RO Ž ĎA LOV IC KO
Městský zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny

Cena: 30 Kč



Slovo starosty

V

ážení čtenáři,
zdá se mi, že poslední dobou příliš často začínám svůj příspěvek
lítostí nad nedávnými i současnými tragickými událostmi. Před dvěma lety touto dobou se k nám rozšířila koronavirová pandemie, která stále trvá, i když ne
s tak vysokým počtem nakažených denně.
Další smutnou událostí bylo ničivé tornádo na Moravě. A nyní nás denně obklopují hrůzné zprávy z dění na Ukrajině, která
byla vojensky přepadena Ruskou federací.
Přesto všechno Vás opět rád vítám u prvního vydání zpravodaje tohoto roku.

Válka na Ukrajině
Tato válka se nás všech, potažmo i našeho
města, široce dotýká. Počet ukrajinských
uprchlíků, kteří byli nuceni zemi opustit
je obrovský. I naše obec zareagovala na
volání po prostorách, kde by bylo možné
tyto rodiny ubytovat. K těmto účelům se
nabízel Spolkový dům – v současné době
tu žijí čtyři maminky se čtyřmi dětmi. Ve
stejnou chvíli byla také městský úřadem
vyhlášena materiální sbírka. Solidarita lidí je opravu nezměrná a já bych chtěl touto cestou opravdu srdečně poděkovat za
jejich příspěvky. Dále děkuji všem dobrovolníkům a našemu Sboru dobrovolných
hasičů, kteří se zapojili do pomoci s organizačními záležitostmi při začlenění
uprchlíků do „normálního života“. Od zajištění základních lidských potřeb přes do-

2

pravu k lékařům až po finanční zabezpečení. Zejména bych chtěl poděkovat paní
Jitce Žďárské z Hasiny, která nám s každodenními potřebami rodin pomáhá pravidelně. A poděkování patří též panu doktoru MUDr. Zdeňku Žohovi.

Znamenitý zásah
našich hasičů
Naši hasiči zachránili svým včasným zákrokem majetek nemalé hodnoty firmy
TADOS. U jejich doslova profesionálního
výkonu jsem byl osobně přítomen. Při této příležitosti mi dovolte ocitovat děkovný dopis majitele firmy pana Jaroslava
Taraby: „Rádi bychom poděkovali Sboru
dobrovolných hasičů našeho města, kteří zasahovali v neděli 20. března 2022 při
požáru v areálu pily v Ruské ulici čp. 373
v Rožďalovicích. Díky rychlému příjezdu
a profesionálnímu zásahu se podařilo dostat oheň pod kontrolu a tím zabránit jeho rozšíření a velkým škodám na movitém
i nemovitém majetku firmy. Ještě jednou
mnohokrát děkujeme.“

Naše škola
V naší základní škole stále probíhá rekonstrukce elektroinstalace. Postupuje pomalu nejen z důvodu běžného provozu školy,
ale firmu především brzdí pandemie, která
s sebou přináší časté výpadky na sebe navazujících řemesel. V současné chvíli byla
dokončena v pořadí čtvrtá třída.

Skvěle spolupracujeme s pedagogy jednotlivých rekonstruovaných tříd při výběru vybavení a vůbec celkové dispozice
učebny. Rovněž jsem rád, že třídní učitelé využívají příspěvku města 250 Kč na žáka, za který si mohou pořídit např. potřeby
pro výuku nebo třeba zajet na pěkný výlet.
Dostali zcela volnou ruku, co si za příspěvek pořídí.
Jak jsem již dříve avizoval, tento příspěvek by měl zcela nahradit dobrovolné
příspěvky, které vybírá Sdružení rodičů
Rožďalovice. Podpořením každého žáka
finančně ulehčíme rodičům.

Komplexní pozemkové úpravy
Město Rožďalovice podalo žádost Státnímu pozemkovému úřadu k zahájení komplexních pozemkových úprav v katastru
města Rožďalovice. Ty spočívají v tom, že
se při nich vytvoří ze stávajícího velkého
počtu roztříštěných parcel každého vlastníka v katastru menší počet větších celků,
k nimž se zajistí přístup stávajícími nebo
nově navrženými polními cestami. Proces pozemkových úprav upravuje zákon
č. 139/2002 Sb., v platném znění.
Pozemky budou navrhovány za účasti a úzké spolupráce vlastníků a zástupců
města. Po odsouhlasení vlastníky se navržené změny zapíší na katastrálním úřadě
a vlastníkům budou vytyčeny nové hranice. Rovněž se v případě potřeby vybudují
nově navržené cesty.

Slovo starosty

Dále se při pozemkových úpravách řeší
celkové zvelebení krajiny – doplnění zeleně, propojení stávajících ploch zeleně
biokoridory a zlepšení ekologické stability území. Velký význam má pak úprava
krajiny z hlediska protierozních opatření, která by zabránila zrychlenému smyvu půdy a následným škodám v intravilánu obcí.
Náklady spojené s pozemkovými úpravami včetně následné realizace výše uvedených prvků hradí stát. Protože jsou
pozemkové úpravy velmi složitý a kom-

plikovaný proces, vyžaduje jejich řešení
aktivní zapojení vlastníků pozemků, zastupitelstva města a dalších zainteresovaných orgánů.
Pro zahájení pozemkových úprav je třeba, aby se pro ně rozhodli vlastníci pozemků co největší výměry zemědělské půdy. Proto se město Rožďalovice obrací na
všechny známé vlastníky zemědělských
pozemků, jejichž výměra má v extravilánu města významný podíl, se žádosti o vyjádření, zda souhlasí s provedením komplexních pozemkových úprav.

Doposud oslovení vlastníci pozemků
s navrhovanými úpravami souhlasili.

Rekonstrukce Tyršovy ulice
Středočeský kraj se rozhodl, že opravu vozovky a chodníků v Tyršově ulici provede
až v roce 2023. Z tohoto důvodu odsouvá
rekonstrukci kanalizační sítě na začátek
příštího roku i VaK Nymburk.
Přeji Vám krásné jaro.
Petr Kapal
starosta

Informace pro občany
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Fotoaktuality

Ceny pohonných hmot v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu dosahují rekordních hodnot

I v zimních měsících pokračoval soukromý investor v rekonstrukci budovy staré pošty
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Fotoaktuality

Ve středu 23. února byly odstraněny venkovní přípojky elektrického proudu na domech v Tyršově ulici

Staré pouliční osvětlení bylo demontováno v úterý 1. března
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Fotoaktuality

V sobotu 26. března proběhl výlov rybníka v Doubravanech a o týden později rybáři slovili „Malý Babínek“, kam si výherci tomboly rybářského
plesu došli pro své výhry

Koncem března byly vysázeny nové okrasné stromy v Rajmanově ulici, u nádraží a nad obratištěm v ulici Za Špýcharem
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Covid-19

A

no, mohlo by to tak vypadat, protože „covidové“ titulky v denních
zprávách vystřídalo zpravodajství
o ruském napadení Ukrajiny. Ale my, kteří vývoj onemocnění covid-19 dlouhodobě
sledujeme, víme, že zdaleka vyhráno není.
A zřejmě nikdy nebude.
Kalendářní rok jsme uzavírali s mírným
optimismem některých odborníků, kteří
předpovídali nástup slabší mutace omikron. Dnes si ale už asi jen málokdo vzpomene, že leden byl co do počtu onemocnění rekordní.
Na začátku měsíce to sice nijak zvlášť
dramaticky nevypadalo – např. 4. ledna
bylo zjištěno „jen“ něco málo přes deset
tisíc případů. Jenže o několik týdnů později pandemie vrcholila, a i díky velkému
počtu testů (testovalo se povinně ve firmách i ve školách) bylo 2. února zjištěno
téměř 67 tisíc nakažených koronavirem
SARS‑CoV-2, z toho asi šestinu tvořily reinfekce.
Parlament schválil přes obstrukce opozice pandemický zákon, a protože se počty nakažených začaly snižovat, vláda
přistoupila k rozvolňování protiepidemických opatření. A to i přesto, že se v té době
i u nás šířila subvarianta omikronu s označením BA.2 a nebylo úplně jisté, jak počty
nakažených ovlivní. Situace se ale vyvíjela dobře, a proto byla od 14. března většina
opatření zrušena – zůstala jen povinnost
mít nasazenou ochranu dýchacích cest ve
zdravotnických zařízeních, sociálních za-

Covid na ústupu?

řízeních vybraných typů a prostředcích
veřejné dopravy. V této souvislosti je ale
třeba zmínit varování např. genetika Jana Pačese z Ústavu molekulární genetiky
Akademie věd ČR, který se domnívá, že se
s rozvolňováním začalo příliš brzo.
Vývoj v Rožďalovicích byl podobný celostátnímu (viz graf). V lednu žáci i všichni zaměstnanci školy měli zajištěny kvalitnější PCR testy. V případě pozitivních
výsledků zůstávaly jednotlivé třídy v karanténě a učily se online. Na začátku února se to týkalo celé školy, ale pak se vše
rychle vracelo do starých kolejí. Je zajímavé, že nyní na konci března poměrně velké množství žáků (nejen) naší školy trápí

jiné virózy, které se začaly šířit s odložením roušek.
Po uvolnění opatření se opět rozběhl také kulturní život – po dlouhé přestávce se
konaly plesy, akce Hudba léčí aj.
Covid-19 teď už sledují jen cestovatelé, protože stále platí, že jednotlivé země
světa mají vlastní koronavirová opatření.
Před každou cestou je proto třeba pečlivě sledovat aktuální situaci, protože i ta se
rychle mění. Např. v souvislosti s novou
kombinací delty a omikronu tzv. deltakronem – tedy mutací, která již byla zjištěna
i v Evropě.
Jiří Rejsek
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Výstava

Od 19. března do 9. dubna hostila Galerie Melantrich každou sobotu výstavu Velikonoční kraslice Aleny Fričové
8

Kulturní a společenské akce

V rámci tradičního cyklu Hudba léčí vystoupila v sále radnice v pátek 25. února kapela Elektroband

Hudební soubor Progres koncertoval v sále radnice v sobotu 26. března
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Kulturní a společenské akce

V sobotu 5. března uspořádala Odbočka Odboru přátel SK Slavia Praha v Rožďalovicích tradiční dětský maškarní rej

O týden později se konal v sále radnice rybářský ples
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Kulturní a společenské akce

Zhruba padesátka posluchačů si vyslechla v sobotu 19. února přednášku Jiřího Rejska o jeho cestě východním Tureckem

Přehled plánovaných akcí
16. dubna
23. dubna
30. dubna
30. dubna
14. května
14. května
21. května
21. května
4. června
11. června
24.–25. června
25. června
9. července
16. července
17. července

Vepřové hody (Galerie Melantrich)
Hudba léčí – Veselí starci (sál radnice)
Vítání ptačího zpěvu (rybník Zrcadlo, 7.00 na hrázi v Mlýnci)
Slávistické čarodějnice (areál FC Trnavan)
Klobouková slavnost (areál školy, 14.00)
Hasičský bál (sál radnice)
Zámecká slavnost (areál Domova Rožďalovice)
Hudba léčí – Bečkovi chlapci (sál radnice)
Den dětí s hasiči (Sokolské hřiště)
Hudba léčí – Václav Žákovec a Anna Volínová (sál radnice)
XX. celostátní setkání OOP Slavia Praha v Rožďalovicích (areál FC Trnavan)
Taneční zábava Komunál + Seven (areál FC Trnavan)
Taneční zábava Adaptace (areál FC Trnavan)
Rožďalovické letní slavnosti + FC Trnavan 90. let fotbalu (areál FC Trnavan)
Pouť
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Kulturní a společenské akce

L

etos se již podruhé na obrazovkách
České televize objevuje o sobotním večeru pořad Peče celá země.
Ke sledování láká spoustu profesionálních i amatérských pekařů a cukrářů. Ne
všichni však projdou náročným konkursem a mohou se zúčastnit soutěže.
Na Staré Hasině ale nemusíte procházet
stresujícími výběrovými koly. Stačí vám
pouze chuť, nadšení, bábovková forma
a samozřejmě ten nejlepší recept. A pak
už se jen pustit do práce.
V sobotu 26. března se na Staré Hasině
konala první letošní akce – Peče celá Stará Hasina 2022. Vzhledem k tomu, že téma „bábovka“ bylo známé již dlouho dopředu, v mnoha rodinách se v posledních
měsících zkoušely nejen tradiční, ale i zcela neotřelé recepty.
Do soutěže bylo nakonec přihlášeno
dvacet pět bábovek, opravdu všech chutí a provedení. Známé bábovky třené, kynuté, citrónové, mramorové, ale i bábovky s ovocem, termixem, medem a mnoha
dalšími, často utajenými, ingrediencemi.
Ochutnávání a hodnocení bylo náročné
nejen pro laickou, ale hlavně pro odbornou porotu. Jen zkuste ochutnat dvacet
pět vzorků!
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Peče celá Stará Hasina

A jak to všechno dopadlo?
Laická porota: 1. místo: Gábina Vonková, 2.–3. místo: Pavlína Štolcová a Jana Burianová.
Hodnocení odborné poroty ve složení –
starosta města Petr Kapal, Jana Sládková
a Hana Svobodová: 1. místo: Ivana Hamplová, 2. místo: Vlasta Tuláčková, 3. místo: Marcela Jelínková. Cena za originalitu: Jaromír Líbal (slaná čočková bábovka).
Všichni účastníci se za krásného slunečného dne shodli, že nešlo o vítězství, ale

o to, sejít se, popovídat si a užít si příjemné jarní odpoledne.
Program byl doplněn tvořením pro děti, které zdobily perníčky, skládaly kuřátka
a společně zkrášlily prostor na obci.
Děkujeme Janě Horákové za moderování celé akce, odborné porotě za její nelehkou práci, Marcelce Indrákové za organizaci, soutěžícím za jejich velikou snahu,
a hlavně všem za příjemně strávené odpoledne.
Ing. Vlasta Tuláčková

Kulturní a společenské akce

Vpravo dole vítězná medová bábovka. Základ: domácí vajíčka a med z Hasiny
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Počasí

Z

Mírná a větrná zima předznamenala počínající sucho

ačátek nového roku se ohlásil nadprůměrnými teplotami a občasnými dešťovými přeháňkami. Vydatnější srážky jsme zaznamenali v úterý
4. ledna, kdy napršelo bezmála 14 mm.
Poté se začalo znovu ochlazovat a teploty klesly k hodnotám typickým pro toto
období. O víkendu (8. a 9. ledna) se objevil i sněhový poprašek, ten se však udržel sotva do poloviny následujícího týdne.
Další sněhová nadílka (v neděli 16. ledna)
nevydržela ani do pondělního rána, kdy se
také rozfoukal silný nárazovitý vítr. V následujícím týdnu panovalo proměnlivé počasí, ve čtvrtek (20. ledna) přišly sněhové
plískanice, další sněhová nadílka pak dorazila v noci na sobotu. Rozpadající se teplotní rozhraní nad střední Evropou však už
během víkendu přineslo oblevu a ovlivňovalo charakter počasí i v následujícím týdnu. Obloha zůstávala vesměs zatažená, občas se objevilo mrholení, teploty zůstávaly
i přes noc nad nulou. Silný vítr pak sužoval v závěru měsíce celé Česko, v nárazech
u nás dosáhl téměř 87 km/h, žádné škody
však nenapáchal. Co do množství srážek
se pak leden se svými 50,8 mm zařadil mezi měsíce s jejich nadprůměrným úhrnem.
I první únorová dekáda byla vesměs větrná a deštivá, a i když teploty neklesaly
pod nulu, pocitová teplota byla kvůli silnému nárazovitému větru mnohdy i téměř
o 10 stupňů nižší. Závan předjaří jsme okusili ve čtvrtek 10. února, kdy při slunečném počasí teplota vyšplhala v odpoledních hodinách až k 13 °C, hned druhý den
se ale ochladilo, přidal se znovu čerstvý vítr a déšť. Nadcházející víkend byl slunečný
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Sníh, který napadl v noci na sobotu 22. ledna, neměl dlouhého trvání
s maximy kolem 8–10 °C, v noci pak teplota klesala k -2 °C. Následující týden byl
opět větrný, přes naše území se přesouvaly jednotlivé frontální systémy a ve čtvrtek
17. února zasáhl znovu celé území republiky velmi silný severozápadní až jihozápadní vítr, který u nás v nárazech dosahoval
přes 90 km/h. Hasiči už během dopoledne
odstraňovali spadlý strom přes silnici na
Tuchom, vpodvečer pak u Žitovlic. Vítr také narušil statiku komína v č. p. 216 v Tyršově ulici, takže jej hasiči museli strhnout.
Od 17.00 do 18.30 došlo k výpadku dodávky elektrické energie. Čerstvý a silný vítr
nepolevoval ani v následujících dnech, teprve ve středu 23. února začal slábnout.
Teploty byly po celý únor nadprůměrné,
avšak vzhledem k silným a téměř neustá-

lým větrným poryvům odpovídala pocitová teplota průměrným hodnotám typickým pro toto období, nebo byla dokonce
i nižší. Celkový úhrn srážek za únor byl
vzhledem k dlouhodobému srážkovému
normálu slabě podprůměrný (25,4 mm).
Únor byl také podle Českého hydrometeorologického ústavu nejteplejším měsícem
letošní zimy. A teplých zim přibývá, za posledních 11 let nebyla podle meteorologů
teplotou podprůměrná ani jediná zima.
Na přelomu února a března k nám začal
proudit chladný arktický vzduch ze severovýchodu a teploty v nočních hodinách
klesaly až téměř k -8 °C. Přes den panovalo
většinou slunečné počasí, jen první březnový víkend byl podmračený. Noční teploty zůstávaly až do poloviny března pod bo-

Počasí

Bučický rybník, 13. února 2022
dem mrazu, denní teploty však už v závěru
první březnové dekády stoupaly i k 13 °C.
Pocitovou teplotu však znovu snižoval čerstvý vítr, který také značně vysoušel půdu,
takže na mnoha místech bylo patrné počínající sucho. To příliš nezmírnil ani déšť
z úterý na středu 16. března, kdy spadlo
5 mm srážek. Studený byl i přes celoden-

ní jasnou a prosluněnou oblohu předposlední březnový víkend (19. a 20. března),
až o 7 stupňů totiž opět snižoval pocitovou
teplotu čerstvý a nepříjemně chladný východní vítr. S příchodem nového týdne
však propuklo naplno jaro. Obloha zůstala
po celý týden téměř bez jediného mráčku
a odpolední maxima šplhala až k nadprů-

měrným 24 °C, minima v noci však klesala i pod nulu. V samém závěru měsíce
však přišel návrat do zimy, do Česka začal
proudit původem arktický vzduch a prudké ochlazení s sebou přineslo pokles teplot
až o 15 °C a také potřebné srážky.
Viktor Dobrev

Přehled teplot v období od 1. ledna do 31. března
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Zdroj teplot: vlastní měření autora
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Školní zpravodajství

V uplynulém období naši školu vzorně reprezentovali: Isabela Blažková (2. třída) v okresním kole recitační soutěže Dětská scéna 2022
vybojovala postup do krajského kola v Kolíně, Adam Volek (9. třída) postoupil do třetího kola soutěže Hledáme mladého chemika a Barbora
Nováková (7. třída) zvítězila ve své kategorii v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce. Děkujeme.

Poučení i zábavu nabídla v úterý 29. března žákům páté, šesté a deváté třídy liberecká iQLANDIA
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Školní zpravodajství

Ve čtvrtek 24. února deváťáci virtuálně navštívili Jadernou elektrárnu Dukovany

Žáci páté a šesté třídy absolvovali v pátek 25. března projektový den s 3 D tiskárnou
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M

Roman Myška: Je pro mě radostí s vámi spolupracovat

usím se přiznat, že tělocvik ni‑
kdy nebyl mým zvlášť oblíbeným
předmětem. Ale ukázkovou hodi‑
nu s trenérem Romanem Myškou jsem nafo‑
tit do školního archivu šel. Druháci se v pod‑
statě nezastavili, ale hodinu si užili – dokonce
tak, že chtěli pokračovat i přes přestávku. A já
uznávám, že takový tělocvik by bavil i mě…
Jak jste se dostal ke sportu, kterým jste
začínal?
Vyrůstal jsem na vesnici – v Lovčicích
u Chlumce nad Cidlinou, takže jsme od malička s kamarády hráli fotbal, hokej, tenis –
tak, jak to na vesnicích bývalo. Nikdo nás
do ničeho nenutil, bylo to spontánní a přirozené. Fotbal má v Lovčicích dlouholetou
tradici, takže jsem pochopitelně začal od
šesti let hrát za místní Sokol a bylo rozhodnuto. Stala se z toho celoživotní záležitost.
Dosáhli jste s lovčickým fotbalem nějakého většího úspěchu?
Asi to byl postup do okresního přeboru,
to byla tenkrát velká událost…
Nyní jste ale trenérem v Poděbradech…
Ano, a za úspěch považuji postup našeho družstva dorostu Bohemie Poděbrady do divize. Zúročili jsme tak několikaletou koncepční práci. Myslím, že i současné
mužstvo starších žáků Bohemie si vede velmi dobře – hraje o špičku tabulky krajského přeboru. Tyhle kluky jsem začal trénovat již od mladší přípravky.
Sledujete i rožďalovický fotbal?
Ano, ale v klubu FC Trnavan Rožďalovice
jsem zatím nebyl. Plánovali jsme návštěvu

nejmenších fotbalistů, tzv. předpřípravku,
ale nakonec z toho sešlo. Pokud bude zájem
a někdo mě pozve, rád do klubu přijedu ke
kterékoli mládežnické kategorii.
Jak dlouho spolupracujete s naší školou?
Poprvé jsem školu v Rožďalovicích navštívil v březnu 2019 a od té doby jsem zde
byl už čtyřikrát. Spolupráci musím jenom
pochválit. Pracuji jako GTM trenér Fotbalové asociace České republiky (FAČR) pro
okres Nymburk. Zkratka GTM znamená
Grassroots trenér mládeže.
Můžete prosím vysvětlit, co to znamená?
Jedná se o projekt FAČR, který podporuje amatérský fotbal obecně, ale největší prioritou mojí práce jsou návštěvy v klubech
u mužstev mládeže a ukázkové tréninky
pro všechny mládežnické kategorie. Další důležitou činností jsou ukázkové hodiny
tělesné výchovy v základních i mateřských

školách zaměřené na všeobecnou pohybovou průpravu dětí. Snažíme se tímto způsobem inspirovat trenéry a učitele (učitelky) a zároveň doporučit cestu, jak s dětmi
pracovat, aby se zlepšovaly. Na co se v té
konkrétní věkové kategorii zaměřit, co
upřednostnit, na jakých principech založit tréninkový proces apod. Činností, které
moje působení zahrnuje, je daleko více, ale
tyto jsou stěžejní.
Bude Vaše práce v Rožďalovicích pokračovat?
Pevně věřím, že ano. To, co jsem viděl
a zažil ve zdejší ZŠ a MŠ je pro mě nejpříjemnějším překvapením za dobu, co v tomto projektu pracuji. A to jsem jeho součástí
od počátku, tedy od srpna 2018. Po poslední návštěvě jsem paní ředitelce napsal toto:
„Dlouhou dobu přemýšlím o tom, co napsat
ředitelce, učitelkám, vychovatelkám, asistentkám, kuchařkám (bohužel, uklízečky
ještě neznám) základní i mateřské školy,
které se s takovým zájmem, vervou, chutí a zápalem snaží o to, aby bylo o jejich žáky postaráno po všech stránkách, jak to
jen nejlépe jde. Vy všichni jste jednoznačně příkladem toho, že když se alespoň trošku chce, tak to jde. Jeden můj kolega říká:
Buď máš výmluvy, nebo výsledky. Myslím,
že vy všichni jste zdárným příkladem těch
výsledků. Je pro mě radostí s vámi všemi
spolupracovat. Kromě slov, jako jsou úcta,
radost nebo respekt, mě bohužel nic jiného
nenapadá. Přeji vám všem hodně úspěchů
ve vaší mnohdy nelehké práci.“
Připravil Jiří Rejsek
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Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
Škola pro život

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
v úterý 12. dubna 2022
14.00 – 16.00
v budově základní školy
S sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte,
tužku a pastelky.
Náhradní termín: čtvrtek 21. 4. 2022
14.00 – 15.00
Těšíme se s Vámi a Vašimi dětmi
na viděnou při slavnostním zápisu.
19

Zápisy z rožďalovických kronik

V

roce 1922 zasáhla mladou republiku
hospodářská krize. Průmyslová výro‑
ba se oproti předcházejícímu roku sní‑
žila o celou čtvrtinu. Jen během podzimu
vyhlásilo bankrot 80 velkých průmyslových
a obchodních podniků. Rostlo sociální napě‑
tí a jedním z důsledků této krize byl i zdařilý
atentát na tehdejšího ministra financí Aloise
Rašína spáchaný anarchokomunistou Jose‑
fem Šoupalem 5. ledna 1923.
Aloisi Rašínovi nelze upřít velkou zásluhu
na samotném zavedení československé měny,
jeho snaha o udržení silné koruny však ochro‑
movala československý export a pády těchto
podniků vedly k růstu nezaměstnanosti. Ra‑
šín též škrtal sociální dávky a snížil platy ve
státní sféře, čímž si vysloužil i nenávist mé‑
ně majetných vrstev a rovněž levicových po‑
litických stran.
Jaké byla nálada obyvatel v našem městě
v tomto roce se z kronikářských zápisů Josefa
Havelky příliš nedozvíme, proto je doplňuje‑
me ještě záznamy Marie Veselé. Tato místní
„lidová“ kronikářka zaznamenávala událos‑
ti v našem městě zhruba od počátku 20. sto‑
letí až do září 1946, zřejmě jen pro sebe, „do
šuplíku“. Její pohled na zdejší dění je však
mnohdy silně katolicky akcentován.

Rožďalovice v roce 1922
Zavedení elektrizace města

Krádež ve hřbitovní kapli

Ve schůzi dne 21. února obecní zastupitelstvo se usneslo, že v obci zavede se elektrizace a že stavbu elektrické sítě provede
obec ve své režii. Dne 4. listopadu byla zadána stavba sekunderní sítě firmě Bartelmus a Donát v Brně za 146 000 Kč. Stavělo se ale mnohem později a až v roce 1925
se to dodělalo a náklad se zvýšil o vícepráce. Za stavbu sítě zaplatila obec firmě Bartelmus a Donát 303 547 Kč, firmě Bedřich
Keller v Mladé Boleslavi 100 000 Kč. Staviteli Václavu Šimáčkovi v Rožďalovicích za
postavení dvou transformátorů 17 746 Kč.
Později za prodloužení sítě do nové čtvrti
města při silnici k Podlužanům firmě Škoda v Plzni 17 491 Kč a za prodloužení sítě
k Podolí 6068 Kč. Celkem stálo celé zařízení elektrické sítě 454 852 Kč.

V noci z 19. na 20. července vloupal se neznámý pachatel do hřbitovní kaple tím
způsobem, že vyřízl dolení výplň dveří
a odcizil z ní rochetku, oltářní prostěradlo,
prázdné tabernakulum a kropicí konev.
Pak výmáčknul okno v pitevně na hřbitově, kdež odcizil psací stolek, dvě židle, provazy a bílé plátno. Vše naložil na kolečko,
které odcizil na hřbitově, a odvezl vše směrem k Bučici. Zůstal nevypátrán.

Stavba silnice do Podolí
Dne 17. května bylo započato se stavbou
silnice z Rožďalovic do Podolí a byla ukončena v roce 1923. Náklad činil 78 983 Kč.

Založení Orla
Dne 29. června 1922 byla zde založena tělocvičná jednota československého Orla.

V letech 1922–1925 probíhala elektrifikace města – sloupy elektrického vedení v Obůrce
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Pátrání po uprchlých
vojenských trestancích
Dne 22. září došlo na zdejší četnickou stanici telegrafické sdělení, že uprchlí vojenští trestanci Alois Kopřiva a Josef Žák
vulgo Frcek z blízkého Podolí zastřelili
z vojenské pušky u Mladotína lesního hajného Václava Kocánka a že prchají směrem k Rožďalovicům. Od té doby až do
2. října byla kolem Rožďalovic četnictvem
okresu jičínského, poděbradského, mladoboleslavského a mnichovohradišťského, též za pomoci vojska po jmenovaných
vrazích usilovně pátráno.
Dne 4. října vrah Žák, vydávající se za
Pavla Kretbu ze Semčic, po spáchání krá-

Zápisy z rožďalovických kronik
deže ve Vestci u Křince byl četnictvem
z Ronova – Oskořínku i s odcizenými věcmi zatčen a do vojenské trestnice v Terezíně dopraven. Žák byl porotním soudem
v Mladé Boleslavi dne 17. a 18. května 1923
ku trestu smrti provazem odsouzen, kterýžto trest byl mu cestou milosti změněn
na doživotní žalář. Ten odpykává si v Kartouzích.

Zavedení autobusové jízdy
V roce 1922 počal jezditi poštovní a dopravní autobus Rožďalovice – Libáň – Jičín.

Postavení nové bednárny
V tomto roce postavil bednář Václav Ferda
na svém pozemku za dráhou továrnu na
sudy a obytné stavení čp. 321.

Zasazení lípy Masarykovy
Dne 4. prosince konalo se zasazení lípy
Masarykovy před budovou obecné školy dívčí za účasti školní mládeže místní
a menší účasti občanstva. Lípa Masarykova zasazena jako protějšek v roce 1919
zasazené lípy svobody, která původně zasazena byla asi 20 metrů rovně před vchodem do budovy dívčí školy.
Tato lípa svobody byla však 1. prosince 1922 na základě usnesení obecního zastupitelstva přesazena z původního místa
asi o 10 metrů blíže k budově školní. Usnesení toto stalo se totiž na žádost komitétu
pro postavení pomníku Mistra Jana Husa,
který měl původně určené místo v parku
před kostelem, ale později pak před dívčí školou.
Mnozí občané s tím však nesouhlasili,
a dokonce někteří se pokusili v noci z 2.
na 3. prosince 1922 lípu svobody zase dáti na její původní místo. Ale byli při tom
zpozorováni službu konajícím ponocným,
který jim v tom úmyslu chtěl zabrániti. Povstal křik a hádka, přispěchali lidé z hostinců a došlo bohužel k nepěknému výstupu a sporu, ano, i k násilí, což mělo za
následek i soudní dohru v Libáni.
Opětnému přesazení lípy bylo zabráněno, lípa svobody zůstala již na svém místě,
kde stojí dodnes, a proti ní byla pak 4. prosince zasazena lípa Masarykova.
Litovati jest, že místo klidného spolužití občanského v popřevratové době někteří jednotlivci vyvolávali místní rozbroje,
a v tomto případě použili k tomu dokonce
i posvátné lípy svobody a zneužili i světlé
památky Mistra Jana Husa.

Zasazení lípy
Čechovy
V parku před kostelem
(nyní před pomníkem
padlých) je třetí památná
lípa zvaná Čechova, zasazená v úmrtním roce
(1908) básníka Svatopluka Čecha. Vsazena byla
mládeží školní za vedení učitele Josefa Matějky.

Otevření městské
knihovny
Dne 20. prosince 1922
otevřena zde byla veřejná
městská knihovna a čítárna, která již v červenci 1919 byla zřízena, ale
dosud nebyla používána.

Cena životních
potřeb
Cena životních potřeb
vzhledem k roku 1921
stoupla. Obilí prodávati se mělo dle stanovené Procesí k soše sv. Jana Nepomuckého v Zámostí. Roku 1925
ceny vládou za 190 Kč, vláda zrušila tento svátek jako den pracovního klidu
leč prodávalo se za ceny dvojnásobné: 1 kg chleba o žních stál daní. Proti vysokým výměrům podávány
v Rožďalovicích 4,10 Kč, houska 33 halé- rekursy. K přímým daním se připočítávařů, 1 kg hovězího masa 24 Kč, vepřového la 400% přirážka, ohromovala výše daně
28 Kč, máslo 48 Kč. Oblek pánský lepší z obratu. Obchodníci se vzpírali platit tak
1000–1200 Kč, boty 240 Kč.
velké daně, proto přišla do Rožďalovic od
Cena naší koruny stoupla, a to ze 6 fran- berní správy z Jičína komise, která revidoků švýcarských za 100 Kč, na 13,50 franků vala zásoby zboží, účty, nákladní listy atd.
za 100 Kč. Zato v okolních státech, kde se za celý rok. Následkem toho, že naše kopeníze tiskly, cena jejich klesala. V srpnu runa platila za hranicemi čím dále tím
1922 platilo se za 100 Kč 2160 marek ně- více, nakupovalo se levně cizí obilí a námeckých, 136 000 korun rakouských, sledkem toho cena mouky a moučných
18 100 marek polských a za 1 Kč 59 442 výrobků klesala. Tím ale trpělo rolnictvo
moskevských rublů.
a obchodníci moukou a obilím, neboť prodávali s velkými ztrátami.

Ze zápisků Marie Veselé

Srážka z učitelských platů,
Vysoké daně
V lednu provedena srážka z učitelských
platů 30% a učinila v učitelstvu zlou krev,
učitelstvo se stavělo proti republice a vychvalovalo staré Rakousko. Dne 2. února
na svátek Hromnic se poprvé učilo. Hned
nato 7. února se přestalo učit pro kruté
mrazy (až -29 °C) a nedostatek uhlí. Po celé republice vypukla stávka horníků.
Mezi poplatnictvem nastala velká nespokojenost následkem vypsání vysokých

Svátek sv. Jana Nepomuckého
Dne 15. května zdejší Sokol bez souhlasu
všech svých členů a jen několik jedniců zaplavilo město letáky vyzývající členy, aby
nebyl svěcen svátek sv. Jana Nepomuckého, ale aby se vymohl 6. červenec (upálení Mistra Jana Husa). Nikdo jich skoro neuposlechl, naopak konáno procesí k soše
do Zámostí za nebývalé účasti.
Připravil
Viktor Dobrev
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Z Rybářské kroniky

Léta 1971 a 1972
Rok 1971
U příležitosti 25. výročí založení rybářské organizace Rožďalovice udělil Oblastní výbor rybářského svazu Praha předsedovi Františku Kořínkovi čestný odznak
III. stupně „za záslužnou a obětavou práci v rybářství“.
Na počest 50. výročí založení Komunistické strany Československa udělil Ústřední výbor rybářského svazu Praha naší rybářské organizaci čestný odznak III.
stupně.
V květnu byly odznaky předány našemu předsedovi a jméno Místní organizace Rožďalovice zveřejněno v časopise Rybářství 8/1971.
Neustálé žádosti o upřesnění revíru Mrlina 2 na Kopidlensku vyvrcholily v polovině března osobní návštěvou hospodáře
Zdeňka Nechánského a jeho zástupce Jana Nováka na Ústředním výboru Českého
rybářského svazu v Praze. Bylo přislíbeno
celou záležitost řešit.
Naši rybáři se smířili se skutečností, že
na rybnících v Kopidlně hospodaří rybářská organizace Libáň a na rybníky „Šut-

Léto na Labouni – na snímku člen výboru Václav Bach
rák“ a „Za pilou“ přestali vydávat povolenky. V Kopidlně se však nechtěli smířit
s tím, že nemohou chytat na splavu. Během léta došlo k několika incidentům, kdy
mládež z Kopidlna znepříjemňovala rybolov na splavu házením kamení.

Rybníček v Zámostí na počátku 70. let 20. století
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Tři roky trvající spor mezi rybáři z Kopidlna a Rožďalovic rozhodlo Ministerstvo
zemědělství a výživy České socialistické
republiky dne 29. prosince 1971 zasláním
dopisu, ve kterém upřesňuje rybářské revíry: Vodní nádrž Šutrák a Za pilou v Ko-

Vzpomínka
na rožďalovické kapely,
kapelníky a muzikanty
aneb kdo hrával
v Rožďalovicích

V

Úvodem

příloze Rožďalovicka si dnes z historie
našeho města zavzpomínáme na lidi,
kteří žili mezi námi, měli své zaměstná
ní, své starosti i radosti všedních dnů, a přesto
byli jiní než ostatní. Jako muzikanti dokáza
li rozdávat radost druhým, poznali „prkna, co
znamenají svět“, a jejich heslem bylo: „Když my
pracujeme, ostatní se baví.“
K tomuto tématu se podařilo získat přímo
„historické perly“ – pozvánky na plesy staré
130 let, které dokazují, jak bohatý kulturní život
v našem městě vždy býval.
Velikou vzácností je pozvánka ku plesu z roku
1892, kdy v Rožďalovicích vystoupila Kolínská
hudba Františka Kmocha. Tento známý muzi
kant žil v letech 1848–1912. Kapelu, která dod
nes v Kolíně hraje, založil v roce 1872.
Další vzácná pozvánka na Věneček mládenců
z Rožďalovic pochází z roku 1895 a je na ní uve
dena hudba pana Kužela z Libáně. Tento decho
vý hudební soubor založený v roce 1870 patří
mezi nejstarší nepřetržitě hrající české dechov
ky. Od roku 2000 nese jméno dlouholetého ka
pelníka Václava Kyziváta.

2

N

Dávná historie

ejstarší dochované pozvánky na spole
čenské akce v Rožďalovicích pochází
z konce osmdesátých let 19. století. Je
na nich zvláštní, že ani na jedné není uveden
název hudby ani jméno kapelníka. Možná že
v té době neměly místní hudební soubory svůj

název a říkaly si jen „lidoví muzikanti“, možná
že v té době nebylo zvykem uvádět na pozván
kách název hudebního souboru. Dnes již nezjis
tíme, proč tomu tak bylo, ale je to krásná vzpo
mínka, stará více než 130 let.

3

Dobové pozvánky z 90. let 19. století

První kapela

N

a rožďalovickém hřbitově
se nalézá pomníček kapel
níka Františka Košťáka.
Podle písemných záznamů kro
nikáře Jaromíra Sládka to byl prv
ní kapelník dechové hudby v Rož
ďalovicích.
František Košťák se narodil v ro
ce 1867 v nedalekých Psinicích.
Absolvent vojenské hudební ško
ly uměl hrát na několik nástrojů.
V roce 1892 se přiženil do Rožďa
lovic a založil zde kapelu, ve které
tvořilo základ několik muzikantů
ze Zámostí.
Pro svoji oblíbenost hrávala kape
la Františka Košťáka často v Nym
burce, a dokonce před první světo
vou válkou nahrála v Praze několik
nahrávek pro Gramofonové závody
Praha. František Košťák umírá ve
věku 53 let v červnu roku 1920.
Více informací se o tomto hudeb
ním souboru nedochovalo.

∼
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Hudba Antonína Chromovského

D

ruhou dechovou kapelu založenou
v Rožďalovicích v první polovině de
vadesátých let 19. století vedl kapel
ník Antonín Chromovský, narozen v květnu
1867. Pozvánka na ples místního sboru dob
rovolných hasičů dne 17. února 1895 tuto sku
tečnost potvrzuje.
Začátkem dvacátého století byli velkými or
ganizátory různých plesů a zábav v Rožďalo
vicích členové Sokola. Dá se předpokládat,
že na většině těchto akcí účinkovala hudba
Antonína Chromovského, velkého příznivce
Sokola. V dochovaném zápisu o činnosti té
to organizace je zaznamenáno: „11. červen
ce 1909 – koncert hudby pana Chromovské
ho v restauraci Na Vinárně. Účast 36 bratří,
11 sester a 40 hostů.“
První světová válka přerušila veškerý kul
turní život. Krátce po jejím skončení kapel
ník Antonín Chromovský v listopadu 1920
umírá. Dnes již můžeme jen spekulovat nad
skutečností, proč kapelníci Košťák i Chro
movský zemřeli ve stejném roce, a dokonce
oba ve věku 53 let.
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Hudba Josefa Chromovského

K

apelu po zemřelém Antonínu Chromov
ském převzal jeho syn Josef, naroze
ný v březnu roku 1892. Absolvent Praž
ské hudební konzervatoře úspěšně pokračoval

ve vedení souboru. Dochovaná fotografie z ro
ku 1930 dokládá, že v té době měla kapela 27 čle
nů a mohla si dovolit hrát veškerý hudební žánr,
jak je patrné z reklamy z roku 1933.

7

P

Kapela Antonína Svobody

ravděpodobně po úmrtí kapelníka Fran
tiška Košťáka v červnu 1920 zakládá novou
kapelu v Rožďalovicích Antonín Svoboda.
Narozen v prosinci 1877, povoláním zedník, hrál
na klarinet. Je písemně doloženo, že si od roku
1920 platil „poplatek na úmrtní fond“ u Svazu ka
pelníků v Praze. (Svaz zanikl v roce 1942.) Nej

starší dochovaná pozvánka na ples, kde účinku
je hudba Antonína Svobody, je z 5. ledna 1921.
Tento hudební soubor musel být velmi oblí
bený, což dokazují dochované pozvánky z ro
ku 1922, kdy Svobodova kapela hrála v sobo
tu 4. února na plese v Rožďalovicích a v neděli
5. února ples na Hasině.

Fotografie kapely Antonína Svobody byla pořízena v roce 1938, dochovala se i jména muzikantů.
Zleva stojí: Josef Veselý, Josef Kumstýř, Josef Karel, Josef Holý, Antonín Svoboda ml., Josef Svoboda,
Emil Láska, Josef Brada, Antonín Nechánský a Antonín Svoboda st. – kapelník.
8
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ako zajímavost lze uvést zápis kronikáře
Františka Havelky z roku 1934, v němž za
znamenal další jméno rožďalovického ka
pelníka Františka Procházky. O tomto muzi
kantovi ani jeho kapele se nedochovaly žádné
informace.
Druhá světová válka na šest let přerušila kultur
ní život, a tak jediný zápis v kronice našeho měs
ta o činnosti kapely zanechal kronikář Vojtěch

Vavrouš: „Dne 3. ledna 1942 měl pohřeb pytlák
Štěpán Kutmon zastřelený v sebeobraně štábním
strážmistrem Chamrou. Pohřeb byl občanstvu
zakázán. Přijel autobus s 15 četníky a žádnému
nedovolili na hřbitov jít, jen příbuzným. Hudba
sice hrála, ale muzikanti stáli před hřbitovem na
silnici a zahráli pytláckou píseň Jednou večer při
měsíčku a píseň Vy zelený hájové, a tak byl pytlák
Kutmon pohřben.“

P

Doba poválečná

o osvobození v květnu 1945 se u rož
ďalovických kapel všechno zásad
ním způsobem změnilo. Kapelník
Josef Chromovský odchází v létě 1945 do
Karlových Varů, kde se stává členem Lázeň
ského orchestru. O jeho dalším životě nám
nejsou známy žádné informace. Jeho kape
lu, i když s daleko menším počtem muzi
kantů, než měla ve třicátých letech, přebírá
Václav Karel, vojenský gážista ve výslužbě
a učitel hudby, narozený v roce 1891.
V poválečných letech předává vedení své
kapely tehdy již 70letý Antonín Svoboda
svému synovi.
Antonín Svoboda ml. se narodil v červnu
1902. Povoláním pokrývač hrál na trom
bón v kapele svého otce od jejího založe
ní v roce 1920. Jako všestranný muzikant
hrál od třicátých let na varhany v rožďalo
vickém kostele a později i v kostele v Ži
tovlicích. Z tohoto důvodu Svobodova ka
pela často doprovázela zemřelé na jejich
poslední cestě. Dokazují to i snímky z let
1938 a 1955.
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ZAČÁTEK KONCE DECHOVEK
Populární taneční hudba – to byl nový trend hu
debního žánru, který začal dominovat v pade
sátých letech 20. století a odsunul dechové hud
by do pozadí. Ty začaly být využívány jen při
prvomájových průvodech či při oslavách, které
byly spojeny s průvodem, a při pohřbech.
V polovině padesátých let rozpouští svoji ka
pelu Václav Karel a krátce nato i Antonín Svobo
da. Tím končí slavná éra dvou dechových kapel,
které několik desetiletí ovlivňovaly kulturní ži
vot v Rožďalovicích. Antonín Svoboda st. zemřel
v listopadu 1957, Antonín Svoboda ml. umírá
v květnu 1964. Václav Karel zemřel v roce 1970.

Antonín Svoboda st.

NOVÁ DECHOVÁ HUDBA
V ROŽĎALOVICÍCH
Z muzikantů, kteří chtěli nadále hrát, vznikl
nový dechový soubor v roce 1957 a jeho vedení
se ujal kapelník Josef Holý z Hasiny. Trumpe
tista narozený v lednu 1913 hrál od třicátých let
v kapele Antonína Svobody. Snímek z 1. máje
1959 dokládá, že vznikl nový 15členný hudeb
ní soubor.
TANEČNÍ HUDBA
Nejpopulárnější hudební soubor, který se v prů
běhu padesátých a šedesátých let tomuto hu
debnímu žánru věnoval, byla Spolana Křinec.
Tato kapela se ve své době stala ikonou moder
ní hudby a v našem okolí odehrála desítky ple
sů i zábav.
O jejím vystoupení v Rožďalovicích je uveden
záznam v rybářské kronice. Dne 18. února 1956
pořádal Lidový rybářský spolek karneval na
sále radnice, kde hrála právě Spolana Křinec.
Vstupné bylo 8 Kčs a hudbě za její účinkování
rybáři zaplatili 1500 Kčs. Svoji činnost Spolana
ukončila v roce 1968.

Antonín Svoboda ml.

První máj 1959. Horní řada zleva: Jiří Kořínek, Karel Erben, Zbyněk Miclík. Prostřední řada zleva:
Josef Veselý, Novák, Karel Nožička, Košťálek, Václav Kučera, Šuk. Dolní řada zleva: Stanislav Trejbal, Josef Karel, Václav Horčička, Josef Holý – kapelník, Bohumil Karel a Josef Brada
12

Spolana Křinec v roce 1955

Spolana Křinec v roce 1965. Zpěv: Vohnoutová, Kořínek. Saxofony zleva: Pšenský, Hrouda, Kotek,
Havlas, basa: Pek, trumpeta: Maňák, trombon: Veselý
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KAPELNÍK Z ROŽĎALOVIC
V roce 1950 se do Rožďalovic při
stěhoval Josef Čech, absolvent
vojenské hudební školy, naro
zený v roce 1931. Hrál na trom
bón u vojenské posádkové hud
by v Milovicích. Později se stal
technikem u telefonních spojů.
Josef Čech založil v roce 1961 ta
neční hudební soubor Osvětové
besedy Oskořínek (OB). Během
šedesátých let odehrála jeho ka
pela na Oskořínsku, Křinecku a Rožďalovicku
desítky plesů a zábav.
Na jaře roku 1968 nastudoval divadelní spolek
Melantrich zpěvohru Muziky, muziky za dopro
vodu hudby Josefa Čecha. Divadelní hra pojed
návala o životě známého kapelníka Františka
Kmocha a pro velký úspěch se dvakrát hrála
v Rožďalovicích, jednou v Křinci a na Loučeni.

Hudební soubor OB Oskořínek
ukončil svoji činnost v květnu
1970.
Koncem roku 1970 dostává Jo
sef Čech nabídku hrát v orches
tru Jazz studio ZOM Nymburk.
Dochovaná pozvánka na 22. led
na 1972 dokládá jedno z prvních
vystoupení „Zomky“ v Rožďalo
vicích, které zprostředkoval Jo
sef Čech. V následujících letech
se vystupování tohoto nymbur
ského orchestru v Rožďalovicích stalo pravidel
ností. Jako výborný muzikant pomáhal i při vy
stupování dechové hudby Josefa Holého. V roce
2011 odchází Josef Čech z Rožďalovic za svojí
dcerou do jižních Čech. Zemřel v lednu 2020 ve
věku 89 let. Po jeho úmrtí zveřejnily jeho dcery
vzpomínku na svého otce v Rožďalovicku 1/2020
na straně 35.

Na fotografii z roku 1967 je hudební soubor OB Oskořínek zachycen na přehlídce hudeb v Nymburce.
První řada zleva: Josef Bobek, Václav Fučík, Josef Mejstřík. Druhá řada zleva: Josef Nožička, Václav Horčička, Josef Čech – kapelník. Basa: Jan Vinecký, kytara: ???, bicí: Václav Bitner
14
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Kapela Rytmus JZD Podchotucí na snímku z 5. března 1977. Zleva sedí: Stanislav Veselý, Vladimír
Šlemr, Josef Nožička, Vladimír Sádlo, Jiljí Pek – kapelník, Miroslav Tomíček a Zdeněk Svoboda

HUDEBNÍ SOUBOR RYTMUS
Po rozpadu kapely Spolana v roce 1968 a násled
ném zániku kapely OB Oskořínek v roce 1970 zalo
žilo několik muzikantů začátkem roku 1971 nový
hudební soubor Rytmus JZD Podchotucí Křinec.
Jeho vedení se ujal učitel základní školy v Křin
ci Jiljí Pek, narozený v únoru 1915. V průběhu let
se v této kapele vystřídalo několik muzikantů, ale
základ vždy tvořili členové z Rožďalovic a Křince.
Celých 25 let rozdávali radost v našem okolí na
různých plesech i dalších akcích.
V Kronice města Rožďalovic je k roku 1981
tento zápis: „V tomto roce se konaly čtyři plesy.
Myslivecký, požárnický, chovatelský – na všech
hrála hudba JZD Křinec. Na plese SRPŠ hrála
hudba ZOM Nymburk.“

V roce 1986 převzal vedení Rytmusu Zdeněk
Svoboda z Rožďalovic. Muzikant narozený v čer
venci 1929, který hrával mnoho let v Jičíně, vedl
křinecký soubor dalších deset let. Přibývající lé
ta donutila muzikanty této kapely ukončit čin
nost v roce 1995.
Jako první ze souboru Rytmus zemřel v září
1995 Stanislav Veselý. Bývalý kapelník Jiljí Pek
umírá v listopadu 1998.

16

Kapela Rytmus v roce 1980. Zleva sedí: Josef Nožička, Jiří Procházka, Vladimír Šlemr, Vladimír Sádlo,
Jiljí Pek a Josef Hrdý
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DECHOVÁ HUDBA JOSEFA HOLÉHO
Od svého založení v roce 1957 působil tento hu
dební soubor na Rožďalovicku a v okolních ob
cích hlavně jako doprovod zemřelých na jejich
poslední cestě. Dále hrával na prvomájových
průvodech v Rožďalovicích, lampionových prů
vodech při oslavách vítězství 9. května a maškar
ních průvodech, které byly v šedesátých letech
v našem městě pravidelně pořádány. Nedocho
valy se žádné informace o skutečnosti, proč od
roku 1966 hudba Josefa Holého začala na prvo

májovém průvodu hrát ve Křinci a jejím zřizova
telem se stalo JZD Podchotucí – Křinec.
Zde v Rožďalovicích od roku 1966 do roku 1975
hrála při prvomájových průvodech dechová hud
ba Lidové školy umění Nymburk. V letech 1977
až 1981 vyřešily Rožďalovice a Křinec 1. máj vzá
jemnou dohodou. Hudba Josefa Holého ráno od
8 hodin zahrála na průvodu ve Křinci a od 10 ho
din v Rožďalovicích. Od roku 1982 organizátoři
prvomájového průvodu v našem městě používali
reprodukovanou hudbu z místního rozhlasu.

Hudba Josefa Holého doprovází v neděli 16. května 1971 na poslední
cestě 18letého Zdeňka Motejla ze Zámostí. Na snímku jdou zleva:

Stanislav Trejbal, Josef Veselý, Josef Nožička, Josef Kumstýř, Josef
Pintera, Vladimír Šlemr, Jan Vinecký, Josef Holý, Bohumil Karel, Václav
Fučík, Jiří Kořínek. V zákrytu zůstali: Josef Kutmon a Karel Erben
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VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE Ve druhé polovině sedmdesátých let bylo nutné nedostatek dechových
muzikantů řešit vzájemnou výpomocí. Na fotografii z roku 1976 jsou zachyceni muzikanti z Rožďalovic při vystoupení dechové hudby Sadská při pohřbu

Druhá fotografie je z roku 1977 při otevírání kulturního domu v Košíku, kde muzikanti ze Sadské
vypomáhají dechové hudbě Josefa Holého
19

Před rožďalovickým hřbitovem v roce 1975

Lampionový průvod 8. května 1980
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POSLEDNÍ VYSTOUPENÍ
Dne 8. května 1984 se dvanáct muzikantů zú
častnilo posledního vystoupení dechové hudby
Josefa Holého. Půlhodinový koncert na náměs
tí a odchod lampionového průvodu k pomníku
padlých sovětských vojáků na zdejším hřbito
vě, to bylo naposledy, co kapelník Josef Holý ří
dil svoji kapelu. Zemřel o rok později v prosin
ci 1985.

„Znovuobnovená“ dechová hudba z Rožďalovic
zde dva dny hrála na oslavách tamního hasičské
ho sboru. To bylo naposledy, kdy si všichni spo
lečně zahráli.
VZPOMÍNKA NA PLESY
Hudební žánry se v průběhu 50. až 80. let měnily
rychlým tempem. Populární taneční hudbu vy
střídala beatová hudba, rocková hudba a v osm
desátých letech disko hudba. Pořadatelé tradič
ních „venkovských“ plesů museli hledat kapely,
které zahrají od každého něco.
Kromě již zmíněných hudebních souborů mů
žeme díky dochovaným pozvánkám vzpomenout
na hudby ZK Plastimat Libáň, Ronovanku z Křin
ce, Akord Dobrovice nebo hudební soubor Zá
hornice. Ty všechny si v Rožďalovicích zahrály
a mnohé se pravidelně vracely.

VÝLET NA ROZLOUČENOU
V roce 1991 vedoucí křineckého souboru Rytmus
Zdeněk Svoboda sezval všechny muzikanty, kte
ří hrávali v dechovce Josefa Holého, a organizač
ně zajistil dvoudenní výlet do německého města
Lauta Dorf. Týden před odjezdem se uskutečni
la zkouška a v sobotu 22. června 1991 odjelo auto
busem patnáct muzikantů na území bývalé NDR.

Zleva: Stanislav Veselý, Josef Čech, Josef Kumstýř, Vladimír Sádlo, Zdeněk Svoboda, Jiří Procházka
(v zákrytu), Josef Hrdý, Jan Nožička, Josef Nožička, Jiljí Pek, Vladimír Šlemr, Josef Holý
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Pro připravovanou expozici v městském muzeu sháníme dokumenty o kapelách
a muzikantech v našem městě. Fotografie, pozvánky, plakáty.
Pokud něco vlastníte, prosíme o laskavé zapůjčení.
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HRÁLI DO „POSLEDNÍHO DECHU“ Ve druhé polovině devadesátých let většina muzikantů z bývalé
dechové hudby Josefa Holého a souboru Rytmus zanechala své činnosti ze zdravotních důvodů.
Zdeněk Svoboda v této době utvořil „malou partu“, která hrála na svatbách a různých oslavách až
do roku 2001. Vladimír Sádlo zemřel v únoru 2002, Zdeněk Svoboda umírá v lednu 2009 a Vladimír
Šlemr v červenci 2009.

Č

Závěr

as plynul, léta ubíhala. Muzikanti z Rožďalovic a okolí
postupně odcházeli tam, odkud není návratu. Odnášeli
s sebou nejen své muzikantské umění, ale i vzpomínky
na okamžiky, kdy stáli na podiu a rozdávali radost ostatním.
Dnes jsem v našem městě poslední žijící, který měl mož
nost s některými si osobně zahrát, sbírat od nich zkušenos
ti a poslouchat jejich vyprávění o muzikantském životě. Dí
ky Rožďalovicku se mohu o své vzpomínky podělit s našimi
čtenáři a zanechat zde ucelené pojednání o kapelách, kapel
nících a muzikantech, kteří v Rožďalovicích během 20. sto
letí působili.
Ve svém osobním životě hudebníka jsem mnohokrát vyu
žil zkušenosti získané od rožďalovických muzikantů, ale to je
již historie jiné kapely a jiné vzpomínky, o které se s vámi po
dělím někdy příště.
Jan Nožička
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Z Rybářské kroniky
pidlně zařazuje do revíru Mrlina 3 (MO
Libáň). Tok řeky Mrliny pod sádky v Bartoušově, kopidlenský splav a rybník na Labouni zůstávají v revíru Mrlina 2 (MO Rožďalovice).
V roce 1971 měla rybářská organizace
Rožďalovice 117 členů dospělých a 45 dětí.
Od tohoto roku se dochovaly karty rybníků, které vyplňoval hospodář Zdeněk
Nechánský. Získáváme tím přehled, co
se na jednotlivých rybnících podařilo odchovat.
Na rybníky Nový (Třeboňský) se 16. října
slovilo 152 kusů kapra (353 kg), 330 kusů
lína (110 kg), 30 kusů štiky (20 kg). Na rybníku Na Holi se 30. října slovilo 1030 kusů
kapra (2060 kg), 5700 kusů lína (886 kg),
2700 kusů kapřího plůdku (96 kg) a 14 kusů kapra generála.
Ve dnech 16. a 17. července 1971 došlo
k další velké otravě ryb na řece Mrlině
z drožďárny Libáň. Člen výboru Jiří Severa vedl řízení o náhradě škody.
Odborný posudek vypracoval 6. října
znalec z oboru rybářství a rybníkářství Josef Havelka z Prahy 4. Na základě tohoto
posudku obdržela rybářská organizace náhradu škody ve výši 17 000 Kčs.

Celkový úlovek rybářů činil v tomto roce 3416 kusů ryb o váze 2328 kg.
V květnu se na našem rybářském revíru stala tragická událost. Osmnáctiletý rybář Zdeněk Motejl ze Zámostí šel večer ve
čtvrtek 13. května chytat ryby na rybníček
v Zámostí. Zdeněk v těchto letech trpěl občasnými epileptickými záchvaty. Ten večer na rybách dostal záchvat, spadl do vody a utopil se. Zdeňkův pohřeb se konal
v neděli 16. května.

Rok 1972
Výroční členská schůze se konala v sobotu 18. března v hostinci U nádraží ve Křinci. Z důvodů neustálých otrav řeky Mrliny
je povoleno na hlavním toku lovit ryby celoročně.
Místopředseda Josef Severa převzal
po Josefu Vosečkovi vedení rybářského
kroužku v Rožďalovicích. Josef Voseček
se dlouhodobě léčil se srdcem, v dubnu
1971 podstoupil operaci, avšak krátce poté 10. dubna 1971 umírá ve věku nedožitých 58 let.
Začátkem března vytiskly Středočeské
tiskárny Nymburk „doplněk k rybářskému řádu“ pro revír Mrlina 2 a mapu reví-

ru. Rybáři dostávali doplněk a mapu k povolenkám.
V roce 1971 měla rybářská organizace
Rožďalovice 121 členů dospělých, z toho
tři ženy, 39 členů bylo z Rožďalovic, 58 ze
Křince, 17 z Dymokur a 7 z Kopidlna.
Během roku přišla z Libáňské drožďárny opět otrava ryb. Rybáři obdrželi náhradu škody ve výši 11 000 Kčs, ale z Mrliny se
v těchto letech stala „mrtvá řeka“.
Na revír vysadil hospodář Zdeněk Nechánský 2342 kg kapra a 756 kg lína. Celkový úlovek našich rybářů byl v tomto roce 3942 kusů ryb o váze 3162 kg.
Dne 8. listopadu 1972 zaslal Okresní
národní výbor Nymburk Místnímu národnímu výboru Rožďalovice rozhodnutí o povolení na vyčištění vodní nádrže
v Podlužanech.
Koncem roku zemřel člen výboru a vedoucí rybářského kroužku ve Křinci Jaroslav Novák. Vedení mladých rybářů na
základní škole v Křinci se ujal Vladimír
Sádlo.
Dle účetní uzávěrky zůstalo rybářům na
účtu k 21. prosinci 1972 celkem 23 070 Kčs.
Jan Nožička

Řeka Mrlina počátkem 70. let 20. století v úseku Ledečky – Nové Zámky před provedením její regulace
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Ústav chudých – chudobinec v Rožďalovicích

ústavům lidumilnosti v obcích
náležely chudobince, v kterých
skutečně chudý, neduživý člověk,
mnohdy i mrzák, jenž práce fyzické nebyl
schopen a na svůj denní chléb si vydělat
nemohl, měl aspoň místo, kde hlavu svou
klidně položit mohl a kde v pokoji poslední dny svého života mohl strávit.
Dvorní dekret vydaný 18. prosince 1788
nařizuje, aby města a panství na svých územích zřizovaly ústavy chudých. Na základě tohoto dekretu byl v Rožďalovicích zřízen městský ústav chudých a za otce ústavu
byl ustanoven purkmistr Jiří Nechánský. Založením ústavu byl naplněn obsah dekretu,
ale během krátké doby fungování ústavu zaniklo. Dne 1. listopadu 1831 byl zřízen ústav
chudých pro obvod celého panství s výhradou, že ode všech k tomuto panství náležejících obcí bude finančně podporován. Když
se občané Žitovlic, Pojedí a Zámostí dohodli, že se o své chudé budou starat na vlastní
náklady, ústav chudých panství rožďalovického dne 7. května 1832 byl zrušen. Město
Rožďalovice zřídilo svůj ústav chudých v roce 1834, který však pro slabou finanční podporu roku 1844 opět zanikl.
Když však další výnos podkrajského úřadu Jičínského, veškerým obcím nařídil postarat se o své chudé obyvatele, usneslo se
16. dubna 1853 zdejší zastupitelstvo ústav
chudých obnovit a domácí chudé podpo-

rovat dílem z domácí pokladny chudých
a dílem z dobrovolných příspěvků občanů.
Vyplácení chudým, příslušným do Rožďalovic, se provádělo měsíčně jistou částkou.
Tato částka byla často tak nízká, že žebráci
byli nuceni prosit o almužnu po domech.
P. Vojtěch Levinský, osadní děkan v Rožďalovicích založil 11. listopadu 1761 nadaci
v obnosu 400 zl. k podpoře chudých a zestárlých, která se do roku 1849 rozrostla
na částku 1600 zl. V té době měšťané rožďalovičtí hledali budovu, která by tomuto účelu vyhovovala. Svůj záměr přednesli
i kněžně Heleně z Lobkovic, tehdejší držitelce panství a patronce této nadace. Ta
svěřila do opatrování P. Františku Šorejsovi 190 zl. na stavbu chudobince. Roku 1856
kněžna Helena z Lobkovic zemřela a další
jednání o chudobinci se zastavilo. Teprve
25. března 1882 rozhodl se rožďalovický
rodák Jan Rektorys věnovat svůj dům č. 54
v Rožďalovicích k tomuto účelu.
„Všechno, co máš, rozdej chudým, dle toho jest tato má vůle závětní a darovací listina. Listinou touto zařizuji já Jan Rektorys
samostatný dům chudých, a co náleží, dávám k němu všechno mé jmění.“ Tak začínala poslední vůle Jana Rektorysa, kterou
sepsal a podepsal 7. března 1883. Až do své
smrti, bydlel v tomto domě se „svými chudými“. Ve dvanáctém odstavci jeho poslední vůle se praví: „Žádám snažně, aby pohřeb

Budova chudobince stávala v Rektorysově ulici v místech dnešní prodejny COOP – Jednota
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můj byl jen tak, jako chudého člověka, docela v tichosti, bez hudby a zpěvu a zvonění.
Takový pohřeb katolický budiž mi přán, aby
byl též pohřeb, jako byl život můj.“
Chudobinec poskytoval přístřeší pro katolické mužské i ženské příslušníky města Rožďalovice, svobodné, vdovce, vdovy
i sirotky. Dům měl deset světniček zařízených pro dvě osoby, kapli pro zemřelé,
dvůr a zahradu. Domu chudých přispěli
i další dobrodinci. Páter František Šorejs
vložil do nadace 190 zl., které mu svěřila
kněžna Helena z Lobkovic před svou smrtí, a přidal dalších 50 zl. Františka Hovorková, vdova po nadlesním 30. dubna 1877
darovala 200 zl. Celý dům byl opatřen nábytkem a všemi potřebami pro důstojný
život. Dozor nad chudobincem vykonával
starosta města a místní duchovní správce.
V roce 1954 byl v chudobinci zaveden
elektrický proud a provedeny nejnutnější
opravy. Jedním z dlouhodobých obyvatel
chudobince byl František Kříž zvaný „Bakerka“. Byl vedoucím party pohřebního
ústavu Františka Hazdry a topičem v sále
radnice při zábavách i představeních kina.
V roce 1980 byla provedena demolice
chudobince, aby vzniklo místo pro postavení nové prodejny potravin.
Z dostupných materiálů
zpracoval Rudolf Valeš

Z minulosti Rožďalovic
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Vzpomínka na Marii Hazdrovou

ám v paměti mnoho vzpomínek
na učitele, se kterými jsem měl
štěstí spolupracovat, když jsem
působil na rožďalovické škole. Působení
v tomto městečku bylo v mojí pracovní kariéře zajímavým, a přitom příjemným zastavením, prožitým v kolektivu zkušených
kantorů, až na výjimku žijících v místě,
což je pro učitele příznivá okolnost, zajišťující dobrou znalost nejen žáků, ale i jejich rodin. V posledním čísle Rožďalovicka
vzpomíná pan Ruda Valeš na pana učitele Františka Hazdru, nezapomenutelnou
osobnost zdejších pedagogů a kulturních
osobností. Jeho vzpomínky mne zaujaly,
protože jsem ho sice znal, ale jako učitele na své škole jsem ho nestihl – v té době byl již důchodce. Proto bych rád vzpomínky rozšířil o jeho ženu Marii, o které se
Ruda v článku zmiňuje, takže možná něco
z jeho vzpomínek znovu zopakuji.
Marie Hazdrová, rozená Viková, se narodila 11. srpna 1916 v Nové Pace. Vdala se
v roce 1943 za Františka Hazdru a od roku 1954 působila jako učitelka (stejně jako její manžel František) na zdejší škole.
Bydlela s manželem a dvěma syny v jednopatrovém domě čp. 80 na rohu náměstí do 15. listopadu 1999, později přešla do
místního domova důchodců, kde 16. dubna 2000 zemřela. I když byla v místě zná-

mou osobou jako učitelka češtiny, nikdo se
nijak moc nezajímal o její život před příchodem do Rožďalovic. Syn Fanda, je už
pět let mrtev.
Musím se tedy spolehnout na své vlastní
vzpomínky. Na škole jsme ji jako kolegové
oslovovali Mařenko. V článku je uvedeno,
že odešla do důchodu rok před manželem,
ale ona ještě zdaleka s vyučováním neskončila. Na škole skoro 10 let aktivně, již
jako důchodkyně, učila. A výborně. Jako
ředitel školy jsem si jí velice vážil, protože uměla připravit žáky ke zkouškám, při
nichž pak byli ve většině případů úspěšní
a na danou školu byli přijati.
Paní učitelka má zásluhu na založení
a vydávání místního časopisu Rožďalovicko. První číslo vyšlo v dubnu 1975 a jeho
vydávání pokračovalo nepřetržitě až do
začátku 90. let. Původně to byl měsíčník
formátu A 4. Smyslem jeho vydávání bylo informovat o dění ve městě a připojených obcích. Přinášet zprávy nejen z politického, ale i společenského, kulturního
a sportovního života Rožďalovic a jeho
okolí. Text se psal na „blány“ a rozmnožoval v kanceláři místního národního výboru
(MNV) na ručním cyklostylu. V rámci pracovní výchovy pak na MNV skupina žákyň
pod vedením paní učitelky časopis stránku po stránce poskládaly a sešívačkou

svázaly. Časopis se prodával v novinovém
stánku před budovou MNV na náměstí. Zájem o něj byl velký a každé z čísel bylo brzy vyprodáno. Paní učitelka Hazdrová časopis redigovala, sháněla do něj příspěvky
od místních organizací, dbala o jeho jazykovou správnost. Mě přitom jako zpravodaje z místní školy nevynechala a já se tak
naučil psát do regionálního tisku.
Vozil jsem čísla ukázat do Kopidlna a tlačil na místní představitele tak dlouho, až
se podařilo založit po vzoru Rožďalovic podobné místní noviny i tam. A tak díky Marii
Hazdrové vznikly v nedalekém městečku
Kopidlenské listy. Rožďalovicko po společenské přeměně přestalo vycházet v roce
1990 a jeho obnovení proběhlo až po 22 letech v roce 2012. Oproti původnímu měsíčníku začal vycházet čtvrtletně, na kvalitním papíře, a dokonce barevně.
Stal se nedílnou součástí kultury města.
Čtvrtletník se podařilo vydávat a zachovat
v plném rozsahu při životě i v době omezení zaviněném opatřeními proti covidu. Lze
v něm nalézt spoustu nových a zajímavých
informací, které jeho čtenáře baví a rádi si
je přečtou. Přeji si, aby si Rožďalovicko i do
budoucna udrželo všeobecnou oblibu a bylo pro jeho čtenáře příjemným počtením.
Oldřich Suchoradský

Učitelský sbor a zaměstnanci školy na snímku z roku 1971. Horní řada zleva: Marie Filjačová, Františka Svobodová, Vladimír Haken,
Hana Hakenová, Dagmar Dudková, Věra Šebestíková, Václava Vinecká, Jiří Hutterer, Naděžda Severová, Jan Pulkrab, Jaromír Sládek, František
Hazdra. Dolní řada zleva: Evženie Fidrmucová, Hana Fadrhoncová, Anna Boudná, Ludmila Antošová, Jana Kutílková a Marie Hazdrová
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Vlasta Burian: všechna sláva polní tráva

samém závěru letošního ledna uply‑
nulo 60 let od úmrtí jednoho z největ‑
ších českých komiků – Vlasty Buriana.
Při této příležitosti přetiskujeme článek Fran‑
tiška Najmana, který byl na stránkách původ‑
ního měsíčníku Rožďalovicko publikován na
pokračování na přelomu let 1976 a 1977. Jsme
si vědomi, že některé skutečnosti z Buriano‑
va pohnutého života (zejména jeho chování
za protektorátu a z něho vyplývající násled‑
ný poválečný soud) jsou podány nepravdi‑
vě a tendenčně, v duchu doby, v níž článek
vznikal. Je třeba zároveň přiznat, že rozklí‑
čovat skutečné pozadí a okolnosti Burianova
soudního procesu, zcela zmanipulovaného
komunistickou Státní bezpečností, bylo mož‑
né až se změnou politických poměrů po roce
1989. K článku proto připojujeme ještě výňa‑
tek z rozhovoru s divadelním historikem Vla‑
dimírem Justem, který se Burianovým přípa‑
dem po roce 1989 intenzivně zabýval a stál
i za jeho soudní rehabilitací. Najmanův text
však zůstává i nadále cenný, obzvláště pro
důkladný popis Burianova rodokmenu, kte‑
rý je úzce spjatý (pro mladší generaci možná
překvapivě) s naším regionem. To byl i jeden
z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli po
tolika letech tento text znovu otisknout.
O pomíjejícnosti veškeré slávy, která jako polní tráva zaschne, svědčí život našeho krále komiků – Vlasty Buriana. Vlasta
Burian spatřil světlo světa 9. dubna 1891
v Liberci, Lucemburská ulice čp. 39/2 (dříve Zillergasse) v rodině chudého krejčího
Antonína Buriana, rodáka z Bošína čp. 26
u Křince. Vlastova matka byla Marie, rozená Škaloudová, z Važic čp. 25 u Libáně,
a babička Kateřina Burianová z Tuchomi
čp. 31, kde měl vnuk Vlasta Burian také domovskou příslušnost.
Vlasta Burian prožil neobyčejnou životní dráhu, dožil se vrcholu svých osobních
úspěchů a stal se nejoblíbenějším hercem,
ale také zažil mnoho strastí. Po přestěhování rodičů z Liberce do Prahy poznal na
žižkovské periferii strastiplný život učedníka, avšak brzy se projevilo jeho herecké nadání. Jako lidový komik vystupující při různých příležitostech upozornil na
sebe v hereckých kruzích, zvláště Karla
Hašlera, který ho přijal do divadla Rokoko. Z amatéra se stal profesionál. Třebaže neměl odborné školení, jeho neobyčejné nadání prorazilo si cestu do světa, který
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Král komiků Vlasta Burian (Snímky jsou převzaty z knihy Milan Wolf: Vlasta Burian v obrazech)
se směje. Karel Teige ho nazval „vládcem
smíchu z vůle lidu“. Vlasta Burian vystřídal mnoho scén a jeho sláva stále stoupala. Emil Artur Longen ho zvěčnil v románě Král komiků.
Jeho popularitě neuškodil ani zákaz
sdružení ředitelů kabaretů a divadel Buria
na zaměstnávat, a to pro jeho časté porušování smlouvy. Plukovník Josef Roja využil toho, obešel zákaz a ustanovil Vlastu
Buriana ředitelem Kabaretu Rokoko.
S Vlastou Burianem spolupracoval Ferenc
Futurista, Eman Fiala, E. A. Longen, Saša Rašilov, Václav Trégl, Karel Noll, Josef
Rovenský, Stanislav Neumann, ve filmu
zvláště Jaroslav Marvan, Theodor Pištěk,
Jindřich Plachta, Čeněk Šlégl. Vzpomínáme zvláště na jeho filmy C. K. polní mar‑
šálek, U snědeného krámu, To neznáte Hadi‑
mršku, Revizor, Lelíček ve službách Sherlocka
Holmese, Ducháček to zařídí, Hrdinný kapi‑
tán Korkorán aj.
Od roku 1925 měl Vlasta Burian vlastní divadlo a od roku 1930 „řádil“ v budově
Báňské a hutní společnosti (dnešní Divadlo Komedie), kde byl jeho divadelním tajemníkem Antonín Král, autor knihy Vlas‑
ta Burian.

Byl by to dlouhý řetěz postav, které Vlasta Burian vytvořil a které ho učinily slavným československým Chaplinem, ovšem
jemnějšího stylu a s osobitým svérázem.
Za první republiky byl na vrcholu své herecké slávy, která mu byla zdrojem neobyčejných příjmů. Ty mu umožnily, aby vedl
přepychový život, zařídil si krásnou vilu v Dejvicích, Kadeřávkovská ulice čp. 13,
(dnes rezidence velvyslance Maďarské repub‑
liky – pozn. VD), měl statek ve Vokovicích,
kde choval krávy a měl také své vlastní jezdecké koně. Rád se pohyboval mezi sportovci.
Byl velmi populární, a proto za protektorátu nacisté usilovali, aby ho získali pro
své cíle. Z důvodů obchodních a v honbě
za penězi podlehl svodům Němců a bohužel s nimi kolaboroval. (Toto tvrzení se ne‑
zakládá na pravdě – pozn. VD, viz dále úry‑
vek rozhovoru s Vladimírem Justem.) Vidíme
tu začátek jeho sestupu z výšin českého
herectví. Po převratu byl hned v květnu
1945 zatčen a odsouzen zejména za rozhlasový skeč „Hvězdy nad Baltimore“ (zde
parodoval Jana Masaryka – pozn. VD). V odvolacím řízení byl sice osvobozen, ale svůj
majetek ztratil. Největší pohromou pro něj
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bylo, že nesměl vystupoval na jevišti. Svou
hereckou činnost mohl znova vykonávat
až po několika letech svého života v ústraní (na filmovém plátně se znovu objevuje až
v roce 1950 v dnes už těžko stravitelném agi‑
tačním filmu Slepice a kostelník – pozn. VD),
avšak již nemocný a jako strádající stařec
bez elánu.
Unavený poutník na cestách životem
skonal 31. ledna 1962 v Praze. Jeho popel nenašel ihned pokoje. Urna s jeho pozůstatky byla nejdříve v hrobě Burianů na
Strašnickém hřbitově. Později byla přenesena rodinou jeho manželky Červenkové
k věčnému odpočinku do jejich hrobu na
Vinohradském hřbitově, jak ukazuje chudičký náhrobek krále komiků.
Jaká je vazba Vlasty Buriana, který byl rodák z Liberce a podle bydliště Žižkovák, na
naše Rožďalovicko a na jeho domovskou
obec Tuchom?
V Sovoluskách v čp. 4 hospodařili Burianovi od 29. října 1716, kdy si Karel Burian vzal Evu, vdovu po Matěji Jirsovi. Tuto

chalupu držel rod Burianů do nástupu nového vlastníka Františka Najmana 2. ledna 1823, jenž pak 9. ledna 1832 provedl
„handl“ s Antonínem Pohlem ze Seletic
čp. 13. Podle gruntovní knihy č. 123, fol.
287 Okresního soudu Libáň přišel 25. července 1793 Václav Burian ze Sovolusk na
Tuchom do čp. 31. Tuchomskému Václavu Burianovi a jeho manželce Marii, rozené Horáčkové, ze Staré Hasiny se narodil 8. června 1813 syn František, který byl
podruhé oddán s Barborou Hüblerovou,
dcerou pastýře z Ujkovic. Ti měli sedm
dětí, z nichž nejstarší Kateřina se narodila 24. února 1840. Kateřina byla babičkou
Vlasty Buriana.
Dříve bylo zvykem, že děvčata chodila
sloužit, a tak nejstarší dcera Kateřina Burianová šla sloužit do hostince v Bošíně
čp. 42 k Brzákovým. Mladému Janu Brzákovi se děvče líbilo a měl s ní nemanželského syna Antonína Buriana, který se narodil 22. ledna 1863 v Bošíně čp. 26 a stal
se později krejčím v Liberci. Zápis o narození Antonína najdeme v křinecké matri-

ce narozených z roku 1863 na foliu 4, kde
otec není uveden. Jan Brzák si tedy Kateřinu Burianovou nevzal. Kateřina se dne
14. ledna 1868 provdala za Jana Smetanu,
syna hajného z Tuchomě čp. 30. Po letech
se mnohočlenná rodina Smetanova přestěhovala do Nových Kopist u Litoměřic.
Malý synek Antonín Burian byl vychován na Loučeni u své tety, provdané za jistého Vodičku, který byl hajným Thurn
‑Taxise. Na jeho jízdárně utrpěl mladý
žokej Antonín těžký úraz na noze. Lékaři
mu ji chtěli amputovat, avšak teta tomu zabránila, že ať raději zemře, než aby byl do
smrti mrzákem. Antonín se vyléčil, zůstalo však trvalé znamení na noze. Přestal jezdit na koni a vyučil se krejčím.
Stařenka Žofie Myšáková z Prahy 6, která se dožila téměř devadesáti let a prožila s Vlastou léta strádání, léta úspěchů
a osobní slávy, ráda vzpomínala na svého bratra. Pisateli s humorem vykládala,
jak její rodiče s malým Vlastíkem navštívili inkognito Brzákovu hospodu v Bošíně
čp. 42 a nepoznáni vystupovali jako běžní

Alois Dvorský a Vlasta Burian na snímku z filmu Ducháček to zařídí
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Vlasta Burian ve filmu Zlaté dno
zákazníci. Malý nezbeda vesele skotačil po
hospodě a šenkýři Brzákovi se náramně líbil. Svůj obdiv vyjádřil hostinský slovy: „To
je čertův kluk!“ Když pak rodiče Vlastíka
z hostince odešli, říkali si: „Jen kdyby věděl, že je to jeho vnuk!“
Antonín Burian s rodinou býval o prázdninách ve mlýně u Jandů ve Skuřině‑Pekle
u Sobotky. Zde vzpomínají na uličníka
Vlastíka, jak se už tehdy projevoval jeho
sportovní duch při jízdách na krávě. Bavil
se také tím, že úskokem vylákal babku do
chlívka a tam ji zavřel. Z klukoviny dráždil
psa mňoukáním a plašil kočky štěkotem.
Uměl pískat, až mu sousedé nadávali. Své
klukovské dovednosti nezapomněl uplatnit později v divadle, kde vystupoval jako
„Kunstpfeifer“ (umělecký pištec) a pískal
dvojhlasně.
Vlastu Buriana známe z filmů a z divadelních her s knírem. Byly to však vždy
přilepené vousy, neboť byl od přírody bezvousý, což potvrzoval i jeho tajemník Král.
Když se pod nosem objevily dva chloupky,
sestra Žofka se mu smála, že je mužem
s knírem.
Vlastimil měl nejen zvláštní tělesné
znaky (mimo jiné trpěl barvoslepostí), ale
i zvláštní charakterové vlastnosti. K ženám byl chladný, někdy nepochopitelně
tvrdý, až bezohledný. Propustil na hodinu
28

jednu svou herečku, když tato na něm žádala, aby si ji vzal, poněvadž s ní navázal
poměr. Za to se pak Vlastovi revanšovala
při poválečném soudním projednání jeho
kolaborace s Němci za okupace. (Jedná se
o Lídu Baarovou, která však byla ke své výpo‑
vědi donucena – pozn. VD, více viz v samot‑
ném závěru.)
Je pravda, že byl Vlasta Burian bezdětný, jak se o něm psalo v knihách? Nebyl.
Žižkovský mladík Vlasta Burian prožíval
dobrodružství i ve svém soukromém životě. Seznámil se s herečkou Annou Pírkovou. Ovocem jejich milostného poměru byla dcera Milka, jediné dítě našeho
umělce. Nestala se významnou osobností, v literatuře není nikde uváděna. Zápis o jejím narození je v matrice narozených v Karlině z roku 1912 na foliu 36 pod
pořadovým číslem 85: „Narozena 8. dubna 1912, dítě Emílie Marie (tužkou připsá‑
no Pírková), místo narození Karlin čp. 28.
Otec: Burian Vlastimil Josef, divadelní herec, narozený v Liberci čp. 39/2, příslušný do Tuchomě u Rožďalovic, manželský
syn katolických rodičů Antonína Buriana,
krejčího v Liberci, a Marie, rozené Škaloudové z Važic.“ Dále je zde uvedeno: „Se svolením matky u přítomnosti svědků, kteří
ho osobně i dle jména znají, za otce dítěte se přihlásil a zapsán býti žádá: (podpis)

Vlastimil Josef Burian v. r., otec. V Karlíne 8. května 1912 (tužkou připsáno: nejsou
oddáni). Matka: Anna Marie Pírková z Královských Vinohradů čp. 713, příslušná na
Královské Vinohrady, herečka, manželská
dcera Jana Pírka, elektromontéra v Karlíně čp. 28, a Františky, rozené Kindlové
z Prahy. Kmotrové: Čížková B., porodní bába v Karlině, Milča Pírková, herečka, Vršovice, Ruská 583. Poznámka: Otec narozen
9. dubna 1891, matka narozena 25. června 1892. Rodiče nemanželské matky, dříve katolíci jsou od roku 1906 bez vyznání.“
Uvedený dokument vyvrací všechny literární údaje, že komik Vlasta Burian byl
bezdětný, třebaže s uvedenou matkou se
neoženil. Žofie Myšáková zrazovala svého
bratra Vlastu od sňatku s herečkou Annou
Pírkovou, poněvadž nepožívala valné pověsti.
Vlastimil Burian se oženil na Žižkově
až v roce 1919 s Františkou Červenkovou.
V rodině jí říkali Ninda, takže do literatury se dostala pod jménem Nina. Manželka
doprovázela Vlastu Buriana na jeho herecké dráze až do smrti a měla na něho blahodárný vliv. Jejich manželství bylo bezdětné.
Nemanželská dcera Milka byla vychována u starých Burianů a bývala také u Jandů
ve Skuřině. Nebyla brána mladým Burianem ani jeho manželkou na domácí ani za-
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hraniční rekreace. Milka byla výtečnou tanečnicí a chtěla být baletkou a herečkou,
avšak táta Vlasta Burian jí to nedovolil. Byla do jisté míry „outsider“ Vlastovy rodiny.
Spřátelila se jen s tetou Žofkou, kterou ve
stáří často navštěvovala.
Za okupace musili veřejně činní pracovníci předkládat árijská osvědčení. Také Vlasta Burian měl předložit doklad, že
všichni jeho předkové, děd i bába byli árijci. To byla pro Vlastu velká starost, neboť
jeho děd nebyl uveden v otcových dokladech. Tradovalo se však v rodině, že jeho
nemanželský děd byl Jan Brzák z Bošína
u Křince. Zajel si proto se svým osobním
tajemníkem Vincencem Baudisem do Bošína pro dědův křestní list. Matriky byly
tehdy deponovány v tamější škole u řídícího Františka Zahrádky, jelikož farář nebydlel v Bošíně. Za nemocného řídícího
napsala křestní list jeho manželka a předala jej Vlastovi. To dosvědčuje, že Jan Brzák, syn hostinského z Bošína čp. 42, je
přirozeným otcem Antonína Buriana, který by se jmenoval za předpokladu sňatku
Kateřiny Burianové z Tuchomě čp. 31 s Janem Brzákem také Brzák, a našeho komika Vlastu Buriana bychom znali pod jménem Brzák. Vlasta Burian je potomkem
rodu Burianů po přeslici.
Jeho nemanželská dcera Emilie se provdala za Kristla a byla úřednicí u filmové
společnosti na Barrandově. Nyní (v roce
1977 – pozn. VD) žije jako šťastná babička
v Praze 1 v Ostrovní ulici a stará se o vnoučka Vlastimila Kristla. (Emilie Burianová se
dožila 84 let, zemřela v roce 1996 – pozn. VD.)
Když jsem jí zaslal fotografii náhrobku
jejího otce Vlasty Buriana, odpověděla mi
dopisem ze 4. listopadu 1974, ve kterém píše: „Vážený pane, děkuji Vám za zaslanou
fotografii. Musím Vás ale zklamat, že Vám
nemohu nic nového sdělit ohledně uložení urny s popelem mého otce, než co Vám
tlumočila již dávno paní Myšáková.“
Poodhrnul jsem tajemství našeho nezapomenutelného komika Vlastimila Buriana. Od Žofie Myšákové a z rodiny Jandovy jsem dostal několik fotografií. Na jedné
je zpodoben synek Emilie Kristlové, malý
Vlastimil Kristl, který jako by svému dědovi Vlastovi Burianovi z oka vypadl. Jeho prababička Marie Burianová by mohla
říci, jak říkával rožďalovským žargonem:
„To jsme my z Tuchomě!“
Ing. František Najman

Jeden z posledních snímků Vlasty Buriana
Divadelní historik Vladimír Just, který se po
roce 1989 velkou měrou zasloužil o Buriano‑
vu rehabilitaci, osvětlil v rozhovoru s Evou
Peškou (dostupné zde: http://vlasta‑burian.
sweb.cz/ostatni/zivot2.html) celé pozadí Bu‑
rianova případu a zinscenovaného soudního
procesu:
„Vlasta Burian byl plně občansky a právně rehabilitován v roce 1994, rok po vydání
mé monografie Mysterium smíchu. Trvalo to
více než tři roky nezměrného úsilí – nejen
mého, ale i JUDr. Miroslava Vlka a kolegy
publicisty Ondřeje Suchého. Rehabilitace
se uskutečnila především zásluhou tehdejšího ministerstva vnitra (Jan Ruml), které provedlo šalamounskou věc: zrušilo poslední odsuzující rozsudek z května 1947,
zmanipulovaný StB (ten nabyl právní moci
až po únoru 1948), čímž začal automaticky
platit osvobozující rozsudek (1946), zmanipulovaný podstatně méně. Ten Vlastu Buriana zbavuje viny s tím, že jeho zásluhy
a činy, jež vykonal pro český národ, prokazatelně převyšují eventuální prohřešky
proti národní cti, kterých se dopustil. Tím
se naše orgány šikovně vyhnuly uznání
faktu, že už před únorem 1948 nepanoval
u nás regulérní a mravně legitimní právní
stav (především na úseku vnitra, při trestání údajných viníků, zrádců a kolaborantů
podle čistě třídního, komunistického klíče a také ve zmanipulovaných médiích, jež
o určitých věcech psát nesměly, takže na
Burianovu obranu nevyšla v letech 1945–
1948 ani řádka, zatímco noviny, časopisy
i rozhlas chrlily pomluvy na jeho adresu,
posměšné karikatury atd.
Přistupoval jsem k životnímu příběhu
jako historik – co najdu, to publikuju. Dokonce jsem se zprvu domníval, že Burian

je vinen (mravně, nikoliv kriminálně), že
umělec takového formátu je pod zvětšovacím sklem a neměl by si zadat ani v nejmenším s okupanty (nacisty jako komunisty, já mezi tím nedělám v podstatě žádný
rozdíl). Teprve, když jsem se pustil do –
téměř desetiletého – studia pramenů, archivních materiálů atd., prostudoval jsem
dokonce kompletně všechny protektorátní
Vlajky a Árijské boje, nenašel jsem s Burianem žádný rozhovor, žádnou ‚kolaborantskou‘ zmínku, na rozdíl od dlouhé řady
českých herců a režisérů, vesměs pozdějších národních umělců – teprve tehdy se
mi pomalu vylupoval životní příběh ne
příliš vzdělaného, jednoduchého a apolitického člověka, který měl ovšem komediální a sportovní dar přímo od Pánaboha
a jemuž bylo po válce strašně ukřivděno.
Po roce 1989, kdy se mi podařilo proniknout do archivů, kde jsem zjistil strašné
věci, že vlastně celý ten případ Burian byl
zinscenovaný, že ho odsoudila nikoli spravedlivá justice, ale jednak StB a jednak lidská závist. Moje kniha (Věc: Vlasta Burian)
je vlastně takový právní dokument. Je tam
to, co jsem vyčetl z archivů. Zjistil jsem, že
cokoli bych si vymyslel, není tak zajímavé a není to takový horor jako tyto archivní spisy. Byla móda kolektivismu, v Burianově divadle vzniklo Divadlo kolektivní
tvorby a tenhleten individualista, který trčel odjakživa z jakékoli situace, z jakéhokoli kolektivu, protože nic jiného než trčet
neuměl, musel být zarovnán. Jeho případné ‚prohřešky‘ (skeč Hvězdy nad Baltimore) bohatě vyváží jiné aktivity a činy (šest
let odmítal hrát v německých filmech, odmítal zájezd svého divadla do rajchu, zachránil řadu lidí před jistým koncentrákem nebo totálním nasazením tím, že je
zaměstnával ve svém divadle). Nikdo není
ani jenom bílý, ani jenom černý, ale u něho (na rozdíl od řady jiných po válce v nové totalitě čile prosperujících) ta běloba
v celkovém součtu jasně převážila.“
–––
Na závěr jen dodejme, že herečka Lída
Baarová, jejíž svědectví bylo po válce klíčové pro Burianovo odsouzení, byla v roce
1994 korunní svědkyní při Burianově soudní rehabilitaci, kde vypověděla, že ji v roce 1946 tehdejší vyšetřující soudce Bouchal
vyhrožoval šibenicí, pokud nepodepíše
předem připravené obvinění proti Vlastovi Burianovi.
Připravil Viktor Dobrev
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stronomické jaro sice již před
několika dny začalo, avšak ranní
teploty stále klesají pod bod mrazu a ledové škraloupy na loužích a podmáčených loukách dávají jasně najevo,
že jaro si musí ještě chvilku počkat. Vědí
to zřejmě i ptáci, především ti, kteří jsou
úzce spjatí s vodními plochami – kachny.
Zatím vůbec na sever nespěchají. Zřejmě
vědí, že vodní hladiny na dalekém severu,
kde většina z nich hnízdí, jsou doposud
uzamčené v ledovém sevření, takže není
kam spěchat. Proto se na mnoha místech
můžeme stále těšit z jejich přítomnosti na
našich vodách. Je tudíž vhodný čas vyrazit k jejich pozorování na místní rybníky.
Jaké druhy zde tedy můžeme nejčastěji potkat?

Kachny a kachničky

Kachna divoká
ton. Co se týká pestrosti, sameček lžičáka
nijak nezaostává za samečkem březňačky,
což dokládá i druhové jméno „pestrý“.
Výjimečně nenápadným druhem kachny na našich vodách, a to se týká i samečka, je kopřivka obecná. Své jméno si vysloužila tím, že její hnízdo se mnohdy
nachází dosti daleko od vody, často v porostech kopřiv a v jiných rozsáhlých bylinných porostech. Na vodní hladině si ji
často můžeme splést se samičkou kachny
divoké. Spolehlivým rozpoznávacím znakem je černý konec trupu u samečka a bílé zrcátko v křídle u samičky.
Nápadnost zbarvení nemusí být vždy dána pestrostí barev. Ostralka štíhlá je vel-

Lžičák pestrý
Nejhojnějším druhem na našich vodách
je samozřejmě kachna divoká, lidově zvaná březňačka. Přestože je nejhojnější, dalo by se říci „nejobyčejnější“, kačer tohoto druhu kachny patří mezi nejkrásnější
a nejpestřejší druhy kachen vůbec. Rozdíly ve zbarvení pohlaví u kachen, tzv. pohlavní dimorfismus, jsou velmi výrazné.
Zatímco samečci jsou většinou velmi pestře zbarvení, samičky jsou nenápadně hnědě a šedě zbarvené.
Velmi zajímavou, až bizarní kachnou je
lžičák pestrý. Bizarnost spočívá ve tvaru
jeho zobáku. Ten dal této kachně i její rodové jméno. Zobák je ve srovnání s jinými kachnami velmi dlouhý a široký, jakoby
lžícovitého tvaru. Lžičák tak může daleko
účinněji a efektivněji filtrovat vodní plank30

Kopřivka obecná
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mi elegantním druhem kachny a na vodní
hladině ji jen těžko lze přehlédnout. Sameček má velmi dlouhá, černá ocasní pera,
a přestože v jeho zbarvení najdeme pouze
bílou, černou, hnědou a šedou, díky jejich
kombinaci je velmi nápadnou kachnou.
Pravidelnými obyvateli našich rybníků jsou dva druhy malých kačenek, čírky. Čírka obecná je opět druhem kachen
s velmi výrazným dimorfismen. Sameček
má zřetelný zelený proužek na obou stranách rezavě hnědé hlavy.
Čírka modrá, i sameček, patří naopak
k méně pestrým a méně nápadným druhům kachen. Jejich přítomnost lze např. v rákosí zjistit i podle jejich hlasového
projevu. Připomíná velmi tichý a jemný
zvuk, který vytváříme prstem, když pře-

Ostralka štíhlá
způsobu získávání potravy se úplně pod
hladinu noří pouze kachny potápivé. Mezi
nejběžnější druhy na našich vodách patří
polák velký. Tento druh se také pyšní vyparáděným samečkem. Jeho zářivě rezavá
hlava a černobílý trup na hladině opravdu
září jak rudé majáčky.
Zcela jinak nápadní jsou samečci poláka chocholačky. Jsou kontrastně černobílí
a duhovka jejich oka je sytě žlutá.
Velkou vzácností z rodiny poláků je v našich končinách polák malý. Je opravdu
oproti svým bratrancům znatelně menší
a jeho celkově tmavočerné zbarvení má
nápadnou bílou skvrnu na zádi trupu.
Velmi vzácným severským druhem je hohol severní. Černobíle zbarvená potápivá

Čírka obecná
jíždíme po zoubcích hřebenu. Obě čírky
jsou nápadně menší než předchozí druhy kachen.
Dalším druhem kachen, které často můžeme dříve slyšet, než je spatříme,
je hvízdák eurasijský. Jedná se o severský druh kachny, která našimi kraji pouze
protahuje na hnízdiště vysoko na severu.
Jak již jejich rodový název napovídá, jejich
hlas připomíná dosti hlasité pohvizdování, kterým se ozývají téměř neustále v hejnu na hladině, často i v letu.
Zatímco všechny předchozí jmenované druhy patří mezi tzv. plovavé kachny,
další uvedené řadíme mezi tzv. potápivé
kachny. Jen pro pořádek, potápět se samozřejmě umí všechny druhy kachen, obzvlášť při bezprostředním ohrožení, například orlem mořským. Avšak při běžném

Čírka modrá
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Hvízdák eurasijský
kachna je nápadná velkou bílou skvrnou
u kořene zobáku, a ještě zářivější žlutou
oční duhovkou, než má polák chocholačka. Proto také jeho anglický název zní
„goldeneye“ (zlaté oko). Tato kachna je zajímavá i tím, že hnízdí ve stromových dutinách, v posledních letech pravidelně
i v České republice. V ptačí oblasti Rožďalovické rybníky hnízdí kromě kachny divo-

Polák velký
ké ještě nepravidelně čírka obecná, čírka
modrá a polák velký. Velmi vzácně zde pak
zahnízdí kopřivka obecná a lžičák pestrý.
Jen pro úplnost ještě zmíním asi nejhojnější ptačí druh, který můžeme spatřit na
hladině. Je celý černý, pouze zobák a čelo
má sněhově bílé. Nejedná se ale o kachnu,
nýbrž o příslušníka rodu krátkokřídlých,
lysku černou.

Polák chocholačka

Polák malý

Hohol severní

Lyska černá
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Ačkoliv na to nevypadá, jejím nejbližším příbuzným je jeřáb popelavý, erbovní druh místní ptačí oblasti. A právě nyní na jaře můžeme na hladinách rybníků
pozorovat souboje samečků lysky černé
doprovázené hlasitým cákáním a šploucháním.
Vladimír Šoltys
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odle starých pověr prý árón zaháněl zlé duchy a další nepřátelské
nadpřirozené síly, ale také pomáhal získat a případně udržet lásku. Za tím
účelem ho prý nosívali zejména mladí. To
dnes už bohužel nejde – náš árón plamatý (Arum maculatum) je totiž docela vzácnou a ohroženou rostlinou, a proto je zákonem chráněný.
Do rodu árón (v české literatuře se můžeme setkat i jinými fonetickými tvary –
áron, arón nebo aron) patří asi 15 druhů.
Jejich rozšíření zahrnuje Evropu – zejména Středomoří a dále pak severní Afriku
a Asii (hlavně Turecko).
Zatímco příslušnost k rodu je v naší flóře
rozeznatelná i pro laika, určování jednotlivých druhů tak jednoduché není. Naštěstí se na území České republiky vyskytují
pouze dva druhy. Dříve se mělo za to, že
zde roste pouze árón plamatý, ale poslední výzkumy potvrdily tento druh pouze na
území Čech, zatímco na Moravě se jedná
o velice podobný árón východní (Arum cy‑
lindraceum). Ten byl odlišen odborníky poměrně nedávno.
Ale zpět ke vzhledu této nápadné rostliny. Charakteristický toulec s palicí upro-

Árón má kouzlo lásky
střed žádná jiná naše rostlina
nemá, a tak je opravdu nezaměnitelná. Květenství později nahradí plodenství červených bobulí – opět velmi nápadné, jako by
chtělo upozornit na jedovatost celé rostliny.
Árón plamatý jsem před časem zmiňoval v našem zpravodaji
(Rožďalovicko 1/2020) v souvislosti s přírodní památkou (PP) Dymokursko. Tehdy jsem si posteskl, že součástí tohoto chráněného
území jsou i kulturní pozemky na
břehu Hasinského rybníka, zatímco opravdu cenná lokalita právě
s výskytem této a několika dalších
vzácných rostlin zůstala těsně za
hranicí PP.
Jedná se o zachovalý cíp přirozeného lesa V Bořích na pravém
břehu Bahenského potoka. Pokud
se vydáte na turistický výlet kolem Hasinského rybníka k rybníku Pilskému, rozhodně stojí za to sem odbočit. Árón zde
kvete kolem poloviny května, ale samozřejmě záleží na průběhu počasí v daném
roce.

V loňském roce jsem si při hledání majek v Kopidlenské oboře na několika místech všiml ostrůvků árónu, který jsem nedokázal určit, protože ještě nekvetl. Třeba
se to podaří letos.
Jiří Rejsek
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V průběhu měsíce ledna mě rožďalovický ornitolog Gedeon J. Kašpar upozornil na výskyt vzácného zimního ptačího hosta, a to
sněhule severní (Plectrophenax nivalis). Tohoto nejseverněji hnízdícího pěvce poprvé pozoroval v blízkosti Chroustova (severovýchod nymburského okresu) 10. prosince 2021 a naposledy 12. března 2022. Celkem se zde tedy ptáci zdržovali 93 dní – nejdříve
hejnko 14 ks, později méně. Já jsem zde při několika zimních návštěvách jednou zastihl pár, jinak vždy jen jeden exemplář. Díky
sociálním sítím se přechodný výskyt sněhulí „rozkřikl“ mezi ornitology a více než tři desítky z nich neváhaly a přijely se v průběhu
zimy na ptačí raritu podívat. Často z velké dálky, např. z Karlovarska či Olomouce.

Lokalitu Loučeňka v blízkosti Loučeňské hájovny navštěvuji nepravidelně již od roku 1987, kdy byla navržena k vyhlášení jako chráněné území. Předmětem ochrany byl vzácný keř lýkovec jedovatý, který zde rostl na několika stovkách m2 ve velké koncentraci,
a často se jednalo o staré, vzrostlé keře. Minulý čas je bohužel na místě. Při letošní únorové návštěvě jsem zjistil, že lokalita byla
nenávratně zničena. Záležitost jsem předal orgánům státní ochrany přírody.
Připravil Jiří Rejsek
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Během března byly obnoveny tůně na břehu Třeboňského rybníka
35

Sbor dobrovolných hasičů Rožďalovice

V

Za uplynulé dva roky měli hasiči 30 výjezdů

sobotu 15. ledna se ve Spolkovém domě konala výroční členská schůze místního sboru dobrovolných hasičů. Kvůli protiepidemickým
opatřením nebylo možné v loňském roce
výroční schůzi uspořádat, a tak při té letošní byla zhodnocena činnost sboru za léta 2020 a 2021. Starosta města Petr Kapal
v úvodu poděkoval hasičům za jejich činnost a promluvil o investičních plánech na
rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Za uplynulé dva roky mají rožďalovičtí
hasiči na svém kontě celkem 30 výjezdů.
Zasahovali u 11 požárů, devětkrát poskytovali technickou pomoc ( jednalo se zejména o odstraňování spadlých stromů přes
komunikaci, likvidaci obtížného hmyzu či
zabezpečování uvolněné střešní krytiny).
Podíleli se také na evakuaci vytopeného
dětského tábora u Komárovského rybníka
(14. 7. 2021), po silných deštích monitorovali
situaci při přelití hráze Hasinského rybníka
(19. 6. 2020) a po přetížení vodovodní sítě,
kdy bylo město více než 24 hodin bez vody,
zajišťovali dodávku pitné vody pro Domov
Rožďalovice a spádové obce (21. 6. 2021). Díky jejich včasnému poskytnutí první pomoci zachránili v Ledcích život dvěma mladým
lidem, kteří byli zasaženi elektrickým prou-

dem (5. 6. 2021), v Seleticích se jim podařilo
také vyprostit z koryta potoka uvízlou 31letou kobylku Lindu (13. 4. 2020).
V letošním roce hasiči vyjížděli již k sedmi událostem. Ve čtvrtek 17. února, kdy celou republiku sužoval silný vítr, odstraňovali v ranních hodinách spadlý strom přes
silnici v Kálku, navečer pak vyjížděli znovu
ke spadlému stromu u Žitovlic. Vítr také narušil statiku komína v čp. 216 v Tyršově ulici, takže jej hasiči museli strhnout.
V pondělí 21. února byli hasiči povoláni
k požáru domu ve Křinci. Během jednoho
týdne pak absolvovali tři výjezdy: v neděli

13. března likvidovali požár rákosí na Hasině, v úterý 15. března požár keře a suché
trávy v ulici U Isidora a v neděli 20. března zasahovali u požáru dřeva na pile v Rožďalovicích.

pomoc ukrajinským
ženám a dětem
V současné době hasiči též pomáhají ukrajinským ženám a dětem, které přišly do
Rožďalovic. Podle potřeby jim zajišťují
převoz na úřady či do nemocnic.
Viktor Dobrev

U příležitosti významného životního jubilea hasiči na výroční schůzi ocenili dva dlouholeté členy sboru: Josefa Prejska a Jiřího Dufka
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Zásah hasičů ve firmě TADOS v Rožďalovicích v neděli 20. března
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Knižní novinky v Městské knihovně
Ariel Lawhon: Krycí jméno Helena
Tento strhující román se točí kolem čtyř krycích jmen, které používala svlavná špionka a protinacistická
odbojářka Nancy Wakeová během války… Píše se rok 1936 a Australanka Nancy žije v Paříži. Zde se setkává s bohatým francouzským průmyslníkem Henrim Fioccou. Henri ji okouzlí a jako jeho manželka se
Nancy po pádu Francie do nacistických rukou stává LUCIENNE CARLIEROVOU. Pod touto identitou pašuje Nancy lidi a dokumenty přes hranice ke spojencům. Její úspěchy, a především schopnost vyhýbat se
gestapu jí vynesou další přezdívku: BÍLÁ MYŠ. Nakonec je však i Nancy donucena opustit Francii a milovaného Henriho. Rozhodně se však nevzdává.

C. W. Gortner: Přísaha královny Isabely
V dětství a dospívání Isabela prožila mnohé: náhlou smrt svého královského otce, život v odloučení spolu s milovaným bratrem Alfonsem a duševně labilní matkou, přesun ke dvoru, kde vládne nevlastní bratr Jindřich, sváry uvnitř královské rodiny i mezi dvořany, které vedou až k vnitrozemské válce, a kupodivu i pravou lásku a přátelství. Nikdy ji však nenapadlo, že jí osud chystá kastilský trůn… Přesto se právě
z ní stává proslulá i kontroverzní královna Isabela Kastilská. Sňatkem s Ferdinandem Aragonským umožňuje vznik nového, silnějšího Španělska, osobně se účastní války s Maury, podporuje výpravy do zámoří
(včetně těch vedených Kryštofem Kolumbem), pod vlivem „otce inkvizice“ Torquemady pronásleduje židy a kacíře. Zápasí s intrikami, složitými rodinnými vztahy i vlastním svědomím.

Miroslava Zlatníková – Lucie Konečná: Marie Terezie: Všichni věrní a nevěrní
Pokračování úspěšné série o nejvýznamnější panovnici na českém trůnu Prohrává válku o habsburské dědictví. Prohraná se ale zdá i bitva o její manželství s Františkem Štěpánem. Říši ohrožuje nejen pruský král
Fridrich II., ale i Francouzi a Bavorové, kteří se dostanou až do Prahy. Slíbená pomoc z Uher nepřichází,
a tak se Marie i František uchýlí ke krajním řešením. Vypjatá situace spustí manželskou krizi provázenou
žárlivostí a nevěrami. Dokážou se manželé přenést přes selhání toho druhého?

Tabea Bachová: Dům hedvábí
Po smrti manžela přijme Angela pozvání své tety a navštíví ji v Asenze v italském Venetu. Během pobytu však dojde k překvapivému zvratu, když místnímu Domu hedvábí, poslední tradiční tkalcovně hedvábí, hrozí zánik. Angela začne s tetou plánovat, jak by se dal podnik zachránit. Majitel by Angele tkalcovnu prodal, ale má několik podmínek. A ona pak nečekaně potká muže, do něhož se na první pohled
zamiluje… Je připravená na nový začátek v Itálii a na novou lásku?

Jeremy Black: Historie 20. století
Kniha Historie 20. století jednoho z předních světových historiků Jeremyho Blacka přináší ambiciózní
a současně přehledné a bohatě ilustrované dějiny světa ve 20. století. Zachycuje události, postavy, ideologie, kulturní proměny a dramatickou politiku této bouřlivé doby, od světových válek přes traumata dekolonizace až po technologické triumfy vesmírných závodů. Historik ve svém poutavém vyprávění zkoumá natolik různorodá témata, jako je ruská bolševická revoluce, Velká hospodářská krize, studená válka,
globalizace, klimatické změny a zrod internetu.
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Knižní novinky v Městské knihovně
Leah Montgomeryová: Hned vedle
John a Marcy Stanleyovi se v touze po klidném životě přestěhují na venkov. Když se setkají se svými novými sousedy, myslí si, že narazili na pravé zlato. Marcy se rychle skamarádí s Jill, ale když obdrží zlověstný dopis, začne podezřívat Jillina manžela Marka, že něco skrývá. Něco temného a násilného. Shannon se
stala obětí důkladně promyšleného únosu. Po svém osvobození je posedlá hledáním muže, který ji unesl,
mučil a navždy změnil. Obě ženy hledají odpovědi a obě jsou odhodlané je získat. Ani jedna ovšem není
připravena na to, co najde…

Ken Follett: Nikdy
Nejnovější dramatický špionážně-politický thriller z pera mistra vypravěče přináší poutavý, akční i hluboce lidský příběh ze současnosti, ve kterém se mírově smýšlející představitelé tajných služeb a špičky
světových velmocí snaží zabránit katastrofě. Na začátku čelí drobným lokálním konfliktům – v saharské poušti či na Korejském poloostrově –, ty však kvůli eskalaci odvet ve stylu „oko za oko, za zub“ mohou velice rychle přerůst ve světovou válku, jako se to stalo už v minulosti. A Ken Follett varuje: snažme
se, aby k tomu nedošlo znovu. Nikdy. Protože se současným arzenálem zbraní by nás už nejspíš nečekala žádná budoucnost...

Iny Lorentzová: Vandrovní apatykářka
Durynsko na prahu 18. století. Klára je dcerou vandrovního apatykáře Martina, který se na cestě beze
stopy ztratí. Rok nato zmizí i Klářin bratr Gerold a rodina se octne v obrovské nouzi. Mladá Klára se srdnatě vypraví ke knížeti, aby ho požádala o pomoc. Chce se stejně jako její otec vydat na cesty a prodávat
léky. Ale cesta je drsná a plná nebezpečí. A to největší hrozí z vlastní rodiny: strýc Alois se chce zmocnit
pokladu, který jeho bratr, Klářin otec, údajně schoval. Vrchnost a církev mladou ženu dokonce nařknou
z čarodějnictví. Klára však není sama, neboť jí po boku stojí vynalézavá kamarádka Marta, a kromě toho je zde i Tobias, kterého Klára tajně obdivuje a miluje… Nová úspěšná historická série bestsellerového dua Iny Lorentzové!

Táňa Keleová-Vasilková: Slzy a smích
Slzy a smích. Štěstí a neštěstí. Stejně jako v životě nás všech se prolínají i v osudech dvou žen: Evy a Kamily. Eva je učitelka na základní škole, žije ve spokojeném manželství a zdá se, že jí ke štěstí nic nechybí.
Kamila je na mateřské dovolené, má dvě nádherné dcerky a skromné sny, které jako by se jí čím dál víc
vzdalovaly… Dvě ženy, dva osudy. V jednom místě se jejich životy protnou a posléze se z nich stanou kamarádky. Na první pohled úplně odlišné, a přitom v mnohém tolik podobné…

Slabikář včelky Máji
Veselé příběhy včelky Máji a jejích kamarádů na louce u lesa. Při hrách a zábavě si procvičují všechna písmenka abecedy. Pestrý život Máji, Vilíka, Hopa a dalších zachycují půvabné obrázky.
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Rožďalovice dříve a nyní

Část Boleslavské ulice na konci 50. let 20. století (archiv Viktora Dobreva)

Současný pohled (3. března 2022), foto Viktor Dobrev
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