Slovo Starosty

V

ážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás stručně informoval o současném dění v našem městě. Rád bych Vás tak jako již
v předchozích letech v tomto prvním čísle našeho zpravodaje seznámil s rozpočtem města pro rok 2019. Zastupitelstvo
města dne 17. prosince 2018 schválilo rozpočet na tento rok ve výši 27 milionů Kč,
který vychází ze současně platných zákonů, z celkového vývoje ekonomiky, z vývoje
rozpočtu v předchozích letech a dále z podaných žádostí o finanční prostředky spolkových a jiných organizací.
Oproti loňskému roku je letos rozpočet města sestaven jako přebytkový. Rozpočtové příjmy činí 25 milionů korun, vý-

daje 24 683 000 Kč. V části financování
se počítá s úhradou splátek dlouhodobých úvěrů na pořízení pozemku ve výši
1 067 000 Kč a na hasičské vozidlo ve výši 1 250 000 Kč. K vyrovnání rozpočtu byly použity finanční prostředky z minulých
let ve výši 2 miliony korun. Jediné naší příspěvkové organizaci, tedy škole, byl potvrzen finanční příspěvek ve výši 2 106 880 Kč.
Zhruba o 200 000 Kč nižší rozpočet školy
oproti roku 2018 bude kompenzován spoluúčastí na dotaci ve výši zhruba 2 milionů
korun, z níž bude zafinancována modernizace počítačové učebny. S detailnějším
přehledem příspěvků pro místní spolky
se můžete seznámit na protější straně ve
zprávě o činnosti zastupitelstva.

V první polovině března začala další etapa rekonstrukce ulic za školou, a to ulice Za
Hřištěm. Termín dokončení se bude odvíjet od stavu kanalizačního řadu. V případě
nutnosti jeho opravy nesmí doba ukončení
stavby přesáhnout devět měsíců.
Již od konce minulého roku probíhají intenzivní jednání se Středočeským krajem
o rekonstrukci ulice Spojovací. Pokud vše
dobře dopadne, práce by měly být zahájeny během letních měsíců. V ulici vznikne
nově komunikace o šíři 6 metrů, po obou
stranách bude lemována chodníky včetně
vjezdů ke každému domu.
Přeji Vám všem krásné jaro.
Petr Kapal,
starosta

Na setkání se spoluobčany, které proběhlo 7. března, informoval starosta města o plánech na letošní rok

Slovo faráře

M

ilí čtenáři Rožďalovicka,
jako každý rok i letos budeme
slavit Velikonoce, pro křesťany jedny z hlavních svátků církevního roku. Přinášejí totiž základní poselství naděje, kdy se radujeme ze zmrtvýchvstání
Pána Ježíše, radujeme se, že Kristus porazil
smrt jednou provždy a dal člověku naději života věčného, a to v nebeském království. Tato naděje založená na postavě Pána
Ježíše proniká svým světlem temnotu nicoty. Křesťané totiž nežijí z nějakého vybájeného příběhu, ale ze zkušeností těch,
kteří byli očitými svědky nejprve Ježíšova
ukřižování – jeho smrti, a stejně tak i o pár
dní později ho spatřili opět živého, se stopami umučení na jeho těle. Nevidělo ho
pouze dvanáct apoštolů, ani nebyl spatřen
jen jednou, ale Ježíšovi učedníci byli s ním
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po čtyřicet dní a kromě nich se Zmrtvýchvstalý zjevil ještě dalším pěti stům bratřím najednou, kteří mohli svým současníkům vyprávět o zvláštní události, kterou
prožili. Tato předávaná radostná naděje naplňuje srdce mnohých, podle odhadů
více než dvěma miliardám lidí a dostává
se i k našim uším – k nám. I my můžeme tuto naději přijmout a z ní žít. Velikonoce jsou nejen slavností dávné události,
ale jsou oslavou i současnosti, která doslova pulsuje. O Zmrtvýchvstalém totiž nelze říct, že kdysi dávno žil, On žije stále. Po
čtyřiceti dnech, co byl s učedníky a ostatními, vstoupil na nebesa, vstoupil do věčnosti – do nebeského království, a přesto
tajemným způsobem zůstává s námi, ne už
tak, jako ho poznávali jeho učedníci v běžném kontaktu, ale ve svátosti eucharistie –

pod způsobou proměněného chleba a vína, kdy je přítomen ve svatostánku, o čemž
svědčí i věčné světlo většinou rudě zabarvené v přední části kostela, která se nazývá presbytář. Velikonoce tak jsou pro křesťany oslavou ne nějaké pofidérní události,
ale události velice konkrétní, která se stala
před necelými dvěma tisíci lety. Stejně tak
vzkříšení není jen pouhá krásná vysněná
myšlenka, která by vyšla naprázdno; máme totiž Vzkříšeného – Pána Ježíše. A na
základě těchto reálných, doslova hmatatelných skutečností můžeme mít naději, že
Velikonoce díky našemu spojení s Pánem
Ježíšem mohou naplnit i nás.
Přeji Vám všem z celého svého srdce, aby
tato velikonoční naděje pronikla i Vaše životy.
Váš P. Lukáš Hrabánek

Informace pro občany

Zastupitelstvo schválilo:
• rozpočet města na rok 2019 jako přebytkový s celkovými příjmy ve výši 25 000 000 Kč
a výdaji ve výši 24 683 000 Kč,
• rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu
ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice,
• podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy místní komunikace v ulici
Za Hřištěm“ na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR,
• podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování křížku v ulici U Fary“ na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
• podání žádosti o dotaci na projekt „Lanové
aktivity pro děti“ na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
• podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova fasády na budově bývalé obecné školy“
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a na
Středočeský fond na obnovu památek určených ke společenskému využití,
• podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého – Zá-

•

•
•
•

mostí“ z Fondu kultury a obnovy památek
Středočeského kraje,
podání žádosti o dotaci na projekt „Odbahnění Třeboňského rybníka“ z Fondu
životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje,
přijetí sponzorských darů na charitativní
koncert Pavla Šporcla s dětským pěveckým sborem Boni Pueri ve výši 40 000 Kč,
poskytnutí peněžního daru ve výši
160 000 Kč Centru Paraple, jako výtěžek
z tohoto koncertu,
veřejnoprávní smlouvy č. 1–13/2019 o poskytnutí dotace těmto subjektům:
1. Labské stezce – 5000 Kč,
2. FC Trnavan Rožďalovice – 150 000 Kč,
3. Tenisové akademii Jana Váni – 5000 Kč,
4. Šachovému klubu Rožďalovice –
5000 Kč,
5. Českému svazu chovatelů MO Rožďalovice ve výši 17 000 Kč,
6. TJ Sokol Rožďalovice – 100 000 Kč,

7. Odboru přátel Slavia Fans Rožďalovice
ve výši 46 000 Kč,
8. Mysliveckému spolku Podlužany ve výši 7 000 Kč,
9. Českému rybářskému svazu MO Rožďalovice ve výši 52 000 Kč,
10. Alexandru Prokešovi, Podlužany, ve výši 10 000 Kč,
11. Handicap centru Srdce Poděbrady ve
výši 15 000 Kč,
12. Svazu tělesně postižených v ČR MO
Křinec ve výši 5000 Kč,
13. Jitce Benešové Smíšené zboží, Svídnice ve výši 7000 Kč,
• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. společnosti Centrum sociálních a zdravotních
služeb Poděbrady ve výši 131 112 Kč,
• navýšení příspěvku provozního rozpočtu
na rok 2019 o 30 140 Kč ZŠ a MŠ G. A.
Lindnera Rožďalovice.
(red)

Petice obíhá úřady

O

d roku 2017 informujeme naše čtenáře o situaci ohledně prolétávání proudových a nadzvukových
letounů ve velmi nízké letové hladině. Stejně takovou dobu trvají vyjednávání s úřady
činnými v této záležitosti. Ale klidný život
v obci narušují nepochybně déle. V minulém roce pro tuto záležitost vznikla petice,
kterou podepisovali občané nejen našeho
města. Petici jsme předali na Ministerstvo
obrany prostřednictvím senátora Tomáše
Czernina. V souvislosti s peticí byl prověřen způsob provádění leteckého výcviku na
letecké základně v Čáslavi. Z odpovědi ministra obrany Lubomíra Metnara citujeme:
„Nadzvukové letouny typu JAS-39 Gripen se využívají pro výcvik v našem prostoru (TRA 61 Kopidlno) jen velmi zřídka,
protože je pro ně tvarem i velikostí nevyhovující. Bylo provedeno vyhodnocení četnosti letů nadzvukových letounů a bylo zjištěno,
že v roce 2018 bylo v prostoru TRA 61 provedeno celkem 40 letů, tzn. méně než jednou týdně.
Z šetření dále vyplynulo, že letecký výcvik
vojenského personálu letecké základny Čáslav ve výše uvedených prostorech je prováděn zejména od úterý do pátku. V ostatních dnech mohou být prostory využívány

společností AERO Vodochody AEROSPACE, a. s. Prostor je využíván převážně
pro lety podzvukových letounů typu L-39
a L-159. Po prověření příslušné dokumentace se došlo k závěru, že letecký výcvik je prováděn v souladu s leteckými předpisy a nejsou porušována pravidla bezpečnosti létání.
Podmínky a způsob využívání vzdušného prostoru pro výcvik vojenského letectva
jsou dány zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla létání jsou stanovena leteckými předpisy. Vojenský letový provoz se navíc
řídí pravidly, jejichž cílem je zmírnit negativní dopady na civilní obyvatelstvo. Mezi tato pravidla patří např. zákaz provádění výcvikových letů o víkendech, vyjma letů
v rámci záchranné služby, přepravních a pohotovostních letů.
Je nepopiratelným faktem, že činnost vojenského letectva v některých případech
negativně ovlivňuje život obyvatel této republiky. Zároveň je však nutno mít na zřeteli, že Armáda České republiky musí provádět výcvik tak, aby byla kdykoliv schopna
splnit všechny zákonem stanovené úkoly,
a to nejen v misích mimo území státu, ale

i například při ochraně vzdušného prostoru České republiky nebo v podobě pomoci
obyvatelstvu této země při živelních pohromách (v rámci integrovaného záchranného systému) nebo při dopravních nehodách
(v rámci letecké záchranné služby).“
Dále nás i všechny signatáře petice ujistil,
že snahou ministerstva je a bude minimalizace negativního dopadu leteckého výcviku
na civilní obyvatelstvo a navrhnul uskutečnit akce pro veřejnost, které by informovaly
o činnosti Armády ČR a jejích úkolech, jež
ve svém důsledku mohou přispět k objektivnějšímu obrazu a pozitivnějšímu, respektive v některých případech vstřícnějšímu pohledu na plnění úkolů ve prospěch zajištění
obrany České republiky včetně výcviku.
To, že ministerstvo přizná chybu, jsme
snad ani nečekali. Ale na druhou stranu
jsme asi doufali ve více pochopení a lepší
spolupráci. Čerstvou informací nyní je, že
prostřednictvím senátora Tomáše Czernina
bude zaslán dopis tentokrát na Ministerstvo
dopravy, ve kterém se bude žádat, aby Úřad
pro civilní letectví nastavil v prostoru 900
až 7500 metrů stejné podmínky pro zkušební a výcvikové lety, jako jsou v prostoru do
900 metrů.
Veronika Bachová
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Fotoaktuality

Stavba nového mostku na hrázi Hasinského rybníka, která probíhá už od počátku roku, by měla být dokončena do 30. května

V Barborce již proběhlo položení hlavního řadu kanalizace a zhotovení přípojek k domům. Od 2. dubna až do 1. července bude z důvodu
pokládky kanalizace uzavřena silnice mezi zámkem a hřbitovem

V polovině března začala rekonstrukce ulice Za Hřištěm
5

Kulturní a společenské akce

Soubor Rose Band vystoupil v sále radnice v rámci hudebního cyklu Hudba léčí v sobotu 23. března

Sobotní odpoledne s datem 9. března se v kulturním domě v Košíku rozezněly dětské písničky. Sbor dobrovolných hasičů Košík pořádal
Maškarní rej pro děti, ale i pořadatelé se vžili do dětství a někteří také dorazili v maskách. Na šest desítek dětí se bavilo,soutěžilo, ale hlavně
si užilo zábavy. Soutěže jako běh kolem židlí, tanec s balónkem, přenášení míčku a další vyčarovaly krásný dětský smích. Všechny děti si
odnesly na památku připravený balíček. Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit.
Blanka Buryanová
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Kulturní a společenské akce

Během druhého březnového víkendu navštívil naše město Cirkus Rudolf Berousek, na jeho představení zavítaly tři stovky diváků

V sobotu 23. března proběhl tradiční jarní výlov rybníka v Doubravanech a výherci tomboly z rybářského plesu si vyzvedávali své šupinaté výhry
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Kulturní a společenské akce

Ukázku staročeských řemesel mohli zhlédnout v sobotu 9. března návštěvníci Galerie Melantrich. V rámci programu mohli také ochutnat
zabijačkovou polévku, jitrnice či jelita. Příjemným zpestřením celého odpoledne bylo vystoupení pěveckého sboru Drahomíry Říhové
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Školní Zpravodajství

Střípky z mateřské školy

Z

ačátkem roku 2019 nás v mateřské
škole čekala poslední akce v rámci
operačního projektu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Na setkání jsme pozvali paní
Mgr. Petru Smolíkovou, která přijela v úterý 15. ledna pohovořit s rodiči na téma „Vliv
stravování na imunitu dítěte“. Kromě zajímavých informací s sebou přivezla i zdravé občerstvení. K průběhu akce se vyjádřila maminka dvou dětí: „Přednáška byla pro
mne jedním slovem báječná. Přednášející
hovořila na profesionální úrovni a zároveň
velmi prakticky. Z besedy jsem si odnesla, že
zdravá strava je velkým klíčem k zamknutí
proti nemocem a následně i k jejich léčbě.
Besedu bych určitě doporučila všem ostatním a velice ráda přijdu na další setkání.“
Od druhého pololetí se staly součástí našeho týmu lektorka anglického jazyka paní
Mgr. Michaela Walter a paní učitelka Vladislava Buryanová, která se bude věnovat
nejmladším dětem. Intenzivní výuka anglického jazyka probíhá dvakrát týdně ve
třídě předškoláků. Další novinkou v pra-

videlných aktivitách dětí se stalo cvičení
v tělocvičně základní školy. Každá třída má
vyhrazenu jednu hodinu týdně. Děti tak
mají možnost využít tělocvičnu k pohybovým aktivitám, na které nemají v mateřské
škole dostatek prostoru.
Během měsíce února v rámci projektu
„Hádej, čím jsem?“ jsme uskutečnili exkurze do rožďalovických provozoven v souvislosti s poznáváním řemesel. Navštívili jsme
cukrárnu Epiro, pilu TADOS, truhlářství
Miroslava Antoše a švadlenu paní Plíškovou. Ve středu 27. února proběhl v mateřské škole Interaktivní program pro děti,
který se zabýval zásadami první pomoci.
Děti se učily s kamarádem medvědem, jak
se zachovat při úrazu a kdy a jak zavolat
první pomoc. Začátek března byl ve znamení maškarního reje. Po řádění v maskách ve školce jsme se vydali na tradiční
masopustní obchůzku kolem náměstí přes
základní školu až do Domova Rožďalovice. Týž den se zúčastnilo 12 dětí z mateřské
školy recitátorské soutěže Veselá básnička.

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ

Mezi nejlepší recitátorky patřily dvě předškolačky Nikolka Michálková a Anetka
Blažková. Gratulujeme. Během zimy nás
navštívilo naše oblíbené Divadlo Koloběžka s veselým představením Cirkus na kolečkách a Divadlo U staré herečky s příběhem bojácného tygříka Péťi zvaného
Bábovek, kterému jsme všichni drželi palce, aby zvládl překonat svůj strach.
Těšíme se na jarní setkání s rodiči v jednotlivých třídách a zveme děti a jejich rodiče k zápisu do mateřské školy, který se
tentokrát uskuteční v průběhu dvou dní,
a to ve čtvrtek 9. a v pátek 10. května vždy
od 15.30 do 17.00 hod. K zápisu přineste
vyplněnou přihlášku do mateřské školy
s potvrzením od lékaře a rodný list dítěte. Připomínáme tímto, že pro děti, které
dosáhnou 5 let do 31. srpna, je předškolní
vzdělávání povinné.
Přejeme všem prosluněné jarní dny.
Radka Hofmanová, DiS.,
vedoucí učitelka mateřské školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

středa 3. dubna od 13.00 do 16.00 hod

čtvrtek 9. května od 15.30 do 17.00 hod

pondělí 15. dubna od 14.00 do 15.30 hod

pátek 10. května od 15.30 do 17.00 hod

(náhradní termín)
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Z minulosti Rožďalovic

Jak se slavil masopust

M

asopust je období mezi Vánocemi a postní dobou. Počátek masopustu je po svátku Tří
králů a končí před Popeleční středou. Jeho začátek je daný pevným datem 7. ledna
a jeho konec je závislý na datu Velikonoc.
Popeleční středa je v římskokatolickém
kalendáři prvním dnem postní doby, což
je doba přípravy na Velikonoce.
Konec masopustu je tedy proměnlivý
a pohybuje se od poloviny února do první
poloviny března. Masopust je charakterizován jako období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. V té době se
pořádají taneční zábavy, domácí zabíjačky
a další masopustní zvyky. Na konci tohoto období, většinou na masopustní úterý
před Popeleční středou se pořádal maškarní průvod, který končíval večerní taneční
zábavou – karnevalem masek.
V Rožďalovicích se v době masopustu
pořádaly i maškarní plesy a tradiční místo
v nich měly šibřinky. Co jsou to šibřinky?
Šibřinky jsou sokolské maškarní plesy pořádané v určitém rázu podle předem vyhlášeného tématu. Na šibřinky chodily celé skupiny stejně ustrojených masek

a „gardedám“, takže činilo potíže identifikovat, kdo se pod kterou maskou skrývá.
Nejdéle se udržoval zvyk pořádání maškarních průvodů. Ty
se konaly pod patronací některé
z místních organizací. Poslední
masopustní průvod byl organizován oddílem kopané v roce 1964,
z něhož jsou některé fotografie.
V den, kdy byl pořádán maškarní průvod, byly ulice plné diváků. V maškarním průvodu byl
medvědář, který na řetězu vodil
medvěda, několik kominíků, kteří každého pomazali sazemi, policajt s bubínkem, několik cikánek, které hádaly z ruky, fotograf,
který rozdával obrázky vystříha- Pepík Beneš a Pavel Kočí jako řezníci
né z novin, podomní prodavači
různých tretek, několik klaunů a řada dal- tý, zdejší pekař, jako nevěsta a ženicha dělal pan Karel Valient, který byl o půldruhé
ších masek představující různé činnosti.
Nesměla chybět ani nevěsta se ženichem. hlavy menší. Součástí průvodu bývalo i něNevěsta byla velká, s řádným poprsím a že- kolik muzikantů, kteří byli za zahrání oblínich ve fraku s cylindrem byl zase postavy bené melodie odměňováni penězi i něčím
malé. Snad nejkomičtější ženich s nevěs- dobrým na posilnění. Na konci masopustu
tou býval, postavou dlouhý, pan Jan Tlus- se smažívaly koblihy, které byly vítanou po-

Alois Frait, Frantiček Kočí, Venda Adamec – muzikanti
14

Z minulosti Rožďalovic

Cikánský vůz, medvědář s medvědem

choutkou. Nebyly totiž součástí denní nabídky pečiva, jako je tomu dnes, a tak přišly k chuti maškarám i divákům. Průvod
procházel celým městem a diváci častovali maškary „štamprličkou“ něčeho dobrého pro zahřátí, anebo drobnými mincemi.

V průvodu jezdíval cikánský vůz, do kterého zavírali neposlušné děti, a rodiče je
museli za mírný poplatek vykoupit. A tak
se stávalo, že po určité době se některým
účinkujícím začaly plést nohy a zbytek průvodu absolvovali v cikánském voze. Maš-

karám bylo téměř vše dovoleno, a tak bývalo hodně legračních situací a všichni se
dobře bavili. Škoda, že i tato tradice vzala
zasvé a dnešní generaci zbylo z celého masopustu jen těch pár plesů.
Rudolf Valeš

Maškary kolem roku 1930
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Historie kapličky v Podlužanech

V

městském zpravodaji Rožďalovicko 3/2018 je o renovaci kapličky v Podlužanech tento zápis:
„Během roku 2016 byla provedena rekonstrukce střechy, fasády, interiéru, dlažby a vnitřní okrasné malby svatostánku.
Náklady ve výši 650 000 Kč byly hrazeny
z městského rozpočtu. V sobotu 3. června 2017 byla kaple Navštívení Panny Marie
vysvěcena litoměřickým biskupem Mons.
Janem Baxantem.“
Málo se však ví, že tato kaple má svoji
historii a že to byli právě podlužanští
občané, kteří se o její postavení zasloužili.
Dokument v Pamětní farní knize rožďalovického děkanství o tom vypovídá.
„Roku 1864 usnesli se sousedi, že na místo zwoničky wětrem poražené, wystawějí wěžičku kamennou a k té připojí kapli. Dne 16. března přiwezli Jan Malík, toho
času předstawený obce, Jan Šmelhous a Jan
Dowolil prwní kámen, který měl být položen jako základní kámen k její stawbě. Dne
18. dubna ráno byl wykopán na místě, kde
se měla stawět kaple, Kříž swatý a přenesen
na rozcestí k Rožďalowicum, při nábožném
zpěwu a modlení. Dne 22. dubna byl polo-

Podlužany na pohlednici z počátku 20. století
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žen základní kámen a při této slawnosti, jako dříwe při přenášení sw. Kříže se weškeré občanstwo zúčastnilo. Horliwost s jakou
wšichni katolíci k wystawění ruční prací a swážením potřebného materiálu napomáhali a obětawost gruntowníku Jana Malíka, Jana a Josefa Šmelhouse, Jana Dowolila,
Wáclawa Kunce a sedláku Jana Sewery, Jana Welechowského, Josefa Kořínka a zetě jeho Františka Resla, Josefa Beránka šenkýře,
Františka Noska mlynáře a Františka Štafla
chalupníka. Wdowa po předstaweném obce
Marie Welechowská potěšila děkana a pohnula jej, že žádal 25. kwětna o powolení k postawení kaple a wýsadu, aby w ní obětní mše
swatá sloužena býti mohla. Krom peněžních
příspěwku, darowal Jan Welechowský sloupy dweřní, Josef Šmelhous okna a Jan Malík a manželka jeho, obraz Panny Marie.
Sousedky katoličky, powzbuzeny manželkou předstaweného obce Annou Malíkowou
a Josefkou Noskowou mlynářkou, zaopatřily
wnitřní zařízení, tj. swícny, kropenku, konwičky, ubrusy, korporály (součást kališní wýbawy) a kwětiny. Kapli tu stawěl mistr zednický Josef Šuk z Rožďalowic a tesař Josef
Hubalowský z Rožďalowic, obraz malowal
a celou stawbu této kapličky řídil nábožný a

skromný malíř a měšťan rožďalowický Jan
Rektorys, který neúnawnou horliwostí o to
pečowal, aby wšechno jak uwnitř, tak zwenčí swatyni Páně přiměřeno bylo. Truhlářskou
práci konal mistr Jan Adamec.
Dne 23. září zawítal dopis od Nejdustojnější Konzistoře Litoměřické č. 5087, kterýmž
rozhodnutím od 15. září powolení k swěcení
a sloužení obětní mše swaté se uděluje. Dopis
zněl následowně:

Wikariat úřadu okresu Nymburk
Žádost Rožďalowského úřadu děkanského dne 25. kwětna t.r. sem podané následowně se wyřizuje:
1. Uděluje se děkanu Rožďalowickému
powolení, aby nowě wystawěnou Kapli
w obci Podlužany, osady Rožďalowické poswětil. An Rituál Římský, jakož i Pražská
welká agenda obsahuje w sobě ritus benedicendi oratorium publitum, utibi sunetissimum miffes suirificium celebrari poswětil, má se ono poswěcení jmenowané Kaple
dle tohoto řádu wykonati, a sice slawností slušnou.
2. Powoluje se, by z této weřejné Kaple Podlužanské časem nejswětější obětní mše sw. konána býti mohla. Bude wšak

Z minulosti Podlužan
otče o naší poswátnou Swatyni míti jste ráčil
a za wšecky dary, které pro čest a chwálu Boží a ku kráse této Swatyně jste wěnowal. My
uznáwajíce se za nehodné těchto daru a dobrodiní od Waší Wysoce dustojné osoby obracíme jedině k Twurci na wýsosti srdce a oči
prosebně swé, by On swou štědře žehnající rukou za tolikerá dobrodiní ráčil býti odměnitelem Wašim. Spolu podáwáme také našemu milowanému pastýři, co wěrné
owčičky tyto malicherné a nepatrné dárky,
které nechť jsou jen upomínkou na naší lásku,
wděčnost a díkučinění.“
Titulní list Pamětní farní knihy rožďalovického děkanství

powinosti každého duchowního spráwce Rožďalowického o to dbáti a pečowati,
by služby Boží w chrámu Páně farním tím
neutrpěly nijaké ujmy, nýbrž aby naopak
duchowní rozdělání ročnících tímto powolením bylo podporowáno a rozmnoženo.
Powolení toto platí wšak toliko pro dny
wšední, wyjímajíce den poswěcení Kaple, kteréžto kdyby se stalo co den nedělní, též po wykonaném poswěcení hned sw.
w Kapli sloužiti se muže. Prwe než poswěcení kaple se wykoná a mše sw. w ní sloužena bude, opatří si úřad wikariatní přeswědčení, že Kaple tak uprawena jest, jak
toho dustojnost nejswětější oběti wyžaduje.
Konečně ukládá se duchownímu spráwci
Rožďalowickému by občanum Podlužanským, kteří wybudowáním Kaple skwělý
dukaz žiwé katolické wíry a obětowné lásky
k Bohu najewo dali, oznámil, že srdce Nejdustojnějšího Arcipastýře našeho tím welice potěšili. Wykonal za ně nejswětější oběť
a rozkazuje jim swé biskupské pozdrawení
a požehnání.
Dáno od biskupské Konzistoře w Litoměřicích 15. září 1864
Jos Ackermann m/po
Jos Rehak m/po
Poswěcení samo wykonáno jest dne 23. října 1864 dwacátou třetí neděli po sw. Duchu
od místního děkana s asistencí domácích pánu
kaplanu a kopidlenského pana faráře a tajemníka wikariátu Františka Peřiny, pak křineckého pana faráře Josefa Nožičky a městeckého
pana faráře Jana Čubana po 10 hodině. Na to
promluwil w krátké řeči místní děkan o tom co
je to weřejná Kaple Katolická a sloužil prwní
zpíwanou mši swatou s asistencí dříwe jmenowanou. K této mši swaté obětowala Anna

Malíkowá dwa ubrusy na oltář wyšíwané,
modrou šerpu a bílou štolu. K oslawné slawnosti přijel nymburský pan Okresní a weliké
množstwí lidu, ač počasí deštiwé bylo. Wšichni swou horliwost skwěle najewo dali tím, že
ač pršelo žádný od poslouchání slowa Božího
se newzdálil. Druhého dne byla obětowaná
mše swatá za wšechny wěříci w Pánu zesnulé. Dne 20. listopadu přišli se poděkowati děkanowi prw jmenowaní sousedi a dne 23. listopadu přijely s hudbou w tom oumyslu ženy.
Z těch oslowila děkana Anna Malíkowá:
„Weledustojný Jemnost Pane. Ráčíš Weledustojnost Waše příjmouti naše nejsrdečnější a nejwřelejší díkučinění za wšecku neúnawnou péči a snahu, kterou Weledustojný

Pamětní farní kniha je kronikou rožďalovické farnosti, kam se zapisovaly hlavně církevní události. Jsou tam zápisy psané
česky, latinsky a německy. Podle různého
rukopisu je pravděpodobné, že je pořizovali faráři, děkani a další osoby působící v té době v rožďalovické farnosti. České zápisy jsou psány staročeským stylem,
kde se používal slovosled charakteristický
pro tuto dobu. Z písmen se místo písmene v používalo písmeno w a nepoužívalo se
písmeno ů. Některé zápisy jsou vhodným
doplněním rožďalovické historie.
Podle Pamětní farní knihy
zpracoval Rudolf Valeš
Veškeré citace necháváme na přání autora
v původní pravopisné podobě bez jakýchkoliv
oprav – pozn. red.

Kaplička po rekonstrukci v září 2016
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Zápisy z rožďalovických kronik

Z

ajímá Vás, co se dělo v Rožďalovicích
v roce 1934? Pak si přečtěte následující řádky, ve kterých události tohoto
roku zaznamenali po dlouhých jednadvaceti letech, kdy městská kronika nebyla vedena,
kronikáři Josef Havelka a František Havlík.
Oba pánové pak zpětně do kroniky doplnili
údaje za léta 1914–1934, kdy se nenašel nikdo,
kdo by městskou kroniku vedl…

Misie v Rožďalovicích

Ve dnech 18.–25. února 1934 konaly se ve
zdejším chrámu Páně misie. Kázali P. Josef Kuželka a P. Alfons Daňha, příslušníci
řádu redemptoristů. Účast věřících na misiích těch byla značná.
Bylo vidět v kostele katolíky, kteří celý rok
do kostela nepřijdou – zvláště muže. I jinověrci přicházeli vyslechnout kázání misionářů.
Zpovědí bylo 1000, svatých přijímáni 1700, zaopatřování nemocných čtyři, návraty do církve římskokatolické dva
a kázání 43. Posledního dne 25. února byl
z kostela konán městem slavnostní misijní průvod s velkým křížem za účasti děkana, obou misionářů a velmi hojného počtu
mládeže a dospělých katolíků.

Rožďalovice v roce 1934
Požár u Josefa Mrázka

Dne 11. března 1934 o druhé hodině ranní postižena byla ohněm továrenská dílna
na slaměné obaly Josefa Mrázka, čp. 304
v Tyršově ulici. Shořela všechna zásoba
žitné slámy s rozsáhlou kůlnou a všechny
hotové obaly. Strojovna až na malé poruchy zůstala ohněm ušetřena. Dvacet osob
přišlo dočasně o zaměstnání. Majitel dlel
právě autem na cestách, a když se vrátil,
bylo již dílo zkázy dokonáno. Příčina ohně zůstala nevysvětlenou a škoda byla pojistkou asi kryta.

Oprava kapličky

Dne 2. dubna 1934 z neděle na pondělí brzy po půlnoci vypukl u Wegnerů v Melantrichově ulici čp. 243 oheň a nadělal dosti značných škod. Střecha a všechny krovy
a trámy shořely. Oheň vznikl asi od komína, z něhož vzniklou skulinou dostala
se asi jiskra na půdu a tam blízko komína uložené seno zapálila. Domek byl proti škodám ohněm pojištěn.

V měsíci květnu 1934 byla nákladem vrchního četnického strážmistra ve výslužbě Josefa Havelky a jeho manželky Anny opravena kaplička na rozhraní Tyršovy
a Boleslavské ulice. Byla celá nově olejovou
barvou natřena, kříž a tělo Kristovo opraveny a nalakovány.
Opravu provedl natěračský mistr František Vorel z Rožďalovic za 300 Kč. Elektrické světlo pak z městské sítě ku kapli zavedl elektrotechnik Jan Roštejnský
z Rožďalovic za 265 Kč.

Volba prezidenta republiky

Vrtání studně na náměstí

Požár u Wegnerů

Dne 24. května 1934 byl prof. Dr. T. G.
Masaryk zpětně, a to již počtvrté, zvolen

Zaměstnanci továrenské dílny na výrobu slaměných obalů Josefa Mrázka
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prezidentem naší drahé republiky – jistě
ku radosti celého československého národa. Obdržel 327 hlasů z odevzdaných 420
lístků. Volba ta byla tentokráte konána na
historické půdě ve Vladislavském sále na
Hradě pražském. Jakmile volba byla skončena, dělostřelecký pluk vypálil v pětivteřinových přestávkách 21 dělových ran a ve
Kbelích vzlétly dvě skupiny letadel v počtu
42 a kroužily nad Prahou.

Dne 13. června 1934 začala zdejší obec dělati vrtnou studnu na náměstí u silnice

Zápisy z rožďalovických kronik

Okrasné stromy na náměstí nechal zjara 1934 vysázet na vlastní náklady tehdejší starosta města František Honzák

před radnicí a až po několika dnech byla
dohotovena. Předtím byla na témže místě studna obyčejná, kopaná, která množstvím, a hlavně jakostí vody neuspokojovala. Nynější studna má vody hojnost a vodu
lepší než předešlá, avšak po bakteriologickém rozboru jejím nemůže býti uznána za
trvale bezzávadnou.

Pohřeb Jana Sasky

Dne 23. července 1934 pochován na zdejším hřbitově legionářský praporčík Jan
Saska, zdejší rodák a syn bývalého městského tajemníka, posledně zaměstnaný jako strojmistr v Košicích na Slovensku. Byl
na procházce usmrcen bleskem a sem do
rodiště k pohřbení převezen.

Úmrtí Josefa Svobody

V měsíci červenci 1934 odešel navždy
dlouholetý předseda místní občanské záložny Josef Svoboda, bývalý mlynář v Zámostí a majitel domu čp. 94. Pohřeb jeho
konal se dne 24. července za hojné účasti
občanstva. Zesnulý věnoval úplně své síly a životní zkušenosti jmenovanému peněžnímu ústavu, a proto bude mu jako
zasloužilému a svědomitému pracovníku ústavem i občanstvem zachována trvalá paměť.

Odchod ředitele školy
Františka Kutmona

Koncem měsíce srpna 1934 odešel po 41leté učitelské činnosti na trvalý odpočinek ředitel zdejší měšťanské školy František Kutmon, rodák z blízkých Dobrovan,
a odstěhoval se do Jičína.
Zde působil jako ředitel od 1. října 1927.
Bude ho vždy místním učitelstvem, občanstvem i žactvem vzpomínáno, neboť byl
učitelem velmi dobrým, vlídným a shovívavým, ke kolegům svým opravdu přátelským a ve styku s občanstvem čestným
a skromným. Jeho zástupcem na škole,
než bude definitivně ustanoven nový ředitel, stal se odborný učitel Václav Petrtýl.

Výroční oslava spolu Pokrok

Dne 8. a 9. září provedl zde Dramaticko
‑pěvecký kroužek Pokrok na oslavu 10. výročí založení svého spolku a na oslavu 100.
výročí vzniku naší národní hymny Kde domov můj divadelní hru Fidlovačka, ve které původně tato píseň, jejíž slova napsal spisovatel a dramatický herec Josef Kajetán Tyl
a jejíž nápěv složil František Škroup, právě
před 100 léty v uvedené hře byla zpívána ponejprv. Krásná tato píseň, slovy i nápěvem,
stala se později Čechům hymnou národní,
a po převratu dokonce hymnou státní.

Zastavení autobusové dopravy

Dnem 20. září 1934 přestal jezditi poštovní autobus Rožďalovice – Libáň – Jičín,
poněvadž se nevyplácel. Byl málo obecenstvem používán.

Zřízení nádrže na vodu

V roce 1934 zřízena byla obcí na pozemku velkostatku v takzvaném „Hliňáku“ pro
případ požáru větší nádrž na vodu nákladem 5000 Kč.

Výlov obecního rybníka

V roce 1934 následkem dlouho trvajícího
sucha ztratila se voda v obecním rybníku
na Holi do té míry, že vznikla obava, by
v něm se nacházející ryby nezhynuly. Proto byly ryby předčasně dne 27. října vyloveny a prodány velkostatku rožďalovickému. Bylo vyloveno a prodáno 448 kg kaprů
(1 kg za 6 Kč) a 20 kg jiných menších ryb.
Též 12 matek ve váze 45 kg. Rybník zůstal
již bez vody až do zimy.

Vysázení okrasných stromů

Na jaře 1934 dal starosta města František
Honzák na svůj náklad vysázeti na náměstí
při chodníku od radnice až k domu krejčího Josefa Kubišty 14 okrasných takzvaných
japonských třešní, dále po obou stranách
19
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silnice na náměstí 22 japonských jasanů
a pak po celé délce chodníku u cukrovaru
36 čilimníků. Všechny stromky byly opatřeny důkladnými ochrannými koši (takový
koš přišel na 50 Kč), takže celkový náklad
toho vysázení činil okolo 5200 Kč. Stromky byly zakoupeny u školkařského závodu
Mazánka u Jičína.

Počasí v roce 1934

Celé jaro 1934 nepršelo, byla stále ve dne
velká horka až 42 °C na slunci. Vály stále
severní a východní větry, noci byly chladné – jen 6° C, takže nastalo velké sucho,
jakého nikdo nepamatoval. Řeka Trnava i několik studní vyschlo a musely býti
prohlubovány. Pro napájení dobytka musila býti voda přivážena z tůní řeky. Studánka Barborka vyschla úplně, čehož nikdo není pamětníkem.
Teprve ve dnech 27. a 28. června 1934 velmi vydatně pršelo, takže po těch předcházejících, dlouhotrvajících vedrech, která již
vážně ohrožovala úrodu na polích, lukách
a zahradách, dostavivší se vláha jako velmi
žádoucí a toužebně očekávaná, velice potěšila a plodinám prospěla.
Měsíce červenec a srpen byly opět bez
dešťů, až konečně 31. srpna a 1. září zase dosti hojně napršelo a po předcházejícím suchu cukrovce, bramborům, zbylým
pícninám a ovocnému stromoví dobře posloužilo.
Celý měsíc srpen rostlo v okolních lesích velké množství hub, zvláště hřibů,
které byly pilně nezaměstnanými i ostatním občanstvem sbírány. Houbaři přijížděli sem až z Nymburka a Poděbrad. V lesích tuchomských, patřících velkostatkáři
Bettmannovi v Křinci, vybíral lesní personál menší určitý poplatek za sbírání hub.
Kdo ovšem mohl, hleděl se tomu poplatku vyhnouti.

Počet narozených a zemřelých

V roce 1934 narodilo se v Rožďalovicích 16
dětí, z nichž devět mužského a sedm ženského pohlaví. Zemřelo 51 osob, z těch 23
mužského a 28 ženského pohlaví. Z celkového počtu 51 zemřely ve zdejší nemocnici Milosrdných sester 33 osoby. Sňatků
bylo 15.

Stavba hasičského domova

Dne 28. září 1934 pořádal místní sbor dobrovolných hasičů u příležitosti 55letého trvání sboru pod protektorátem obecního
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zastupitelstva zdejšího města a za spoluúčasti všech místních korporací a hasičských sborů okolních obcí slavnost otevření svého Hasičského domova. Pořad
slavností byl opravdu bohatý a pestrý a trval od časných hodin ranních do pozdních
hodin večerních.
Slavnost Hasičského domova pak byla
ukončena odevzdáním Hasičského domova předsedou stavebního odboru Jar. Vortelem obecnímu zastupitelstvu v ochranu
a nato zase starostou města hasičskému
sboru do vlastnictví a používání. Dlužno
ještě uvésti, že zdejší obec koupila v Tyršově ulici domek č. p. 180 od Josefa Urbánka
za 19 000 Kč a místo to propůjčila místnímu sboru hasičskému, který si tu postavil
svůj Hasičský domov nákladem 63 000 Kč
ve své režii pod firmou stavitele Václava
Šimáčka.
Potřebnou tu částku vypůjčil si sbor
u místní Občanské záložny, na kteroužto sumu obec ručí částkou do 50 000 Kč,
na zbytek 13 000 knihkupec Jenda Rajman.
Budova je účelně vystavěna a vybavena. Mimo místnosti pro stříkačku a různé hasičské náčiní a potřeby nacházejí se
v budově ještě dvě místnosti (jedna pro
konání hasičských schůzí, druhá pro archiv), pak rozhledna k zajišťování míst
vzniklých požárů se sirénou oznamující obyvatelstvu nebezpečí ohňů, velikých
vod, nepřátelského útoku leteckého apod.
Rozhledny té používá se též výhodně
k sušení hadic.

Hospodářský a osvětový pokrok
ve zdejším městě po státním
převratu do roku 1934

Stavební rozvoj v posledních letech před
světovou válkou byl v našem městě zcela
nepatrný. Bylo nově postaveno pouze šest
obytných domků. Teprve po válce stoupl stavební ruch netušenou měrou, neboť
parcelací velkostatku bylo možno zakoupiti výhodná stavební místa.
Od roku 1920 do roku 1934 přibylo
v Rožďalovicích na 60 nových popisných
čísel. Požárů ve městě bylo bohudík málo,
za celých 16 roků pouze pět.
V technických vymoženostech byl do
světové války menší pokrok. Po světové válce však technický pokrok i v našem
městě značně pokračoval. Bylo zde zavedeno elektrické osvětlování veřejné i soukromé, zřízeny dvě pojízdné elektrické
mlátičky, zaveden elektrický pohon hos-

podářských a živnostenských strojů (řezačky, pily, šrotovníky, mláticí stroje atd.).
Přestavěn starý menší cukrovar na velký,
moderní, rozšířeno značně nádraží, postaveny dvě nové menší továrny – bednárna
a na výrobu slaměných obalů.
Zřízeno pět nových živností strojnických, pořízeny nové hospodářské a živnostenské stroje, založeny dva nové peněžní
ústavy – Hospodářská a Živnostensko
‑obchodní záložna.
Osvětově bylo obyvatelstvo města do
světové války dosti vzděláváno. Byla zde
tehdy Občanská beseda s velkou veřejnou knihovnou, která zapůjčovala občanstvu knihy poučné i zábavné, byl zde čilý Pěvecko‑divadelní spolek Melantrich,
který pořádal častá divadelní představení
a pěstoval ve značné míře hudbu a zpěv.
Po válce ustavily se zde další vzdělávací spolky jako Osvětová komise, druhý
Pěvecko‑divadelní spolek Pokrok, místní
odbor Československého červeného kříže, Kulturně‑tělocvičná jednota československého Orla, Selská jízda, Sportovní klub aj.
Při Tělocvičné jednotě Sokol zřízen biograf, nejdříve na promítání filmů němých,
později i zvukových. Veřejná pak městská
knihovna v popřevratové době byla rozmnožena o značný počet cenných spisů.

Další události

Dne 23. ledna zemřel zde Josef Kořenský,
bývalý obchodník a první starosta a zakládající člen zdejší Tělocvičné jednoty Sokol. Pohřeb jeho konal se dne 26. ledna na
evangelickém hřbitově v Bošíně za účasti všech místních členů Sokola a četného
občanstva.
Dne 16. března přijat byl za obecního
hajného zedník František Čapek. Od smrti hajného Košťáka dne 30. listopadu 1932
až do nastoupení Františka Čapka vykonával službu hajného dělník Václav Kutmon.
Usnesením obecního zastupitelstva ze
dne 13. března 1934 byla zdejší ulice nádražní pojmenovaná ulicí Švehlovou.
V měsíci březnu dala zdejší Tělocvičná
jednota Sokol nákladem 19 000 Kč upraviti biograf na filmy zvukové, jichž pak do
konce roku 1934 bylo promítáno okolo 20.
Dne 20. března 1934 byla prvá bouře
s padáním sněhu. Zvláštní to zjev v tak
časné době roční.
Připravila Marcela Ešnerová

Z minulosti Rožďalovic

Kdo byl Josef Hojsák?

J

osef Hojsák se narodil 18. února 1897
v Rožďalovicích. Po absolvování
obecné a měšťanské školy se vyučil
knihařem. Na základě všeobecné branné povinnosti byl v roce 1916 odveden do
rakousko‑uherské armády, kde sloužil u 32.
regimentu, který byl nasazen na italské
frontě. Tam byl 22. srpna 1917 zajat u města
Cuco. Byl internován v zajateckém táboře v Padule. Zde podal 3. března 1918 přihlášku do vznikající československé legie.
Po přijetí do legie v květnu 1918 byl zařazen k 6. rotě 39. čs. střeleckého pluku.
Boje, jichž se zúčastnil, začaly ofenzívou
Rakousko‑Uherska rozpoutanou od Altopiana po Monte Grappa v noci ze 14. na
15. června 1918, která ale brzy byla zastavena. K prolomení, i když jen na pár dní, přece jen došlo, na středním toku Piavy před
výšinou Montello. Po těchto bojích byl
Josef Hojsák od 15. června evidován jako
nezvěstný. Byl zajat Rakušany a jako vojenský zběh z rakousko‑uherské armády
popraven oběšením.

Ze školní kroniky

Dne 24. dubna 1921 byl pohřben v Praze na
Olšanských hřbitovech Josef Hojsák, narozen

ním řečníkem byl generál legionář Dr. Rudolf
Raše, rodák ze Křince. Sbory zpívaly spojené
pěvecké spolky Melantrich a Pokrok. Fotografie Josefa Hojsáka a jeho rodného domku budou
zavěšeny ve škole společně s památkami na náš
odboj a na místní významné rodáky. Tablo legionářů zdejšího kraje darují legionáři.
Na pamětní desce je napsáno:

18. února 1897 v Rožďalovicích, bývalý žák
školy zdejší, jeden ze 42 legionářů, jež rakouská justice na italské frontě dala popraviti a jejichž těla pro zásluhy o dobytí naší svobody dala vláda republiky československé do
vlasti naši dovézti a zde slavnostně pohřbíti.
Dne 28. října 1925 zúčastnila se celá škola
slavnostního odhalení pamětní desky italskému
legionáři Josefu Hojsákovi. Žáci zahájili průvod, který ubíral se od zámku k rodnému domu Hojsákovu v Rektorysově ulici. Slavnost-

Rodný dům
ital. legionáře 39. čs. pěš. pluku
JOSEFA HOJSÁKA
* 18. 2. 1897
Popraven rakouskou justicí pro
účast v boji za svobodu národa
15. 6. 1918 na Monte Guardia
Tuto mramorovou desku dala jednota legionářů v Rožďalovicích zasaditi do štítu
rodného domku legionáře Josefa Hojsáka
v ulici Rektorysově čp. 52. Desku zhotovil místní sochař Karel Nechánský za
1341 Kč 50 hal. a zaplatilo ji město Rožďalovice. Desku převzalo město do svojí ochrany usnesením obecního zastupitelstva ze
dne 20. září 1925.
Zpracoval Rudolf Valeš

Slavnostní odhalení pamětní desky se uskutečnilo v rámci oslav vzniku republiky 28. října 1925
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Muzeum klasického knihařství

Také znáte vtípky Karla Kinského?

P

řed padesáti lety opustil tento svět
Karel Kinský, znamenitý malíř,
grafik a regionální historik, přítel rožďalovického knihaře Jendy Rajmana. V Muzeu klasického knihařství proto
chystáme ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově výstavu, kterou chceme
vzdát hold tomuto umělci, milému a veselému člověku, kterého ještě i Rajmanova
vnoučata osobně poznala.
Karel Kinský se narodil 2. srpna 1901
v Turnově, zemřel 28. března 1969 tamtéž.
Ač je jméno Kinský po Česku proslavené díky osobnostem slavného šlechtického
rodu, sláva Karla Kinského spočívá v jeho
vlastním umění. Patřil prý k tomuto rodu, ale ke zchudlé větvi, alespoň to o sobě
tvrdil. Byl mistrem miniaturních kreseb –
květin, travin nebo broučků, drobnomalby prováděl i na pergamenu a kůži. Svá
díla někdy zdobil korálky, polodrahoka-

my, českými granáty. Ilustroval pohádky,
hodně se věnoval užité grafice. Talent pro
drobnou grafiku zúročil nejvíc při zpracování exlibris – jeho knižní značky získaly
velké uznání i v zahraničí. Maloval a hodně také psal – středobodem jeho vesmíru
byl Turnov.
Cele se věnoval svému rodnému městu,
sbíral vše, co se týkalo jeho historie, příběhů, osobností, kultury, architektury. Získané znalosti pak přibližoval lidem – v časopisech, v kronice města, na přednáškách.
Karel Kinský, přáteli nazývaný Kiňas,
často a rád své kamarády obšťastňoval všelijakými kresbičkami, kolážemi s připojeným vtipným textem. Vznikaly při oslavách různých výročí nebo třeba jen při
příležitosti jeho návštěvy.
Bylo by škoda, kdyby tato malá dílka ležela bez povšimnutí v rodinných archivech, jsou pozoruhodnou částí jeho bohaté tvorby. Chceme, aby tvořila významnou

část výstavy. Vždyť humoru není nikdy
dost!
Karel Kinský měl po Rožďalovicích řadu
dalších přátel a také jim prokazoval svou
pozornost umně zpracovaným přáníčkem,
kresbou, koláží.
Obracíme se proto na rožďalovické pamětníky – či jejich potomky – pokud máte
doma něco takového a byli byste ochotni
nám to zapůjčit, rádi i vaši památku vystavíme a výstavu tím obohatíme. Prosíme
o dodání do knihařské dílny či muzea alespoň dva týdny před plánovaným začátkem výstavy.
Na výstavu „Vtípky Karla Kinského“,
a hlavně na její zahájení, které se bude konat v Muzeu klasického knihařství v Rožďalovicích v pátek 10. května 2019 od
17 hodin, všechny srdečně zveme! Výstava potrvá do 15. září 2019.
Eugenie a Pavel Hančarovi

23

Klenoty rožďalovické přírody

Černobílé majáčky

N

ebude to dlouho trvat a rákosiny zdejších rybníků se rozezvučí zpěvem, vábením, pískáním
a štěbetáním mnoha ptačích navrátilců,
kteří po dlouhé cestě do Středomoří nebo Afriky dorazili zase nazpět do té své
rodné rákosiny. Jaká to bude změna oproti nynější, ztichlé atmosféře uschlých, rozedraných stvolů, která se rozezní smutným ševelem leda pod náporem stále ještě
zimních fujavic. Kromě občasného cvrčení sýkor modřinek, které v dutých stvolech rákosu se značným úsilím nacházejí
chutné larvy hmyzu marně se schovávající
uvnitř, je zde pusto. Čekání na jaro.
V posledních několika letech se ale přece
jen nad zamrzlými porosty rákosu ozývá
i jiný hlas. Nepříliš hlasitý, nepříliš výrazný, jedno či dvojslabičné zavrzání. Strnad
rákosní (Emberiza schoeniclus) snad v důsledku mírnějších a kratších zim se stal
i na místních rybnících pravidelným zimním hostem.
Již nyní v březnu při jarní procházce okolo některého z mnoha rybníků a rybníčků
můžeme na střapcích rákosu zahlédnout
samečky tohoto drobného pěvce. Jako většina strnadů má tělo zbarveno celkem nenápadně, avšak hlava a hruď jsou naopak
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zbarveny velmi nápadně, v tomto případě
kontrastně černobíle. V unylém okru rákosových stvolů září jejich svatební šat jako černobílé majáčky zářící do dáli a svým
zpěvem, jednoduchým trylkem, vytyčují ten „svůj“ kus rákosí, kam žádného svého soka nepustí.
Hnízdí velmi časně, proto často stihnou
i druhé hnízdění. Těžko bychom hledali
lépe ukryté hnízdo, než je to, které patří
strnadovi rákosnímu. V nejspodnějších pa-

trech těch nejhustších ostřicových stoliček
se v misce spletené z jemných stébel ukrývá čtyři až pět olivově šedozelených vajíček s tmavými skvrnami.
Strnad rákosní je druh, jenž je pravidelně a v hojné míře kroužkován na rybníku
Zrcadlo a námi kroužkovaní jedinci jsou
na své cestě na jihozápad do severní Afriky každoročně kontrolováni ve Francii
a Španělsku.
Vladimír Šoltys

Klenoty rožďalovické přírody

Třemdava – nebezpečná krása

T

řemdava bílá (Dictamnus albus)
patří bezesporu k našim nejkrásnějším rostlinám. Je blízká příbuzná citrusů, se kterými patří do stejné
čeledi, v české přírodě však žádného „příbuzného“ nemá.
Jedná se o poměrně statnou, někdy až
metr vysokou rostlinu s velkými, více či
méně, růžovými květy. Ty mohou být vzácně, tak jako i u jiných rostlin, bílé, ale svoje druhové jméno nemá odvezeno od nich,
nýbrž od bílého kořene. Na korunních lístcích jsou výrazné červené žilky a z květů
vyčnívají dlouhé zahnuté tyčinky.
Již při mém prvním setkání s třemdavou – bylo to v chráněném území Báň
nedaleko Poděbrad – jsem byl doslova omámený pronikavou vůní. Rostliny totiž v horkých jarních dnech vypařují zejména z listů vonné silice, kterých
je tolik, že dokonce mohou při škrtnutí vzplanout. Kromě toho se nedoporučuje bezprostřední kontakt s rostlinami,
protože silice v kombinaci se slunečním
zářením vyvolávají na kůži těžko se hojící
puchýře.
To jsme ostatně potvrdili na jaře roku
2012, kdy jsme spolu s Romanou Zvěřinovou a Monikou Novákovou, tehdy žákyněmi 9. ročníku, objížděli naše bota-

nické lokality. Romana potřebovala ještě
nafotit některé ohrožené druhy rostlin do
své absolventské práce, a tak jsme zajeli na naši nejbohatší lokalitu – k Pustému
rybníku. Tady se Monika pohybovala tak
neobratně, že druhý den hlásila puchýře
a vyrážku pod kolenem. Stržené puchýře
a krvavé ranky se velmi dlouho hojily (vše
jsme zdokumentovali) a mladá slečna má
dodnes malé, elegantní jizvičky.
Třemdava je vzácná, je řazena do kategorie ohrožených druhů. Na Rožďalovicku se vyskytuje ještě na menší lokalitě nad

Lichovkami u Komárovského rybníka, ale
pokud si ji budete chtít opravdu užít, vydejte se ve druhé polovině května od hráze Pustého rybníka po modré turistické
značce směrem na Městec Králové. Asi
po 300 metrech dorazíte k vysekané stráni
s desítkami exemplářů – jen pozor na kůži!
V minulosti měla třemdava bílá svoje místo v lidovém léčitelství, dnes zde
svoje uplatnění již nenachází. Je „jenom“
nádherným klenotem naší přírody.
Jiří Rejsek
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Příroda kolem nás

Ptačí zpěv v pubertě

P

atnáct let je v životě lidském jistě obdobím bouřlivým a často nelehkým.
Je to doba, kdy každý pubescent, chtě
nechtě, musí přemýšlet, co dál se svým životem, rozhlédnout se, kam se vydat dál.
V květnu loňského roku se v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky na hrázi rybníku
Zrcadlo sešla skupina asi 30 lidí, kteří se už
popatnácté zúčastnili veřejné osvětové akce
„Vítání ptačího zpěvu“.
Jak už to tak bývá, na počátku smysluplných akcí stojí nádherná myšlenka. V tomto případě myšlenka několika ornitologických nadšenců. Ti vymysleli, že by bylo
velmi symbolické v jediném víkendu (původní myšlenka byla v jeden den) na celé
naší planetě svou přítomností na nejrůznějších místech společně s ptáky oslavit příchod jara, a připomenout si tak významnou
úlohu, kterou tento živočišný řád v přírodě plní a sehrává. A především dělá nám lidem radost. K realizaci této myšlenky došlo poprvé v roce 1983 v zemi ornitologii
a tzv. birdwatchingu zaslíbené – v Anglii. První květnovou neděli se v anglickém
Birminghamu poprvé uskutečnila tato akce
pod názvem „Dawn chorus day“. Od té doby se akce rozšířila napříč světadíly do všech
koutů planety a každoročně se jí účastní statisíce příznivců všeho, co je s ptačí říší spojené. V České republice byl tento den oslaven
poprvé o devět let později, tedy v roce 1992,
pod již zmíněným názvem „Vítání ptačího
zpěvu“. V letošním roce se tedy uskuteční již
28. ročník na mnoha místech Čech, Moravy
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a Slezska. Potěšující skutečností je, že počet
míst, kde se akce koná, rok od roku narůstá.
Česká společnost ornitologická jich v loňském roce evidovala již hodně přes stovku
a každým rokem přibývají další.
V Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky
zdejší patronátní skupina organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 2004. V letošním
roce se tedy uskuteční již jeho 16. ročník. Je
velmi potěšitelné, že akce se stala tradiční jarní událostí jak pro místní obyvatele,
tak pro chalupáře, a především děti. Věkové složení účastníků je také různorodé, od
několika měsíců až po zralé sedmdesátníky. V posledních letech má akce v Ptačí oblasti podobu vycházky okolo největší místní vodní plochy – rybníku Zrcadlo. Velmi se
organizátorům osvědčilo spojit pozorování
ptáků s ukázkou metody odchytu drobných
pěvců v rákosinách, seznámení účastníků
se smyslem kroužkování ptáků a také s výsledky tohoto kroužkování, které lze pomocí této metody získat. Bezprostřední kontakt
s živými ptáky je pro každého nezapomenutelným zážitkem, zejména pro ty nejmenší. Naplnění původní myšlenky, to jest
udělat něco pro ptactvo, splňuje beze zbytku i další aktivita spojená s organizací akce. A tím je vypouštění uzdravených ptáků
ze Záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad
zpět do volné přírody, jež se stalo na Zrcadle již tradicí.
Pravidelní účastníci Vítání ptačího zpěvu na Zrcadle mohli v uplynulých ročnících pozorovat při vycházkách okolo rybní-

ku Zrcadlo mnoho vzácných ptačích druhů.
Jsou mezi nimi mimo jiné i oba kritériové druhy pro místní oblast: jeřáb popelavý
a moták pochop. Z dalších vzácností ptačí říše to byla např. volavka bílá, husa velká,
husa tundrová, luňák hnědý i luňák červený, vodouš šedý, racek malý, krutihlav obecný, strnad luční, kavka obecná, vrána šedá,
krkavec velký nebo na hladině lovící orel
mořský. V odchytových sítích byly okroužkovány takové druhy, jako sýkořice vousatá, slavík modráček středoevropský, cvrčilka slavíková a cvrčilka říční, rákosník velký
či bekasina otavní. Čerstvý vítr pod křídly
si mohlo díky Záchranné stanici na Huslíku znovu vychutnat několik uzdravených
a znovu do volné přírody vypuštěných poštolek obecných, puštíků obecných, sov pálených, dále moták pochop, volavka popelavá,
výr velký, labuť velká, ale i taková vzácnost,
jakou je káně bělochvostá nebo káně rousná.
Ptačí zpěv ve zdejší provenienci je v letošním roce puberťák. Jakým směrem se bude
ubírat jeho život je jen na nás. Na nás, kteří
jsme stáli u jeho zrodu, přispěli k jeho „výchově“ a kteří každý rok přicházíme společně s ptáky oslavit příchod jara spolu se statisíci lidmi po celé planetě. Zatím to s ním
nevypadá vůbec špatně. A tak si přejme, ať
to ten náš rožďalovický pubescent někam
v životě dotáhne.
V letošním roce pošestnácté v sobotu
4. května v 7.00 na hrázi rybníku Zrcadlo!
Vladimír Šoltys

Příroda kolem nás

Kržatka – zimní houba

T

oho, kdo do přírody nechodí tak
často, možná zarazí, že houby
rostou i v zimě a hodně z nich je
jedlých. Aby je člověk spatřil, nemusí ani
chodit někam do lesa nebo do roští. Když
jdeme někdy v zimě venčit psy nebo se jen
tak projít do parku nebo po stezkách, často nacházíme nějaké druhy hub. Například
mě v zimě stačí si dojít pár set metrů za
dům, a už můžu houbařit. Někdo si myslí,
že houbařit v zimě je naprostý nesmysl, ale
tento článek dokazuje, že to tak není. Za
tuhle zimu jsem „objevil“ jeden druh houby, která se nazývá kržatka zimní.
Na jaře roku 2017 jsem narazil u Třeboňského rybníka na krásný český druh houby,
která se nazývá kačenka česká. Bylo jí tam
tak veliké množství, že by to jedna ulice
Rožďalovic za den nesesbírala. O rok později na jaře jsem to místo znovu procházel,
ale kvůli malému množství vody jsem tam
nenašel opravdu ani jednu. Byl jsem z toho zklamaný, ale vynahradila mi to právě
tahle drobná houba – kržatka.
Tato houba je jedlá. I přesto, že jsou mrazy, člověku její chuť neublíží a chutná asi
přibližně stejně dobře jako houby letní. Její nejčastější a nejznámější využití k jídlu je
do polévek. Je to méně známá houba a na
první pohled asi ty, co se o přírodu moc
nezajímají, nenapadne, že je jedlá, ale také kvůli její malé velikosti ji zřejmě moc
lidí nesbírá.

Její klobouk má v průměru kolem 3 centimetrů. Třeň je asi 2,5 centimetrů vysoký
a 3 milimetry široký. Hymenofor – spodek
klobouku – je vroubkovaný a má tmavě
žlutou barvu. Barva pokračuje až do půlky třeně, pak se začíná zesvětlovat až do
bíla.
Při velikém vlhku je její klobouk až rezavý a celá houba je velmi křehká. I u její
dužiny platí, že za vlhka je rezavá a za sucha tmavě žlutá. Je drobná, ale najít se dá
snadno, protože roste ve skupinách.
Tato houba opravdu roste i v mrazech (až
do -12 °C) a sněhu. Roste od října až do
dubna. Místy, kde je u Třeboňského rybníka je nasypána štěpka, roste právě tahle
houba, což by souhlasilo, protože roste na
promáčených nahnilých dřevinách, zejména pařezích nebo pilinách.

Kržatka zimní má mnoho příbuzných –
například nejznámější je kržatka otrubičnatá, dále kržatka ostnitá nebo kržatka ježatá. Rod kržatek roste v každém ročním
období, záleží na druhu.
Je to obyčejná nevzácná houba, ale přece jen je něčím zajímavá. Kdo je z Rožďalovic a chtěl by tuto houbu vidět a něco
si z ní třeba uvařit, stačí jen, když se půjde podívat kolem Holských rybníků, nejlépe v prosinci, kde na těchto místech rostlo hodně skupinek. Kvůli novým cestám
kolem těchto rybníků ubyla místa, kde se
vyskytovaly kačenky, ale zase mi to přineslo jiné druhy hub – právě tuhle kržatku zimní, a možná že další roční období
se potkám s jinými druhy, které jsem tu
zmínil.
Vojtěch Košťák, žák 9. třídy
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Nejkrásnější místo na této planetě jsem nalezl až zde

V

minulém čísle Rožďalovicka se
jeho jméno objevilo dvakrát –
v souvislosti s novým zastupitelstvem a s výsadbou lípy u Hasinského
rybníka. Je to již pár let, co jsme se s Markem Žďárským potkali, jak on říká „v přísně utajeném šenku“, a já si uvědomil, že
přesto, že se od té doby vídáme docela často, vlastně toho o něm moc nevím. I proto
jsem ho požádal o rozhovor.

Jak ses vlastně ocitl na Hasině?
V roce 2003 jsme si s manželkou na Hasině vyhlédli chaloupku uprostřed polí nedaleko lesa, koupili 1,5 ha okolo chalupy a začali farmařit. Postupem času k nám město
Rožďalovice zavedlo plyn a vodovod, letos
v létě budeme mít i kanalizaci. Obyvatelé Hasiny nás mezi sebe velmi mile přijali,
máme mezi nimi pár velmi dobrých přátel
a známých, Hasina se stala naším domovem, místem naší rodině nejmilejším. Procestoval jsem v mládí pěkný kus světa, ale
nejkrásnější místo na této planetě jsem nalezl až zde. Od roku 2010 mám na Hasině
trvalé bydliště, má žena tu pak od roku 2012
má chovatelskou stanici Bernských salašnických psů. Před několika lety jsem zjistil,
že z této oblasti pochází i část rodiny mého
otce. Moje prababička se narodila v Nouzově a jedna z jejích sester strávila významnou část života v Libáni.
V loňských komunálních volbách jsi byl
zvolen dokonce do zastupitelstva…
Postupem času jsme si s ženou našli přátele
i v Rožďalovicích. Mezi nimi i pana starostu Petra Kapala, s nímž jsem před několika
lety jako vyučený zahradník a stromolezec
začal pracovat na koncepci zeleně ve městě a v nedalekém okolí. Celý můj profesní život se zabývám péčí o stromy a keře ve
městech a obcích, tvorbou zahrad a parků
a dlouhodobou a koncepční péči o ně. Spolupracuji s mnoha městy a obcemi po celých Čechách a zjistil jsem, že náš městský
úřad je jedním z nejlépe fungujících úřadů
s milými lidmi a jejich lidským přístupem.
Naše dámy z úřadu jsem si vyloženě oblíbil
a mám je všechny moc rád. Stejně tak mám
rád i malebné a usměvavé dámy z COOPu,
kam chodím s oblibou nejen nakupovat, ale
si i poklábosit nad krájením salámů, sýrů
a čerstvého chleba. Stal jsem se před několika lety i členem místní organizace Čes28

kého rybářského svazu a chodím pravidelně chytat ryby na Hasinské rybníky, kde si
nejen skvěle odpočinu, ale i s kamarády rybáři proberu těžký život tichých bláznů. Tohle město mě prostě přirostlo k srdci, stejně
tak jako mojí ženě. Naše děti sice nechápou,
jak se dva Pražáci mohli sebrat a odjet do
polabské divočiny, ale oni jsou chudáčkové
ještě hloupí a nezkušení.
Když mě starosta Petr Kapal v létě minulého roku oslovil, zda bych nepodpořil jeho
Sdružení nezávislých kandidátů Rožďalovice 2010 svou účastí na kandidátní listině na posledním 9. místě neváhal jsem ani
minutu. Sleduju Petrovu práci i jeho kolegů zastupitelů pro město již několik let a líbí se mi, jak pod jejich vedením naše město vzkvétá, byť ne všechno se daří tak, jak
bychom si představovali. Že se ale dostanu
do zastupitelstva z nevolitelného posledního místa jen proto, že žádné jiné sdružení
ani politická strana nebyla schopná sestavit kvalitní protikandidátku, mě velmi zklamalo. Doufám, že v příštích volbách se tato
trapná situace nebude opakovat a některé
ze sdružení či stran ve městě vyzve Rožďalovice 2010 na čestný souboj o hlasy voličů.
Máš něco, čemu by ses chtěl jako zastupitel věnovat?
Jsem v zastupitelstvu naprostým nováčkem a o poctivém vedení města ve prospěch
občanů nevím zhola nic. Přes 20 let lezu po
stromech a vím o nich skutečně hodně, ale
musím se od svých kolegů zastupitelů a sta-

rosty hodně učit, abych pochopil, jak správně o město a potřeby jeho obyvatel pečovat. Naštěstí je kromě mě v zastupitelstvu
ještě osm zkušených politických matadorů,
tak jim to snad moc nekazím. Chtěl bych
se dlouhodobě věnovat péči o zeleň ve městě a okolí, o nové výsadby stromů, keřů, ale
i trvalek a letniček v našich městských parcích a zahradách, na návsích a náměstích.
Ale musím poměrně rychle pronikat do tajů hospodaření s veřejnými penězi, do komunikace s místními spolky a sdruženími,
do tajů péče o ZŠ a MŠ apod., což není vůbec snadná věc. Vím již o několika chybách,
jichž jsem se dopustil, a lidem, kterým jsem
svým rozhodnutím buď ublížil, nebo se jich
nemile dotkl, se tímto omlouvám. Nedělám
to naschvál, jen se pohybuji v neprobádaných rozbouřených vodách a chovám se jak
slon v porcelánu.
Jak tě to zatím (ne)baví?
Práce v zastupitelstvu mě fakt baví, naše
devítka je banda dobrých parťáků a kamarádů a mám je rád. Jsem velmi mile překvapen, jak si dokážeme navzájem naslouchat
a vyslechnout i naprosto rozdílné názory a přemýšlet o nich a hledat nejlepší řešení. Jsem naopak překvapen, jak hledání
nejlepších řešení pro město zabere mnoho času a mravenčí práce. Jako stromolezec
se ve stromě rozhoduji sám za sebe rychle
a operativně, sklízím sám veškeré úspěchy,
zatímco za nezdary a potíže nesu naopak
veškerou vinu. Vedení města v zastupitel-

Rozhovor
stvu je týmová práce. Učí mě pokoře, trpělivosti, vytrvalosti a také odpouštění. Velmi mile mě také překvapila pozitivní reakce
mých hasinských a rožďalovických kamarádů a přátel. Zatím se mnou všichni mluví
a na veřejnosti se za naše kamarádství a přátelství nestydí. Jsem jim za to velmi vděčný,
protože takový pozitivní přístup je skutečně nevšední. Nesmíme totiž zapomínat, že
o osudu tohoto města spolurozhoduje nikoliv domácí hráč, ale přistěhovalec a pražská náplava.
Čeho jsi ve své práci dosáhl, čeho si nejvíc ceníš?
Měl jsem to velké štěstí, že jsem jako vůbec první student zahradnické fakulty v ČR
odcestoval na studijní stáž do USA v roce
1995, kde jsem se naučil lézt po stromech
a ošetřovat je s pomocí sedáku, lan, karabin a motorových pil. Když jsem se vrátil,
s mým přítelem a kolegou Pavlem Wágnerem jsem do českého jazyka zavedl termíny
stromolezec a arborista (z anglického Tree
Climber a Arborist), což jsou dnes velmi
běžné termíny známé i laikům. V roce 2001
jsme v Mělníce uspořádali jako rozhodčí 1. mistrovství ČR ve stromolezení, letos
v květnu se ve Vrchlabí bude konat už 19.
ročník. Naši mistři pravidelně reprezentují naši zem na mistrovstvích Evropy a světa ve stromolezení a umisťují se na předních

Ing. Marek Žďárský, rožďalovické krycí jméno „Březí vlk“ (* 1973) se narodil
v Praze. Vystudoval Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Je
ženatý, manželka Jitka, děti Kristýna (21 let) a Filip (18 let). Vyznání římskokatolické, pokřtěn na Bílou sobotu roku 1991 v Příchovicích. V roce 2003 si
pořídil na Hasině chalupu, trvale zde žije od roku 2010. Mezi jeho záliby dle
jeho vlastních slov patří: „lezení po stromech, válení se v posteli po obědě,
rybaření, houbaření, grilování čehokoliv a kdykoliv, pití vína, piva a pálené
hasinské slivovice (neprozradím kde a s kým), chov psů a koček (2+7), farmaření (7 ovcí, 3 králíčice, 1 ramlík a spousta mláďátek, slepice už nemáme – pozabíjel nám je přítel jestřáb z lesa).“
místech. Nikdo v našem oboru neví, že je to
má zásluha a já jsem tomu rád. Taky se tím
moc nechlubím, ale vám jsem to chtěl říct.
Co ti v poslední době udělalo největší radost v našem městě?
Jsem už starý opelichaný stromolezec
a začínám bafuňařit a bohužel i tloustnout.
Všimla si mé nastupující obezity nedávno
i jedna milá stará paní v kostele na nedělní
mši a nazvala mě „Březím vlkem“. Byl jsem
vždycky velkým obdivovatelem a příznivcem Vinnetoua a Old Shatterhanda a přál
jsem si i já mít své indiánské jméno. V Rožďalovicích se mi této milé cti po letech dostalo. Pokud mne potkáte na ulici a budete
mi chtít udělat radost, můžete mě nazývat
Březím Vlkem. Budu vám za to vděčný.
Jaké jsou tvoje koníčky, co rád děláš ve
svém volném čase?

Volného času mám velmi málo, ale moc
rád se synem rybařím na Hasinských rybnících a houbařím v našich rozlehlých lesích, chodím s manželkou a našimi berňáky na procházky, po obědě se rád převaluji
s maželkou a psy v posteli a večer s kamarády v přísně utajeném šenku popíjím točené pivo a víno a hasinskou slivovici, jabkovici, hruškovici či vínovici nejlepší na
světě. Taky se snažíme farmařit, chovat ovce, králíky, slepice, kozy a jinou havěť. Ne
vždy dosahujeme s mou milovanou ženou
chovatelských úspěchů, ale máme na Hasině i v Rožďalkách dost dobrých kamarádů,
kteří se nám neposmívají, ale trpělivě nám
pomáhají zvládat skryté obtíže s chovem
divé zvěře. Lahodný hasinský med a žitovlické mléko od kravičky si zatím pouze kupujeme.
Rozhovor připravil
Jiří Rejsek
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Již na konci února rozkvetly první bledule a z Košíka (Lada Mniazgová s dcerami, Nicol Blažková, Vojtěch Vacek), Doubravan (Josef
Poděbradský) a z Rožďalovic (Emma Dobrevová, Petr a Štěpán Michálkovi) byly hlášeny nálezy vzácných majek. Nové lokality objevili
Luboš Janeček na okraji Mcel a Lenka Cerhová v Bošíně. V oblasti rybníků Na Holi byly dokončeny úpravy trasy naučné stezky a na břehu
Třeboňského rybníka našel Vojtěch Košťák kvetoucí lýkovce jedovaté, z nichž jeden keřík vykvetl bíle. Začátkem března byl obnoven
původní třešňový sad ve stráni nad Dolním rybníkem.
Jiří Rejsek
30

Spolková Činnost v roce 2018

Odbor přátel SK Slavia v Rožďalovicích
Předseda: Stanislav Veselý
Jednatel: Marek Veselý
Hospodář: Ondřej Mikeš
Pokladník: Jiří Paul
Počet členů: 130

Činnost v uplynulém roce:

• 3. března – Maškarní rej
• 30. dubna – Slávistické čarodějnice
• 16. června – Memoriál Jana Maika
v Obříství
• 30. června – Rožďalovické letní slavnosti
• 6. července – Setkání odboček SK Slavia v Kardašově Řečici
• 21. června – Fotbalový turnaj v Černém
Dole
• 1. prosince – Taneční zábava (skupina
Chaos)
• 8. prosince – Výroční členská schůze
Stanislav Veselý

Český svaz chovatelů drobného zvířectva Rožďalovice
Předseda: Miroslav Kořínek
Jednatel: Jiří Kubela
Účetní: František Ouředníček
Počet členů: 23
Dne 16. února tohoto roku uspořádala Základní organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířectva Rožďalovice v restauraci Na hřišti výroční schůzi, při níž
došlo k volbě nového předsedy spolku. Jo-

sef Velechovský se této funkce vzdal vzhledem k svému pokročilému věku, na jeho
místo byl zvolen Miroslav Kořínek, který do této chvíle zastával funkci účetního.
Novým účetním se stal František Ouředníček, který společně se Zdeňkem Veselým měl na starosti tombolu během každoroční srpnové výstavy.
Pokud jde o výstavu, byli bychom rádi
za více zvířat, což by nemuselo být nere-

álné, protože díky brzkému nástupu jara
zhruba v druhé polovině února se začala mnohým chovatelům zvířata dříve rozmnožovat.
Nejvýznamnější akce: jubilejní 25. výstava drobného zvířectva proběhla v sobotu
18. srpna, ve dnech 20. a 21. října jsme uspořádali ve Spolkovém domě výstavu exotického ptactva.
Vojtěch Košťák, žák 9. třídy
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Sbor dobrovolných hasičů Rožďalovice
Starosta: Michael Paroulek
Velitel jednotky: Martin Prejsek
Jednatel: Petr Pešava
Pokladník: Miroslav Hron
Počet členů: 43

Činnost v uplynulém roce:

V loňském roce vyjížděli místní hasiči celkem k jedenácti událostem. Jednalo se o:
• havárii prasklého vodoměru na nových
parcelách (10. března),
• požár dřevěné kůlny u rodinného domu
ve Křinci (30. března),
• požár rodinného domu a garáží v obci Nečas – shořel dům, dvě garáže a tři
osobní automobily, město vyhlásilo
sbírku na pomoc postižené rodině, vybralo se přes 40 000 Kč (4. dubna),
• požár hnoje a slámy v Podlužanech
v blízkosti stodoly a rodinného domu
(10. dubna),
• požár uhlí ve sklepě rodinného domu
ve Křinci – uhlí se vzňalo od rozsvícené žárovky, kterou majitel domu zapomněl zhasnout, naštěstí se podařilo
oheň uhasit hned v zárodku (30. dubna)
• požár průmyslového objektu v areálu
firmy Antolin v Libáni – zde byla naše
jednotka povolána jako záloha

• požár olejové nádrže
(cca 100 l oleje) v areálu zaniklé firmy SAVAS, příčinou požáru
bylo nedodržení bezpečnosti práce při řezání s autogenní soupravou, k této události
vyjížděla naše jednotka
naposledy s vozem Škoda RTO (28. června),
• požár dubových kůlů z oplotenek, které
se vzňaly od neuhašeného venkovního ohniště poblíž složeného dřeva na
zahradě rodinného domu v Seleticích,
shořely cca 4 m3 dřeva, šlo o první výjezd novým zásahovým vozem Tatra
(16. července),
• požár pařezu v kaštanech u zámku
(18. července).
Ve třech případech vyjížděla naše jednotka k odstranění spadlého stromu přes komunikaci (17. března – strom na silnici mezi Košíkem a Tuchomí, 12. dubna – strom
přes silnici mezi obcemi Doubravany a Seletice; 10. srpna jsme odstraňovali spadlý strom na silnici v obci Tuchom směrem
na Prodašice).

V průběhu roku pomáhali hasiči také několikrát při organizaci kulturních a společenských akcí (při oslavách 120. školního
roku a při koncertech v kostele a zajišťovali také požární bezpečnost při pouštění
balónků štěstí v rámci školního vánočního jarmarku).
Nejvýznamnější akce: hasičský ples,
Den otevřených dveří v hasičárně pro mateřskou a základní školu, Dětský den a Vysvěcení nového hasičského vozu. V rámci Rožďalovických letních slavností jsme
uspořádali v areálu FC Trnavan soutěž
v hasičské všestrannosti, v níž jsme obsadili 2. místo.

V sobotu 12. ledna pokřtili během výroční schůze hasiči nový zásahový vůz – dostal jméno Šimon
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Viktor Dobrev

Spolková Činnost v roce 2018

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rožďalovice
Předseda: Bohuslav Burian
Jednatel: Jan Nožička
Hospodář: Luděk Beneš
Počet členů: 210 dospělých (z toho 15
žen) a 50 dětí

Činnost v uplynulém roce:

1) Úlovky – na rybářském revíru Mrlina 2
ulovili rybáři v loňském roce 1836 kusů ryb
o celkové váze 6032 kg, z toho:
1836 ks kapra o celkové váze 4981 kg,
94 ks amura o celkové váze 340 kg,
49 ks štiky o celkové váze 116 kg,
59 ks candáta o celkové váze 183 kg,
25 ks sumce o celkové váze 234 kg.
Úlovky ryb z rybářského revíru Mrlina 2
jsou evidovány od roku 1960. V roce 2018
dosáhl úlovek candáta rekordní výše za celé toto období.
2) Tradiční rybářský ples 17. března 2018
navštívilo 200 spoluobčanů.
3) Skupina 18 rybářů pomohla brigádnicky začátkem března při vyřezávání a likvi-

Loňské sucho si vyžádalo i odlov 45 kusů sumce velkého z řeky Mrliny (foto: Josef Košťák)

daci náletových dřevin u Třeboňského rybníka.
4) Pořádání již tradičních rybářských akcí u rybníka Babínek na Hasině – závody
pro dospělé, dětské rybářské závody, dětský rybářský tábor.
Nejvýznamnější akce: Kritický nedostatek vody v řece Mrlině donutil rybáře v polovině srpna odlovit rybí obsádku v úseku

řeky procházejícím naším městem. Kromě
kaprů a ostatních ryb bylo odloveno 45 kusů sumce velkého. Tito dnešní vládci řeky Mrliny našli svůj nový domov v rybníku
Hasinská nádrž. Lze předpokládat, že v letošním roce nejeden rybář zažije na tomto rybníku nádherný souboj s touto impozantní rybou.
Jan Nožička

Křížovka

33

Knižní novinky v Městské knihovně
Evžen Boček: Poslední aristokratka
Frank Kostka je potomek českého šlechtického rodu, žijící v New Yorku. Po pádu komunistického režimu
se v doprovodu manželky Vivien a dcery Marie vrací do Čech, aby převzal rodové sídlo. Kromě zámku získává hraběcí rodina i personál: konzervativního kastelána, hypochondrického zahradníka a prostou ženu
z lidu, která vaří, uklízí a ráda si cvakne. Společně pak prožívají spoustu veselých příhod. Kniha neobsahuje sex, násilí, vraždy, úchylky ani hluboké myšlenky a její jedinou ambicí je pobavit čtenáře.

Robert Bryndza: Dívka v ledu
Poté, co je v parku v jižním Londýně pod vrstvou ledu nalezeno tělo mladé ženy, na místo přijíždí detektiv
šéfinspektor Erika Fosterová. Oběť, krásná dívka z mocné a bohaté rodiny, měla podle všeho dokonalý život. Když Erika začne pátrat hlouběji, vynoří se souvislosti mezi její vraždou a smrtí tří prostitutek, které někdo uškrtil, svázal jim ruce a hodil do vodních ploch po Londýně. Jaké temné tajemství dívka v ledu skrývala?
Čím více se Erika přibližuje k odhalení pravdy, tím více se vrah blíží k Erice. Poslední případ detektiva šéfinspektora Fosterové skončil katastrofou a smrtí pěti policistů včetně jejího manžela. Eričina kariéra visí na
vlásku, musí bojovat s vlastními démony i s vrahem, který je hrůznější než kdokoliv, komu čelila v minulosti.

Patrik Hartl: Nejlepší víkend
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají zásadní novoroční předsevzetí. Žádný z nich
ale nikomu neřekne, jaké je to jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají, že se jim to během nového
roku podaří. Mohlo by, protože času na to budou mít dost. Kromě ranních a večerních hodin pracovních
dnů mají k dispozici padesát dva víkendů, deset státních svátků a čtyři týdny dovolené. To je dohromady
šest tisíc sedm set šedesát hodin volna, během kterých se dá změnit téměř cokoli…

Sabine Martin: Katova schovanka
Esslingen, 1325: Melisanda je ještě dítě, když je její rodina zákeřně vyvražděna, protože padla do nastražené léčky. Za to, že přežila, vděčí pouze katu Raimundovi. Vezme ji k sobě, vydává ji za svého němého
synovce, a dokonce ji naučí své řemeslo, které zahrnuje nejen strašlivé metody mučení, ale také umění léčení. Léta žije v přestrojení, napřed jako muž, poté jako žena, posléze opět jako muž. Aby přežila, je
nucena neustále měnit svou identitu a prchat z místa na místo. Při životě ji drží hlavně víra, že jednoho
dne svou rodinu pomstí a zákeřný hrabě Ottmar de Bruce bude pykat za všechny své hříchy. Na své cestě potkává mnoho skvělých lidí, některým pomůže ona, jiní pomůžou jí. Podaří se jí nakonec provést plánovanou pomstu a nalézt klid v duši, lásku i štěstí?

Lisa Wingate: Než jsme byly tvoje
Píše se rok 1939. Dvanáctiletá Rill Fossová a její mladší sourozenci si žijí bezstarostný život na Mississippi. Jenže vše se změní, když jejich otec musí odvést matku do nemocnice – a na dveře pak zabuší podivní cizinci, kteří sourozence odvlečou do krutého sirotčince. Rill bude muset najít způsob, jak ochránit sebe i své blízké, ale před krutou pravdou nebude moct zavírat oči dlouho.
V současnosti se mladá úspěšná návladní vrací vypomoct rodičům s opravami domu a náhodou odhalí
stopy dávného rodinného tajemství, které může vést jak k zatracení, tak k vykoupení… Lisa Wingate vypráví příběh inspirovaný nechvalně proslulým skandálem organizovaného nedobrovolného prodeje dětí z chudých rodin bohatým náhradním rodičům, který otřásl celou Amerikou.
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Knižní novinky v Městské knihovně
C. J. Tudor: Kříďák
Všichni máme tajemství. Před některými utíkáme, ale ona si nás najdou. Cítíte to na většině míst v malém městečku Anderbury… strach, že vás někdo nebo něco sleduje. Začalo to na pouti roku 1986, kdy se
stala ta nehoda. Toho dne potkal dvanáctiletý Eddie pana Hallorana – pana Křídu. Ten přivedl Eddieho
na myšlenku nevinné hry pro něj a partu jeho přátel: za pomoci křídových kreseb si mohli nechávat vzkazy. Byla to docela zábava – dokud je křídoví panáčci nedovedli k tělu. Mrtvému dívčímu tělu, rozřezanému na kousky. Tahle událost se jim nesmazatelně vryla do nočních můr. A třicet let poté najdou v dopisních schránkách záhadnou obálku – s panáčkem a kusem křídy. Strašáci z dětských let totiž možná stále
dokážou zabíjet. Kříďák, debut britské spisovatelky C. J. Tudor, vychází ve 40 zemích – jako kniha roku.

Eva Stachniak: Carevna noci
Intimní portrét ruské carevny Kateřiny II. Veliké (1762–1796), jedné z nejvýznačnějších postav nejen ruských, ale i světových dějin. Vypravěčkou příběhu je samotná Kateřina – sedmašedesátiletá panovnice po
záchvatu mrtvice, která má před sebou poslední hodiny života. Vzpomíná na různé okamžiky svého života a vlády, vrací se ke svému mládí, dramatickému nástupu na trůn, ale i k životům, které bylo třeba obětovat, aby se ona sama mohla stát nejobávanější a nejmocnější ženou tehdejšího světa. Kniha tak díky
tomu získává charakter detailního portrétu ženy, která do značné míry obětovala své osobní štěstí plnění vladařských povinností a budování a rozmachu ruského impéria… Další historický román současné kanadské autorky, volně navazující na předchozí titul Zimní palác.

Radka Třeštíková: Veselí
O návratu domů...
Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti, přešlapovat na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat. Zpátky na jižní Moravu. Do svého dětského pokoje. K rodičům. K sobě samé. Ke své podstatě. Protože doma jsou odpovědi.

James R. Hansen: První člověk
Kniha přibližuje životní příběh Neila Armstronga (1930-2012), prvního muže na Měsíci. Autor popisuje
chlapcovo dospívání, studia a zájem o letectví, nástup do armády a zapojení do projektu Apollo. Přibližuje i jeho osobní život - působivý je zejména moment, kdy zemře Armstrongova malá dcerka. Kapitoly, které předcházejí letu na Měsíc, jsou nabité technickými detaily a podrobnostmi stejně jako popis pobytu na Měsíci. Po návratu na Zemi absolvoval Armstrong velkolepé turné po celém světě, po odchodu
z NASA se živil jako mluvčí Chrysleru, přednášel na univerzitě, zasedal v několika dozorčích radách a dokonce podnikal. Vytížený pracovní život si bohužel vybral daň v podobě nešťastného manželství a rozvodu. Kniha končí smrtí Neila Armstronga na infarkt. Zasvěcený životopis je určený odborníkům i laikům,
kteří chtějí nahlédnout do pozoruhodného světa kosmonautiky.

Zagtoon: Kouzelná Beruška a Černý Kocour
Marinette vypadá jako obyčejná středoškolačka, ale skutečnost je úplně jiná. Marinette žije dva životy: když zrovna nesní o své tajné lásce Adrienovi, je superhrdinkou jménem Beruška. A přitom netuší, že
i Adrien má své druhé tajné já jménem Černý kocour. Totálně nezávislá Beruška a velmi sebevědomý Černý kocour se při svých misích potkávají, aniž by znali pravou totožnost toho druhého. Kouzelná Beruška
a Černý Kocour se musejí postavit Zlolustrátorovi, zlému kreslíři, který se chce pomstít Chloé za to, že se
vysmála jeho obrázkům. Zlolustrátor ale má tajemství, které vše trochu zkomplikuje – je totiž šíleně zamilovaný do Marinette! Zatímco ona má na schůzce odvést zloduchovu pozornost, Černý Kocour se ho
bude muset pokusit zastavit.
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Rožďalovice dříve a nyní

Zámek na snímku z přelomu 20. a 30. let 20. století (archiv Nadačního fondu Jendy Rajmana)

Současný pohled, fotografoval Viktor Dobrev (31. října 2015)
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