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Vážení spoluobčané,

v předvánočním období Vám přinášíme první vydání
periodika, kterým bychom Vás chtěli informovat o dění
v naší obci, připomenout střípky z historie jejího rozvoje
a poskytnout další informace, týkající se nadcházejícího
období. Společnými silami tak vzniklo první vydání,
které by mělo přispět k větší informovanosti a přehledu
občanů o životě v naší obci.
Blížící se konec roku znamená pro mnoho lidí čas bilancování, hodnocení uplynulého období, zvažování toho,
co se v letošním roce podařilo, či naopak dalo udělat
lépe a nastává čas pro předsevzetí nová. Věřím, že pro
většinu z Vás byl rok 2015 úspěšný a šťastný, plný porozumění, lásky a rodinné pohody.
Dovolte mi vážení spoluobčané, popřát Vám jménem
svým i jménem celého obecního zastupitelstva zvládnout s noblesou a nadhledem předvánoční shon, aby
Vám svátky vánoční přinesly klid a rodinnou pohodu
v blízkosti svých nejmilejších. Dětem bohatého Ježíška,
ať každé najde pod stromečkem svůj vysněný dárek a obdaří rodiče večerem plným rozzářených tvářiček.
V novém roce 2016 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
Jan Kramář

ROK 2015
Obec Rohozec žádala na Krajském úřadě Středočeského kraje o tři
granty.
Ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst – FROM 2015 na dotační
titul „Oprava kulturního zařízení – IV.etapa“. Tento projekt byl zaměřený na opravu fasády kulturního zařízení, budovy bývalé školy ve výši
624 417,- Kč. Požadovaná dotace byla ve výši 550 000,- Kč. Z důvodu
nedostatku finančních prostředků u poskytovatele dotací však tento
projekt nebyl vybrán.

Druhá žádost byla podána na Středočeský Fond životního prostředí
a zemědělství. Jednalo se o projekt „Tlaková kanalizace I.etapa RD
Smrčina“. V této lokalitě vznikají tři nové stavební parcely. Dvě již svého vlastníka mají, třetí má vážného zájemce. Předpokládané náklady
tohoto projektu byly 288 704,- Kč. Výběrovým řízením byla stanovena
cena na 275 422,- Kč. Získaná dotace je 250 000,- Kč. Obec na toto
dílo vynaloží ze svého rozpočtu pouze 25 422,- Kč.

ROHOZECKÝ ZPRAVODAJ 2015
Třetí žádost „Nákup nové zásahové hasičské techniky“ byla podána
na Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Obec Rohozec podala z tohoto fondu žádost o dotaci i v loňském
roce a úspěšně. Žádost se týkala nákupu zásahového vozidla pro SDH
Rohozec. Byl pořízen automobil Peugeot Boxer 2,2 HDI. Bylo však
nutné toto vozidlo přizpůsobit potřebám SDH a postarat se o dovybavení technikou. Byla tedy podána žádost o dotaci, ve které se jedná se
o nákup nové elektrocentrály, motorového vodního proudového čerpadla, motorové pily a hadicového navijáku. Celkové předpokládané
náklady projektu činí 35 000,- Kč. Dotace Krajského úřadu Středočeského kraje byla přiznána ve výši 30 000,- Kč. Předpokládaná spoluúčast
obce je tedy 5 000,- Kč.
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Peugeot Boxer 2,2 HDI-SDH Rohozec

Svážíme bioodpad z obce Rohozec
Významnou částí komunálního odpadu jsou odpady biologického
původu. Tento odpad je možno uvádět zpět do přirozeného koloběhu a následně využívat jako organické hnojivo. Likvidace bioodpadu nebyla v obci doposud centrálně řešena. Biologický odpad končí
v nádobách na směsný odpad a posléze na komunální skládce. Cílem
výše uvedeného projektu je realizace systému separace bioodpadu,
tj. zavedení systému separovaného sběru. Záměrem projektu bylo pořízení malého nákladního automobilu do 3,5 t s hákovým nakladačem,
velkoobjemových kontejnerů (2ks 3m3 a 1ks 2m3 a ochranných sítí.
Dále pak štěpkovače, 150 ks domovních kontejnerů o objemu 240 l
a 90 ks domovních kompostérů.
Na základě výběrového řízení vyhrála dodávku firma FARID
COMERCIA, Kněžmost. Dodán bude automobil IVECO Daily,
hákový nosič kontejnerů typ FNK 4, štěpkovač LS 150/38CB a všechno příslušenství potřebné k separování biologického odpadu.

Vzhledem k úspěšnému získání dotací na likvidaci bioodpadu a nákupu techniky se obec rozhodla o vybudování nové obecní kolny,
kde bude umístěn hasičský žebřík, lavice a další obecní zařízení. Hrubá
stavba byla realizována svépomocí. Základy a základovou desku realizovala firma Petr Vařečka, vazbu a pokládku střešní krytiny pak firma
Milan Kasal.
Jan Kramář

Celková cena činí 2 574 880,- Kč, cena celého projektu, tzn. včetně administrace činí 2 808 945,- Kč (obsahuje i neuznatelné
náklady). Dotace ze SFŽP ČR činí 137 281,- Kč a dotace z FS činí
2 333 780,40 Kč. Celkové náklady obce jsou tedy 337 883,60 Kč.
Zhruba od září roku 2015 probíhají jednání o možné výstavbě vodovodu do naší obce. Obec vlastní projektovou dokumentaci pro územní
řízení. Tu je ale nutné aktualizovat a doplnit o dokumentaci pro stavební povolení. Jednání probíhají v Kutné Hoře ve společnosti VHS
Vrchlice Maleč. Po dopracování všech potřebných podkladů a vydání
stavebního povolení může obec žádat o dotační tituly. Stavba to nebude jednoduchá a jistě bude potřeba značných finančních prostředků.
Jan Kramář, Vladimír Michálek
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INFORMACE Z VÝBORŮ A KOMISÍ
FINANČNÍ VÝBOR
Finanční komise pracuje již třetí volební období ve stejném složení.
Jejími členy jsou Ivana Horká, Iva Anderlová a Ing. Jiří Vaníček. Povinností finanční komise je provádět kontroly vztahující se k hospodaření
obce. Jedná se zejména o kontroly v rozpočtu, pokladní evidenci, principech účtování, dodržování účetních standardů, dodržování správnosti a věcnosti vystavování účetních dokladů.
Pravidelně jsou kontrolovány doklady ze mzdové oblasti, mzdových
odvodů a v oblasti pojištění, správnosti a úplnosti pracovních smluv.
Další oblastí, kterou komise kontroluje je výdajová a příjmová stránka
schváleného rozpočtu ve směru věcné správnosti, oprávněnosti a reálnosti a jejich naplňování v průběhu roku.
V minulosti musela obec požádat banku o poskytnutí úvěrů na investiční činnost. Finanční komise pravidelně kontroluje dodržování řádného splácení těchto úvěrů v souladu se splátkovým kalendářem.

Pravidelnou náplní jsou kontroly v účetnictví organizací, kterým jsou
poskytovány příspěvky na činnost z rozpočtu obce. Jedná se o SDH
Rohozec, TJ SOKOL Rohozec a AVZO Nové Dvory.
Finanční komise kontroluje správnost čerpání a zaúčtování dotací,
které se obci podařilo získat.
Všechny tyto vnitřní kontroly hospodaření obce jsou nutné k závěrečnému auditu obce, který provádí každý rok pracovníci kontrolního
oddělení Středočeského kraje. Aby bylo možné získávat dotace
na investice, je nutné, aby hospodaření obce bylo klasifikováno auditem v závěrečné zprávě s rozhodnutím bez závad. A toto rozhodnutí
naše obec v posledních letech pravidelně získává.
Jiří Vaníček

ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE - OBECNÍ LESY
Obec Rohozec vlastní lesní pozemky o celkové výměře 44,16 ha. Všechny tyto lesní pozemky jsou v režimu les hospodářský. MZe odbor lesnictví zpracovává pro majitele lesů plán hospodaření na desetileté období,
aktuálně 2010 – 2019. Obec má převzatou lesní hospodářskou osnovu,
v níž jsou určeny všechny zásahy v lesních porostech, které je vlastník
lesa povinen dodržovat.
Závazná ustanovení LHO na decennium 2010 – 2019:
maximální celková výše těžeb
- těžba obnovní

-

2 134 m3

-

na ploše 7,01 ha

- těžba výchovná

-

287 m3

-

na ploše 9,83 ha

ROK 2011 -

výsadba 3 750 ks sazenic
vyžínání 2,3 ha lesních pasek
nátěr proti okusu
stavba oplotenky
výchovný řez do 20 let
postřik

- 0,41 ha

ROK 2012 - výsadba 5 800 ks sazenic
- vyžínání 2,4 ha lesních pasek
- nátěr proti okusu

- 0,63 ha

ROK 2013 -

- 0,63 ha

-

11 000 ks stromků
400 m
3,5 ha
0,3 ha

- 6 900 ks stromků

Při obnově porostu je podíl melioračních dřevin ve výši 25%.
TĚŽBA A PŘÍJMY OD ROKU 2010
ROK 2010 - těžba 277,83 m3 - příjem 264 197,- Kč
ROK 2011 - těžba 437,47 m3 - příjem 583 710,- Kč
ROK 2012 - těžba 351,70 m

- příjem 358 098,- Kč

ROK 2013 - těžba 10,49 m3

- příjem 7 090,- Kč

3

výsadba 5 650 ks borovice
vyžínání 0,43 ha lesních pasek
nátěr proti okusu
postřik

ROK 2014 - vyžínání 1,2 ha lesních pasek
- nátěr proti okusu
- postřik

- 7 800 ks stromků
- 1,03 ha

- 12 400 ks stromků
- 0,47 ha

ROK 2015 - vyžínání 1,2 ha lesních pasek
- nátěr proti okusu bude proveden

ROK 2014 - těžba 149,18 m3 - příjem 181 899,- Kč
ROK 2015 - těžba 7,85 m3

- příjem 3 980,- Kč (prořezávka souší)

Na přelomu roku 2015 – 2016 bude provedena nahodilá těžba – souše
a stromy poškozené suchem. Po konzultaci s lesním hospodářem v částech porostů silně prořídlých, kde je plán odmýtí, provedeme těžbu
obnovní.
ČINNOST PĚSTEBNÍ
ROK 2010 - výsadba 4 000 ks borovice a 500 ks dub
- vyžínání 1,75 ha lesních pasek
- nátěr proti okusu
- 14 500 ks stromků

TĚŽBA
Úmyslnou těžbu se snažíme umístit tak, aby se neotevřel prostor
ve velké šířce od jihozápadu. Obec by byla vystavena větrům a hluku
z letiště. Bohužel převážná část těžeb následuje po kalamitách – vichřice, mokrý sníh, silné námrazy a letos sucho. Při nezvykle teplém podzimu hrozí přemnožení kůrovce na suchem oslabených porostech.
Prodej surových kmenů na palivo provedeme obvyklým způsobem.
Zájemci o nákup palivového dřeva se mohou přihlásit bna obecním
úřadu. Cena dřeva činí 1 000,- Kč/plm.
Jaromír Vojáček
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KULTURNÍ
KOMISE
V průběhu roku 2015 se
uskutečnilo v naší obci
několik kulturních a společenských akcí.
21. 3. 2015 si naši občané
opět nemohli nechat ujít
maškarní ples, na kterém se
to jenom hemžilo úžasnými
kostýmy a najít zde člověka bez převleku snad ani
nešlo. K tanci a poslechu
hrála skvělá kapela 4 G.
Druhý den odpoledne nastoupily do našeho kulturního stánku naši nejmenší,
kteří si tuto velkolepou zábavu také náležitě užily .
8. 5. 2015 se uskutečnil již 5.ročník rybářských závodů na rybníku Šutrák, který pořádá Obec Rohozec každoročně pro všechny naše obyvatele,
případně jejich hosty. Letos se rybářského klání zúčastnilo 23 závodníků, z nichž si téměř všichni odnesli nějakou cenu.

3. 10. 2015 jsme přivítali v obřadní síni na zámku Kačina 4 nové občánky Rohozce. Pan místostarosta Ing. Vladimír Michálek s paní hospodářkou Ing. Olgou Hynkovou měli to potěšení seznámit se s novým občánkem Janem Kramářem, Emou Musílkovou, Tomášem Bláhou a Tomášem
Mojžíšem. Hezkým kulturním vystoupením obohatily tuto událost děti ze ZŠ Žehušice. Novým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí a život
naplněný jen samou radostí a láskou.
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28. 10. 2015 jsme tradičně oslavili vyhlášení samostatného Československého státu lampiónovým průvodem k pomníku padlých v I. světové válce,
kde jsme položili věnec a pan starosta Mgr. Jan Kramář přednesl na uctění památky padlých krátký projev. Příjemný podvečer plný lampiónků
přilákal na tuto akci bezmála 50 účastníků.

14. 11. 2015 jsme pro naše seniory uspořádali setkání s přednáškou paní Hůlové z ČČK z Kutné Hory na téma péče o starší nebo nemocné občany.
Senioři si pak měli možnost popovídat u malého pohoštění a skleničky zlatavého moku nebo třeba jen hrnečku čaje.

V tomto roce jsme měli také tu čest popřát 21 jubilantům, kteří oslavili kulatá výročí a měli jsme 1 stříbrnou a 1 zlatou svatbu.

Našim jubilantům ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
28. 11. v 17 00 hodin proběhl adventní koncert v kostele sv. Máří Magdaleny. Tento koncert s několikaletou tradicí je krásným setkáním nejen místních občanů a před budovou obecního úřadu byl rozsvícen vánoční stromeček. Občerstvení také již tradičně připravily členky SOKOLA Rohozec.
5. 12. se ve spolupráci s obcí Rohozec uskutečnila Mikulášská nadílka a večer v budově bývalé školy pořádal SDH Rohozec Mikulášskou zábavu
se skupinou 4 G.
Jana Králová

RYBNÍK ŠUTRÁK
Historie
Datum vzniku našeho rybníčku nelze s určitostí stanovit. Říká se ale,
že písek z něj se využíval ke stavbě rodinných domů a místní školy.
Hlavním smyslem jeho zachování bylo vytvoření zásoby vody pro případné potřeby hasičského sboru, též pro účely odpočinku a rybaření.
Je umístěný na konci vesnice, částečně zapuštěný v lesním porostu
směrem ke hřbitovu, ale v těsném sousedství obytných domů. Jsou zde
využívány spádnice povrchních i spodních vod z velkých polních ploch
od CHKO Kamajka. Jeho přepad je napojen do povrchové dešťové
kanalizace, která vtéká do Černé struhy.

V zimních měsících je plně využívám k bruslení a radovánkám dětí
i rodičů. Celkové vyčištění a odbahnění v roce 2003 provedla firma
VESTADO. Akce proběhla za velké pomoci složek obce a občanů.
Obec Rohozec financovala celkovou revitalizaci ze svého rozpočtu
s nákladem přesahujícím 200 000,- Kč. Odbahnění provedla odborná
firma, bahno bylo využito k rekultivaci bývalé skládky a okolí rybníka
na obecních pozemcích.
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Současnost
V dnešní podobě je rybník využívám k odpočinku, relaxaci a samozřejmě k rybaření. Jeho okolí je pravidelně upravováno včetně sečení trávy,
odstraňování náletů apod.
Od roku 1993 obec jako majitel nemovitosti prosazuje a provozuje sportovní rybolov pro všechny občany Rohozce bez rozdílu věku.
Z finančního výtěžku za prodej celoročních povolenek je vždy
na podzim provedena násada ryb (cca 200 Kg). Jedná se hlavně o kapra
a amura. Z dravců jsou to hlavně štiky. Ty se pořizují v omezeném
množství jeden krát za 2 roky. Rybolov jako aktivní odpočinek

na obecním rybníku Šutrák si stále získává nové příznivce, a to hlavně
z řad dětí. Naplňuje se tak smysl všech úprav a prací našich občanů
na rybníku- to je ta největší odměna. Obecní úřad za účasti dobrovolníků každoročně pořádá závody pro všechny rybáře. Jedná se o jednodenní akci vždy na jaře. Pravidelně je účast kolem 20 až 25 závodníků.
Ti nejlepší jsou oceněni pěknými věcnými cenami.
Jediným problémem posledních let je úbytek spodních vod, a tím
i hladiny našeho rybníka.

Povolenka
Povolení vstupu platí od 1. 4. do 31. 10. v daném roce.
1. Povolenku může dostat pouze občan s trvalým bydlištěm v obci Rohozec, jejich děti a další osoby na zvláštní povolení OÚ.
2. Povolenka platí pro vstup a chytání ryb pouze na 2 udice (děti na jednu udici), a to v sobotu, neděli a o svátcích.
V dubnu až srpnu od 4:00 do 22:00 hod., září a říjnu od 5:00 do 22:00 hod. Lov dravců je povolen od 16. 6.
3. Cena povolenky (pro 10ks ryb): dospělí 500Kč / děti 200Kč (do 15let)
4. Denně si může držitel přivlastnit jednu ušlechtilou rybu o nejnižší míře: kapr 40 cm / amur 60cm / štika 50cm / lín 25cm
Počet ostatních bílích ryb je neomezený.
5. V případě vyčerpání povolenky je možnost zakoupení další na OÚ Rohozec.
6. V případě vážného porušení rybářského řádu a nepravidelné zapisování úlovků
může člen pověřené komise odebrat povolenku do konce sezóny.
7. Základní práva a povinnosti rybáře jsou nedílnou součástí povolenky.
Motto:
Uznáváme význam rybího masa ve výživě člověka, preferujeme radost z pohybu v přírodě, aktivní odpočinek a bohaté úlovky ryb. Vyzýváme
všechny stejně smýšlející kolegy sportovní rybáře, aby spolu s námi prosazovali myšlenky sportovního rybolovu a aktivně pomáhali chránit naši
pěknou vodu před pytláky a nenechavci.
PETRŮV ZDAR!
Břetislav Vařečka
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POHLED DO MINULOSTI
Data z historie obce
1248
1372
1639
1651
1770
1865
1843
1887
1898
1903
1909
1912
1913
1914
1918
1921
1922
1927
1928
1928
1929
1930
1945

- První písemná zmínka o Rohozci
- Postaven kostel, rozšířen 1662
- Švédové zde pálili a plenili
- Jen 15 domů obydlených, ostatní opuštěné
- Číslování domů – bylo 33 popisných čísel
- Postavena silnice a most (18 oblouků) do Žehušic
- Vypuštěn rybník mezi Rohozcem a Mikulášem
- Založen hasičský sbor
- Zasazena lípa u kostela – k 50. Výročí zrušení roboty
- Založen spořitelní spolek Kampelička
- Založen divadelní spolek
- Postavena škola
- Zavedena elektřina do obce – firma Křižík
- Začátek I. světové války – z obce padlo 14 občanů
- Konec I. světové války
- Založena Tělocvičná jednota SOKOL
- Pravidelné autobusové spojení do Čáslavi
- Odhalen pomník padlých
- Zaveden do obce telefon
- Opraven štít kostela do dnešní podoby.
- Vybudována obecní kanalizace a postaveny 3 studny
- Regulace Brslenky a odvodnění 150 ha polí
- Padly bomby za hřbitovem
– po bombardování Kolína na konci II. světové války

1952
1960
1988
1992
1993
2002
2002
2002
2003
2005
2008
2009
2010
2010
2010
2012
2013
2014
2014
2015
2015

- Založeno JZD
- Rohozec připojen k obci Mikuláš
- Dokončeny asfaltové cesty
- Osamostatnění obce Rohozec
- Rekonstrukce obecního úřadu
- Plynofikace obce Rohozec
- Stavba pergoly na hřišti
- Dětské a volejbalové hřiště
- Odbahnění rybníka Šutrák
- Výstavba nové ulice
- Stavba tlakové kanalizace a ČOV
- Stavba podia a sociálního zařízení na hřišti
- Stavba tlakové kanalizace
- Oprava kapličky
- Oprava střechy a výměna oken budovy bývalé školy
- Oprava fasády budovy bývalé školy
- Zateplení budovy obecního úřadu,
nová fasáda a výměna oken a dveří
- Oprava fasády budovy bývalé školy
- Nákup zásahového vozidla pro SDH Rohozec
- Kanalizace I.etapa RD Smrčina
- Bioodpad v obci Rohozec – nákup svozového automobilu,
štěpkovače, biopopelnic a kompostérů
Jan Kramář

Z historie Tělocvičné jednoty SOKOL (do roku 1945)
Pamětní kniha Tělocvičné jednoty SOKOL v Rohozci byla vedena
od roku 1922 do roku 1938.
Tělocvičná jednota SOKOL Rohozec byla založena v roce 1922.
Cvičilo se v hostinci u Veselých. Byla provozována pravidelná činnost
tělovýchovná a kulturní. 5. a 6. července 1930 byl v Rohozci konán
Slet IV. okrsku sokolské župy Havlíčkovy. Na XI. Sletu v Praze v roce
1948 cvičilo z Rohozce 12 mužů, 11 dorostenců, 3 ženy a 6 dorostenek.
Fotografie jsou v obecní kronice.
Velmi dobrá činnost jednoty byla až do začátku II. Světové války,
v letech 1940 až 1944 činnost SOKOLA Němci zakázali. Obnovena
byla až v roce 1945. Již v roce 1948 se opět dobře rozvíjela. Po této době
opět došlo k útlumu. Cvičení žáků však přetrvalo.
Jan Kramář

Z historie SDH Rohozec (do roku 1945)
Hasičský sbor v Rohozci byl založen v roce 1887, měl 19 členů. Prvním
starostou byl Václav Krásenský (do roku 1904). V letech 1905 až 1922
byl starostou Emanuel Lávecký. Prvním velitelem byl Bohumil Vokřál
(do roku 1904), následoval ho Josef Vojáček.
Roku 1907 bylo oslaveno 20. Výročí založení sboru župním sjezdem
za účasti 30 sborů s 264 krojovanými členy. Od roku 1924 byl velitelem
Jan Míča.
Na plesech hrávala Kmochova hudba z Kolína, byly konány i maškarní
zábavy. Roku 1934 je starostou Josef Vojáček, velitelem stále Jan Míča..
Byl založen ženský sbor, čítal 8 žen. Roku 1934 bylo konáno velké
cvičení – 15 sborů za účasti 196 členů, 42 žen a 176 žáků.
V roce 1934 byly dva požáry, v roce 1936 pak tři.
Roku 1937 se velitelem stal Jan Šafránek, od roku 1939 pak Josef Jukl.
Roku 1930 bylo zakoupeno auto Laurin-Klement za 15 000,- Kč. Firma
Sigma připevnila čerpadlo za 17 000,- Kč. Byla to nejlepší stříkačka
v okolí. Vše převážně placeno z výtěžku honiteb.
Jan Kramář
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Divadelní odbor
V roce 1909 byl založen při hasičském sboru divadelní odbor.
První představení bylo sehráno v místním hostinci. Bylo to 27. března
1909, hra se jmenovala „Rekrutýrka v Kocourkově“. Prvním režisérem
byl pan Emanuel Lávecký, od roku 1919 pak pan Václav Havránek.
Ročně bylo sehráno 2 - 6 her. Divadlo bylo aktivní, dávalo část
výtěžku na školní pomůcky do místní školy a na knihovnu. Zajímavostí
jistě je, že dne 25. 2. 1934 byla sehrána hra zdejšího občana Josefa

Malého-Rohozeckého „Pro slávu starostenskou“, která vyšla i knižně
v Praze. Mimo domácí scény hráli též v Habrkovicích, ve Svatém
Mikuláši, v Žehušicích, v hostinci Na Huse a na Kamajkách.
Kniha divadelního odboru v Rohozci byla vedena od roku 1909
do roku 1940. Poslední zaznamenané představení „Ferdinand spí“ bylo
sehráno 8. prosince 1940.
Jan Kramář

PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÉ ŠKOLY V ROHOZCI
Vznik školy
Obec Rohozec byla přiškolena k obecné škole v Žehušicích. Tam ovšem bylo nutné školu pro velký počet dětí
rozšířit. Poplatníci z Rohozce by tak jako tak platit museli. Rozhodnuto tedy bylo se ze školní obce žehušické
vyškolit. Toto bylo povoleno 25. ledna 1908.
21. března 1908 došlo k volbě místní školní rada.
Zvoleni byli Josef Vozáb a Jan Rajchl.
Plány a rozpočet nové školní budovy provedl František
Topinka z Čáslavi a Jan Funda z Týnce nad Labem.
Z jara 1910 bylo započato se stavbou. Nerovná půda
byla navezena drobným štěrkem a pískem místy
až 1,5 m vysoko. Poté byly vykopány základy. Kolem
zdí položen trativod. Stavba byla v roce 1910 pokryta
vazbou a taškami a neohozena ponechána přes zimu
i přes parné léto 1911 k důkladnému vyschnutí. 17.
září 1911 byla budova zkolaudována. Náklad na stavbu
a nábytek činil 40 500,- Kč.

1911/1912
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První školní rok
Ve školním roce 1911/1912 přesně 1. března 1912 došlo ke slavnostnímu otevření zdejší školy. Průvod šel od školy do kostela, kde se konala
slavnostní mše za otevření této školy. Zatímním řídícím učitelem byl
jmenován pan Václav Kolman, který také pronesl slavnostní řeč. Tento
den nastoupilo ke školní docházce do nové školy 108 zdejších dětí.
10.června 1912 zdejší škola podnikla výlet do Pařížova. Vycházky se
zúčastnilo 93 žáků a 13 dospělých. Na nádraží do Čáslavi byli účastníci dovezeni žebřiňáky pana Láveckého, Vozába a Bureše. Drahou jelo

se do Třemošnice a pak pěšky. Zpět použity povozy pana Minaříka,
Malého a Vokřála.
Ve školním roce 1914/1915, tedy před sto lety, navštěvovalo zdejší školu 127 žáků.
Ve školním roce 1915/1916 navštěvovalo zdejší školu 123 žáků.
Řídícím učitelem byl stále Václav Kolman. Dosavadní učitel I. třídy
Václav Suchý byl nahrazen slečnou Marií Machovou.

PŘED STO LETY
Život obce tvrdě zasáhla I. světová válka. Hned při částečné mobilizaci
a dalších výzvách tohoto roku nastoupilo službu řada zdejších občanů.
Rozhodl jsem se tedy o podání co nejpodrobnějšího seznamu branců,
kteří právě v roce 1915, před sto lety, nastoupili vojenskou službu…
16. ledna 1915 nastoupil válečnou službu Antonín Stříbrný, čeledín
z čp. 61, 1915 a 15.února 1915 Antonín Vrána, čeledín z čp. 21.
4. března 1915 došly do Rohožce dopisy dvou vojínů, domobranců
Václava Koudelky, rolníka z čp. 56 a Josefa Sochora, zedníka z čp. 88,
ze zajetí z Ruska. Do zajetí upadli již 6. září 1914. Od svých rodin oba
již byli oplakání jako nebožtíci.
15. března 1915 nastupují vojenskou službu narození roku 1891
a 1895: Josef Men, krejčovský pomocník z čp. 44, Václav Růžanský,
rolník z čp. 75 a Václav Vojáček, kolářský pomocník z čp. 61.
16. března 1915 odvedeni ke službě vojenské: Josef Březina, rolník
z čp. 64, Oldřich Havránek, řeznický pomocník z čp. 28.
15. května 1915 nastupují: Václav Vamberský, rolník z čp. 20 a Václav Vébr, domkář z čp. 2. V květnu dále povolán Jan Kudrna, dělník
z čp. 87.
21. června 1915 nastoupili vojenskou službu Bohumil Míča, kovářský
pomocník z čp. 14, František Rambousek, čeledín z čp. 26 a Jaromír
Vokřál, rolník z čp. 27.
2. srpna 1915 byl povolán k pomocné službě František Mareš, domkář
z čp. 43.

4. srpna 1915 oznámeno zdejšímu úřadu úmrtí vojína Františka Vébra,
tesaře z čp. 2. Za jakých okolností uvedený na bojišti zemřel v úřední
zprávě oznámeno nebylo.
16. srpna 2015 vojenskou službu nastupují: Václav Havránek, rolník
z čp. 17, Josef Holý, domkář a pokrývač z čp. 42, Čeněk Landgráf,
zedník z čp. 1, Josef Malý, zedník z čp. 58, Antonín Procházka, domkář z čp. 62, Josef Radla, tesař z čp. 5, Čeněk Šebor, domkář z čp. 18
a Karel Vobořil, rolník z čp. 47.
15. října 1915 nastoupili vojenskou službu 18 letí domobranci
Antonín Míča, řeznický pomocník z čp. 14 a Josef Marek, řeznický
pomocník z čp. 73.
16. listopadu 1915 odvedeni domobranci: Antonín Havránek, rolník
z čp. 17, Josef Košťál, řezník z čp. 59, Václav Rajchman, řeznický
pomocník z čp. 84 a Václav Dastych, zedník a domkář z čp. 22.
15. prosince 1915 odvedeni ke službě vojenské: Bohumil Mojžíš,
čeledín z čp. 60, Josef Novotný, čeledín z čp. 60, Jan Dastych, domkář
z čp. 86 a Josef Havránek, chalupník z čp. 79.
Dne 30. prosince 1915 vzdal se na výzvu místního zastupitelstva úřadu
starosty dosavadní starosta Josef Vojáček, výměnkář z čp. 61. Úřadování po něm převzal první radní pan Jan Březina, rolník z čp. 25.
Jan Kramář

rok 2016
V roce 2016 by obec Rohozec ráda za přispění získané dotace dokončila opravu štukové fasády na objektu bývalé školy, dnes kulturního
zařízení obce. Stavba této školy byla zahájena v roce 1910 a slavnostně otevřena pak byla v roce 1912. Snahou obce bylo a je, aby celková
rekonstrukce včetně fasády byla co nejdříve ukončena. Bohužel finanční prostředky, které se podařilo získat celou rekonstrukci prozatím
neumožnilo. Obec se bude nadále snažit o získání příslušné dotace
v následujícím roce tak, aby se uvedená stavba dočkala co možná
nejdříve svého vzhledu z roku 1912.
Další práce s tímto související budou postupně následovat. Jde zejména o úpravu vnitřních prostor budovy a úpravu vzhledu okolí pomníku padlým v I. světové válce. V současné době je zpracováván projekt
na revitalizaci školní zahrady a zejména pak okolí výše uvedeného
pomníku.
Jsou v plánu práce, které směřujeme rozložit v průběhu roku a příští
zimy tak, aby v roce 2017 mohly proběhnout naše již pravidelné slavnosti obce a místních spolků, tedy III. setkání rodáků a přátel obce
Rohozec. Jde například o úpravu veřejných ploch, nátěr veřejného
osvětlení, úpravu pomníku padlým v I.světové válce, úpravu hřbitova
a jeho okolí…
Dále se chceme zabývat lokalitou RD Smrčina, kde vznikají tři nové
stavební parcely. Je nutné zabezpečit napojení inženýrských sítí.
V současné době je již provedeno prodloužení tlakové kanalizace
a společnost ČEZ má vybraného zhotovitele přívodu elektrické ener-

gie. Je třeba vybudovat veřejné osvětlení, plynofikaci uvedené lokality
a zpevnění komunikace. Plynofikace bude nutné řešit ve spolupráci se
společností RWE.
V dohledné době je také třeba zabývat se stavem místních komunikací.
Ale vzhledem k tomu, že nás ještě čeká výstavba vodovodu, celková
rekonstrukce povrchů přijde na řadu později.
Jan Kramář

28. 11. 2015 Adventní koncert v kostele sv. Máří Magdaleny
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POPLATKY PRO ROK 2016
Poplatky a termíny 2016
Komunální odpad:

650,- Kč /trvale žijící osoba za rok
650,- Kč /rekreační objekt za rok

Ostatní dle platné OZV 			

Splatnost do 30. 4. 2016

V obecním dvoře budou 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 domacnosti – občané mohou použitý jedlý olej předávat
na OÚ v uzavřených PET láhvích.

Svoz popelnic každý pátek po celý rok

Psi:

Během roku budou do každého RD dodány popelnice na bioodpad
a zajištěn jejich svoz. O počátku svozu a jeho četnosti budete včas
informováni.

Splatnost do 31. 1. 2016

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

50,- Kč /pes za rok
100 Kč /každý další pes za rok

			

Připojení na kanalizaci: 1000,- Kč /trvale žijící osoba za rok
1000,- Kč /rekreační objekt za rok
Splatnost do 30. 6. 2016

(Od roku 2016 dochází k navýšení poplatku za stočné. Obec musí stanovit poplatky dle kalkulace a provozu kanalizace s ohledem na zákonem
stanovenou normu vytváření stočného na obyvatele.
Vladimír Michálek

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

Obec má na údržbu DČJ (domovní jímka, ovládací automatika,
čidla…) uzavřenu dohodu o provedení práce. Dohoda je uzavřena
s panem Lubošem Bížou a panem Jaroslavem Vamberským.
Jan Kramář

V případě potřeby, dotazů či oprav je možné je přímo kontaktovat na telefonech:
Luboš Bíža - 602 294 895 / Jaroslav Vamberský - 602 273 727

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce 2016

