchto končinách je pokora
vůči nezměrné síle přírody. Při cestování po Aljašce jsme se vydali
k Severnímu polárnímu kruhu, Denali – nejvyšší hoře Severní Ameriky, tyčící se do výšky 6 190 metrů. Při plavbě kolem ledovců jsme
viděli velryby a setkání s medvědy bylo na denním pořádku. Na Aljašce jsem našel to, co jsem hledal. Divočinu, která začíná tam, kde
vystoupíte z vozu.
Během dvou měsíců jsme viděli nespočet nádherných míst, zvířat, americkým pick-upem najeli téměř devatenáct tisíc kilometrů,
posnídali kilogramy ovesné kaše, snědli stovky konzerv s fazolemi
a tuňákem, nafotili tisíce snímků. A poprvé za mé veškeré cestování
mám pocit, že na Aljašku bych se ještě někdy rád vrátil.
Michal Hynek ml.

Data obce Rohozec
Územněsprávní začlenění
Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850
do současnosti. V chronologickém přehledu je uvedena územně
administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:
• 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres
Kutná Hora, soudní okres Čáslav
• 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Čáslav
• 1868 země česká, politický i soudní okres Čáslav
• 1939 země česká, Oberlandrat Kolín,
politický i soudní okres Čáslav
• 1942 země česká, Oberlandrat Praha,
politický i soudní okres Čáslav

•
•
•
•

1945 země česká, správní i soudní okres Čáslav
1949 Pardubický kraj, okres Čáslav
1960 Středočeský kraj, okres Kutná Hora
2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Čáslav

Základni informace o obci Rohozec
Katastrální výměra		
529 ha
IČO			00498611
Základní územní jednotka 526622
Mgr. Jan Kramář
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akce roku 2016
Oprava střechy kostela
Římskokatolická farnost začala v letošním roce s opravou střechy
kostela sv. Máří Magdaleny. Oprava je rozložena do několika etap.
Doufejme tedy, že se místní kostelík dočká rekonstrukce celé.
Mgr. Jan Kramář

Předvánoční setkání v kostele sv. Maří Magdaleny
V sobotu 26. 11. 2016 se uskutečnil tradiční předvánoční koncert v kostele sv. Maří Magdaleny s hudebním doprovodem pěveckého sboru Církevního gymnázia Kutná Hora pod
vedením paní Lucie Čechalové. Během koncertu byly slavnostně představeny a požehnány
nové symboly obce Rohozec páterem Mgr. Bohuslavem Staříkem. Slavnost se zpěvy pak
pokračovala rozsvícením vánočního stromu před obecním úřadem, kde bylo připraveno
i malé pohoštění Sokolem Rohozec. Organizátoři koncertu společně s hosty i ostatními obyvateli obce prožili krásné chvíle na začátku Adventu. Nové symboly obce Rohozec nás úzce
spojují s její historií i budoucností.
Květuše Mašínová, Mgr. Jan Kramář

Vybavení a technika SDH Rohozec

Zásahy SDH Rohozec

Sbor disponoval pouze zásahovým vozidlem GAZ 69 a přívěsem s požární stříkačkou PS 12. Výjezdová jednotka byla vybavena ochrannými osobními prostředky v podobě zásahových přileb PZ 11 a pracovních montérek.
V roce 2008 získal sbor od HZS ČR 6 kusů zásahových obleků Buschfire a zásahové obuvi Špeciál.
Stávající době a hlavně zákonům začala nevyhovovat výjezdová technika v podobě vozidla GAZ 69, proto se začalo žádat o dotace na pořízení techniky nové. Ze strany obce byla přislíbena částka 50 000,-Kč
na obnovu techniky. V roce 2014 se podařilo dataci od Středočeského
kraje ve výši 95 000,-Kč získat.
Obec ve spolupráci se Sborem v témže roce pořídila vozidlo Peugeot
Boxer pro 7 přepravovaných osob. Bylo přemístěno veškeré vybavení
potřebné k činnosti sboru.
V roce 2015 byla získána další dotace na vybavení ve výši 30 000,-Kč.
Při finanční spoluúčasti obce ve výši 10 000,-Kč byla pořízena motorová pila Husqvarna, elektrocentrála Ziper, kalové čerpadlo Heron
a vysavač na nebezpečný hmyz Ziper.
Také v roce 2016 byla obec při získávání dotací úspěšná. Dotace Krajského úřadu Středočeského kraje činila 35 000,-Kč. Se spoluúčastí
obce ve výši 9 000,-Kč došlo k nákupu 9 ks přileb Dräger.
Vozidlo Peugeot Boxer je zařazeno v Integrovaném zásahovém systému. Spadá do kategorie technického automobilu s označením TA
– L1Z. Ve vozidle je nádrž propojená s čerpadlem Heron pro rychlý hasební zásah. V případě potřeby elektrické energie je k dispozici
elektrocentrála, prodlužovací kabely a osvětlovací stožár. Motorová
pila a kalové čerpadlo slouží k likvidaci živelných pohrom. Další vybavení je podle požadavku HZS v dané kategorii vozidla.
V současné době je vozidlo plně vybaveno a připraveno k plnohodnotnému výjezdu.
Tomáš Bíža

V posledních letech jednotka SDH Rohozec nejčastěji vyjížděla k zásahům typu: odstraňování ropných látek - provozních náplní vozidel,
odstranění překážek z komunikací a jiných prostorů, čerpání a odčerpávání vody, odchyt a likvidace obtížného hmyzu a požáru.
Ropné látky byly nejčastěji odstraňovány na komunikaci v obytné
zóně obce, kde jsou umístěny 3 zpomalovací retardéry. Nepozornost
řidičů či nedodržování povolené rychlosti vedlo k proražení olejových
van automobilů. Takto vzniklé olejové skvrny byly zasypány sorbentem a odstraněny z komunikace.
Následkem prudkých dešťů, bouřek či větrů docházelo k vyvrácení
stromů přes komunikace, nalomení nebo popadání větví ohrožujících
bezpečnost na komunikaci. Tyto události byly likvidovány pomocí
motorové pily.
Náhlé přívalové deště způsobily zatopení sklepů místních obyvatel.
Voda z těchto sklepů byla odčerpána pomocí čerpadel.
V letních měsících dochází k výskytu obtížného hmyzu v blízkosti
obydlí. Z tohoto důvodu byla jednotka několikrát povolána k jeho likvidaci.
Ani vesnici Rohozec se v posledních letech nevyhnul požár, který si
vyžádal zásah naší jednotky. Požár vypukl v místním zemědělském
družstvě a byl likvidován ve spolupráci s HZS ČR.
Tomáš Bíža

Maškarní bál 2016
Dne 18. 3. 2016 uspořádal SDH Rohozec v budově kulturního
zařízení-dříve obecné školy, za hojné účasti masek Maškarní bál.

SDH Rohozec
Dále SDH Rohozec uskutečnil 1. 7. 2016 u rybníka Šutrák
ukázku techniky.
Mgr. Jan Kramář
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi několika slovy Vás seznámit s naším, ale i Vaším hasičským sborem v Rohozci. Sbor byl založen po velkém požáru a na ochranu
obyvatel k 1.1.1887, a proto budeme v roce 2017 oslavovat 130 let svého působení na úseku požární prevence a ochrany. V roce vzniku byla
zakoupena ruční potahová stříkačka, která je funkční i dnes. V dalším období byl zakoupen automobil, na něj namontováno čerpadlo. V té
době byl hasičský sbor třetí v čáslavském obvodu, který vlastnil automobil. Škoda, že byl zničen a odvezen do starého železa. Dnes by byl velice
cenný, tak jako ruční potahová stříkačka.
Vše nebylo ve sboru tak dokonalé, ale vždy se všechny těžkosti vyřešily ke zdárnému a úspěšnému cíli.
V dnešní době máme techniku, která odpovídá potřebám sboru a obce. V prostorách hasičské zbrojnice se nachází technika: vozidlo GAZ pro
dopravu družstva (rok výroby 1956 – již veterán), dále vozidlo PEUGEOT BOXER, který má veškeré potřebné vybavení – požární stříkačku
PS-12, nádrž na vodu 200 l, agregát na výrobu elektrické energie, osvětlovací stožár, malé čerpadlo, motorovou pilu, prostředky na ekologickou
havárii, savice, koncovky a další drobné vybavení.
Jak jsem se již zmínil, příští rok se slaví 130 let činnosti sboru, tak doufám, že nás přijdete povzbudit.
Josef Veselý

TJ Sokol Rohozec v roce 2016
Naše tělocvičná jednota zahájila rok 2016 volební valnou hromadou
konanou 4.3.2016 v zasedací místnosti OÚ Rohozec. Byl zvolen nový
výbor jednoty a odhlasováno přijetí nových členů. TJ Sokol Rohozec
má v současné době 12 členů. Na valné hromadě jsme zhodnotili
činnost v loňském roce a připravili plán akcí pro rok 2016. Akce
pořádané v letošním roce jsou uvedeny níže.
Dětský karneval
Počátkem dubna uspořádal TJ Sokol Rohozec dětský karneval, který
se konal v budově staré školy. Celým programem provázeli dva klauni.
Pro děti byl připraven program se soutěžemi a bohatá tombola.
Karnevalu se zůčastnilo 33 masek.
Pálení čarodějnic
Další dubnovou akcí bylo pálení čarodějnic konané na místním hřišti. SDH
Rohozec připravil hranici, na které jsme po setmění upálili čarodějnici.
Členky sokola v maskách přichystaly pro děti různé soutěže. Všechny
malé čarodějnice a čarodějové, kteří měli masky byli odměneni.
Rohozecká vlaštovka
V květnu proběhl za přispění členek sokola cykloturistický závod
Rohozecká vlaštovka. Akci pravidelně organizuje paní Květa
Mašínová. Dospělí závodníci si mohli dle kondice zvolit jednu ze
dvou tras. Pro mladší děti připravily členky sokola kratší trasu v okolí
hřistě. Všichni účastníci byli oceněni medailí.
Dětský den
Počátkem června jsme již tradičně pořádali dětský den. Počasí nám
přálo a na hřišti se sešlo více než 30 dětí. Tématem letošního roku
byl pohádkový les. Děti procházely vytyčenou trasu lesem a plnily
pohádkové úkoly. Na konci stezky čekalo účastníky hledání pokladu.
Pro nejmenší děti jsme na hřišti připravili soutěže a pro všechny děti
byl k dispozici skákací hrad.
Prázdninové stanování
O prázdninách jsme na hřišti připravili tábornické odpoledne
a možnost přenocování ve stanech. Děti nejprve vyrobily a vztyčily
táborovou vlajku. Společně jsme přichystali ohniště a v kotlíku uvařili
guláš. Kdo z dětí měl zájem, postavil si stan pro společné nocování.
Večer jsme hráli a zpívali u táboráku. Pro děti, které zůstaly, byla
v noci připravena stezka odvahy. Ráno začalo budíčkem a rozcvičkou,
po snídani jsme ještě společně uklidili tábořiště.

Péče o zeleň
Také v letošním roce obec žádala
z programu veřejně prospěšných prací
o přidělení nejprve dvou a posléze
čtyř pracovníků z Úřadu práce. V naší
obci pracovali pan Vladimír Kubelka
z Chotusic a pan Martin Křivánek
ze Svobodné Vsi. Za jejich práci
děkujme.
Mgr. Jan Kramář

Loučení s prázdninami
V posledním prázdninovém týdnu proběhlo každoroční loučení
s prázdninami. Byly připraveny soutěže, opékání buřtíků a přípitek
dětským šampaňským.
Cyklovýlet za zvířátky
Koncem září pořádal TJ Sokol Rohozec pro děti a dospělé výlet
na kolech do Ringelandu Habrkovice. Všichni účastníci se sešli
na hřišti a společně vyrazili do Habrkovic. Prohlédli jsme si zvířátka
a poté jsme sledovali drezůru lvů a dalších zvířat. Malí cyklisté byli
odměněni reflexními páskami.
Dýňobraní
Poslední říjnovou neděli jsme na hřišti společně vyřezávali přinesené
dýně, které jsme po setmění rozsvítili. Děti dostaly za krásné výtvory
strašidelné dobroty.
Rozsvěcení vánočního stromku
O prvním adventním víkendu proběhl tradiční adventní koncert
v místním kostele. TJ Sokol Rohozec pravidelně připravuje občerstvení
pro společné rozsvěcení vánočního stromu, které přichystáno
po skončení konzertu.
Balónky Ježíškovi
Poslední letošní akcí, organizovanou členkami sokola, bylo hromadné
vypouštění balónků pro Ježíška, ke kterému jsme se sešli 9. prosince
na hřišti.
Děkuji všem členům TJ Sokol Rohozec za jejich pravidelnou nezjištnou
činnost a Zastupitelstvu obce za poskytnutí dotace na pořádání akcí
a další podporu.
Ing. Markéta Vojáčková
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historie firem
Zemědělství v našem regionu
Na většině pozemcích v našem okolí hospodaří ZOS Kačina, a.s.
Podnik hospodaří na 4625 ha zemědělské půdy, přičemž orná půda
tvoří 4522 ha. V živočišné výrobě se orientuje na chov prasat a skotu.
V rostlinné výrobě podnik pěstuje obiloviny (pšenici, ječmen),
olejniny (řepku), brambory, cukrovou řepu, zeleninu a pícniny pro
krmnou základnu ŽV. V rámci živočišné výroby je chováno 2375 ks
skotu, systémem uzavřeného obratu stáda, z toho 693 ks krav
na volném ustájení. Chov prasat zahrnuje celkem 4703 ks v rámci
uzavřeného obratu stáda, z čehož prasnice tvoří 308ks. Technický úsek
výroby se zabývá opravou vozidel a strojů a prodejem náhradních dílů,
výrobou hydraulických hadic a pneuservisem. Obchodní úsek výroby
řeší posklizňovou úpravu zeleniny, její prodej a dále nákup a prodej
zboží. Další podstatnou aktivitou je provozování bioplynové stanice
a výroba elektrické energie s instalovaným výkonem 1,43 MWh, která
byla uvedena do provozu v roce 2011. ZOS Kačina, a.s. má v současné
době 133 stálých pracovníků.
Jak to vlastně všechno začalo?
Pojďme se spolu podívat do historie a začátků družstevního
hospodaření u nás. V roce 1952 došlo ke vzniku JZD Rohozec. Poté
došlo 17. května 1960 ke vzniku jednotného zemědělského družstva
Kačina. To vzniklo sloučením JZD Kateřina, Rohozec a Mikuláš.
Podívejme se na rok 1962. V té době JZD Kačina obhospodařovala
1463 ha zemědělské půdy, z toho 1305 ha půdy orné. Členové byly
za svoji práci odměňováni v pracovních jednotkách. Plánovaná
hodnota pracovní jednotky činila 15 Kčs a hodnota naturálií 1,55 Kčs.
Družstvo hospodařilo v řepařském výrobním typu, podtypu řepařskožitném. Mezi hlavní odvětví patřil chov skotu, zaměřený na produkci
masa a mléka, chov prasat, pěstovaní zeleniny, sladovnického
ječmene, cukrovky a raných brambor. Tržní produkce v roce 1962
činila z živočišné výroby 55,85 %, z rostlinné výroby 44,15 %.
Jednotlivá výrobní střediska měla následující výměru půdy a stavy
hospodářských zvířat.

Žně 1962

na brambory a řadu mechanizačních prostředků. Též 6 závlahových
souprav pro zelinářství.
Pro ustájení skotu mělo JZD mimo adaptaci starých stájí, 2 novostavby
kravínů o kapacitě 196 ks, rozestavěné volné ustájení pro 256ks
krav, porodnu pro 160 ks prasnic, výkrmnu vepřů na 400 ks, 2 stáje
z hlubokou podestýlkou, 5 kusů montovaných drůbežáren o celkové
kapacitě 2500 ks.
Přirozenou polohou pozemků ležící v rovině, tak i složením půd
na jednotlivých honech o různé bonitě bylo předurčeno k pěstování
obilí a cukrovky na těžších půdách a výrobou zeleniny na půdách
lehkých - hlinitopísčitých.
Dalším postupem vývoje družstevního hospodaření bylo sloučení
několika JZD v roce 1975.
Pokračování příště ...

Ing. BřetislavVařečka

Ve sloučeném JZD pracovalo celkem 359 členů a 12 brigádníků.
Na jednoho stálého přepočteného pracovníka připadalo 4,12 ha
zemědělské půdy a 3,67 orné půdy. Podíváme-li se blíže na věkový
průměr, který činil 51,2 let, je na první pohled zřejmé, že byl velký
nedostatek mladých pracovníků. Družstvo bylo poměrně dobře
vybaveno mechanizačními prostředky. 20 traktorů kolových, 3 pásové,
2 nákladní auta, 6 obilních kombajnů, 2 kombajny silážní, 1 kombajn
STŘEDISKO
Kateřina

Rohozec

Mikuláš

Celkem

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA HA

562,60

476,18

424,54

1 463,32

ORNÁ PŮDA HA

SKUPINY ZVÍŘAT

USTÁJENO KS

511,14

dojnice
mladý skot
prasnice
prasata na výrkm
slepice

189
245
102
714
1311

443,30

dojnice
mladý skot
prasnice
prasata na výrkm
slepice

133
283
39
142
602

350,56

dojnice
mladý skot
prasnice
prasata na výrkm
slepice

111
181
–
318
1005

1 305

dojnice
mladý skot
prasnice
prasata na výrkm
slepice

433
709
141
1174
2918
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Kamajka
Pro milovníky historie KAMAJKA
Nedaleko za Novým rybníkem se rozkládal holý skalnatý pahorek
a u něho lom na kámen.Ovšem vše bylo majetkem žehušického panství rodu Thun-Hohenstein. Proto hrabě Jan Rudolf Chotek, milovník
hájů a lesů, si pronajal 14.října 1796 tyto pozemky ve výměře 4 jitra
391 sáhů za roční nájem 37 zlatých 51 krejcarů (a 5 zlatých za honitbu). Pahorek nechal proměnit v pěkný park a na nejvyšším bodě dal
postavit pavilon z cihel v maurském slohu a nazval jej „Vilheminenhügel“ (Wilhelminin pahorek) k poctě žehušické hraběnky Marie Vilemíny Thun-Hohenstein rozené Uhlfeldt. Hraběnka se otevření pavilonu nedočkala. Zemřela ve Vídni 18.května.1800 ve věku 56 let. Proto
nad vchodem byla umístěna mramorová deska s německým nápisem
„Dem Frohenländlichen Gemise Nachbarlicher Eintrachtwar diesel
Lustortgewidmet. Doch es verschwand vor seiner Vollendung die
Freundin, deren Geist diese Gegend belebte Als Dauerndes Denkmal
der innigsten Freundschaftseyernun den edlen Geweiht.“
Volně přeloženo: Příjemnému venkovskému požitku sousedské svornosti bylo toto místo věnováno.Však odešla před jeho ukončením
přítelkyně, jejíž duch tento kraj oživoval. Jako trvalý pomník vroucího přátelství buď jen šlechetným posvěceno.
Opodál pavilonu nechal hrabě postavit hájovnu. V hájovně
pobýval obyčejně starý hajný
penzista. Bývali tu Fejk, Menšl,
Janoušek, Tetrev, Šilha…
Po smrti hraběte nájem nebyl
obnoven a háj opět drželo panství Žehušice. Člen tohoto rodu
byl nepřítelem Čechů a o nich se
ve vídeňském parlamentě neuctivě vyslovil. Proto po I.světové válce zabráno mu snad celé
panství (citace ze zápisků učitele
církvické školy Václava Lázinky z roku 1943). Panství koupil
Václav Stome, ředitel agrární banky. Ten směnillesík Kamajka10.prosince 1931 s Josefem Hájkem ze Žehušic za jeho majetek v Žehušicích.

ní, je zde chlév, kůlna, sklep mimo stavení, nad sklepem dřevník, pitná voda, studna. V háji stojí pavilon chráněný jako památka, má se
v brzku opravovat, pak jej možno majitely užívat. Háj možno obhrádit,
tím se získá samost.honitba, to by vyžadovalo ca 6-7 tis.Kč. Osm minut
od háje je rybník, patřící k velkostatku Nové Dvory. Já používám háj
jako výletní místo, pořádají se zde divadla, výlety. Mám prodej láhv.
piva, vod atd. Je odtud krásná vyhlídka a bydlení. V pádu by jste o to
zájem měl, prosím mě uvědomnit stran prohlídky cena 180 tis.Kč.
V úctě Josef Hájek, usedlost Kamajka pošta Chotusice u Čáslavi“
Ale až 15.ledna 1940,od pana Josefa Hájka,koupil Kamajka svým nezletilým dětem, Miloslavě a Jiřímu na polovici, jejich otec Jiří Štěpánek za 143.000 Kč. Pan ing.Štěpánek, spolumajitel továrny na obuv
v Hostivaři, má za manželku vnučku zemřelého Antonína Čejky,
rolníka a starostu ve Sv.Jakubu, po němž je i majitelem jeho statků
ve Sv.Jakubě. Na Kamajkách prý vystaví pan ing.vilu(citace ze zápisků
učitele církvické školy Václava Lázinky z roku 1943).
Vilu pan inženýr nepostavil, o Kamajka přišel, pavilon a hájovna
chátrala a dnes už není po nich ani památky. Jen vyschlá studna zůstala.
Po roce 1989 byla Kamajka vrácena v restitucích dceři inženýra Štěpánka, paní Miloslavě Konopáčové roz.Štěpánkové. Trochu se pokoušel ochránit lokalitu před devastováním motorkáři a kácením dřeva
její syn Daniel Konopáč. Paní Konopáčová v září 2014 Kamajka prodala a nový majitel v prosinci téhož roku, podle našeho názoru necitlivě, porost vykácel. Podle odboru životního prostředí Městského
úřadu Čáslav ze dne 18.10.2005 tvořilaKamajka lokálníbiocentrum.
Paní Konopáčová z toho důvodu nemusela platit daň z nemovitosti.
Prameny: Kronika Chotusic, Zápisky učitele církvické školy Václava
Lázinky z roku 1943 a Trhová smlouva z r. 1940.			
Olga Stehlíková

Takto nabízel pan Hájek na pohlednici z 12.června 1935 Kamajka
k prodeji.
Doslovná citace: „Celková výměra jest as 7 hektarů. To jest háj, as tři
korce pole u háje, kamenný lom as 1 hektar as 400m od háje. Budova,
bývalá hájovna, kterou jsem uvnitř přestavěl, čtyři místnosti, dvě obýváme a dvě mám nedodělané, 1 pokoj a komora, pak záchod ve stave-

Penzion U Kováře
Keramické výtvarničení v Penzionu U Kováře
Ke každoměsíčnímu setkání rohozeckých výtvarníků vás zve Květuše Mašínová, která od roku
2014 provozuje v obci Penzion U Kováře. V malé výtvarné dílně se již mnoho let setkávají jak
děti tak dospělí. V současné době má keramický kroužek spíše dospělé výtvarníky jak z Rohozce, tak blízkého okolí. V loňském roce výtvarníci společně zhotovili keramický Betlém,
který po celou vánoční dobu zdobil vchod do čáslavské radnice. Výtvarná díla můžete také vidět na některých domech v Rohozci nebo si je můžete prohlédnout ve facebookové fotogalerii
Penzionu U Kováře https://www.facebook.com/penzionrohozec/ . Výtvarná setkání se konají
většinou třetí pátek v měsíci vždy od 16,00 do 17,30 a od 17,30 do 19,00 hodin. Více informací
mohou zájemci získat na www.arelaxic.cz nebo na telefonu 723 029 037.
Květuše Mašínová
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pomník
Pomník
Pomníky byly stavěny obětem světové války ve vzpomínku na všechny padlé. Pomník v naší obci byl odhalen za četné účasti občanů z Rohozce i z okolí (cca 1 000 lidí) v neděli 8.května 1926. Nutno podotknout, že myšlenka postavit pomník padlým ve světové válce vznikla
hned po jejím skončení. Intenzivněji se jí občané zabývali již od roku
1921.
Pomník zobrazuje otevřenou knihu na jejíchž stránkách jsou vytesána
jména 14 padlých z naší obce. Uprostřed mezi listy knihy je bronzový
reliéf klesajícího bojovníka, jenž drží v ruce pětilistou lipovou větvičku, znázorňující náš cíl ve světové válce, jejž měl umírající vojín ještě
před svou smrtí na mysli : spojení Čech, Moravy, Slezska, Slovenska
a Podkarpatské Rusi v jeden státní celek. Ve spodní části pomníku
se nacházel nápis, jímž padlí pozdravují každého návštěvníka - „MY
VLAST OSVOBODILI - VY SVOBODU JEJÍ ZACHOVEJTE“ . Tento
nápis musel být za II.světové války odstraněn. K jeho obnovení došlo
až v roce 2016 po upozornění manželů Hoškových.

Pro úplnost dodejme, že návrh na pomník vypracoval architekt Blahomír Podpěra, kamenickou práci provedl sochař a kamenický mistr Karel Borovička a umělecký bronzový reliéf akademická sochařka
Blažena Borovičková-Podpěrová.
Tento reliéf byl ovšem v lednu roku 2014 odcizen. Vyšetřování Policií ČR pachatel dopaden nebyl. Případ odložen. Obec pak pořídila
na tento pomník sklocementovou repliku.

Pomník – výsadba
Na přelomu března a dubna 2016 došlo k obnově zeleně u pomníku
padlých v I.světové válce.
Mgr. Jan Kramář

Z naší obce v této světové válce padli tito spoluobčané :
Josef Sochor, legionář,
zemřel ve 39 letech v roce 1918 v Irbitě z čp. 88
Antonín Havránek, rolník,
zemřel v 32 letech v roce 1918 v čáslavské vojenské nemocnici z čp. 17
Josef Jandáček, řeznický pomocník,
v 31 letech se stal nezvěstným v Rusku nebo Srbsku z čp. 78
Václav Jandáček, rolník,
v 29 letech se stal nezvěstným v Srbsku z čp. 78
Josef Koudelka, strojnický pomocník,
padl na bojišti ve 22 letech z čp. 56
Josef Kraják, zednický pomocník,
zemřel v 23 letech po návratu z bojiště 17. listopadu 1918 z čp.89
Václav Rajm, krejčovský pomocník,
zemřel v 29 letech v srbském zajetí z čp. 90
Václav Rajchman, řeznický pomocník,
zemřel ve 22 letech na bojišti z čp. 84
Josef Růžanský, rolník,
zemřel 22.listopadu 1920 v 35 letech na válečné útrapy z čp. 75
Václav Růžanský, rolník, padl v 22 letech na bojišti z čp. 75
Václav Šafránek, obuvník,
zemřel 18.listopadu 1921 v 32 letech na válečné útrapy z čp. 6
Václav Šafránek, kovář,
zemřel v 30 letech ve vojenské nemocnici v Tyrolých z čp. 70
František Vebr, obuvník, padl na bojišti v 25 letech z čp. 2
Josef Vebr, dělník, zemřel v 41 letech v zajetí v Římě z čp. 2

Cestování časem
Rok 1916
17. ledna tohoto rolu nastoupil domobraneckou službu Ignác Šebor,
domkář a hrobník z č. p. 45.
21. února pak Václav Kalivoda, dělník z čp. 72, Jan Men, domkář
z č. p. 44 a Josef Rajchl, domkář a zedník z č. p. 80. Po žádosti cukrovaru v Ovčárech byl Josef Rajchl dočasně domobranecké služby zproštěn.

C. K. okresní školní rada v Čáslavi jmenovala zatímním učitelem při
škole zdejší pana Bohuslava Vebra.
Drahota roku 1916
V březnu roku 1916 stál 1 kg hovězího masa 5 K 60 hal, vepřového
6–8 K, chleba 50 hal, 1l mléka 30–40 hal, 1 kg másla 6 K, 1 q hornoslezského uhlí 6 K, kráva stála od 1 200 do 3 000 K.
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26. března vykonalo zdejší obecní zastupitelstvo volbu nových členů
do školské rady. Zvoleni byli: p. Emanuel Láveský, rolník a obchodník
z č. p. 35 a Josef Vozáb, rolník z č. p. 30.
Dne 11. května nastoupili tito domobranci: Vincenc Bureš, obuvnický
pomocník z č. p. 43, Josef Erbal, dělník z č. p. 67,Václav Říha, čeledín
z č. p. 64, Jan Šafránek, dělník z č. p. 6, Josef Vozáb, rolnický synek
z č. p. 30.
Stálým povoláváním nových domobranců se však nedostávalo sil pro
nejnutnější polní práce. Proto na žádost obce byli přidělování na tyto
práce váleční zajatci. Do naší obce se 16.března dostavilo 1 Rusů ze zajateckého tábora v Mostě. Lůžka pro ně byla připravena v upraveném
chlévě v hostinci č. p. 4. Zajatci byli takto rozděleni: Vasil Danilin do č.
p. 64, Savatij Nekljudov do č. p. 27, Pantelej Dechtjar do č. p. 26, Vojtěch Popišin do č. p. 61, Florian Bzršinský do č. p. 30, Sylvestr Kostenkin do č. p. 65, Izák Schafmann do č. p. 27, Grigorij Šedov do č. p. 35,
Michail Nikulin do č. p. 29, Vasilij Koloda do č. p. 12, Ivan Čikulalev
do č. p. 17, Jakob Martinov do č. p. 15, Ilia Nikišin do č. p. 21, Fedor
Ašurkov do č. p. 25, Ivan Šubanov do č. p. 75.
Dne 15. července tohoto roku byl ukončen školní rok. Na konci školního roku navštěvovalo zdejší školu 11ý žáků.
Výroba piva byla omezena, aby ječmene bylo použito na mouku.
Ve zdejší obci se čepovalo dvakráte v týdnu – ve středu a v neděli.
Pivo, bez ledu teplé se přiváželo z pivovaru z Ovčár a i z Golčova Jeníkova a ještě téhož dne bylo žíznivými, zvláště o žních, občany vypito.
Dne 4. září byl z věže zdejšího kostela sňat zvonek k účelům válečným.
Před jeho snětím bylo jím na rozloučenou zazvoněno.
Školní rok 1916–17 byl započat 16. září. Počet žactva na počátku roku
čítal 132.
Velkou událostí tohoto roku, která se připomínala i v naší obci, bylo
úmrtí císaře a krále Františka Josefa I.. Stalo se tak 21. listopadu. Dle
platných říšských zákonů se ihned vlády ujal Jeho Veličenstvo císař
a král Karel I..
DIVADELNÍ ODBOR
V roce 1916 Divadelní odbor hasičského sboru v Rohozci dle Knihy
zápisů žádnou hru nesehrál.
OBEC ROHOZEC roku 1966 – 50 let
5. července se snesla na naší obec veliká vichřice s krupobitím. Napáchala veliké škody v lesích, na polích, na zahradách i na staveních.
Nejvíce to odnesl les Pod obickou a Na dolcích. Cesty byly úplně zataraseny. Zvláště cesta ke hřbitovu. Po deštivém létu byl překrásný
podzim, až 33 stupňů C. V tomto roce došlo také k opravě kostela,

přesněji k opravě omítky. Ta byla nejprve otlučena a poté opět nahozena. 26. 11. 1966 došlo k opětovnému vysvěcení za přítomnosti
hradeckého biskupa a 7 kněží. Účast při odpoledních bohoslužbách
byla veliká, mnozí lidé stáli venku.
Dle záznamu obecní kroniky měli občané Rohozce uloženo v místní
spořitelně 2 185 000,-Kč. V obci bylo také v roce 1966 15 osobních
aut. V tomto roce také došlo k prodeji obecní kovárny panu Josefu
Žítkovi za 12 000,-Kč.
OBEC ROHOZEC roku 1991 – 25 let
Přes Brslenku směrem k obci Žehušice se začal v zimě stavět nový
most. Tento je zhotoven z betonových prefabrikátů. Otevřen byl
v září roku 1991. Starý most, postavený roku 1865 měl 18 oblouků
z kamene, již nevyhovoval šířkou ani nosností. Oprava by byla finančně nákladná. A i když na jeho opravu byla vypracována projektová
dokumentace, byl tento most vyjmut z evidence technických památek
a zlikvidován. Myslím, že dnes můžeme dodat bohužel.
V tomto roce také požádalo 10 členů JZD z Rohozce vyčlenit z družstva pozemky po 25 arech k pěstování brambor, zeleniny a.j.. O vyčlenění celého bývalého hospodářství nepožádal nikdo.
Dne 18. dubna 1991 také započalo pokládání kabelů pro rozvod elektrické energie pod zem. Sloupy a nástřešní konzole byly odstraněny.
Práce probíhaly rychle a bez zbytečného vypínání proudu. Bohužel
sloupy elektrické nahradily sloupy na telefony.
Dle zápisu z kroniky docházelo i v naší obci k trestné činnosti. Na jaře
se vloupali tuláci do chaty pana Drozda, kde přespali. V červnu byla
ukradena u pana Čvančary 2 kola.
V srpnu tohoto roku došlo také pro malou tržbu k uzavření restaurace
Jednoty Čáslav v č. p. 4. Jednota zde platila roční nájem 12 000,– Kč.
Mgr. Jan Kramář

odkaz na zpravodaj 2015
Dobrý den,
děkuji za „Rohozecký zpravodaj 2015“ který pokládám za velmi zdařilý. V příloze zasílám pro další číslo fotografie ze společenského života obce.
Autorem je můj otec Václav Pipek a jedná se o fotografie asi 75 let staré. Na jedné z fotografií jsou vidět dva domky s doškovou střechou s názvem
„Olejna“. Majitelkou byla paní Kremlová, rodiče zde bydleli v nájmu během války. Tyto byly odstraněny a nyní na tomto pozemku stojí dům Jaroslava Koudelky s rodinou. Další dva snímky jsou ze sokolských slavností obce na starém hřišti na kraji lesa. Sleduji stránky obce a těší mne, že obecní
úřad se stará o rozvoj obce a o společenský život v obci.
Přeji všem hodně zdaru,
Ing. Helena Donátová (Pipková)
Děkujeme za kladnou odezvu a prosíme i ostatní čtenáře o případné další náměty či staré fotografie, které mohou být použity v dalších Zpravodajích obce Rohozec.
Mgr. Jan Kramář
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POPLATKY PRO ROK 2017
POPLATKY PRO ROK 2017
Komunální dopad:
650,– Kč/trvale žijící osoba za rok
650,– Kč/rekreační objekt za rok
Ostatní dle platné OZV
Splatnost do 30. 4. 2017

V obecním dvoře 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
předávat na OÚ v uzavřených PET láhvích.

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.

Psi:

V rámci poplatku je 2x ročně zajištěn:
svoz velkoobjemovného odpadu
svoz elektroodpadu
svoz nebezpečného odpadu

Připojení na kanalizaci:
1000,– Kč/trvale žijící osoba za rok
1000,– Kč/rekreační objekt za rok
Splatnost do 30. 6. 2017

50,– Kč/pes za rok
100,– Kč/každý další pes za rok
Splatnost do 31. 1. 2017

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 uzavře-

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

602 294 895
602 273 727

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2017

Ing. Vladimír Michálek

