Rozhovor

Za poslední čtyři roky město proinvestovalo 75 milionů
který vychází již 7. rokem, či turistický prů‑
vodce od pana Jana Řehounka. Čekají nás
i dvě nové knížky, které budou představe‑
ny letos na podzim a které pro město vy‑
dá Rajmanova dílna, jako tomu bylo v pří‑
padě vzpomínek Josefa Horáka – nyní se
shodou okolností připravuje jejich dotisk.
A nesmím zapomenout na naučnou stez‑
ku kolem Holských rybníků.

Pane starosto, ukončujete právě druhé
volební období, jak byste ho zhodnotil?
Pokud se mám ohlédnout zpět, tak si
myslím, že se nemusíme za nic stydět.
Jsem velice rád, že tak jako v prvním, tak
i v tomto druhém volebním období za‑
sedli v zastupitelstvu lidé, kteří našli spo‑
lečnou řeč. Byť v jeho průběhu odstoupili
dva zastupitelé, které nahradili noví čle‑
nové, nijak to neovlivnilo práci samotného
zastupitelstva: jednání byla i nadále věcná
a konstruktivní.
Myslím si, že se nám podařilo zrealizovat
spoustu investičních projektů (viz Ohléd‑
nutí 2014–2018), dokonce bych řekl, že jich
bylo i více než v prvním volebním obdo‑
bí, což je vcelku pochopitelné díky naby‑
tým zkušenostem z předcházejících let. Za
poslední čtyři roky město proinvestovalo
(samozřejmě díky dotacím) téměř 75 mi‑
lionů korun.
Z čeho máte největší radost?
Jsem velice rád, že se nám podařilo veš‑
keré obecní budovy zrekonstruovat, mno‑
hé z nich byly již v havarijním stavu. Tě‑
ší mě také, že se daří rekonstruovat místní
komunikace, na něž se nejhůře shánějí pe‑
níze, neboť jsou minimálně kryty z dotač‑
ních programů, takže valná většina peněz
jde z městské pokladny.
Nejnáročnějším projektem byla pro mne
nová střecha na základní škole. V této
souvislosti bych rád zmínil, že se nám ta‑
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ké podařilo rozšířit stávající prostory ško‑
ly o novou družinu.
Asi nejvíce si ale cením toho, že se poda‑
řilo obohatit kulturní život ve městě – lidé
se zde setkávají, mohu si s nimi neformál‑
ně pohovořit, informovat je, ale zároveň od
nich sbírat podněty pro další práci – napří‑
klad každý měsíc už šestým rokem pořádá
město společně s místní chovatelskou or‑
ganizací hudební odpoledne „Hudba léčí“
či v obdobném duchu se nesoucí Setkání
se spoluobčany, které pořádáme dvakrát do
roka také na sále radnice.
Velice mě těší, že zejména starší genera‑
ce hojně navštěvuje besedy Rudolfa Vale‑
še, které se tematicky věnují historii naše‑
ho města.
V neposlední řadě mi dělá radost, že
charitativní koncerty pořádané v kostele
sv. Havla během posledních několika let
oslovily mnoho posluchačů nejen z naše‑
ho regionu, čímž se naše město také dosta‑
lo do širšího povědomí. Díky těmto kon‑
certům a sponzorským darům se nám za
tak krátkou dobu podařilo vybrat částku
téměř 1,5 milionu korun.
A pak jsou tu takové „drobnosti“, jako na‑
příklad opravy hrobů, pomníků, sakrálních
staveb aj. Zde bych chtěl vyzdvihnout spo‑
lupráci s paní Majkou Wichnerovou, kte‑
rá zhotovila reliéf T. G. Masaryka podle
původní předlohy z konce 30. let. Ten byl
navrácen na své původní místo na Hasi‑
ně. Pak je to také zpravodaj Rožďalovicko,

Jak hodnotíte spolupráci města a místních organizací a spolků?
Myslím si, že se nám oproti minulému
volebnímu období podařilo posunout se
zas o kus dál co do intenzity spolupráce –
čehož jsou nejlepším příkladem letoš‑
ní Rožďalovické letní slavnosti, na nichž
se podílely všechny spolky. Jsem také rád,
že se spolkům zvýšily jejich rozpočty. Asi
největší radost mají naši dobrovolní hasi‑
či – po dlouhém zvažování a snahách zís‑
kat dotaci město nakonec zakoupilo zcela
nový zásahový vůz z vlastních prostřed‑
ků. Při slavnostním předávání auta hasi‑
čům jsem byl mile překvapen, ba až dojat
nejen z upřímné radosti našich hasičů, ale
i z ocenění, které jsem při této příležitos‑
ti obdržel jako první starosta nymburské‑
ho okresu od Okresního sdružení hasičů
Nymburk „za velkou podporu dobrovolné
požární ochrany“ v podobě zlaté medaile.
Co se Vám v našem městě nelíbí?
Pokud bych měl tedy zmínit jenom jednu
věc, tak je to objekt bývalého Strojobalu,
který vzhledem k svým možnostem není
plně využit pro výrobu a nenabízí pracov‑
ní místa zdejším občanům v takové míře,
jako tomu bylo od konce šedesátých až do
poloviny devadesátých let, kdy zde praco‑
valo až na 200 zaměstnanců.
Co vnímáte nyní jako nejpalčivější problém v rozvoji města a jeho spádových
obcí?
Jde zejména o komunikace, a to jak míst‑
ní, tak i krajské, což jsou hlavní tahy měs‑
tem (Ruská, Husova, Tyršova, Boleslavská,
Zámostí a všechny spádové obce). Pokud
jde o ty místní, některé už byly opraveny,
jiné se právě opravují, ale i tak jich je ještě
valná většina v žalostném stavu.
Pakliže by stát na jejich opravy přispí‑
val ve větší míře přímo obcím ze státního
rozpočtu a nenutil nás stát v dlouhé fron‑
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tě čekatelů na dotace, čímž se celý pro‑
ces nesmyslně protahuje, byla by situace
o mnoho lepší.
V současné době máme zpracovány sko‑
ro veškeré projektové dokumentace na
místní komunikace, a to včetně stavební‑
ho povolení. Odhadem bychom na všech‑
ny zdejší silnice a chodníky potřebovali
zhruba 30 milionů korun, rozpočet města
nám však bohužel dovoluje uvolnit každo‑
ročně maximálně 1,5 milionu korun, pro‑
to musíme rekonstrukce řešit pomocí do‑
tačních titulů.
Co se týče krajských silnic, zde se snad
blýská na lepší časy. Stát již v letošním ro‑
ce navýšil krajům finance na jejich opra‑
vy a mělo by tomu tak být i nadále, tak se
snad i u nás dočkáme nových povrchů dal‑
ších ulic – s koncem léta byla již opravena
vozovka v ulici Československých legií.
Co se ještě dlouhodobě nedaří?
Především je to budova bývalého hote‑
lu na rohu Husovy a Tyršovy ulice. Asi tak
dva roky zpátky projevila o budovu zájem
stavební firma, která plánovala budovu re‑
konstruovat na bytové jednotky, vše bylo na
dobré cestě, ale nakonec si po nějakém ča‑
se svůj záměr rozmyslela a od koupě nako‑
nec ustoupila. Ozvalo se i několik dalších

zájemců, ale z prodeje vždy sešlo. Bohužel,
žádný ze stávajících dotačních titulů nelze
k celkové rekonstrukci této budovy využít.
A co revitalizace náměstí?
Bohužel nedostatek financí odsouvá ten‑
to projekt stále do pozadí, jeho výše pře‑
sahuje 25 milionů korun, realizují se pro‑
to podle mého názoru důležitější projekty,
jako je třeba kanalizace ve spádových ob‑
cích a v části Podolí, která byla zahájena
letos v září a ukončena má být v červen‑
ci 2019. Město si na tento náročný projekt
bere úvěr ve výši 12,5 milionů korun, který
bude splácet po dobu 15 let.
Pokud byste obhájil post starosty, jaké
máte plány do budoucna?
V současné době se počítá s kompletní
rekonstrukcí ulic a chodníků na Rafan‑
dě. Byl bych rád, kdyby byla dokončena
v příštím volebním období.
Nečekaný zájem o stavební parcely a růst
nové čtvrti si bude do budoucna také vyža‑
dovat výstavbu silnic a chodníků. Doufám,
že se také podaří do konce příštího voleb‑
ního období nastartovat prodej nových
parcel v místě zvaném U studánky, která
urbanisticky naváže na současnou lokalitu
33 parcel v této jižní části města.

Již nyní je však zřejmé, že vzhledem
k úvěrům, které město v současné době
splácí, nebude prostor pro další větší pro‑
jekty. Proto bude nutné jít cestou menších
investic.
Co byste chtěl na závěr vzkázat občanům
města?
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří mě v době mého starostování pod‑
porovali a pomáhali mi, ať už radou, při‑
pomínkami, či různými podněty. Zároveň
bych chtěl poprosit spoluobčany o shoví‑
vavost při realizaci náročných projektů, ja‑
ko jsou třeba rekonstrukce místních ko‑
munikací či právě započatá pokládka nové
kanalizace ve spádových obcích a v čás‑
ti Podolí, které jsou ze své podstaty časo‑
vě velmi náročné. Věřte, že i já budu velmi
rád, až největší stavební ruch utichne a ob‑
čané budou moci ocenit přínos nově do‑
končených oprav a staveb.
Úplně na závěr bych chtěl poděkovat ce‑
lému týmu městského úřadu, který je mi
velkou oporou v každodenní starostenské
práci, a všem zastupitelům za jejich čin‑
nost pro město v uplynulém volebním ob‑
dobí.
Rozhovor připravil
Viktor Dobrev
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Slovo faráře

M

ilí čtenáři Rožďalovicka, když
se dva lidé vidí poprvé, vzá‑
jemně se představí, řeknou si
svá jména. Každý z nás se nějak jmenuje,
a tak, když se vysloví jeho konkrétní jmé‑
no, odpoví se: To jsem já. Jméno tak hraje
v našem životě důležitou roli, jsou i různé
statistiky, které je v konkrétní době nej‑
oblíbenější. Když se očekává narození po‑
tomka, tak rodiče spolu s celou rodinou
vybírají, jaké jméno svému očekávanému
dítěti dát, a tak se často studuje význam,
jaké to které jméno má. Jedno z rozšíře‑
nějších jmen je jméno Marie, jehož no‑
sitelky často slaví svůj svátek na církevní
památku Jména Panny Marie (12. září), to‑
to jméno pochází pravděpodobně z egypt‑
ského prostředí ze slov „merit amm“ s vý‑
znamem „milovaná Bohem“.
V biblické tradici jméno vyjadřuje i změ‑
nu stavu té konkrétní osoby, tak například
Abrám je přejmenován na Abraháma ja‑
ko vyjádření smlouvy mezi ním a Bohem.
Kromě toho vyjadřuje jméno Abrahám
i poslání, protože se překládá jako „otec
je vyvýšený“ nebo jako „otec hlučícího da‑

vu pronárodů“, a je také církví vnímán ja‑
ko praotec víry, jako praotec, který uvěřil
v pravého Boha.
Jména tak hrají důležitou roli v dějinách
lidstva. Při křtu si člověk také volí jméno
podle některého ze svatých, volí si tak ně‑
koho, o kom již máme jistotu, že se dostal
do nebe, aby ho po celý život tento svě‑
tec provázel svými přímluvami a vyprošo‑
val mu u Boha potřebné milosti, aby s je‑
jich pomocí dobře žil. Svatý tak je dobrým
přítelem člověka, který se za nás přimlou‑
vá v nebi. Je to podobné, jako když každý
z nás je šťastný, že má zde na zemi přátele,
kteří se člověka dokážou zastat, když mu
není nejlépe. Proto si katolíci svatých váží,
podobně jako si vážíme svých přátel zde na
zemi a jejich pomoci.
Světci se tak stali důležitou součástí na‑
šich dějin, jsou s nimi spojovány růz‑
né pranostiky, a tak třeba k sv. Jiljí, kte‑
rý ohlašuje 1. září začátek školního roku,
se váže tato: „Jaké počasí o Jiljím panu‑
je, takové po celý podzim se ukazuje.“
I k patronu našeho kostela sv. Havla, kte‑
rý má svátek 16. října, ale jehož budeme le‑

tos slavit až v neděli 21. října při mši sva‑
té v 9:00, se váže také pranostika: „Svatý
Havel – devět počasí za den.“ Svatí, ja‑
ko ti, kteří se za nás přimlouvají, se stali
součástí lidského života a 1. listopadu, kdy
je Slavnost všech svatých, budeme se při
mši svaté v 17:00 v Rožďalovicích radovat,
že jsou již v nebi a děkovat Bohu za ně.
O den později zase budeme prosit za na‑
še zesnulé bratry a sestry, aby je Bůh přijal
do své slávy a mohli se spolu s nimi v ne‑
bi též radovat. Učinili bychom tak v Rož‑
ďalovicích ve hřbitovní kapli 2. listopadu
ve 14:00. Poté by, jako v předcházejících
letech, pro zájemce následovala možnost
posvěcení hrobů.
Na závěr mi dovolte, prosím, v souvislos‑
ti s říjnovými volbami, poděkovat za do‑
savadní spolupráci panu starostovi, zastu‑
pitelstvu a pracovníkům obecního úřadu.
Přeji Vám všem mnoho radosti a úspě‑
chů v novém školním roce a vyprošuji Vám
hojnost Božího požehnání
Váš P. Lukáš Hrabánek

Vzpomínka

Za Jiřím Pourem

P

ana Jiřího Poura jsem znala od dět‑
ství. Dojížděl z Prahy za rodiči,
později jen za maminkou do Rus‑
ké ulice. A k paní učitelové chodila moje
maminka. Pan Pour byl pohledný člo‑
věk, který byl až neuvěřitelně podobný
svému otci. Později, když už jsem byla
vdaná a začala bydlet ve Spojovací ulici
a rodiče v Rektorysově, jsem ho vída‑
la i s rodinou u Mikulášků, jejich dce‑
ru Hanu si vzal za manželku.
Když jsem začala pracovat v Gale‑
rii Melantrich, Pourovi byli pravidel‑
nými návštěvníky vernisáží a výstav.
V roce 1995 jsme poprvé spolupraco‑
vali na akci Setkání pamětníků květ‑
nových událostí roku 1945. Tato akce
se velmi líbila a opakovala se v květ‑
nu po několik let. Jedna z výstav by‑
la věnována i historii autoškol, jimž
Jiří Pour zasvětil celý svůj život.
Začínal v Jičíně, kde se posléze stal
ředitelem. Byl postaven před problém,
kdy jeho zkušební inspektor hodnotil
budoucí řidiče ze silničních pravidel
podle toho, jak moc ho naštvala jeho
4

žena. A byly dny, kdy neměl šanci udělat
zkoušku nikdo. Jiří Pour si byl vědom, že
toto hodnocení není objektivní. Přemýš‑
lel o nápravě a na svět přišly první písem‑

né testy. Ty se rychle ujaly a začaly platit ve
všech autoškolách. A nejen u nás.
Když jsme připravovali zase jednou vý‑
stavu, navrhla jsem termín, ale nemohl,
zrovna letěl do Dubaje, kde spolupra‑
coval s nějakým emírem, majitelem
autoškoly. Až budete dělat písemné
zkoušky z pravidel silničního provozu,
nebo si jen opakovat, vzpomeňte si,
že tohle vymyslel rodák z Rožďalovic!
Naši spolupráci ukončil až můj odchod
z Galerie Melantrich. Jeho PF byly
vždy s letadlem a šťastnou poznám‑
kou, že ještě letěl.
Věk a čas je neúprosný, a tak mi ze ži‑
vota odešel další milý a drahý člověk.
Jak byl celý život cílevědomý, tak ani
svoji smrt neponechal náhodě. Dopře‑
du připravil písemné rozloučení, které
doplnil o seznam osob, kterým mělo
být doručeno. Zemřel 3. července 2018
ve věku nedožitých 91 let.
Pane Poure, měla jsem Vás ráda
a moc jsem si Vás vážila.
Svatava Krumpholcová

Kulturní a společenské akce

V rámci letošního Mezinárodního letního hudebního festivalu TT Loučeň vystoupila v kostele sv. Havla ve čtvrtek 2. srpna sopranistka Věra
Likérová a basbarytonista Michael Kubečka za doprovodu Českého klavírního dua – Heleny a Radomíra Melmukových

V pátek 21. září zazpívala na beznadějně vyprodaném koncertu v kostele sv. Havla Lucie Bílá, kterou doprovázel Petr Malásek
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Kulturní a společenské akce

Košícké dožínky byly v sobotu 25. srpna zahájeny pietním aktem u pomníku padlých, po kterém následoval slavnostní průvod do areálu
bývalého JZD. Zde byla připravena výstava zemědělské techniky a odpoledne proběhla tradiční soutěž traktorů

Akce Poznejte náš venkov v Pojedech měla bohatý kulturní program, který vyvrcholil vystoupením Ivana Mládka a jeho Banjo Bandu
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Informace pro občany

Konec dlouhého čekání u závor?

V

nejbližší době nikoliv. Město
Rožďalovice se obrátilo na Správu
železniční dopravní cesty (SŽDC)
s vleklým problémem v podobě nepříjem‑
ně dlouhého čekání u železničních závor
v Rožďalovicích. Dle vyjádření některých
občanů spěje někdy až ke dvaceti minu‑
tám. Dlouhou čekací dobu SŽDC vysvět‑
luje režimem obsluhy, kdy je doba uzavření
přejezdu kratší, pokud je stanice osazena
výpravčím (v době od 6 hod. do 14 hod.),
než když v době jeho nepřítomnosti pro‑
vádí obsluhu zaměstnanec ve funkci závo‑
rář. Ten se pak při své práci, z důvodu zajiš‑
tění bezpečnosti účastníků jak silničního,
tak i železničního provozu, musí řídit po‑
kyny výpravčích ze sousedních stanic. To
je ovšem bohužel časově náročnější. K na‑
šemu překvapení též SŽDC sdělila, že ne‑
lze vyloučit, že nad rámec nezbytné doby
může být přejezd uzavřen i z důvodu ne‑
kázně zaměstnanců. Pro jednodušší zjed‑
nání nápravy nás SŽDC vyzvala k uvedení
konkrétních dnů a časů, kdy došlo k uza‑
vření přejezdu delšímu než cca 10 minut.
Tímto nás uvedli do rozpaků, neboť tako‑
vé konkrétní případy neevidujeme.
Co se týče přestavby mechanického pře‑
jezdového zabezpečovacího zařízení SŽ‑
DC sdělila, že v současné době neplánuje
jeho přebudování. Z důvodu situování to‑

hoto přejezdu v obvodu železniční stanice
by výstavba nového přejezdového zabez‑
pečovacího zařízení vyvolala i komplex‑
ní investiční přestavbu železniční stanice
s nutností propojení nového přejezdové‑
ho zabezpečovacího zařízení se staničním
zabezpečovacím zařízením. Tato přestav‑
ba by se investičně pohybovala v řádech
mnoha miliónu korun. SŽDC dále uvá‑
dí, že vzhledem k tomu, že je tato trať mi‑
mo transevropskou železniční síť TEN‑T
a není ani celostátní dráhou, nelze výhle‑
dově předpokládat, že by SŽDC k pře‑
stavbě přistoupila.
Město komunikovalo rovněž s Českými
drahami (ČD) o úrovni hygieny WC míst‑

ností na nádraží v Rožďalovicích. Na jeho
sáhodlouhý dopis bylo zodpovězeno velmi
stručně: „Objekt, ve kterém se záchodky
nachází je v chátrajícím stavu a bude v co
nejbližší době zabezpečen a znepřístup‑
něn. Poté bude stavba po vydání povolení
k demolici odstraněna. Východisko zbu‑
dovat WC pro veřejnost přímo v budově
osobního nádraží bude řešeno až v rám‑
ci celkové modernizace budovy osobního
nádraží.“
Ve snaze dojít k pozitivnějším výsledkům
v jednání se SŽDC a ČD budeme i nadá‑
le pokračovat.
Veronika Bachová

Z činnosti zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:

• přistoupení obce Rožďalovice do Sdru‑
žení místních samospráv ČR,
• navýšení provozního příspěvku ZŠ
a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice ve
výši 20 000 Kč,
• konání veřejné sbírky pro rodinu zasa‑
ženou požárem domu v obci Nečas,
• podání žádosti o dotaci na Minister‑
stvo kultury ČR, Program podpory
obnovy kulturních památek prostřed‑
nictvím obcí s rozšířenou působností
v roce 2018 pro projekt Rožďalovice –
socha sv. Václava,
• podání závazné nabídky na koupi ne‑
movitostí v k. ú. Podolí u Rožďalovic
o celkové výměře 35 830 m2 v rámci in‑
solvenčního řízení za cenu 346 476 Kč,
• metodický pokyn k úpravám a vyřaze‑
ní nemovitého majetku a dlouhodobé‑

ho nehmotného a hmotného majet‑
ku předaného příspěvkové organizaci
ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovi‑
ce k hospodaření vymezeného zřizova‑
cí listinou,
• přijetí dotace prostřednictvím veřej‑
noprávní smlouvy z programu 2017–
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu obnovy venkova na rekonstrukci
místní komunikace v ulici Josefa Horá‑
ka ve výši 1 624 000 Kč,
• přijetí dotace prostřednictvím veřej‑
noprávní smlouvy z rozpočtu Středo‑
českého kraje ze Středočeského Fon‑
du hejtmana na zmírnění následků
živelných katastrof v rámci tematické‑
ho zadání „Podpora hejtmana“ na let‑
ní slavnosti v Rožďalovicích ve výši
100 000 Kč,

• směrnici pro nakládání s osobními úda‑
ji zpracovanou firmou SMS služby,
• smlouvu o spolufinancování a o zá‑
půjčce při realizaci stavby „Kanaliza‑
ce a intenzifikace ČOV Rožďalovi‑
ce“ č. 48/2018 se společností Vodovody
a kanalizace Nymburk, a. s., kdy finanč‑
ní zajištění díla ze strany města nepře‑
kročí částku 12 500 000 Kč,
• přispět do veřejné sbírky pro rodinu
zasaženou živelnou pohromou – dům
zničený požárem v obci Nečas, částkou
25 000 Kč
• účetní závěrku včetně výsledku hospo‑
daření za účetní období 2017 sestave‑
nou ke dni 31. 12. 2017, výsledek hospo‑
daření 13 167 924,98 Kč,
• účetní závěrku ZŠ a MŠ G. A. Lindne‑
ra Rožďalovice včetně výsledku hospo‑
daření za účetní období 2017 sestavenou
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Počasí

s dopady na zemědělství zasáhlo republi‑
ku naposledy v roce 1947. Podle meteoro‑
logů bylo letošní léto s průměrnou teplo‑
tou 19,3 °C nejteplejší od roku 1961.
Vlivem dlouhodobého nedostatku srá‑
žek a tropických teplot začaly také klesat
hladiny vodních toků. Počátkem září ví‑
ce než polovina (cca 55 %) profilů sledo‑
vaných ČHMÚ na území České republi‑

ky vykazovala stav hydrologického sucha.
Řeka Mrlina svého průměrného vodního
stavu (84 cm) dosahovala ještě v polovi‑
ně března, v dubnu už poklesla na 74 cm,
koncem května na 69 cm, během června
a července výška hladiny víceméně stag‑
novala, až 13. srpna došlo k náhlému po‑
klesu z 65,4 cm na 39,62 cm, takže v úse‑
ku mezi mostem v Ruské ulici a mostem

do Zámostí se začalo obnažovat její bah‑
nité dno.
Místní rybáři proto museli odlovit ohro‑
žené ryby. Díky trvalejším srážkám, které
přišly o posledním prázdninovém víken‑
du, hladina Mrliny počátkem září postup‑
ně vystoupala na úroveň 58 cm, v druhé
půli září pak na 70 cm.
Viktor Dobrev

Řečiště Mrliny na snímcích ze 14. a 17. srpna (dole)
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Fotoaktuality

O letních prázdninách byla zahájena rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků v Rektorysově ulici

Během srpna a září byla zcela zrenovována obřadní síň městského úřadu a zrestaurována Brokofova barokní socha sv. Václava před zámkem

V polovině září byla přeložena dlažba ve vjezdu do zámku a zároveň byla výškově napojena na cestu vedoucí ke kostelu sv. Havla

U Dolního a Třeboňského rybníka byly osazeny nové závory, které zamezí vjezdu vozidel přímo na hráze obou rybníků
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Festival

Nultý sraz Přátel a rodáků obce Hasina neboli ParoH

V

e dnech 25. a 26. srpna proběhl sraz
přátel a rodáků naší malé, ale o to
krásnější vesničky jménem Hasi‑
na. Tato se nachází na kraji nymburského
okresu směrem na Jičín, kam kdysi, podle
starých kronik, katastrálně spadala. Přibliž‑
ně před čtyřiceti lety se zde jeden šikov‑
ný člověk rozhodl, že by bylo dobré udělat
něco pro lidi, a především pro děti z ves‑
nice a vlastně i z okolí. Tento člověk s vel‑
kým srdcem se jmenoval Josef Aszmongya.
A začaly vznikat akce jako budování hřiš‑
tě, zázemí, pláž u rybníka, pak jiné hřiš‑
tě – lepší, plot, boudy, střecha, elektrika
a hromada dalších prací. A k tomu začaly
fotbálky, nohejbal, volejbal, tenis a pro dě‑
ti běh, skákání v pytlích, střelba ze vzdu‑
chovky, hod granátem, přetahování a třeba
před koncem prázdnin i Loučení s létem.
Po čase došlo k tomu, že se akce přestaly
konat a ze hřiště zbyl po letech jen mechem
zarostlý asfaltový tenisový kurt. A právě
v duchu Loučení s létem jsem se pokusil
podobnou akci uspořádat. Dala se dohro‑
mady skvělá parta nadšených pro věc a bě‑
hem pouhých pěti neděl jsme bez zázemí,
bez zkušeností, ale s obrovskou chutí do‑
sáhli kýženého cíle. Bez pomoci Městské‑
ho úřadu v Rožďalovicích a pana starosty
Kapala, bez sponzorských darů, bez spolu‑
práce s hasiči, a zejména bez dobrých ná‑
padů a šikovných rukou bychom nedosáhli
asi ničeho. Ale dílo se zdařilo, akce proběh‑
la skvěle, nikdo se nezranil, počasí nám do‑
cela přálo, uzené kýty bylo dost, špekáčků
a tekutého občerstvení pro děti i dospělé
byl také dostatek. Děti, rodiče i prarodiče
se výborně bavili, soutěžilo se v běhu, pro‑

běhla pytliáda, hod tenisákem atd. Letos se
účastnilo aktivně 46 dětí. Dříve se sportov‑
ních klání účastnili i dospělí. Hrál se no‑
hejbal, k dispozici byly terče se šipkami,
badminton, klouzačka, prolézačka.
Jako velká atrakce pro děti i dospělé byla
i živá sova pálená jménem Titus. Proběhla
tombola, pro děti maškarní, ceny byly sen‑
zační, úžasná atmosféra. Zkrátka bylo co
dělat. Hodně se také vzpomínalo, proto‑
že dorazili i lidé, kteří již dlouho na Hasi‑
ně nemají žádnou nemovitost ani příbuz‑
né. Prostě řečeno, bylo to ohromné a za ty
nervy a pot celá akce stála. Neustále na na‑
ši facebookovou skupinu i na mé soukro‑
mé kontakty docházejí velké díky od velké
většiny zúčastněných, kteří zároveň žádají,
abych to za rok dal dohromady znovu. I já
bych byl rád, kdyby se v příštím roce ko‑
nal první ročník srazu Přátel a rodáků obce
Hasina. Uděláme pro to, co budeme moci.

Něco bylo malinko slabší (konkrétně lo‑
sování tomboly bylo dlouhé), ale chyba‑
mi se i člověk hasinský učí. Plánuji zařa‑
dit střelbu ze vzduchovky, hlavně utahat
i dospěláky, diskotéku trochu vylepšit (ni‑
koli o hlasitost), a zvláště vyhlašování cen,
tomboly a jiných akcí uskutečnit přes
mikrofon. Překřičet v jednu chvíli skoro
dvě stě lidí je skoro nemožné. S manžel‑
kou jsme měli dva dny tichou domácnost.
Oba bez hlasu. Určitě se nesmí zapome‑
nout na kluky (a při záskoku za ně na je‑
jich mamku) u grilu, kde se poctivě ce‑
lý den starali o žaludky všech, a další lidi
u občerstvení, jako u piva, limonád a ká‑
vy. Jak jsem napsal v naší uzavřené skupi‑
ně: Skvělý tým a skvělá parta. Děkuji všem
za podporu i za účast a těším se za rok na
shledanou.
Baťoh – Jarda Stoček
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Školní zpravodajství

V

ážení a milí čtenáři Rožďalovicka,
tak nám po prázdninách zase ta
naše škola ožila a zaplnila se ro‑
zesmátými dětmi. Máme před sebou dal‑
ší školní rok a spoustu nových úkolů, cí‑
lů a výzev.
V přípravném týdnu jsme s pedagogic‑
kým sborem dokončili přípravy plánů vý‑
uky v jednotlivých třídách. Jsem potěšená,
že všichni učitelé na prvním stupni jsou
přesvědčeni o prospěšnosti výuky matema‑
tiky podle prof. Hejného. Během prázdnin
se tři paní učitelky zúčastnily letní školy,
kde si prohloubily znalosti výuky právě té‑
to matematické metody.
V letošním školním roce podporujeme
také více výuku německého jazyka. Mi‑
mo běžných hodin němčiny probíhá výu‑
ka metodou CLILu i ve volitelném před‑
mětu domácnost a ve výchově k občanství.
Vyšli jsme vstříc rodičům, aby nemuse‑
li vozit svoje děti za mimoškolními akti‑
vitami do větších měst a nabídli jsme re‑
kordní množství kroužků a klubů pro žáky
nejenom ze základní, ale také z mateřské
školy. Největší zájem je o kroužek Hejbán‑
ky a Malí kuchtíci. Tyto kroužky jsme pro
velký zájem museli rozdělit na dvě skupiny.
Máme i tři různé taneční kroužky a klu‑
by. Podařilo se nám navázat spolupráci
s tanečním mistrem panem Petrem Svě‑
ceným, pod jehož vedením pracuje krou‑
žek Společenského tance pro předškolá‑
ky a děti z prvního stupně základní školy.
Opět otevíráme klub logických her Chyt‑
ré mozky. Těšíme se na práci Kačerů, kte‑
ří budou pracovat v kroužku geocachin‑
gu. Pokračují i velmi oblíbené kroužky:
Odznak všestrannosti olympijských vítě‑
zů (OVOV), šachový kroužek a nábožen‑
ství. Vyhledávané jsou kroužky přípravy na
přijímací zkoušky z matematiky a české‑
ho jazyka. V rámci družiny dlouhodobě
pracuje kroužek keramiky. Mrzí nás, že se
pro malý zájem neotevřel kroužek němči‑
ny pro začátečníky, literární kroužek, vý‑
tvarný kroužek, Veselé notování ani krou‑
žek ručních prací a aranžování.
Nabídka kroužků a klubů je opravdu
pestrá a musím poděkovat pedagogickým
pracovníkům naší školy, protože přede‑
vším oni připravili a vedou většinu nabí‑
zených kroužků.
Děkuji také kolektivu školní jídelny. Po
půlročním zkušebním provozu, kdy jsme
zavedli výběr ze dvou jídel ve školní jídel‑
ně, budou paní kuchařky i nadále vařit dvě
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Ze zahájení nového školního roku

jídla třikrát v týdnu. Ve školním stravová‑
ní jsme se posunuli o pěkný kus dopředu
a chci pozvat nové mimoškolní strávníky.
Přihlaste se a přijďte ochutnat. Pravidelně
připravujeme jedno nové, netradiční jíd‑
lo měsíce.
V letošním školním roce slavíme 100 let
vzniku Československa. První akci k při‑
pomenutí výročí, respektive velkou vý‑
zvu jsme již splnili. Žáci 7. – 9. ročníku
vystoupali na Sněžku, nejvyšší horu Čes‑
ka. Zvolili méně známou cestu z Pomez‑
ních bud. V horském terénu ušli 16 km
po hřebenech Krkonoš. Náročnou túru
všichni zvládli a ještě užili krásný sluneč‑
ný den a měli štěstí na úžasný výhled do
české krajiny. Dalším výročním projektem
je návštěva hlavního města České republi‑
ky. Celou školu čeká „obrácená“ výuka. Při
projektovém dni žáci připraví trasu, zjis‑
tí podrobnosti a zajímavosti. Další týden
potom každá třída provede svého třídního
učitele významnými místy naší stověža‑
té Prahy. Věřím, že se našim žákům tento
náročný projekt opět povede na výbornou.
Začátek školního roku byl pro naši ško‑
lu velmi úspěšný. Žákyně Tereza Hojsáko‑
vá se zúčastnila celorepublikového finále
soutěže OVOV. Ve velké konkurenci vel‑
mi dobře obstála. Mezi 44 nejlepšími zá‑
vodnicemi z celé republiky se umístila na
velmi pěkném 16. místě. Terezo, blahopře‑
jeme a jsme na tebe opravdu pyšní.
Minulý týden naše škola uspořádala již
tradiční závod Běh k Bučickému mlýnu.

Patronem byla osmá třída. Děkujeme ta‑
ké za finanční podporu SRR, díky které‑
mu jsme mohli koupit krásné medaile pro
vítězné závodníky.
Začátkem října sedmáci uspořádají u pří‑
ležitosti Mezinárodního dne seniorů akci
Senioři na slovíčko. Doufáme, že se toto
setkání vydaří tak jako loni.
I v letošním školním roce mají naši devá‑
ťáci patronát nad prvňáčky. Je velmi milé
vidět, jak za nimi o přestávce chodí a poví‑
dají si s nimi. Tak jako loni, zasadí společ‑
ně ovocné stromy a rozšíří tak nově vzni‑
kající sad u Holského rybníka.
Velkou výzvou je pro nás letos uspořádá‑
ní minilyžáku pro 3.–5. třídu. I tato novin‑
ka v naší škole našla zájemce a malí lyžaři
nám už nosí svoje přihlášky. Samozřej‑
mostí je už lyžařský kurz pro žáky druhé‑
ho stupně.
Při psaní článku se usmívám a těším se
na ten nový školní rok. Máme hodně plá‑
nů a nových nápadů. Chceme, aby se děti
do školy těšily, aby je učení bavilo. Snažíme
se nabízet jim neustále nové podněty. Po
dlouhé době se nám podařilo sestavit plně
kvalifikovaný učitelský sbor. Ve škole má‑
me za sebou měsíc práce s dětmi a já jsem
potěšená, když vidím, jak společně plánu‑
jeme, kde bychom mohli ještě něco zlepšit.
Přeji Vám krásné babí léto a slunečné
podzimní dny.
Mgr. Iveta Klímová,
ředitelka školy

Školní zpravodajství

Žáci druhé a třetí třídy se od začátku školního roku účastní plaveckého výcviku

V úterý 18. září dobyli žáci sedmé, osmé a deváté třídy vrchol Sněžky – většina z nich poprvé v životě

Druhý školní den věnovali deváťáci prvňáčkům perníkovou sovičku
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Z minulosti Rožďalovic

Vzpomínka na mého dědu

D

ne 28. června 1914 byli v hlav‑
ním městě Bosny a Hercegovi‑
ny v Sarajevu zastřeleni arcivévo‑
da a následník rakousko‑uherského trůnu
František Ferdinand d’Este a jeho choť
srbským studentem Gavrilo Principem.
Atentát posloužil Rakousko‑Uhersku ja‑
ko záminka k vyhlášení války Srbsku. Ten‑
to konflikt je považován za jednu z příčin
první světové války.
V rožďalovické kronice se píše: „Dne
26. července 1914 na svátek sv. Anny v ne‑
děli v 9 hodin dopoledne přijel povozem
od okresního hejtmanství z Jičína posel
do Rožďalovic a odevzdal starostovi měs‑
ta Ant. Tichému mobilizační vyhlášku,
kterouž se nařizovala částečná mobiliza‑
ce těchto armádních sborů: Praha, Lito‑
měřice, Štyrský Hradec, Bosensko-Her‑
cegovské a Dalmatské. Poněvadž to bylo
v neděli dopoledne, roznesla se zpráva ta
bleskurychle po městě a bylo o ní všude
živě a smutně hovořeno. Mobilizační vy‑
hlášky byly ihned na vývěsních tabulích po

městě vyvěšeny. Většina povolaných vojí‑
nů odjela již dne 27. července, ostatní pak
druhého dne v pořádku ku svým plukům.
Při odjezdů otců rodin byl pláč žen a dě‑
tí srdcervoucí.“
František Bouška ve svých pamětech
z první světové války píše: „27. července
jsem tedy odjel z Rožďalovic. Obrovské
davy lidu doprovázely na dráhu své drahé.
V našem vagoně byla většina Rožďalováků,
tak např. účetní z Bučice Mareš, holič Va‑
leš, Paleček – sokol, Kubišta – listonoš atd.
Bodrá povaha pánů Mareše a Valše brzy
zvítězila nad sklíčenou náladou. Ti dob‑
ří lidé se namáhali ze všech sil, aby nás ze
smutku vyléčili.“ Ten holič Valeš byl můj
děda. Když se přiženil do Rožďalovic, pro‑
vozoval svojí živnost holiče a zároveň se
spolu s manželkou staral o provoz hostin‑
ce v tehdejší Kostelní ulici. I on měl jistě
v těch chvílích před očima loučení se svojí
rodinou. Odjížděl od své manželky, tříleté
Mařenky, dvouleté Aninky a osmiměsíční‑
ho syna Rudolfa, mého otce. Bylo mu teh‑

dy 30 let. Když přišla na dědu řeč, říkáva‑
la babička: „Byl to veselý člověk, měl život
rád, nikdy ve svých dopisech nepřipustil
možnost, že by se snad z války domu ne‑
vrátil, a teď ani nevíme, kde je jeho hrob.“
Na zdejším hřbitově, na pomníku hrobu
babiččiných rodičů je připsáno: A Památce
Drahého Manžela Rudolfa Valeše,
Který Padl U Zborova Roku 1917.
Život celé rodiny byl touto událostí po‑
znamenán. Babička musela hospodu pro‑
dat a vrátila se k řemeslu, kterému se vy‑
učila u svého otce Josefa Řeháčka. Vrátila
se k pletení punčoch, což jí i celé rodině
zajišťovalo živobytí. V roce 2002 se poda‑
řilo hrob dědy vypátrat, a dokonce získat
i fotografii.
Je to jen jeden z tisíců příběhů první svě‑
tové války. Ať už ti, kteří se nevrátili, bojo‑
vali v legiích nebo v rakousko‑uherské ar‑
mádě, buď čest jejich památce!

Lístek z kartotéky Ministerstva národní obrany o úmrtí Rudolfa Valeše a jeho hrob na hřbitově ve Wolczkowcích
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Rudolf Valeš

Z minulosti Rožďalovic

Příběh medaile

N

ení to tak dávno, co na Městský
úřad v Rožďalovicích přišel Sbě‑
ratel z Městce Králové Václav
Zmrhal s dotazem, jestli je v archivu ne‑
bo zdejším muzeu medaile, na které je na‑
psáno: Operace Antimony 24. 10. 1942
Rožďalovice. Objevil ji v dubnu na nu‑
mismatické aukci v Nymburce. V archivu,
ani v muzeu taková medaile není a nikdo
z dotazovaných ani o její existenci nevěděl.
Na internetu jsme se dozvěděli, že se jed‑
ná o pamětní odznak k operaci Antimony,
24. 10. 1942 Rožďalovice.
Jak se na tento pamětní odznak dosta‑
lo jméno Rožďalovice? Jakou spojitost má
operace Antimony s Rožďalovicemi? Pro
odpověď musíme vzpomenout na událos‑
ti, které se staly před datem 24. října 1942,
které je také na odznaku uvedeno.

V den atentátu na Reinharda Heydricha
bylo vyhlášeno stanné právo. Jako odvetu
za atentát okupační správa nechala popra‑
vit několik tisíc obyvatel protektorátu, kte‑
ří se podle ní na útoku mohli podílet, nebo
pomáhali odboji či atentát pouze schvalo‑
vali. Odbojová činnost byla téměř znemož‑
něna a spojení s Londýnem bylo přeruše‑
no. Exilová vláda potřebovala informace
o dění v protektorátu, a hlavně potřebovala
spojení na předávání zpráv zpravodajského
charakteru. Operace Antimony bylo krycí
označení pro paradesantní výsadek vysla‑
ný v říjnu 1942 z Anglie na území Protek‑
torátu Čechy a Morava. Akce byla organi‑
zovaná zpravodajským odborem exilového
Ministerstva národní obrany. Tři parašu‑
tisté, velitel výsadku nadporučík Franti‑
šek Závorka, šifrant četař Stanislav Srazil
a radista svobodník Lubomír Jasínek byli
vysazeni v sobotu 24. října 1942 krátce po
23. hodině nedaleko Kopidlna u Rožďalo‑
vic. Stalo se to navigační chybou pilota,
protože plánovaný seskok měl být prove‑
den v prostoru Českého ráje. Osamocený
letoun neunikl pozornosti monitorovací
služby německé protiletecké obrany. Po‑
dezření, že došlo k vysazení parašutistů se
změnilo v jistotu, když byl druhý den na
místě seskoku objeven nedostatečně ukry‑
tý padák četaře Svozila. Skupina byla vy‑
bavena třemi radiostanicemi. Hlavní ra‑
diostanice s krycím názvem Barbora měla
podávat zprávy o průběhu akce. Druhá by‑
la určena pro skupinu Silver A, která v té

době již neexisto‑
vala a třetí pro do‑
mácí odboj. Rovněž
měli domácímu od‑
boji předat šifrova‑
cí klíč, peníze a do‑
pis Edvarda Beneše
a generála Ingra.
Londýnský exil však
nebyl dostatečně in‑
formován o pomě
rech v protektorátu
a předpokládal čin‑
nost odbojových
skupin, které už ne‑
existovaly. Jako po‑
slední z vedení
Ústředního vedení
odboje domácího
zůstával na svobo‑
dě Vladimír Kraji‑
na. Skupina odbo‑
jářů pod jeho vedením působila v té době
jako jediná v protektorátu, převážně v ob‑
lasti Českého ráje a Podkrkonoší. V ob‑
tížných podmínkách dokázali parašutisté
vyhledat a kontaktovat Vladimíra Kraji‑
nu. František Závorka se s Krajinou sešel
v Lomnici nad Popelkou, kde po počáteč‑
ním váhání Krajina souhlasil s obnovením
radiového spojení s Londýnem. Vysílalo se
z různých míst v okolí Rovenska pod Tros‑
kami a Železného Brodu. Pražské gestapo
od konce října usilovně pátralo po úkry‑
tu parašutistů, ale bezvýsledně. Protipara‑
šutistický referát pražského gestapa pro‑
to nasadil do akce své konfidenty. Jedním
z nich byl i Karel Čurda, jehož udání vedlo
ke smrti sedmi parašutistů v kryptě chrá‑
mu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
v Praze. Čurda využil svých kontaktů, které
znal z Anglie včetně adresy učitele Josefa
Lánského ze Studence. Gestapo předpo‑
kládalo, že se parašutisté skrývají v okolí,
a poslalo Čurdu do Studence k Milosla‑
vu Hákovi. Čurda se představil svým jmé‑
nem a jako parašutista žádal o spolupráci.
Hák po poradě s parašutisty a prověře‑
ní o pravosti jeho totožnosti Čurdu ne‑
odmítl a poskytl mu úkryt. Během krát‑
kého času se Čurda dověděl o úkrytech
a pohybu hledaných parašutistů. To stačilo
k tomu, aby pražské gestapo pod velením
Williho Leimera šlo najisto. Lidé z okolí
Nové Paky byli pozatýkáni a bylo vyzra‑

zeno jméno učitele Karla Hlaváčka. Příští
den, 15. ledna 1943 zatklo gestapo Hlaváč‑
ka a odvezlo ho k výslechu do Jičína. Od
zatčených odbojářů se gestapo dozvědělo,
že klíčem k parašutistům je právě Hlavá‑
ček. Kolem poledne 15. ledna uzavřel v Ji‑
číně vyslýchaný Hlaváček pod nátlakem
dohodu, že prozradí místo pobytu parašu‑
tistů, pokud se s nimi bude nakládat jako
s válečnými zajatci a pokud se on sám bude
moci zastřelit. Večer gestapo obklíčilo plo‑
várnu v Rovensku, kde se ukrývali Závor‑
ka a Jasínek. Hlaváček a starosta Rovenska
Kouřil šli vyjednávat dovnitř a žádali, aby
se výsadkáři vzdali, a Rovensko a Veselou
tak nepostihl osud Lidic. Závorka a Jasí‑
nek vyšli ven a zemřeli ihned po pozření
ampule kyanidu. Dne 16. ledna byl zatčen
poslední parašutista Srazil a činnost Anti‑
mony tím skončila. Pod pohrůžkou repre‑
sí vůči rodině vydal Srazil šifrovací klíč, ale
s obrácenými varovnými znaky. Jeho vy‑
nucená spolupráce v pokračování radiové‑
ho spojení s Londýnem nepřinesla gestapu
žádný užitek, a proto byl Srazil v dubnu té‑
hož roku převezen do Terezína a popraven.
Tak skončil paradesantní výsadek s kry‑
cím názvem Operace Antimony, který
začal 24. října 1942 nedaleko Rožďalovic.
Z dostupných materiálů
zpracoval Rudolf Valeš
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V

říjnu si připomínáme jeden z nejvýznamnějších dnů společné historie Čechů a Slováků – Den vzniku
samostatného Československa. Jak jinak tedy zavzpomínat na tuto jedinečnou událost
než tím, že se ponoříme do výpisků kronikářů
Františka Havlíka a Josefa Havelky a necháme nahlédnout do historie našeho města a naší země ve významném roce 1918.

Státní převrat a obnovení
československého státu

Antonín Bláha, vrchní oficiál a tehdejší
správce železničního úřadu v Rožďalovi‑
cích líčí první zprávy o státním převratu
v železniční kronice takto: 28. října po‑
slouchal jsem již po poledni na telegraf‑
ní lince z Hradce Králové do Hořic kusé
telegrafické zprávy v české řeči, které na‑
značovaly, že v Praze něco zvláštního se
událo. Po páté hodině odpolední svolala
stanice Nymburk, severozápadní nádraží,
oběžníkem všechny stanice na lince a ode‑
hrávala volně a vážně v české řeči sestave‑
ný telegram, který ohlašoval, že českoslo‑
venský stát se stal skutkem. Telegram zněl:
„Z nařízení Dr. Zahradníka. Prohlášení československého státu u sochy sv. Václava na
Václavském náměstí v Praze v 11 hodin dopoledne. Ihned odstranit veškeré odznaky bývalého rakouského státu. Veškeré zásilky vozové i kusové jdoucí do Vídně a do Německa
ihned zastaviti. Do Prahy provoznímu úřadu telegraficky oznámiti za příčinou ohlášení Národní radě. Provoz v našem vnitrozemí nepřetržitě v dobrém pořádku udržeti. Ať
žije Československý stát! Nazdar! Dr. Zahradník.“
S velkým napětím očekával a s pohnu‑
tím přijímal železniční personál každé slo‑
vo této zprávy. Neméně zase radostně upo‑
slechl rozkazu prvního ministra železnic
Dr. Zahradníka a odstraňoval ihned od‑
znaky, nápisy a vyhlášky starého státu. Ze
stanice roznesla se vzápětí radostná zvěst
po celém městě a bylo o ní dlouho do no‑
ci živě s nadšením hovořeno.
Druhého dne 29. října kolem 9. hodi‑
ny dopolední došla do Rožďalovic zaruče‑
ná telegrafická zpráva z Prahy o prohláše‑
ní Československého státu, což způsobilo
ohromnou radost, nadšení a jásot ve zdej‑
ším obyvatelstvu. Ihned blahá ta zvěst by‑
la také bubnováním uvedena ve všeobec‑
nou známost a majitelé domů požádáni,
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by domy své na velkou vznešenou tu osla‑
vu ozdobili prapory, což se vesměs stalo
i přes to, že po válce panoval nedostatek
praporů a praporové látky. Bylo opravdu
záhadným a obdivuhodným, kterak se sta‑
lo, že za toho snad jen přece jen domně‑
lého nedostatku tak brzy mohly prapory
vláti ze všech střech. Převrat prováděn ih‑
ned a všude. Dvouhlaví orlové, státní to
znak bývalého Rakouska, odstraňováni
rychle a hlučně ve všech úřadech, na všech
státních budovách, trafikách a jinde. Na to
bylo z nařízení Národního výboru v Pra‑
ze prostřednictvím České obce sokolské
na nádražích ihned započato s odebíráním
výzbroje a výstroje u vracejících se vojínů,
a to členy sokolských jednot, které pak po‑
stupně byly odváděny Okresnímu národ‑
nímu výboru v Jičíně.
V týž den 29. října kolem 14. hodiny se‑
řadil se na zdejším náměstí před radni‑
cí průvod lidu s hudbou v čele. Ohrom‑
ný ten zástup procházel celým městem při
vzrušeném a neobvyklém nadšení veške‑
rého občanstva. Nevýslovná radost z pro‑
hlášení tak mocně a toužebně očekávané‑
ho samostatného státu československého
zírala lidem z obličejů a působila opravdu
mohutným dojmem, přičemž mnohé oko
z radosti nad získanou opět svobodou na‑
šeho národa zaslzelo. Nadšení občanstva
dostoupilo vrcholu, když v týž den ko‑
lem 9. hodiny večerní došly první noviny,
ve kterých bylo obšírněji sdělováno a vylí‑
čeno, že dne 28. října 1918 udál se v histo‑
rii národa československého dlouho a vře‑
le očekávaný převrat.
Po třistaletém poddanství říši rakouskou
‑uherské pod vladařstvím dynastie
habsbursko‑lotrinské, trvajícím od bitvy
bělohorské dne 8. listopadu 1620, stal se
národ český opět svobodným a samostat‑
ným. Novinářské ty zprávy sdělovaly dále,
že dne 27. října 1918 odpověděl rakousko
‑uherský zahraniční ministr hrabě An‑
drássy na notu prezidenta Spojených států
severoamerických Woodrowa Wilsona, že
Rakousko‑Uhersko přijímá jeho podmín‑
ky, uvedené ve 14 článcích, že kapitulová‑
ním přeje si válku skončiti a že žádá pří‑
měří. A mezi těmi podmínkami bylo také
uznání samostatného Československé‑
ho státu. Tím uznán byl ze strany Doho‑
dy (Anglie, Francie, Itálie a Spojené státy
severoamerické) i ze strany Rakousko

‑Uherska samostatný stát československý
mimo tuto říši.
Dne 28. října 1918 kolem 11. hodiny do‑
polední byla na Václavském náměstí
v Praze u sochy sv. Václava prohlášena sa‑
mostatnost československého státu, a to ve
formě republiky Národním výborem, slo‑
ženým z neohrožených vlastenců v čele
s poslancem Dr. Aloisem Rašínem. V tu‑
též dobu česká delegace v čele s poslancem
Dr. Karlem Kramářem nalézala se na cestě
do Švýcar, a to k projednání českosloven‑
ské samostatnosti.
Dne toho roznášel telefon i telegraf ra‑
dostnou tu zvěst po celé vlasti a zpráva ta
se šířila jako vlny a s ní radostné vzruše‑
ní. Všude vyvěšovány červenobílé prapo‑
ry, všude jásot a nadšení. Vojáci odparovali
z čepic kokardy, jež vyměňovali za červe‑
nobílé růžice, lidé pak jásali na potkání
se. Po 300letém ujařmení a strádání na‑
plnila se konečně věštecká slova velikého
a slavného Čecha Jana Amose Komenské‑
ho, jednoho z největších myslitelů světa:
„Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného,
vláda věcí tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český!“
Také v městě našem slavnostně pozdra‑
ven ten den, a to druhého dne 29. října.
V odpoledních hodinách uspořádán prů‑
vod s hudbou městem, domy okrášle‑
ny prapory v barvách národních i slo‑
vanských. Každý zdobil se slovanskou
trikolorou. Hlavní slavnost určena však až
na neděli 3. listopadu. Dopoledne hrála po
městě hudba a členy místní jednoty sokol‑
ské bylo vybíráno na České srdce, vybralo
se asi 4000 Kč. Odpoledne pak byl uspo‑
řádán průvod s hudbou v čele všeho oby‑
vatelstva, spolků a mládeže školní se shro‑
máždil před místním zámkem. Byl velmi
četný, ubíral se též přes Podolí a Zámos‑
tí, procházel městem a stanul na náměs‑
tí před radnicí, kde vyslechl slavnostní řeč
o významu dosažení a prohlášení samo‑
statného státu československého. Řeč tu
promluvil JUDr. František Drbohlav, ad‑
vokát z Libáně. Zakončena byla provolá‑
ním slávy novému státu a zapěním našich
národních písní „Kde domov můj“ a „Hej,
Slované“.
Této slavnosti zúčastnilo se mnoho ob‑
čanstva též z okolních obcí, jakož i veške‑
ří v okolí na práci dlící váleční zajatci srb‑
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Budova radnice a část náměstí na dobovém snímku

ští, černohorští, ruští a italští v počtu přes
sto osob se svými narychlo zhotovenými
národními prapory. Tito před zmíněným
průvodem za poledne byli v hostinci Emi‑
la Matesa na náklad místních obětavých
občanů a občanek pohoštěni. Večer kona‑
la se v sále hotelu Radnice taneční zába‑
va, při které sál byl přeplněn. Vše se odbylo
ve vzorném pořádku a při nadšené nála‑
dě účastníků.

učitel Václav Lemberk z Rožďalovic. Od‑
soudil staré Rakousko a přál nabyté naší
samostatnosti tu nejšťastnější budoucnost.
Poté rozžehnul zápalku a dal malému dí‑
těti zapáliti hranici. Při tom hudba hrála
do tance a přítomní provolávali slávu na‑
ší republice.

Zničení upomínek na Rakousko

Zabavení potravin na nádraží

Dne 7. listopadu ve čtvrtek o 1. hodině od‑
polední seřadil se u zámku průvod škol‑
ní mládeže, sokolů a občanstva s hud‑
bou a odebral se za město na mrchoviště
na Holi. V průvodu byl vezen vůz s ob‑
razy císařů, císařoven a jejich členů rodin
s různými upomínkami na Rakousko, jako
císařští orlové z trafik, poštovního úřadu,
různá vyznamenání, odznaky, vyhlášky atd.
Když došel průvod na místo, vyzvedli
mladší vojíni bednu s těmi všemi pozůstat‑
ky z vozu a vložili ji na připravenou hra‑
nici dříví, přičemž hudba hrála jako lou‑
čení s nemilovaným Rakouskem smuteční
pochod. Pak měl případnou řeč odborný

Ovšem nejen oslavné zápisky nacházíme
v roce 1918, kronikáři mj. zaznamenali:
pro nedovolený vývoz

V měsíci lednu zabavili revizoři okres‑
ního hejtmanství v Jičíně Tůma a Pa‑
cák na zdejším nádraží potravinářským
obchodníkům vůz různých poživatin
pro nedovolený vývoz v ceně asi 7000 K
a odevzdali je Městskému úřadu v Rožďa‑
lovicích, který je místnímu občanstvu pro‑
dával za maximální ceny, které byly úřed‑
ně nařízeny.

Drahota životních potřeb
v měsíci květnu

Obyčejný oblek stál kolem 1000 K, bot‑
ky 200 K, za litr mléka platilo se již 1–2 K,

za kg másla 56–60 K, za kg tvarohu 10 K,
za kg brambor 240 K, za 1 vejce 70 h – 1 K,
za vylíhlé house 25 K, za kuře 3 K, za sle‑
pici 30 K, za osmikilogramové podsvinče
600 K. Maso se vydávalo jedenkrát v týd‑
nu na lístky, a to 1 kg za 10 K. Vepřové ma‑
so nebylo vůbec možno koupiti a platilo
se za kg 46–50 K. Za kg třešní platilo se
6–7 K. A tak bylo se všemi potřebami ži‑
votními. Mouky byl nedostatek, týdenní
její příděl na lístky pro jednu osobu činil
již jen ¼ kg. Pod rukou však prodávali ji
mlynáři za 10–15 K.

Drahota životních potřeb
v měsíci srpnu

V městech panoval již hlad, jelikož chléb
nebyl více vydáván. Velikou vinu na dra‑
hotě měli takzvaní řetězoví obchodníci na
jedné a hrozná lakota a hrabivost na stra‑
ně druhé. Na venkov přijížděli lidé z Prahy
a měst, přinášejíce na výměnu za potravi‑
ny prádlo, oděv, šperky, ježto mnozí neci‑
telníci ze zemědělců, kteří jedině ze svých,
třebas již skrovných a úředně omezených
zásob mohli strádajícím býti nápomocni –
za peníze ničeho prodati nechtěli.
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Epidemie chřipky

Počátkem měsíce října vypukla a zmáhala
se epidemie, takzvaná „španělská chřipka“.
Nemoc ta byla provázena vysokými horeč‑
kami a zánětem plic. V několika případech
končila smrtí a rozšířila se tak, že nebylo
téměř rodiny, kde by nebylo nemocných.
Ježto i mezi žactvem velice se šířila, naří‑
dily úřady uzavření škol. Zdejší školy byly
uzavřeny od 10. do 27. října. Zdejších ně‑
kolik občanů také na tu nemoc zemřelo.

Zrušení vojenského lazaretu

a odchod posledních uprchlíků

V měsíci listopadu byl zdejší vojenský la‑
zaret na telegrafický rozkaz zrušen a brzy
nato odjeli z Rožďalovic i poslední upr‑
chlíci do svých domovů, rovněž zajatců vá‑
lečných nebylo již více v našem městě.

Slavnostní návrat prezidenta
do osvobozené vlasti

Dne 20. prosince ozdobeno město bylo
prapory na oslavu příjezdu prvního pre‑
zidenta československého státu Tomáše
Garrigua Masaryka z Ameriky do osvo‑
bozené vlasti a dne následujícího konána
byla ve škole slavnost na oslavu radostné
a vzácné té události.

Opoždění kampaně v cukrovaru

Pro nedostatek uhlí počalo se v roce 1918
ve zdejším cukrovaru vařiti až po vánoč‑
ních svátcích a vařilo se až do 7. února 1919.

Týdenní a výroční trhy
za světové války

Týdenní a výroční trhy ve zdejším městě
po dobu světové války i při té hospodářské
krizi a nedostatku životních potřeb se ko‑
naly, ale přece jen v daleko menším rozsa‑
hu. Jen některé druhy zboží a potravin byly
na trhy přinášeny a prodávány. Úředně na‑
řízené maximální ceny poživatin byly vy‑
věšovány na zjevných místech, ale často se
nedodržovaly, neboť po potřebách těch by‑
la daleko větší poptávka a sháňka, než byla
jejich nabídka. Trhy na dobytek se však ne‑
konaly, neboť ten rekvíroval a vymáhal stát
pro sebe k zásobování armády a k odmě‑
řeným přídělům pro civilní obyvatelstvo.

Zavedení poukázek na odběr potravin a některých životních potřeb

Po dobu světové vály a ještě delší čas i po
ní byly ve všech obcích vydávány lístky,
tj. poukázky na odměřené příděly mou‑
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ky, chleba, cukru, masa, tuků, bramborů,
kuřiva, petroleje a uhlí, takže volný prodej
těchto potřeb přestal existovati.

Zřizování

v obcích zásobovacích

čili aprovizačních komisí

Za účelem řádného vedení a přidělování
těch životních potřeb konzumentům byly
v obcích zřízeny zásobovací čili aprovizač‑
ní komise. V našem městě tou komisí by‑
la městská rada a jejím vedoucím od roku
1916 do měsíce června 1919 byl zdejší ob‑
chodník Josef Vecko. Od června 1919 by‑
la pak ustanovena komise jiná až do doby,
kdy nastal opět volný prodej všech potřeb
a zboží.
Za dobu od roku 1916 do měsíce červ‑
na 1919 ušetřila a získala zásobovací ko‑
mise na penězích částku 10 000 K, kterých
pak obec použila k jiným vydáním obec‑
ním. Když uvedená komise předávala v ro‑
ce 1919 vedení správy svěřeného úkolu ko‑
misi nové, předala jí také zbývající zásobu
101 pytlů chlebovin a ovesné rýže. Z to‑
ho je zjevno, že zásobovací komise svůj
zodpovědný a i obtížný úkol konala řád‑
ně a svědomitě, aniž by některý spotřebi‑
tel v poskytovaných přídělech utrpěl ně‑
jaké újmy.
Zásobování bylo pravidelné a bez pře‑
rušení trvalé, takže spotřebitelé neměli
příčinu ke steskům. A zásluhu o to mělo
řádné starání se a vedení té zásobovací ak‑
ce, pak také ta okolnost, že starosta míst‑
ní obce Antonín Tichý, který byl jedním
z ustanovených komisionářů pro politický

okres, pečlivě dbal a se staral, aby místní
obyvatelstvo dostávalo včas a správně ná‑
ležité příděly životních potřeb. Též ředi‑
telství zdejšího velkostatku bylo tak blaho‑
volné, že na několikrát přenechalo zdejší
obci celkem 60 metrických centů pšeni‑
ce, jež byla semleta, a mouka konzumen‑
tům za úředně stanovenou cenu rozprodá‑
na. Ovšem tento přírůstek od velkostatku
zůstal okresnímu obilnímu úřadu uta‑
jen, aby neměl důvod k zastavení přídělu
mouky na jistou dobu pro zdejší obec. A za
těch okolností bylo pak zdejší obci mož‑
no získávati dostatečných zásob chlebovin
i mouky k vaření.
Chlebenky a moučenky vydávaly se na
obecním úřadě každého týdne v sobotu,
cukřenky pak jednou za měsíc. Tabačen‑
ky vydával obchodník Antonín Tichý ja‑
ko majitel velkoprodeje tabáku a kuřivo
bylo kupováno v trafikách. Masenky vy‑
dával obecní úřad jen tehdy, když okres‑
ním hejtmanstvím byl některému ze zdej‑
ších řezníků přidělen nějaký kus dobytka
k poražení.
To ovšem nebývalo dle času vždy pravi‑
delné a řezníci se střídali v porážení do‑
bytka, aby všichni mohli odprodávati. Pří‑
děl masa pro 1–2 osoby činil 1/4 kg, pro 3–4
osoby 1/2 kg a nejvíc mohl býti do jedné
rodiny přidělen 1 kg, i když by počet osob
činil více než osm.
Připravili Marcela Ešnerová,
Viktor Dobrev

Vzpomínka

V

Moje rožďalovické šachové vzpomínání

zpomínky na mé působení
v Rožďalovicích spějí k závěru. Schválně jsem si na něj nechal vzpomínky šachové. Ne proto, že by
pro mne byly tak moc významné a důležité. Spíše jsem hledal, jak je správně
„uchopit“, a přitom se vyhnout nostalgii a z pohledu čtenáře třeba i chlubení.
V každém případě je tato stránka mého
působení v Rožďalovích nepřehlédnutelná a já nemohu jinak, než se jí v závěru svých vzpomínek věnovat s plným nasazením.
Zkraje připomenu těm, kteří moje
předchozí texty nečetli, že před svým pří‑
chodem na školu v Rožďalovicích jsem
měl za sebou tři roky působení v roli začí‑
najícího učitele na ZDŠ v Městci Králové,
další tři roky na ZDŠ v Kopidlně a dva ro‑
ky na jičínských školách: V roli učitele na
1. ZDŠ proti kinu a jeden rok v postavení
ředitele školy na ZDŠ v Jičíně na Novém
Městě. Ve všech těchto působištích jsem se
nějakým způsobem věnoval v mimoškolní
práci výchově mladých šachistů. Bral jsem
to, jako učitel matematiky, tak trochu ja‑
ko svoji profesní povinnost a trochu i ja‑
ko svůj interní experiment. Chtěl jsem si
ověřit všeobecně používanou tezi, že ša‑
chy u dětí rozvíjejí logické myšlení a zlep‑
šuji jejich výsledky v matematice, u většiny
žáků obávaném vyučovacím předmětu. Na
konci článku podám praxí ověřenou odpo‑
věď na takto položenou otázku.
Od prvého dne nástupu na školu v Rož‑
ďalovicích jsem byl některými rodiči i žá‑
ky oslovován, zda na zdejší škole, tak ja‑
ko v Kopidlně, založím pro děti šachový
kroužek. Kopidlno není od Rožďalovic tak
daleko, aby se zde nevědělo o úspěších mla‑
dých kopidlenských šachistů. A tak jsem
hned v září 1975 kroužek na škole založil.
Na prvou schůzku, která se konala upro‑
střed týdne, přišlo pouhých šest zájemců.
Pro mne to bylo tristní srovnání, proto‑
že na páteční schůzce na škole v Kopidl‑
ně (kam jsem celý rok dojížděl pomáhat
s vedením kroužku své manželce) se jich
v tom samém týdnu sešlo desetkrát ví‑
ce. Věděl jsem, že začátek bývá těžký. To
jsem ale netušil, že do roka se počty zá‑
jemců o šachy na obou školách docela ob‑
rátí. Neměli jsme v té době na škole žádné
šachové soupravy a já si je musel půjčit
v Kopidlně. Od začátku jsem však měl za‑

tím do té doby nikde nepoznanou pod‑
poru dospělých. Po několika schůzkách
mně nabídl pravidelnou spolupráci s vede‑
ním kroužku pan Jaroslav Malý, pracovník
místní Prefy, nadšený šachista a propagátor,
který to navíc s dětmi dobře uměl. Pomá‑
hal mně nejen na schůzkách ve škole, ale
i jako „parťák“ při zájezdech na turnaje do
širokého okolí. Brzy se ozvali s nabídkou
pomoci i rodiče mladých šachistů. Mezi
prvými to byl pan Milan Boudný. Jeho dě‑
ti Milena a Honza byly od prvých schůzek
velmi platnými členy kroužku. Pan Boud‑
ný dokonce založil v Rožďalovcích šachový
oddíl, jako součást místního Sokola, což se
nepodařilo v žádném jiném místě, kde jsem
šachy na školách organizoval. Mohli jsme
se tak zapojit do organizovaného šacho‑
vého hnutí, v rámci registrovaného oddí‑
lu u Šachového svazu v Praze a získat je‑
ho morální, ale hlavně finanční podporu.
Pan Milan Boudný s dětmi často vyjížděl
na turnaje i docela sám, když mně jiné po‑
vinnosti účast nedovolovaly. Pomáhal mně
s organizováním turnajů na škole a stal se
členem okresního výboru šachového sva‑
zu, kde pro rozvoj šachu ve svém městě vy‑
konal mnoho užitečné práce. Později, když
jsme začali na naší škole v přírodě v Pro‑
seči pod Ještědem pořádat šachové tábory,
se zapojila postupně celá jeho rodina. Ja‑
ko táborová kuchařka osm let po sobě pů‑
sobila paní Růžena Švorcová i její oběta‑
vá dcera Anička, která byla mojí kolegyní
coby učitelka na zdejší škole. Postupně se
přidali další rodiče Honza a Máša Knížko‑

vi, Milena a Jaromír Kafkovi, Václava a Ji‑
ří Vinecký a další. Podpora šachu na škole,
ale i ve městě byla tehdy všestranná. Ne‑
ní divu, že to přineslo velmi rychle výteč‑
né sportovní výsledky. Nejvíce se v šacho‑
vém světě ale Rožďalovice proslavily jako
pořadatelé šachových turnajů, na které jez‑
dily děti z celého tehdejšího Českosloven‑
ska, ba i ze zahraničí.
Činnost šachového kroužku byla tehdy
velmi pestrá. Během školního roku jsme
se účastnili mnoha turnajů, v průměru dva
víkendy v měsíci jsme byli na zájezdech
po celé republice. Vyjmenovávat všechny
úspěchy, kterých jsme přitom dosáhli, by
obsahovalo výčet na několik stran. Vzpo‑
menu proto jen některých. To už se těžiště
šachového výcviku přeneslo z Kopidlna do
Rožďalovic, když vedoucí kroužku v Kopi‑
dlně, paní učitelka Jaroslava Suchoradská,
odešla ze školy na mateřskou dovolenou.
Mnoho dětí z Kopidlna proto začalo kaž‑
dý týden dojíždět na šachové schůzky do
školy v Rožďalovcicích a postupně se sta‑
ly členy místního šachového oddílu. Pro‑
blém byl v tom, že zatímco Kopidlno leželo
ve Východočeském, tak Rožďalovice byly
ve Středočeském kraji. V obou krajích se
hrály zcela jiné žákovské šachové soutěže,
s odlišnými pravidly. Museli jsme tak při‑
stoupit ke kompromisu a vytvořit sdruže‑
né Šachové výcvikové středisko Kopidlno –
Rožďalovice, pod jehož hlavičkou jsme
mohli hrát turnaje v obou krajích součas‑
ně. Postupně jsme se stali v obou přebor‑
níky nejen v družstvech, ale i jednotlivcích.

Nejlepší družstvo mladých šachistů Čech a Moravy v roce 1987. Zprava: Milena Kafková,
Jan Knížek (oba Rožďalovice), Jan Vyšohlíd, Pavel Donát (oba Kopidlno), František Drbohlav
(Kopidlno), Marek Štolovský (Rožďalovice) a Eva Suchoradská (Kopidlno)
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V Rožďalovicích během několika má‑
lo let vyrostly silné šachové individuality.
Na prvém místě bych měl jmenovat Jana
Knížka. Už v osmi letech se na celostát‑
ním přeboru své věkové kategorie umístil
na druhém místě. Úspěch si zopakoval za
dva roky, kdy v kategorii do 10 let skončil
čtvrtý v republice. Prioritu udržel i v tur‑
najích do 12 i 14 let. Ale vrcholem bylo je‑
ho vítězství v turnaji 16letých, kdy se stal
v roce 1989 v Ostravě mistrem republiky
v této věkové kategorii. Prolomil tím po‑
vědomí, že šachisté z malých míst nemají
šanci proti hráčům trénovaným ve velkých
městských střediscích. Knížek však nebyl
zdaleka sám. Podobně dobrý byl na sou‑
těžích i Venda Novák, Marek Štolovský či
Martin Vojtíšek a mnozí další. Za chlap‑
ci nezůstala ve stínu ani děvčata. Naopak.
Stejný úspěch jako Knížek dosáhla již
v roce 1983 na mistrovství ČSSR v Cho‑
těboři v kategorii dívek do 16 let Alena
Vávrová. Rožďalovické šachistky byly po‑
jmem nejen v krajských, ale i celostátních
soutěžích. V roce 1978 se stala krajskou
přebornicí Středočeského kraje Milena
Horáčková a za pouhý rok stejný úspěch
zopakovala Lenka Renčová. Petra Svobo‑
dová skončila v Patincích u Komárna na
mistrovství ČSSR na třetím místě. Další

úspěchy vozily z turnajů Jolana Habadová,
Marcela Ešnerová, silnou osobností byla
i Jana Krumpholcová. Medaile jsme tehdy
vozili z mnoha dívčích turnajů – z Mladé
Boleslavi, Kolína, Prahy‑Vinohrad či Pra‑
hy-Ďáblic.
Prioritou však pro nás byly turnaje druž‑
stev. Z nich největší (byl to neoficiální
přebor republiky družstev) byl turnaj sed‑
mičlenných družstev v Zaječicích u Chru‑
dimi. Hraje se dodnes a letošní ročník byl
již 55. v řadě. Sokol Rožďalovice se ho zú‑
častnil 12×, z toho 10× skončil v první dva‑
cítce, třikrát dokonce v prvé desítce. Nejlé‑
pe se rožďalovičtí umístili v roce 1989, kdy
skončili na sedmém místě. V dlouhodo‑
bém pořadí je pořadateli turnaje evidován
Sokol z 380 zde hrajících družstev stále vy‑
soko, na 39. místě. (Podklady poskytl orga‑
nizátor turnaje pan Jaroslav Hájek).
Největších úspěchů jsme však dosáh‑
li v rámci soutěže žákovských družstev –
Velké ceny ČSSR, která se hrála v 60. a 70.
letech a zahrnovala největší turnaje žáků
do 15 let po celé republice. Za celou do‑
bu existence soutěže jsme nikdy nevypad‑
li z prvé desítky konečného pořadí. V roce
1984 jsme byli čtvrtí, roku 1986 jsme skon‑
čili na pátém a v roce 1987 dokonce na
druhém místě v republice. Tehdy zvítězilo

družstvo Prešova, takže jsme byli hodno‑
ceni jako nejlepší družstvo Čech a Mora‑
vy. Pro ilustraci uvedu, jakých turnajů jsme
se tento rok zúčastnili. Celkem se během
roku tehdy hrálo 87 žákovských turna‑
jů. Z toho jsme byli účastníky 17 z nich.
Ve třech jsme zvítězili (Ústí nad Labem,
Mladá Boleslav a v našem dívčím turna‑
ji Prstýnek v Rožďalovicích). Třikrát jsme
skončili druzí (Praha 9, Přebor Středočes‑
kého kraje, Libštát). V tomto roce bylo do
soutěže zapojeno 821 žákovských oddí‑
lů s 10 158 hráči. Hráli jsme ten rok ještě
v Šale u Bratislavy (7. místo), v Praze 8 (6.),
v Praze 5 (4.), v Rychnově nad Kněžnou
(5.), v Semicích (4.), ve Frýdku‑Místku
(11.), v Jemnici (6.) a jinde.
A nyní k naší pořadatelské roli. Bylo na‑
ší povinností turnajů se nejen účastnit, ale
také nějaké pro ostatní pořádat. Rozhodl
jsem se z mnoha námi pořádaných turnajů
vybrat jen dva, kterými Rožďalovice vešly
ve známost v šachovém světě. Prvým byl
dívčí turnaj Prstýnek. Byl to prvý turnaj,
určený jenom pro děvčata do 15 let. Prvé
ročníky se hrály v Jičíně, dalších 10 v Rož‑
ďalovicích, v jídelně tehdejšího závodu
Strojobal. Na prvý ročník v roce 1973 při‑
jelo do Jičína 26 dívek z Východočeského
a Středočeského kraje. V roce 1987 přijelo

Kolektivní snímek výkvětu dívčích nadějí Kopidlna a Rožďalovic po vítězství na mezinárodním turnaji O Kouzelné oříšky v Praze v září
1978. O úspěch se nejvíce zasloužily Ivana Hlavatá, Marcela a Svaťka Runčíková, Soňa Vavroušková (všechna děvčata z Kopidlna) a Milena
Horáčková, Petra Svobodová, Milena Boudná, Lenka Renčová (všechny šachistky z Rožďalovic) a mnohé další, které jsou na snímku
s vítězným pohárkem a diplomy
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Z meziměstského šachového utkání České Budějovice – Rožďalovice v roce 1989. Vlevo
Olga Němcová, tehdy jedna z největších nadějí dívčího šachu v republice. Její soupeřka je
naše vynikající Milena Kafková, která s ní dokázala v partiích držet krok

na turnaj do Rožďalovic 104 dívek z celé
republiky. Bylo mezi nimi několik pozděj‑
ších reprezentantek naší republiky. Spor‑
tovní výsledky rožďalovických šachistek
na tomto turnaji byly důkazem, jak dob‑
rý šach se v této kategorii tehdy v našem
výcvikovém středisku mládeže hrál.
Zdaleka nejznámějším turnajem však
byl Turnaj špuntů, určený pro nejmlad‑
ší děti do 12 let. Také on měl svoje počát‑
ky v Jičíně. Odtud jsme ho přestěhovali do
Rožďalovic, kde se zorganizovalo jeho 15
ročníků. I v něm si vyzkoušelo svůj prvý
šachový turnaj mnoho budoucích repre‑
zentantů. Byl to organizačně velmi slo‑
žitý sportovní podnik (během několika
hodin se sehrálo současně pět velkých tur‑
najů), tehdy ještě bez počítačové podpo‑
ry, organizovaný za podpory zaměstnan‑
ců školy, mnohých rodičů, ale i šachových
příznivců a organizátorů z celého Nym‑
burska. Bylo až neuvěřitelné, že třeba v ro‑
ce 1989 se turnaje účastnilo 320 hráčů, což
je o třetinu více, než byl tehdy aktuální
počet žáků školy. Jen sehnat nábytek, aby
měli mladí hráči na čem sedět a instalovat
stolky, kde mohli hrát, byl úkol hraničí‑
cí téměř s tajenkou. Přesto všechny roční‑
ky turnaje proběhly bez problémů a k pl‑
né spokojenosti účastníků. Všichni stihli
nejen partie odehrát, ale také se ve školní
jídelně královsky naobědvat. Každý si do‑
mů odvezl nějakou cenu, alespoň účastnic‑
ký diplom. A během dopoledne se stihlo
sejít „sympózium“ vedoucích, kde se pro‑
braly aktuální otázky rozvoje dětského

šachu v republice i za hranicemi. Turnaj
špuntů byl tehdy prvým turnajem pro nej‑
mladší žáky v republice a po našem vzoru
později vznikly a dodnes se hrají podobné
turnaje v Rychnově nad Kněžnou, Frýdku
‑Mistku, Havířově a mnoha dalších mís‑
tech. Turnaj přímo navazující na rožďalo‑
vický se dodnes hraje ve Dvoře Králové
nad Labem. Turnaj byl nejen organizač‑
ním, ale i sportovním úspěchem míst‑
ních mladých šachistů. Jan Knížek patřil
k rekordmanům, když z pěti účastí od 1. do
5. třídy získal tři „špunty», od bronzového
až po zlatý. A byli další, jako třeba Vašek
Novák a Petr Buryan.
Vedle těchto celostátních turnajů jsme
byli pořadateli nejrůznějších soutěží
v rámci okresu Nymburk i celého Středo‑
českého kraje.
Naše činnost nebyla zaměřená jen na
šachy. Pořádali jsme výměnné zájezdy
s mladými šachisty z Českých Budějo‑
vic, vedených panem Petrem Luniacz‑
kem. Uskutečnili jsme devět takových
výměn, při kterých jsme vzájemně po‑
znávali kraj, jeho turistické i kulturní pa‑
mátky. Podobně jsme uskutečnili i tři ta‑
kové zájezdy s šachisty z Košic, vedených
panem Štefanem Rindošem. Organizovali
jsme osm prázdninových šachových výcvi‑
kových táborů na škole v přírodě v Proseči
pod Ještědem, v roce 1982 dokonce společ‑
ně s dětmi z Košic. Do Rožďalovic jezdili
hrát s našimi dětmi přední šachisté té doby
simultánky. Byl mezi nimi tehdy nejlepší
šachista republiky Ing. Vlastimil Hort či

nejlepší junior republiky Lubomír Neckář
z Českého Brodu. V roce 1977 hrál ve ško‑
le v Rožďalovicích mezinárodní velmistr
Miroslav Filip a v roce 1986 Ing. Jan Smej‑
kal, který se krátce před tím vrátil z USA,
kde se stal mezinárodním mistrem této ze‑
mě. S našimi dětmi hrál simultánku i svě‑
toznámý sovětský velmistr Salo Flohr.
Navíc jsme byli jednou z prvých škol
v republice, kde se šachy mohly zcela le‑
gálně vyučovat jako učební předmět a mě‑
ly svoje místo a známku na vysvědčení.
Výčet činností a úspěchů je třeba ně‑
jak skončit a odpovědět na otázku z úvo‑
du článku: K čemu všemu vlastně šachy
pomáhají školním dětem. Musím
konstatovat, že tady jsem jako učitel mate‑
matiky došel pro mne k nijak povzbudivé‑
mu závěru. V tak nízkém věku šachy u vět‑
šiny hráčů jejich matematickému rozvoji
myšlení nijak významně nepomáhají. Ne‑
ní vůbec pravda, že dobrý žák‑matematik
je automaticky výborný šachista. A nao‑
pak, že ten, komu matematika příliš ne‑
jde, se nemůže stát výborným šachistou.
Měl jsem k těmto závěrům desítky kon‑
krétních příkladů, dokonce od své vlastní
dcery. Není ani pravda, že šachy nějak vý‑
znamně rozvíjejí u žáků logické myšlení.
To proto, že ho prostě ještě v tak nízkém
věku ani nemají. Zato zcela evidentně ša‑
chy vychovávají k disciplíně, k dodržování
daných pravidel, ke sportovní korektnosti.
Zvláště ty živější typy dětí šachy zklidňují
a pomáhají jim navázat kontakt s lidmi
všech věkových kategorií, bez rozdílu ma‑
teřského jazyka.
Po odchodu z Rožďalovic jsem ještě na‑
posled vedl šachový kroužek na škole
v Křinci. Později jsem přešel k jiným mi‑
moškolním žákovským aktivitám, spoje‑
ným s počítači, jako je psaní na klávesnici
všemi deseti prsty. Stal jsem se metodikem
při výchově mladých začínajících včelařů.
Činnost šachistů na škole v Rožďalovicích
mým odchodem ze školy skončila. A mne
moc těší, že byla po létech znovu obno‑
vena panem ředitelem Romanem Kotlá‑
řem, dlouholetým členem kroužku a orga‑
nizátorem šachových turnajů v Kopidlně.
A v současnosti pokračuje dalším bývalým
úspěšným členem kroužku, panem Pe‑
trem Buryanem. Šachy tak mají v Rožďa‑
lovících své pokračování a s tím i naději, že
naváží na svoji slavnou tradici.
Oldřich Suchoradský
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Zachráníme mečíky?

K

do by neznal tyto nápadné rostli‑
ny pěstované v zahradách v mno‑
ha barevných odrůdách. Z příro‑
dy, zejména z Afriky, je známo necelých
300 druhů, z České republiky pak pouze
dva. Proti zahradním kultivarům jsou sice
poněkud subtilnější, ale patří k našim nej‑
krásnějším rostlinám.
Oba druhy mají přes půl metru vysoké
lodyhy s řídkým hroznem nachových ne‑
bo červenofialových květů. A oba – me‑
čík bahenní (Gladiolus palustris) i mečík
střechovitý (Gladiolus imbricatus) jsou vel‑
mi vzácné. První z nich je dokonce řazen
mezi kriticky ohrožené druhy, protože má
v Čechách pouze jednu lokalitu, kterou je
národní přírodní památka Slatinná louka
u Velenky na západním okraji Kerska. My
jsme ji naposledy navštívili se žáky dneš‑
ní devítky v roce 2016. V druhé polovině
června a v dešti jsme napočítali asi 30 kve‑
toucích mečíků. O méně vzácném, „pouze“
silně ohroženém mečíku střechovitém se
na Wikipedii uvádí: „V Čechách se vysky‑
tuje nejčastěji ve východním Polabí a v ob‑
lasti Rožďalovické tabule.“ To by pro nás
byla samozřejmě radostná zpráva, kdyby…
odpovídala skutečnosti.
Na jedinou známou rožďalovickou loka‑
litu mě před mnoha lety upozornil doktor

Václav Lekeš, který však jedním dechem
dodával, že „na Bahnech ty kytky už asi
sežrali siky“. Měl radost, když jsem v roce
2011 náhodou našel několik rostlin na bře‑
hu Bahenského potoka pod hrází rybníčku
Knížek. V dalších letech jsem již lokalitě
nevěnoval pozornost a naopak v posled‑
ních dvou letech jsem tady rostlinu nena‑
cházel. Zato jsem skoro při každé návštěvě
viděl široký pruh podél potoka rozrytý, do‑
slova přeoraný, od černé zvěře. Takže za
ohrožením tohoto druhu bych spíše viděl
nadměrné stavy prasete divokého než je‑
lena siky. Teprve hasinský kamarád Bo‑
huslav Motejlek mě letos vzal na „jeho“
lokalitu, kde prý před rokem mečíky viděl.
A skutečně – před prázdninami jsme na
druhé straně zmíněného lesního rybníku
v hustém ostřicovém porostu našli dva
kvetoucí exempláře!
V následujících dnech jsem lokalitu
opakovaně procházel a postupně jsem
nedaleko objevil ještě sedm rostlin.
Další nejbližší mně známá lokalita toho‑
to druhu, kterou jsem před lety navště‑
voval, je zarůstající lesní louka v Báňském
lese jihovýchodně od Dlouhopolska smě‑
rem k vesnici Hradčany. Ta byla kdysi do‑
konce navržena jako chráněné území, ale
návrh se myslím nepodařilo realizovat.

Z Rožďalovicka však jiná lokalita mečíku
střechovitého uváděna není.
Ať už má Wikipedie pravdu, nebo ne,
v každém případě se jedná o vzácné rost‑
liny, které si zaslouží naši pozornost
a ochranu.
Jiří Rejsek

Úzký pruh luk, mokřadů a lesa podél Bahenského potoka u Tuchomi byl vyhlášen jako přírodní památka Dymokursko – Bahenské louky.
V tomto území se vyskytuje kromě mečíku střechovitého řada dalších ohrožených druhů rostlin a živočichů
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Kalous – od plyšáka k predátorovi

O

d nepaměti vzbuzují noční tvoro‑
vé ne zrovna pozitivní představy.
Naši předci jim přisuzovali nej‑
různější magické vlastnosti a spojovali je
s čarodějnými a pekelnými silami. Nejinak
tomu bylo i v případě sov, kalouse ušatého
(Asio otus) nevyjímaje.
Možná, kdyby věděli, jak vypadají tyto
sovy v prachovém peří, nespojovali by je
s takovými negativními silami. Malí ka‑
lousi ušatí jsou učinění „plyšáci“. Jsou to
takové šišaté chuchvalce bílého chmýří,
ze kterých „svítí“ dvě velikánské oranžové
oči. Na rozdíl od většiny našich sov, které
hnízdí v dutinách, vyrůstají mladí kalou‑
si v otevřených hnízdech. Ta si jejich rodi‑
če vyhlédnou a upraví z opuštěných hnízd
krkavcovitých ptáků, nejčastěji vran, sojek
nebo strak. Obvykle se v hnízdě objeví čty‑
ři bílá vejce, z nichž se ty bílé kuličky po 28
dnech vylíhnou.
Rodiče poté čekají náročné 3–4 týdny, ve
kterých musí malé okaté caparty dokrmit
do dospělosti. Kalousi, jako správní noč‑
ní predátoři, loví vše, co jejich nemalé lo‑
vecké schopnosti dovolí. Veškeré drobné
obratlovce, ať už plazy, savce, nebo ptá‑
ky. Jejich nejoblíbenější potravou jsou ale
ti ptáci, kteří jsou aktivní ještě dlouho po

setmění, především kosi a ostatní drozdo‑
vití, červenky apod. Proto taky drobní pěv‑
ci reagují na kalouse velmi nevraživě, po‑
kud během dne objeví jeho úkryt v hustém
porostu, podobně jako reagují i na sýčka.
Jeho lovecké schopnosti z kalouse dělají
opravdu úctyhodného nočního predátora.
Kalous je jednou z mála sov, která na
rozdíl od těch ostatních, vede poměrně či‑
lý denní život. Nejčastěji se o tom může‑

me přesvědčit na podzim a v zimě, kdy je
možné pozorovat často i několik desítek
exemplářů na stromech, které si vybrali ja‑
ko místo, kde tráví den. Stejně jako u den‑
ních ptáků existují nocoviště, v případě ka‑
lousů hovoříme o „deništi“. Možná že je
letos taky někde objevíte.
Vladimír Šoltys
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Vetřelci v rožďalovické přírodě (IV.) – krab vlnoklepetý

M

uselo to být překvapivé setkání.
Představte si spolu se mnou: je
slunné pondělí, 11. září 2018,
krátce po poledni, pan Duc Minh Do
(známý rožďalovický „Mio“) je na pro‑
cházce s miminkem, skupinka dětí jde ze
školy a proti nim si Husovou ulicí před do‑
mem č. p. 100 vykračuje krab. Nutno do‑
dat, že se pohybuje způsobně po chodníku.
Mio ho opatrně uložil do kbelíku s vodou
a kvečeru si kraba prohlížím i já. S roztaže‑
nýma nohama zabírá skoro celé dno a „tvá‑
ří“ se celkem netečně. První, co mě napadá,
je, že se jedná o kraba říčního, avšak ten se
přece vyskytoval pouze v Labi u Ústí. Ale
je to invazní druh, takže kdoví. Domlou‑
váme, že se Mio o kraba do druhého dne
postará, a já jdu chystat akvárium a zjišťo‑
vat aktuální informace.
Schválně jsem v titulku použil druhové
jméno „vlnoklepetý“, i když nověji a čas‑
těji se pro druh Eriocheir sinensis používa‑
jí česká jména krab říční nebo také čínský.
To starší jméno ovšem velmi dobře vysti‑
huje charakteristický znak – hustý porost
na klepetech, který jim dává podobu „vl‑
něných rukavic“. I v angličtině je to „pal‑
čákový“ krab – mitten crab. Další jmé‑
na odkazují na výskyt – původně pochází
z východní Číny a žije sice v řekách, ale
rozmnožování probíhá v brakických
(„poloslaných“) vodách v mořích.
Druhá věc, kterou musím prověřit, je
možnost, zda krab prostě jenom někomu
neutekl z chovu. Žádného chovatele, kte‑
rý by se věnoval tomuto druhu v Rožďalo‑
vicích a okolí, neznám, a jak zjišťuji poz‑
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ději, krab již v minulosti několikrát svojí
přítomností na z našeho pohledu nevhod‑
ných místech překvapil. Třeba v Praze.
Shrnující údaje o tomto druhu přinesl
můj vysokoškolský učitel Ing. Jan Andres‑
ka (Živa, 1/2009), který se dlouhodobě
věnuje invazním druhům. S ním jsem i
náš rožďalovický nález ihned konzultoval
a zdálo se, že jsem ho potěšil. Ostatně až
tak, že se tento krab stal didaktickou po‑
můckou na katedře biologie Pedagogické
fakulty UK v Praze.
Druh zavlekl lodní dopravou člověk již
před více než 100 lety do Evropy (1912),
kde se během krátké doby velmi rozšířil
zejména po pobřeží Severního moře, po‑
stupně po Labi pronikal i do vnitrozemí –
z Čech je uváděn v roce 1931 (již zmíněné

Ústí nad Labem). V novém areálu se vel‑
mi dobře adaptoval, bohužel na úkor pů‑
vodní vodní flóry a fauny. Další obrovské
škody způsobil narušováním hrází a bře‑
hů, především v Nizozemí a Německu,
kde jsou při migraci zachycovány deseti‑
tisíce migrujících jedinců. Tím je pocho‑
pitelně zařazen mezi nejzávažnější invazní
druhy Evropy. Z České republiky je v po‑
sledních letech známo pouze několik ná‑
lezů – od nás nejbližší jsou ČelákoviceSedlčánky (2012).
Na rozdíl od předchozích rožďalovických
vetřelců, o kterých jsme psali, se v případě
tohoto invazního druhu jedná zatím o oje‑
dinělý nález. Doufejme, že to tak i zůstane.
Jiří Rejsek

Příroda kolem nás

Letošní suché léto houbám nepřálo, teprve deště ze začátku září se v druhé dekádě projevily menší vlnou hřibovitých hub. V té době jsme
mohli nalézt kromě hřibů dubových i smrkové (obr. 1), ale i některé vzácnější druhy, například teplomilné hřiby přívěskaté (obr. 2), nebo
jedovaté satany a hřiby Le Galové

Již podevatenácté se uskutečnila odchytová akce na Zrcadle, letos ve dnech 10.–17. srpna. Přes extrémně vysoké teploty bylo okroužkováno
více než 1500 ptáků ze 43 druhů. Do celkového výčtu okroužkovaných druhů v historii akce přibyly dva nové – skřivan polní a lejsek malý.
Tradičně bylo do přírody vypuštěno několik ptáků ze záchranné stanice Huslík u Poděbrad
27

Český svaz chovatelů základní organizace Rožďalovice

Výstava drobného zvířectva

N

a letošní 25. jubilejní výstavě jsme
měli 110 králíků, 105 holubů a asi
25 klecí drůbeže. V porovnání
s dobou před 15 lety, kdy bývaly výstavy za
školou, celkový počet zvířat značně poklesl.
Klecí s drůbeží bývalo kolem 60, králíků
kolem 270, a holubů kolem 220. Chovate‑
lů ubývá, hlavně starých, a mladých cho‑
vatelů je hodně málo – naše organizace
má pouhých 25 členů. Kvůli úbytku zví‑
řat to do budoucna s výstavami nevypadá
dobře, a to nejen u nás v Rožďalovicích,
ale i v okolních organizacích Českého sva‑
zu chovatelů. Polovina klecí, které máme
pro výstavu k dispozici, zůstává nevyužita.
Už několikátým rokem patří k naší vý‑
stavě tombola, kterou vedou pánové Zde‑
něk Veselý a František Ouředníček. Hlav‑
ní výhrou je vždy sele. Ze zvířat jste letos
mohli ještě vyhrát několik králíků, morčat,
holubů, drůbeže a jiné věcné ceny. Občer‑
stvení měli na starosti manželé Svobodovi.
Grilovaly se párky a klobásy, ale byla i ji‑
ná výborná jídla a nápoje. Největší úspěch
z nápojů mělo pivo. O dobrou náladu bě‑
hem výstavy se už několik let stará hudba
Josefa Brzáka z Městce Králové.

Naši výstavu zhlédlo asi 180 hostů. Nej‑
lepší králík výstavy byl český černopesíkatý,
jehož majitelem byl Jaroslav Prchlík z Dě‑
tenic. Cenu nejlepšího holuba dostal pan
František Kurka z Kovanska za morav‑
ského pštrosa žlutého. Jako nejlepší slepi‑
ce byla vyhlášena hempšírka Ladislava Ře‑
háčka z Vysokého Veselí.

Závěrem bych chtěl poděkovat Měs‑
tu Rožďalovice za poskytnutí prostor pro
konání výstavy ve Spolkovém domě a za
všestrannou podporu a pozvat vás na vý‑
stavu exotického ptactva, která proběhne
20. a 21. října ve Spolkovém domě.
Vojtěch Košťák

Sportujeme

Jaromír Kafka a třicítka dalších sportovců-amatérů absolvovala v sobotu 8. září náročný cyklovýlet do Českého ráje – 80 km s výrazným
terénním převýšením. Počasí přálo a atmosféra byla přátelská jako vždy
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Pozvánky / Inzerce

Klub maminek a dětí Rožďalovice pořádá
ve Spolkovém domě (Ruská 98)

PODZIMNÍ BAZÁREK
(dětského, pánského i dámského OBLEČENÍ, OBUVI, HRAČEK
a potřeb pro děti zaměřené na jaro/léto)
Prodej:
3. října		
4. října		
5. října

od 15:00 do 17:00
od 15:00 do 17:00
od 9:00 do 11:00

Pokud chcete prostřednictvím našeho bazárku něco prodat, vyměnit či darovat, je nutné
přinést veškeré věci (čisté a neroztrhané), které budou označeny cenou, číslem a Vámi
zvolenou značkou, kterou bude mít prodejce na všech svých věcech stejnou (např. červené
kolečko atd.) a společně s číselným seznamem vše odevzdat v označené tašce či krabici.
Prodej je bez poplatku. K dispozici bude dětský koutek.
Nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu. Těšíme se na Vás.
Veškeré dotazy zodpovíme na adrese:
Mautinka.N@seznam.cz
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Žitovlice a Pojedy

Tradiční hasičská soutěž
k oslavení 135. výročí založení SDH Žitovlice-Pojedy
16. června 2018
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Žitovlice a Pojedy

Myslivecký spolek Hájek Košík

Přátelé přírody a myslivosti, ale nejenom vy, rád bych vám představil činnost mysliveckého kroužku pro děti, který organizuje
Myslivecký spolek Hájek Košík. Ten spravuje z hlediska výkonu práva myslivosti honitbu zasahující do katastrálního území
obcí Seletice, Žitovlice, Košík, Rožďalovice. Myšlenka zrealizovat projekt mysliveckého kroužku byla iniciována zájmovými
organizacemi, kdy hlavním důvodem bylo přivést děti více ke vztahu k přírodě. Po dohodě s Mysliveckým spolkem Rožďalovice
‑Podlužany přešla odpovědnost vedení kroužku pod MS Hájek Košík. Tento kroužek zaopatřují Petra Buryanová, Vilém Horáček
ml. a Tomáš Kurka.
Již několik let se s dětmi pravidelně scházíme jednou týdně, kroužek navštěvují zájemci ve věku od 5 do 14 let převážně z obcí
Rožďalovice, Košík, Doubravany, Mcely, Seletice, Žitovlice, a to průměrně v počtu 15 dětí. K dětem se snažíme přistupovat
individuálně a dbáme na každou věkovou kategorii se zájmem vytvořit pozitivní vztah k přírodě. V chladných měsících se scházíme
v bývalých fotbalových šatnách v Doubravanech nebo využíváme prostory Spolkového domu v Rožďalovicích a nově se budeme
setkávat i v budově Obecního úřadu v Žitovlicích. Za nepříznivého počasí se věnujeme teorii, probíráme základy myslivecké zoologie
zvěře srstnaté a pernaté, chov a ochranu zvěře, mysliveckou kynologii, pobytové znaky zvěře, výživu a prostředí. V praktických
přípravách využíváme místního členitého prostředí, pozorujeme zvěř kolem nás, přikrmujeme zvěř a stáváme se tak součástí přírody.
Dne 19. května se děti zúčastnili vědomostní soutěže
v Záhornicích, kde se za podpory místního mysliveckého spolku
a Okresního mysliveckého spolku Nymburk uskutečnil přebor
ve Zlaté srnčí trofeji. V kategorii 3.–5. třída ZŠ jsme si přivezli
krásné umístnění Štěpána Hrona na 2. místě a v kategorii 6.–
9. třída ZŠ tuto skupinu vyhrál náš svěřenec Patrik Buryan.
Velké díky pak patří nejen vítězům, ale všem zúčastněným
a organizátorům akce.
Závěrem bych chtěl poděkovat obcím Košík, Rožďalovice
a Žitovlice za jejich finanční podporu na činnost kroužku
a zvelebování zázemí učebny, kterou spolek plánuje zřídit
v kabinách v Doubravanech. Myslivosti zdar.
Za MS Hájek Košík
Tomáš Kurka

31

Rožďalovice dříve a nyní

Dům čp. 30 (dnešní Galerie Melantrich) na snímku z poloviny 80. let 20. století (archiv města Rožďalovice)

Současný pohled, fotografoval Viktor Dobrev (25. února 2018)
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