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Slovo starosty

V

ážení čtenáři,
vítejte opět na stránkách měst‑
ského zpravodaje, který tímto čís‑
lem počíná svou sedmiletou „kariéru“. Rok
2018 bude znamenat pro Českou republiku
mnoho příležitostí k oslavným a vzpomín‑
kovým akcím. Od vzniku republiky tomu
bude v říjnu 2018 přesně 100 let. V den to‑
hoto krásného výročí bych rád předal oce‑
nění občanům, kteří se do historie našeho
města zapsali, ať už významným počinem,
anebo i bohulibou maličkostí. Více ale ne‑
budu prozrazovat.
Znovu bych Vás rád, tak jako v prvním
čísle loňského roku, seznámil s rozpočtem
města pro rok 2018. Zastupitelstvo města
dne 14. prosince 2017 schválilo rozpočet na
tento rok, který vychází ze současně plat‑
ných zákonů, z celkového vývoje ekonomi‑
ky, z vývoje rozpočtu v předchozích letech
a dále z podaných žádostí o finanční pro‑
středky spolkových a jiných organizací. Je‑
diné naší příspěvkové organizaci, tedy ško‑
le, byl potvrzen finanční příspěvek ve výši
2 308 345 Kč. V základní škole bude zmo‑

dernizována počítačová učebna (nové počí‑
tače, stoly a lavice). Mateřskou školu bude
lemovat nově opravený plot. Finanční pod‑
pora spolků byla odsouhlasena ve stejné vý‑
ši jako v minulém roce. Oproti loňskému
roku je letos tento finanční plán sestaven
jako schodkový. Celkové příjmy činí 22 mil.
Kč a výdaje 24 mil. Kč. Po zapojení zůstat‑
ku na bankovních účtech města vznikla
k 1. lednu 2018 rezerva ve výši 3 mil. Kč. Je‑
likož si nese obec finanční závazek minu‑
lých dvou let ve výši 1 mil. Kč, tak se dá ří‑
ci, že rozpočet je vyrovnaný. Rok 2018 nám
přinese nemalé výdaje ve formě oprav ko‑
munikací, které proběhnou na etapy v lo‑
kalitě „Za školou“, a to včetně obnovy ve‑
řejného osvětlení. V měsíci květnu nás čeká
výměna střešní krytiny na budově zdravot‑
ního střediska. Ovšem největším nákladem
bude koupě nového hasičského automobi‑
lu ve výši 6,4 mil. Kč. Oba tyto záměry bu‑
dou financovány z připravovaného úvěru
s tím, že první splátka proběhne až v ro‑
ce 2019, kdy městu končí půjčka, která byla
pořízena na budování vodovodu.

Slavnostní předání a s ním spojené svěce‑
ní nového hasičského automobilu proběh‑
ne v pátek 6. července, kdy se můžete, mi‑
mo jiné, těšit na dobovou ukázku historie
rožďalovických hasičů.
Schválená verze rozpočtu města je k dis‑
pozici na webových stránkách města (roz‑
dalovice.eu/dokumenty/rozpocty‑mesta/)
Nadále budou pokračovat pracovní čin‑
nosti v budově staré školy v podobě finální
úpravy nově položených parket, a jak jsem
již zmínil v minulém čísle, dojde k insta‑
laci expozice muzea rodáků.
Připravujeme také projektové dokumen‑
tace na nové chodníky v ulicích Ruská,
Zámostí, Tyršova a nové chodníky a re‑
konstrukci komunikace v ulicích Bole‑
slavská, Spojovací, Lindnerova. Upravena
bude část komunikace ve Viničné Lhotě.
Přeji Vám všem krásné teplé jarní obdo‑
bí a příjemné čtení letošního prvního čís‑
la našeho zpravodaje.
Petr Kapal,
starosta města
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Zastupitelstvo schválilo
• rozpočet města na rok 2018 jako schodkový
s celkovými příjmy ve výši 22 000 000 Kč,
výdaji ve výši 24 000 000 Kč a financová‑
ní třídy 8 ve výši 2 000 000 Kč,
• střednědobý výhled rozpočtu města,
• rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu
ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice,
• Místní akční plán pro vzdělávání na
území ORP Nymburk 2018–2023,
• zhotovení turistického průvodce s ná‑
zvem Rožďalovice – město s atmosférou
19. století panem Janem Řehounkem,
• poskytnutí finančního daru ve výši
100 000 Kč společnosti Centrum Paraple,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018 o po‑
skytnutí dotace Českému svazu včelařů,
základní organizaci Rožďalovice, ve výši
5 000 Kč na provozní výdaje v roce 2018,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2018 o po‑
skytnutí dotace Labské stezce ve výši
5 000 Kč na provozní výdaje v roce 2018,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2018 o po‑
skytnutí dotace Nadačnímu fondu Jendy
Rajmana ve výši 50 000 Kč na financo‑
vání provozu Muzea klasického knihař‑
ství v roce 2018,
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• Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2018 o po‑
skytnutí dotace FC Trnavan Rožďalo‑
vice ve výši 200 000 Kč na financování
dopravy hráčů na utkání, rozšiřování žá‑
kovských týmů a další provozní výdaje
v roce 2018,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2018 o po‑
skytnutí dotace Šachovému klubu Rož‑
ďalovice ve výši 5 000 Kč na pořízení ša‑
chového vybavení v roce 2018,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2018 o po‑
skytnutí dotace Českému svazu chova‑
telů, základní organizaci Rožďalovice, ve
výši 15 000 Kč na pořádání výstavy drob‑
ného zvířectva konané v srpnu 2018,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2018 o po‑
skytnutí dotace Českému svazu chovate‑
lů, základní organizaci Rožďalovice 2, ve
výši 7 000 Kč na pořádání výstavy drob‑
ného zvířectva konané v říjnu 2018,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2018 o po‑
skytnutí dotace Tělocvičné jednotě So‑
kol Rožďalovice ve výši 100 000 Kč na
provozní výdaje v roce 2018,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2018 o po‑
skytnutí dotace Odboru přátel SLAVIA

•

•

•

•

•

FANS Rožďalovice ve výši 60 000 Kč na
pořádání akcí pro děti a veřejnost v ro‑
ce 2018,
Veřejnoprávní smlouvu č. 10/2018 o po‑
skytnutí dotace Mysliveckému spolku
Podlužany ve výši 7 000 Kč na pořádání
akcí pro děti a provozní výdaje v roce 2018,
Veřejnoprávní smlouvu č. 11/2018 o po‑
skytnutí dotace Českému rybářskému
svazu, místní organizaci Rožďalovice, ve
výši 50 000 Kč na pořádání rybářských
závodů mládeže, dětských táborů a pro‑
vozní výdaje v období 4–10/2018,
Veřejnoprávní smlouvu č. 12/2018 o po‑
skytnutí dotace Alexandru Prokešovi,
Podlužany 10, ve výši 15 000 Kč na po‑
řádání trampského festivalu „Podlužan‑
ská kytara“ v roce 2018,
Veřejnoprávní smlouvu č. 13/2018 o po‑
skytnutí dotace Handicap centru Srdce
Poděbrady, ve výši 15 000 Kč na provoz‑
ní výdaje v roce 2018,
Veřejnoprávní smlouvu č. 14/2018 o po‑
skytnutí dotace Svazu tělesně postiže‑
ných v ČR, místní organizaci Křinec,
ve výši 5 000 Kč na rekondiční a reha‑
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bilitační pobyty a provozní výdaje v ro‑
ce 2018,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 15/2018 o po‑
skytnutí dotace Jitce Benešové – Smíše‑
né zboží, Svídnice 69, ve výši 7 000 Kč
na provoz pojízdné prodejny v roce 2018,
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace společnosti Centrum sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady, ve vý‑
ši 126 686 Kč na poskytování sociálních
služeb a zdravotních služeb v roce 2018,
• darovací smlouvu na peněžní dar od pa‑
ní Emilie Třískové, Poděbrady, ve výši
10 000 Kč na financování Společenské‑
ho plesu měst a obcí v roce 2018,

• podání žádosti o dotaci na projekt „Poří‑
zení vybavení do posilovny ve spolkovém
domě“ ze Středočeského Fondu sportu,
volného času a primární prevence v rámci
tematického zadání „Podpora volnočaso‑
vých, sportovních a vzdělávacích aktivit“,
• podání žádosti o dotaci na projekt „Let‑
ní slavnosti v Rožďalovicích“ ze Stře‑
dočeského Fondu hejtmana a zmírnění
následků živelních katastrof v rámci te‑
matického zadání „Podpora hejtmana“,
• podání žádosti o dotaci na projekt „Re‑
staurování soch: sv. Václava a sv. Jana
Nepomuckého v Rožďalovicích a sv. Ja‑
na Nepomuckého v Zámostí“ z progra‑

mu „Údržba a obnova stávajících kultur‑
ních prvků venkovské krajiny“ z rozpočtu
Ministerstva zemědělství,
• přijetí peněžních darů na pořádání ple‑
su Společenský ples měst a obcí nym‑
burského regionu: Městys Kounice
10 000 Kč, PEMI stavební a obchodní
společnost, s. r. o. 20 000 Kč, Obec Břís‑
tví 1000 Kč, František Janek – VODA
20 000 Kč, Obec Starý Vestec 1 000 Kč,
• finanční příspěvek 80 000 Kč jako výtě‑
žek z plesu Společenský ples měst a obcí
nymburského regionu, Nemocnici Nym‑
burk, s. r. o, na provoz gynekologicko
‑porodnického oddělení.

Upozornění pro majitele psů
Zdůvodu zvýšeného pohybu volně pobí‑
hajících psů zbudoval městský úřad kotec,
kam budou odchycení psi po dobu dvou
dnů umístěni (cena za toto umístění je
500 Kč), poté budou převezeni do Psího
útulku v Lysé nad Labem (cena za toto
umístění je 6 000 Kč). Při placení poplatku
za psy budou majitelé dotázáni, zda vlastní
psí známku s číslem, kterou vydává měs‑
to Rožďalovice, pro jednodušší určení ma‑
jitele při jeho ztrátě. Při ztrátě psa volejte
na tel. č. 602 666 306. Telefonní kontakt
na Psí útulek v Lysé nad Labem 723 342 174.
Svoz biologického odpadu (hnědých popelnic) se mění z lichého na každý sudý týden. Pravidelný svoz začne 17. dubna a bude
pokračovat ve čtrnáctidenních intervalech, tzn. každé sudé úterý v měsíci.

M

ilí čtenáři Rožďalovicka,
nedávno jsme oslavili Vánoce
a už se nacházíme v postní do‑
bě, do které jsme vstoupili Popeleční stře‑
dou. Je to doba, kdy se křesťané připravují
na slavení velikonočních svátků. Veliko‑
noce jsou totiž svátky, ve kterých se člo‑
věk dotýká jádra křesťanské zvěsti – zmrt‑
výchvstání Pána Ježíše, které se i na nás
má projevit. Letošní Boží hod velikonoč‑
ní, neboli Slavnost vzkříšení Páně, připadá
na první dubnový den, na „apríla“.
Asi každý z nás si lehce vybaví třeba ze
školy, kdy jsme třeba sami napáleni či krát‑
ce poté, co jsme napálili druhé, radostně
vyslovili ono zázračné slovo „apríl“ a dali
se společně do smíchu či jsme možná slízli
rozhořčení druhého, který se pozastavoval

Slovo faráře
nad tím, co všechno je možné. Velikonoč‑
ní křesťanská zvěst asi v každém člověku
vzbuzuje určitou naději, vždyť Velikonoce
nemají být pouze svátky minulosti, ale mají
být i naší epochou, kdy i naše smrtelné tě‑
lo má dojít svého zmrtvýchvstání, které pro
člověka umožnil svými Velikonocemi Pán
Ježíš. Tato křesťanská naděje je pro každé‑
ho z nás jistě lákavá, vidíme v ní totiž slav‑
nou budoucnost, která překonává na plné
čáře představu našeho konce v hrobě.
Možná máme strach v tuto naději uvěřit,
jako kdybychom se báli, že poté, co uvěří‑
me, někdo stojící za rohem vykřikne „apríl“
a my budeme velice zklamáni. Jenomže to‑
ho se bát nemusíme, Bůh o své lásce k člo‑
věku a o naději, kterou přislibuje každému,
který v něho věří, nežertuje. Tato naše bu‑

doucnost se totiž rodí v utrpení Pána Ježíše.
Před Nedělí Kristova vzkříšení totiž před‑
cházely události Velkého pátku: křížová ces‑
ta a ukřižování Pána Ježíše, a to už je na hony
vzdálené nějakému pokusu o žert, ale naopak
blízké oběti, kterou člověk chce podstoupit
pro někoho, koho miluje. Vždyť kolik rodi‑
čů by raději bylo samo nemocných, jen kdy‑
by jejich děťátko bylo zdravé. A to se již více
blíží velikonoční zvěsti, protože Bůh jako náš
stvořitel nás tak miluje, že jeho Syn bere na
sebe naše nemoci – hříchy, abychom moh‑
li dojít vzkříšení z mrtvých. Proto si křesťa‑
né rok co rok tyto svátky připomínají a slaví
je, protože uvěřili, že se nejedná o „apríl“, ale
o pravdivou a skutečnou naději.
P. Lukáš Hrabánek
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Kulturní a společenské akce

V lednu a březnu se ve Spolkovém domě uskutečnily přednášky
Jiřího Rejska o jeho cestách do Albánie a na ostrov Mauricius

V březnu skončila plesová sezóna – postupně proběhly plesy
myslivecký, hasičský, maškarní a rybářský

Čtvrtek 8. března patřil tradičnímu setkání seniorů

Domov Rožďalovice uspořádal každoroční Velikonoční výstavu

Nový ultrazvuk v ambulanci gynekologie ve zdravotním středisku slouží již od podzimu loňského roku, ale ke slavnostnímu
předání, jehož se zúčastnili Milada Koňáková, Jaroslav Taraba, Ing. Tomáš Mach, Petr Kapal, a MUDr. Dušan Kolařík, došlo
teprve ve čtvrtek 8. března
4

Kulturní a společenské akce

Nevšední kulturní zážitek nabídlo v pátek 23. března Muzeum klasického knihařství v podobě vernisáže výstavy Jací byli tvůrci krásných knih, kterou zahájilo duo Michaela Syrová (zpěv) a Barbora Hulcová (theorba) velice podmanivou interpretací děl
italských skladatelů 17. století (Giovanni Felice Sances a Alessandro Piccinini). Poté představil výběr ze svých barevných linorytů Pavel Piekar

Již několik let pořádá městský úřad zájezdy na divadelní představení. Nejdříve jsme začínali navštěvovat Hálkovo divadlo
v Nymburce, kde jsme zhlédli například představení Otevřené manželství, Caveman, Každému jeho psychoterapeuta a mnoho dalších. V dalších letech jsme přidali zájezdy na muzikály do našeho hlavního města. Pro velký úspěch nadále v zájezdech pokračujeme a naše skupinka „divadelníků“ se opravdu rozrostla. V letošním roce již máme za sebou zájezd na muzikál Muž se železnou maskou, v dubnu nás čeká muzikál Kleopatra – během několika dnů jsme měli představení vyprodané
a již podruhé jedeme v počtu 40 a více divadelních nadšenců. V listopadu se po dlouhé době čekání těšíme na Děti ráje, kdy
poprvé vyrážíme do Pardubic. V podzimním čase také připravujeme zájezd na divadelní představení pro děti (Tři oříšky pro
Popelku). Tímto bychom chtěli poděkovat všem účastníkům našich zájezdů za to, že nám stále projevují svou přízeň. Těšíme
se na další divadelní zážitky.
Eliška Velechovská
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Fotoaktuality

Díky příznivému počasí se již od začátku letošního roku přikročilo k budování naučné stezky kolem Holských rybníků. Zvláštní
poděkování patří fotbalovému klubu FC Trnavan a místnímu rybářskému spolku za jejich pomoc při čištění břehů

V polovině února byl pokácen kaštan před vchodem do zámku, zároveň byla zpevněna zadní přístupová cesta ke kostelu

Koncem loňského roku byl na hřbitově opraven symbolický hrob boromejek a náhrobní deska prarodičů básníka Viktora Dyka

Na jaře byla dokončena oprava střechy hospodářské budovy
6

JIž od února stojí u řeky odstavené auto, případ řeší Policie ČR

Aktuality

Zemřel Jiří Petersik

V

sobotu 24. března tragicky za‑
hynul při dopravní nehodě
u Hrubé Skály na silnici u obce
Krčkovice Jiří Petersik, majitel Bučické‑
ho mlýna, Farmy Rožďalovice, Farmy Po‑
jedy a spolumajitel Farmy Svídnice. Bylo
mu 52 let. Přes veškerou pomoc posádky
záchranné služby svým zraněním na mís‑
tě podlehl. Na vině byla zřejmě náhlá sr‑
deční příhoda.
(red)

Zima nezima

P

okud se někdo těšil, že na chlad‑
ný podzim naváže vydařená zima,
tak byl zklamán. Podle zprávy Čes‑
kého hydrometeorologického ústavu pat‑
řila letošní meteorologická zima (prosi‑
nec – únor) k těm nejteplejším od konce
18. století.
V přiloženém grafu jsou zpracovány
ranní teploty (v 7.00 hod.), zaznamenané
školníkem Karlem Košvancem u kotelny

základní školy, a to v období od zimního
slunovratu (21. prosince 2017) do jarní rov‑
nodennosti (20. března 2018).
Nadprůměrně teplý byl prosinec i leden –
jen občas klesly ranní teploty pod 0 °C.
Naopak nejchladnější byl přelom února
a března, kdy dokonce na krátkou dobu
zamrzly i rybníky a dalo se bruslit. Napro‑
ti tomu sněhové radovánky si děti neužily
prakticky vůbec. Sníh, přesněji řečeno sně‑

hový poprašek, se objevil pouze sedmkrát,
„nejvíce“ na začátku druhé poloviny ledna.
Ačkoli průměrná teplota během této zi‑
my byla 3,1 stupně, což je téměř tři stup‑
ně nad dlouhodobým průměrem, letošní
březen byl třetí nejchladnější od roku 2001
a oproti loňskému byl chladnější zhruba
o 5,5 °C.
Jiří Rejsek, Viktor Dobrev
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Volby

Volba prezidenta České republiky

V

olba prezidenta České republiky
proběhla v lednu 2018. Z první‑
ho kola voleb, které se uskutečni‑
lo 12. a 13. ledna, postoupili z devíti kandi‑
dátů do druhého kola dosavadní prezident
Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie
věd ČR Jiří Drahoš. Ve druhém kole, kte‑
ré se konalo 26. a 27. ledna, pak o 2,73 pro‑
centního bodu, tj. o 152 184 hlasů, zvítězil

Miloš Zeman. Své druhé funkční obdo‑
bí zahájil 8. března 2018 složením prezi‑
dentského slibu. Celostátní volební účast
v prvním kole byla 61,92 %, ve druhém pak
66,60 %.

hlasování v rožďalovicích

V našem městě byla volební účast oproti ce‑
lostátnímu hlasování nižší ‑ v prvním ko‑

le volby hlasovalo 55,68% voličů a v druhém
kole pak odevzdalo svůj hlas 60,85% voličů.
V prvním kole bylo odevzdáno pro Milo‑
še Zemana 301 hlasů a pro Jiřího Drahoše
195. Výsledky druhého kola i u nás potvrdi‑
ly celostátní volbu – Miloš Zeman obdržel
465 hlasů a druhý kandidát Jiří Drahoš 336.
Marcela Ešnerová

Výsledky prvního kola prezidentské volby – celostátní hlasování
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jméno kandidáta
Ing. Mirek Topolánek
Mgr. Michal Horáček, Ph.D.
Mgr. Pavel Fischer
RNDr. Jiří Hynek
Mgr. Petr Hannig
Ing. Kulhánek Vratislav, dr.h.c.
Ing. Miloš Zeman
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

Navrhující strana
Senátoři
Občan
Senátoři
Poslanci
Poslanci
Poslanci
Občan
Senátoři
Občan

Hlasy/počet
221 689
472 643
526 694
63 348
29 228
24 442
1 985 547
454 949
1 369 601

Hlasy/%
4,3
9,18
10,23
1,23
0,56
0,47
38,56
8,83
26,6

Navrhující strana
Občan
Občan

Hlasy / počet
1 985 547
1 369 601

Hlasy / %
38,56
26,6

Výsledky druhého kola prezidentské volby – celostátní hlasování
Číslo
7
9

Jméno kandidáta
Ing. Miloš Zeman
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

Na co se m�žeme t��it
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8. dubna

Zájezd na muzikál Kleopatra (Divadlo Broadway Praha)

14. dubna

Hudba léčí (Piňakoláda + Aramis, sál Radnice, 14.00)

15. dubna

Odemykání Mrliny (u Bučického mlýna)

30. dubna

Slávistické čarodějnice

3.–5. května

Bazárek oblečení, obuvi, hraček a potřeb pro děti (Spolkový dům)

5. května

Vítání ptačího zpěvu (7.00, na hrázi rybníka Zrcadlo v Mlýnci)

18. května

Muzejní noc (Galerie Melantrich)

19. května

Oslavy 120. výročí školy

26. května

Hudba léčí (Václav Žákovec a Anna Volínová, sál Radnice, 14.00)

2. června

Dětský den s hasiči a ZŠ (Sokolské hřiště)

16. června

Hudba léčí (Duo Rytmus, sál Radnice, 14.00)

30. června

Rožďalovické letní slavnosti (areál FC Trnavan)

6. července

Svěcení nového hasičského automobilu (náměstí)

Školní zpravodajství

V

ážení čtenáři Rožďalovicka,
než přivítáme krásné jaro, ráda
bych zhodnotila letošní zimní
období v naší škole.
V lednu jsme pro sedmnáct žáků sedmé
a osmé třídy zorganizovali lyžařský výcvi‑
kový kurz na Semerinku v Jizerských ho‑
rách. Většina lyžařů se přijela zdokonalit,
ale opravdu hodně si vážíme odvahy a na‑
sazení těch, kteří se přijeli na lyžích a na
snowboardu naučit. Ti také udělali největ‑
ší pokrok. Po týdnu odjížděli domů jako
zkušení borci. Všem se na lyžáku moc lí‑
bilo. V příštím roce nabídku rozšíříme také
pro devátou třídu a bude‑li zájem, nabíd‑
neme minilyžařský kurz i pro vybrané tří‑
dy z prvního stupně základní školy.
Pro výuku florbalu v naší škole se nám
podařilo od Florbalového svazu ČR za‑
jistit zcela zdarma sadu dvanácti florba‑
lových hokejek Unihoc. Už se těšíme na
teplé jarní dny, kdy budeme moci hrát na
velkém hřišti v letní tělocvičně.
Ke změně došlo také ve školní jídelně.
Od druhého pololetí nabízíme strávníkům
na výběr ze dvou jídel. Navýšili jsme kapa‑
citu školní jídelny a rádi kdykoliv uvítáme
další nové strávníky.
Během února pedagogové připravi‑
li školní kola olympiád ze zeměpisu, an‑
gličtiny a dějepisu. Také školní kolo ma‑
tematické soutěže Pangea. Jen ti nejlepší
postoupili do okresního kola. Nikol Zimo‑
vá se umístila na výborném druhém místě

v dějepisné olympiádě. Na naše žáky, kteří
nás reprezentovali, jsme velmi pyšní, pro‑
tože všichni pěkně obstáli v opravdu silné
konkurenci nejenom základních škol, ale
i víceletých gymnázií.
Dne 6. března proběhlo již tradiční škol‑
ní kolo recitační soutěže Veselá básnička.
Ti nejlepší ve svých kategoriích nás repre‑
zentovali o den později při oblastním kole.
Jsme rádi, že naši žáci v konkurenci s ob‑
lastními školami vynikli a vyhráli v něko‑
lika kategoriích.
Poprvé v historii jsme se také zúčast‑
nili jarní výtvarné soutěže. Reprezentuje
nás 10 nejlepších prací na téma „tulipán“.
Práce našich žáků můžete vidět vystavené
v Praze, v obchodním centru Europark. Už
teď má každý „malíř“ odměnu jistou. Je to
voucher na zmrzlinu ve Fruitisimo.
A co nás na jaře ještě čeká? Druhý stupeň
základní školy navštíví v dubnu moder‑
ní science centrum IQ Landia v Liberci.
Seznámí se s originálními interaktivními
exponáty. Uvidí fascinující experimenty
z fyziky, chemie, přírodopisu i zeměpisu.
Prostě… čeká je den chytré zábavy.
Všichni už se připravujeme na sběr
starého papíru a víček, který proběhne
24.–25. dubna. Každý by chtěl vyhrát taj‑
ný ředitelský výlet, ale vítězem může být
jen jedna třída.
Dlouho a usilovně jsme také zpracová‑
vali grant, který vyhlásilo Ministerstvo
kultury ČR. Vypracovali jsme projekt za

177.000 Kč. Teď čekáme a doufáme, že by‑
chom mohli s projektem uspět a částku na
realizaci získat… Tak uvidíme, jestli k vel‑
ké práci nám bude přát ještě to důležité
štěstí a jak uspějeme v konkurenci s jiný‑
mi subjekty.
Naši deváťáci pracují na svých závěreč‑
ných absolventských pracích. 10. května
zveme nejenom rodiče žáků na slavnostní
obhajoby závěrečných prací, které proběh‑
nou od 14 hodin v budově školy. V součas‑
né době je již v plném proudu příprava vý‑
ročí 120. školního roku v naší rožďalovické
škole. Rozběhly se školní projekty, ve kte‑
rých si výroční připomínáme.
Oslavu jsme připravili na sobotu 19. květ‑
na od 13 hodin. Doufáme, že se sejde hod‑
ně absolventů i bývalých zaměstnanců na‑
ší školy a budou to velmi milá setkání po
letech. Vždyť 120 let, to není žádný věk!
Ráda bych připomněla i podzimní pro‑
jekty Stromy a Krokus, kdy deváťáci s prv‑
ňáčky zasadili svoje stromy na louce u stu‑
dánky a prvňáčci ještě přidali cibulky
krokusů do stráně nad studánkou. S pří‑
chodem jara nezapomeňte na procházky
k Holskému rybníku. Potěšte se s námi
z pučících stromů a malých, žlutých kvít‑
ků v jarní trávě.
Krásné pohodové jarní dny Vám všem.
Mgr. Iveta Klímová,
ředitelka školy

ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice
Přijďte s námi oslavit 120. školní rok
rožďalovické školy v sobotu 19. května 2018
Program akce:
13.00
14.00
15.00
15.30
16.30

Otevření budovy
Slavnostní zahájení
Veselé vystoupení žáků naší školy
O historii školy s Rudolfem Valešem
Veselé vystoupení žáků naší školy

Těšíme se na milá setkání po letech
v naší škole. Vždyť...
120 let není žádný věk!
Živá hudba, atrakce pro děti
a občerstvení zajištěno.
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Školní zpravodajství

Poslední lednový týden se na Semerinku v Jizerských horách uskutečnil lyžařský výcvik naší školy
Ve středu 7. března proběhlo v rožďalovické škole oblastní
kolo recitační soutěže Veselá básnička. Kromě našich žáků,
kteří postoupili ze školního kola, se soutěže ještě zúčastnili zástupci ZŠ Křinec a ZŠ Dymokury. Celkem se utkalo 34
mladých recitátorů, jejichž vystoupení hodnotily odborná
a žákovská porota. Výkony byly velmi vyrovnané a naši se
rozhodně neztratili. Ze základní školy se umístili: František
Hron, Karolína Kůrková, Kristýna Samašová, Barbora Nováková, Štěpán Hron, Helena Mniazgová a Denisa Havlíková.
Všem rodičům a učitelům děkujeme za pomoc a podporu,
kterou dětem poskytli.
Mgr. Markéta Drobečková

Vážení čtenáři Rožďalovicka,
u příležitosti konání oslav 120. školního roku v naší rožďalovické škole Vás prosíme o laskavou
spolupráci. V případě, že doma najdete dobové fotografie, třídní fotografie, diplomy a materiály
týkající se naší školy, prosíme, půjčte nám je. Vše si oskenujeme a obratem Vám vrátíme.
Rádi bychom Vás také požádali o spolupráci při rozšiřování pozvánky na oslavu 120. výročí školy
mezi Vašimi spolužáky a kamarády.
Opravdu budeme potěšeni, když se 19. května 2018 sejdeme s co největším počtem příznivců
naší rožďalovické školy. Těšíme se s Vámi na viděnou.
Mgr. Iveta Klímová,
ředitelka školy
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Školní zpravodajství

Ve středu 24. ledna naší mateřskou školu navštívila paní Plíšková z firmy Tupperware. Děti si za její asistence mohly sami upéct
zdravé muffiny. Postupně se střídaly ve vážení špaldové mouky a třtinového cukru, sypání, sekání jablíčka a přidávání dalších ingrediencí. To vše pečlivě smíchaly a naplnily do forem. Paní kuchařka už byla připravená s rozpálenou troubou, netrvalo dlouho
a muffiny byly upečené. Po vychladnutí si na nich děti velice pochutnaly a hned chtěly domů recept, že si je upečou také s maminkou. Společné vaření všechny velice bavilo. Těšíme se, že si příště zase společně něco uvaříme.
Radka Hofmanová, DiS.

Byl únor, měsíc masopustu. Společně jsme se na tyto dny těšili a připravovali. Děti se v tomto měsíci zábavnými formami seznámily s lidovými tradicemi v období masopustu. Rozvíjeli jsme řeč – básněmi Masopustní veselice, Pojďte dál, Haló, pane
karnevale; dále jsme rozvíjeli zpěv – písněmi Říkal buben base, To je zlaté posvícení, Muzikant. Tvořili jsme jitrnice, škrabošky a připomenuli si tradiční zvyky, obyčeje a postavy týkající se masopustu a masopustního průvodu. V úterý se děti spolu
s učitelkami oblékly do různých maškar a za doprovodu hudby a hudebních nástrojů jsme společně všechny třídy obcházeIveta Vacková
li náměstí a přilehlé uličky. Přiblížili jsme si tak již téměř zapomenutý lidový svátek masopust.

Radost ze společné práce dětí a seniorů: valentýnské záložky
a kuřátka

Veselá básnička 2018 – nejúspěšnější recitátoři z mateřské
školy – Terezka Pletková, Daniel Chisty a Emma Šebelová
11

Zápisy z rožďalovických kronik

Rožďalovice v roce 1948

N

ásledující zápisky z kronik nás
zavedou do roku 1948, kdy
v únoru v Československu proběhl komunistický státní převrat, po
němž následovalo smutné období přechodu k totalitě. Období, po kterém následovalo připojení k sovětskému mocenskému bloku, období ekonomického
úpadku země a útlaku obyvatel. Období,
na které bychom neměli nikdy zapomenout. V Rožďalovicích zaznamenal tento
rok kronikář Josef Horák.

18. května byly zvoleny dvě nově rolnické
komise: jedna pro provádění přídělového
řízení půdy získané z parcelace velkostat‑
ku v rámci revise první zemědělské reformy
a druhá se bude zabývati půdou, získanou
výkupem od majitelů, kteří na ní nehospo‑
daří. Dosavadní komise, složené ze zástup‑
ců politických stran, se zrušují. V květnu
zde pracovali zaměřovatelé z katastrálního
měřičského úřadu v Jičíně na zaměřování
přídělu půdy z parcelace velkostatku.

1948

znárodnění velkostatku

Revoluční rok 1948 způsobil únorovou re‑
volucí pronikavé změny ve struktuře státu,
ve vládě, v lidové správě a ve veřejném ži‑
votě vůbec. Na základě obrozené Národní
fronty byla ustavena nová vláda s minister‑
ským předsedou Klementem Gottwaldem
v čele. Utvořeny místní, okresní, krajské,
zemské výbory, jakož i akční výbory NF,
upraveno lidové soudnictví, důsledně pro‑
vedena pozemková reforma, zavedeno sta‑
robní pojištění aj. Jak se dařilo budování
socialistického lidově demokratického stá‑
tu v naší obci, povědí nám další záznamy
v kronice.

Přání místního rozhlasu

Nový rok 1948 začal přáním zdaru míst‑
ního rozhlasu ve druhém roce dvouletky.

Projev předsedy MAV

Dne 29. února vysílal místní rozhlas v 10
a ve 12 hodin provolání MAV k občanstvu
k zachování klidu, důvěry a spolupráce,
končící provoláním zdaru Čsl. republice,
presidentu Dr. Edvardu Benešovi a vládě
Klementa Gottwalda.

Úmrtí Jana Masaryka

Dne 10. března 1948 skonal náhle v Čer‑
nínském paláci ministr zahraničí Jan Ma‑
saryk. Místní rozhlas vysílal 13. března
projev předsedy vlády Klementa Gottwal‑
da při jeho pohřbu.

Rolnická komise

V lednu byla ustavena rolnická komi‑
se, která měla za úkol řídit výkup pozem‑
ků z velkostatku. Dne 6. března oznámil
v místním rozhlase předseda rolnické ko‑
mise Josef Čapek výsledek jednání revis‑
ní komise v Praze o parcelaci velkostatku.
12

Komise pro parcelaci velkostatku,
V únoru byla zřízena komise pro parcelaci
velkostatku. Po únorové revoluci bylo dne
3. března provedeno znárodnění podniků,
a to dvorů, cukrovaru a mlýna na Bučici.
Z hasinského dvora byl propuštěn hospo‑
dářský adjunkt František Slavík a z Buči‑
ce dělník Josef Řehounek.

Družstevní prádelna

V lednu 1948 započala činnost družstevní
prádelna s členskými podíly 250 Kčs. By‑
la umístěna v obecním isolačním domku.
V prosinci přibyl do družstevní prádelny
elektrický mandl.

Prodej inventáře velkostatku

V červenci byl přidělován zájemcům ži‑
vý i mrtvý inventář z bývalého velkostat‑
ku, a to dobytek, nářadí, krmivo, hnůj atd.;
koně po 7–8 tisících, krávy a voli po 10–11
tisících, prasnice po 8–9 tisících.

Příděl obci

V rámci revise první pozemkové refor‑
my bylo přiděleno obci: pole Za uličkou
ve výměře více než 3 ha, pole za hřbito‑
vem na rozšíření hřbitova a školka za hřbi‑
tovem, sad Panská zahrada, č. p. 58 a pole
v zámostském katastru na vydržování ple‑
menných býků, pole po Kumstýřovi, pole
sloužící lidové škole hospodářské za po‑
kusnou zahradu, čerpací stanice se zahrád‑
kou. Druhý sad – Štěpnice – byl rozdělen
mezi čtyři zaměstnance velkostatku: Jose‑
fa Kučeru, Františka Kumstýře, Františka
Lívance a Marii Barákovou. Obec přejala
též všechny cesty, jež patřily velkostatku.

Rybník na Holi

Na jaře 1948 bylo započato s velikým elá‑
nem se zřizováním druhého rybníku na

Holi, kde dříve býval rybník Vokřínek.
Zvláště o nedělích tam bývalo živo. Na
podzim byl pro uspíšení prací získán bul‑
dozer, který svými výkony přímo udivoval.
21. března se u nás prováděla jako v celé
republice směna vítězství. U nás: v továr‑
nách se pracovalo, na Holi se opravovaly
hráze u rybníka, okolí družstevní prádel‑
ny se upravilo, v lesích se tahaly dubové
sazenice k zalesňování Hole, obrývaly se
ovocné stromky, z Ledec se vozil písek na
chodníky. Ženy a děti uklidily celé město.
Brigáda Za uličkou, ponejvíce pošťáci, vy‑
spravili cestu od Baronků k Palečkovým.
Zároveň byl proveden důkladný sběr od‑
padových hmot a bylo sebráno 90 q kovů,
25 q papíru, 12 q hadrů, 4 q kostí, 1,20 gu‑
my a 0,30 q barevných kovů.

Brigády, pracovní povinnosti

Brigády v tuchomských lesích. V jarních
měsících tohoto roku začal se projevovati
účinek katastrofálního sucha loňského ro‑
ku, takže byla obava vyskytnutí a rozšíře‑
ní kůrovce, který by naše krásné lesy zničil.
Proto se utvořily hlavně z řad živnostníků
a zaměstnanců brigády, které účinně za‑
sáhly v odklizovací práce v lesích. Ženy
KSČ utvořily brigádu na tahání dubových
sazenic. KSČ se zavázala, že v rámci akce
„30 milionů hodin republice“ každý člen
odpracuje 30 hodin na zřizování holské‑
ho rybníka. Brigády na skládání štěrku ke
správě silnic a stavbu od regulace k nádraží
fungovaly v červnu a také později při úpra‑
vě ulic. Brigáda živnostníků a obchodní‑
ků na skládání řepy v cukrovaru (7. 10.): 32
mužů, žen na řepu a na brambory 48. Ná‑
rodní směna mládeže a dospělých (24. 10.):
u Hasiny v obecních sadech 105 pracovní‑
ků, v Báňské hutní 16 osob, které u Bar‑
borky opravily okolí studně, na Holi 5 žen
nařezalo rákosí na ovázání stromků. O vá‑
nocích obětavě vymyly matky žáků obě
školy.
KSČ vyhlásila 30. 9. přímou pracovní po‑
vinnost svých členů ke zdolání a úspěšné‑
mu skončení všech prací, které byly zapo‑
čaty na našich silnicích a ulicích v městě.
Pracovní povinnost mužů i žen byla úřed‑
ně vyhlášena v červnu (od 16–60 let). Bri‑
gády pracovaly intensivně v ulici Revo‑
luční, Rektorysově, na silnici od mostu
k nádraží, od děkanství k Cihelně, na silni‑
ci u hřiště. Diplom ONV v Jičíně obdržela

Zápisy z rožďalovických kronik

Momentka z prvomájových oslav v roce 1948
Marie Košťáková jako jedna z nejlepších
česaček chmele. Jarních, žňových podzim‑
ních polních prací zúčastnily se rovněž po‑
četné dobrovolné brigády, takže můžeme
říci, že rok 1948 byl celý ve znamení brigád,
neboť i v zimě pracovaly sněhové brigády.

Investice v pětiletce, kanalisace,
stavební parcely

MNV počítal s těmito investicemi v pě‑
tiletce: provésti stavbu kanalisace města,
vydlážditi náměstí, chodníky a přestavbu
radnice. MNV zakoupil dům Okresní zá‑
ložny hospodářské č. 28., na Holi koupil
od manželů Špinkových pozemek ve vý‑
měře 0,92 ha za 8000 Kčs za příčinou za‑
lesnění. Stavba kanalisace byla pojata do
operativního plánu pro rok 1948 a minis‑
terstvo techniky uvolnilo pro tento účel půl
milionu korun. Ke stavbě rodinných dom‑
ků prodal MNV parcely za cukrovarem,
a to Josefu Železnému, Karlu Kostkovi
a Jaroslavu Valešovi po 6 Kčs investičního
poplatku za 1 m2 s právem předkupním.

Místní akční výbor NF

Po únorovém převratu byl zřízen v na‑
šem městě jako všude jinde již v březnu

Místní akční výbor Národní fronty. Z jeho
usnesení ze dne 26. února 1948 byli někteří
členové odvoláni. V komisích též nasta‑
ly pronikavé změny. V místních spolcích
zasáhl též MAV a vyloučil některé členy
buď z jejich funkcí, nebo je zbavil i člen‑
ství. Nejvíce byl postižen Sokol, kde by‑
lo vyloučeno přes 20 členů, což bylo příči‑
nou mnoha pozdějších nepříjemností, ba
i ochabnutí činnosti.

Další veřejné události

Volby do Národního shromáždění se ko‑
naly 30. května 1948, a to v Rožďalovicích
ve dvou obvodech. Voličů bylo 910, hla‑
sů pro Národní frontu bylo odevzdáno 617,
211 lístků bílých, 82 neplatné. Dne 7. červ‑
na 1948 odstoupil ze svého úřadu president
Dr. Edvard Beneš a 14. června byl zvolen
presidentem předseda vlády Klement Got‑
twald. 2. září 1948 zemřel bývalý president
republiky Dr. Edvard Beneš. 4. září zaslal
MNV paní Haně Benešové soustrastný te‑
legram. 8. září byly konány v katolickém
chrámu za zesnulého smuteční bohosluž‑
by. Průběh státního pohřbu z Pantheonu
musea byl vysílán místním rozhlasem. Nad
rakví zesnulého promluvil předseda vlády

Antonín Zápotocký. Zájezd Sokolstva do
Prahy byl odvolán a železnice omezily vý‑
dej jízdenek do Prahy. 9. září uspořádaly
MRO a SČM pod záštitou MNV smu‑
teční tryznu.

Parcelace zbytku velkostatku

Ministerstvo zemědělství rozhodlo, aby
i zbývajících 50 ha bývalého velkostatku,
jež byly obhospodařovány jako Národní
podnik, byly rozparcelovány.

Úpravy v obci

V roce 1948 byl zřízen nový mosaikový
chodník od radnice až k domu pí. Veselé
firmou Josef Kozák a spol. v Jičíně. Sou‑
časně byla omítnuta radnice a do hostinské
místnosti byla upravena dvě veliká okna.
V kancelářích byla zřízena nová podlaha
a nábytek, průčelí radnice natřeno a spo‑
dek opatřen šamotovými destičkami. Na
opravu věžních hodin nedošlo. S úpravou
Barborky dle plánu došlo v podzimu. Re‑
voluční ulice se vydláždila. Inženýr Jaro‑
slav Erben zbořil u Barborky bývalý Ří‑
pův domek, který byl k obývání úplně
nezpůsobilý. Na podzim byla v Zámos‑
tí ve dvoře zřízena státní strojní stanice.
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Zápisy z rožďalovických kronik
Dům velkostatku č. 374 byl přidělen obci
pro zřízení mateřské školy a poradny ma‑
tek a kojenců. Firma Jan Holanec provedla
zdarma vkusnou úpravu a keřovou výzdo‑
bu kolem náhrobníků padlých rudoarměj‑
ců. Veřejné osvětlování bylo zlepšeno tak,
že se svítí od 5 hodin ráno k rannímu vlaku.

Zubní technik

O živnost zubotechnickou v Rožďalovi‑
cích se ucházel zde bydlící zubní tech‑
nik Jan Novák, ale MNV zaujal většinou
hlasů zamítavé stanovisko k jeho žádos‑
ti a schválil ordinování zubního technika
Václava Síče z Libáně.

Odškolení Seletic

sku vynesla 4916 Kčs. Jsou to obce Kyjo‑
vice a Slavkov.

Sletový sokolský přeborník
z Rožďalovic

V závodech XI. všesokolského sletu v Pra‑
ze, a to o přebor dorostu ČOS, zvítězil ve
skoku vysokém 175 cm a ve skoku dale‑
kém 663 cm dorostenec Václav Martínek
z Rožďalovic.

Soupis žadatelů za sociální důchod

Odborný učitel Jiří Pour jako místní
sociální důvěrník vypracoval soupis ža
datelů za sociální důchod, který vešel
v platnost 1. října 1948.

Přezkoušení občanů do pracovního

Od rožďalovického školního zájezdu od‑
školily se Seletice, protože bylo zdržová‑
no autobusové spojení Seletice, Rožďalo‑
vice, Libáň, Jičín, a tak seletičtí žáci jezdí
autobusem na Loučeň.

Ministerstvo sociální péče nařídilo pře‑
zkoušení všech občanů, jsou‑li začleněni
do pracovního úsilí.

Vzkříšení Okrašlovacího spolku

Rozličné

Okrašlovací spolek, který skoro po padesá‑
tileté činnosti přestal za okupace působiti,
se opět vzkřísil a slibuje platně pro vzhled
města pracovati.

Jednoroční jubileum místního
rozhlasu

Dne 4. června 1948 bylo vzpomenuto jed‑
noroční trvání místního rozhlasu vylíče‑
ním jeho činnosti a strážník Hazdra ke
vzpomínce zabubnoval na starý obecní
bubínek.

Soutěž znělek

Předseda MNV Jenda Rajman ohlásil, že
došlo v soutěži na místní znělku 11 návrhů,
jež byly poslány do Prahy k nestrannému
zhodnocení. Tam udělili první cenu znělce
na nápěv „Ještě já se podívám“ Josefu Ba‑
rákovi 300 Kčs, druhou cenu na nápěv pra‑
staré rožďalovické koledy „Horem, horem“
200 Kčs Josefu Horákovi a třetí cenu Mi‑
lanu Ročkovi z Jičína 100 Kčs.

Sbírky

V rámci mezinárodní akce „Výzva spoje‑
ných národů na pomoc dětem“ byla pro‑
vedena sbírka do pokladniček dne 7. břez‑
na. Sbírka na sociální pomoc vynesla
7860 Kčs, březnová sbírka 3076 Kčs. K na‑
rozeninám presidenta Klementa Gottwal‑
da byla provedena sbírka obilí, jež vynesla
5,4 q. Sbírka na kmotrovské obce ve Slez‑
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začlenění

Při místním národním výboru byla zříze‑
na komise pro sběr odpadových surovin.
V březnu vešla ve skutek nová distribuce
textilu, takže veškeré ložní prádlo se vy‑
dává na poukazy. Dodávka elektrického
proudu byla snížena o 30 %. Pro nedosta‑
tek píce byl zakázán prodej trávy z volné
ruky. Pro nedostatek pohonných látek byl
v místě značně omezen motorových vozi‑
del, což bylo příčinou mnoha mrzutostí.
18. dubna 1948 byl zaveden letní čas. Ná‑
kup hub v roce 1948 obstarávala pražská
firma Krasl, rožďalovický nakupovač Fran‑
tišek Lívanec. Soukromé přípojky na míst‑
ní rozhlas byly zrušeny.

Květnové oslavy

První máj společný, řadění u Isidora, po‑
chod Panskou zahradou k radnici, řeč‑
ník Dr. Machačka. 7. května bylo místním
rozhlasem rozesíláno pásmo veršů „Vítěz‑
ný máj“ žactvem (obecné) školy střední. 8.
a 9. provedl SČM divadelní hru Jana Drdy
„Hrátky s čertem“. Před představením pro‑
mluvil předseda MNV J. Rajman o význa‑
mu květnové revoluce. 9. května průvod
k pomníku padlých a k hrobům rudoar‑
mějců. Pak koncert na náměstí.

Vánoční znělka

Znělky „Ještě já se podívám“ užívá místní
rozhlas po větší část roku. Druhá znělka
„Horem, horem“ je nám milou předzvěs‑

tí vánoc. Poprvé se ozvala dne 29. listopa‑
du 1948 a její autor J. Horák pronesl při té
příležitosti o jejím významu pro náš kraj
několik vět. Pravil, že nám tato znělka bu‑
de vždycky připomínati vánoční andělské
poselství „Pokoj lidem dobré vůle!“ Pravil:
„Každoročně si tuto větu připomínáme, ale neřídíme se jí. Jak krásně by bylo na světě, kdyby
došla svého naplnění! Kdyby člověk v člověku
viděl druha, přítele a nesoka! Kdybychom byli shovívavějšími jeden k druhému, abychom
odpouštěli místo nenáviděli, kdyby místo zamračených tváří nastoupil jasný pohled a přátelský úsměv. Kdybychom si uvědomili, že jsme
všichni lidé jednoho jazyka a synové a dcery
jedné krásné, svobodné vlasti, jejíž blaho nám
všem stejně na srdci leží! Nebyl by to ráj na zemi? Pokoj lidem dobré vůle! Kéž tato věta nezní jen o Vánocích, ale nechť zůstane trvalým
příkazem, platícím i mimo tyto vánoční dni!“

Sváteční vyhrávaní místního
rozhlasu

Zářijovým svátkem Mařenek započalo se
v místním rozhlase za určitý poplatek s ve‑
řejnými gratulacemi a vyhráváním. Po čase
se to stalo nechtěným nešvarem.

Vánoční balíčky, vánoční sbírka

O Vánocích v roce 1948 byla zavedena no‑
vinka, jež se těšila velikému zájmu: vánoč‑
ní balíčky; byly po 400 Kčs a po 600 Kčs
a obsahovaly cukr, rýži, mouku, hrozinky
a rum. Sbírka pod vánočním stromkem vy‑
nesla 7990 Kčs.

Pokus o sloučení obcí

V prosinci konala se schůze pléna MNV,
v níž se jednalo o sloučení Podolí a Zá‑
mostí s Rožďalovicemi. Podolí projevilo
souhlas se sloučením, Zámostí odepřelo.

Počasí, úroda

Rok byl celkem suchý, ale přesto se suši‑
ly v září strnišťáky a kolem řek druhé ota‑
vy. Tráva na lukách a směsky se sekaly až
do 15. listopadu. Zima byla celkem mír‑
ná. Úroda byla povšechně dobrá ve všech
druzích obilí, luštěninách, bramborech, ře‑
pě, senu i slámě. Ovoce mimo švestky hoj‑
nost. Některé řepy musily být následkem
škůdců zaorány a místo řepy zaseta hořči‑
ce. Po katastrofálním suchu v roce 1947 byl
na jaře citelný nedostatek řepného semena.
Připravila Marcela Ešnerová

Významní rodáci

Jenda Rajman fotograf

V

ětšina z nás zná Mistra Jendu
Rajmana jako člověka, který zasvětil celý svůj život práci s knihou, zejména knižní vazbě.
Vyučil se knihařem u svého otce a zku‑
šenosti také sbíral u pražského knihaře
Ludvíka Bradáče, zakladatele české knižní
vazby. Kromě toho ale byl i vášnivým fo‑
tografem.
Když v roce 1915 vypověděla Itálie
Rakousko‑Uhersku válku a byla otevře‑

na italská fronta, nastoupil mladý Jenda
Rajman jako úředník vojenského špitálu
v Podmelci. Velkou oporu měl ve starším
bratrovi Joskovi, o kterém jednou napsal,
že se z něho taky stává nadšený fotograf.
Protože negativy se nezachovaly, máme
možnost vidět jen jeho originální fotogra‑
fie, které někdy podrobně popisoval a po‑
sílal z války domů jako pohlednice.
Stejně jako u ostatních fotografů jsou ty‑
to snímky cenné nejen historicky, ale vní‑

máme je jako silný humanistický doku‑
ment zachycující jeden úsek války, a to
denní život ve vojenském špitále.
Jeho fotografie byly spolu s fotografie‑
mi dalších tří vojáků‑fotografů, vystaveny
v roce 2011 v areálu Pražského hradu. Fo‑
tografie z výstavy pod názvem „Fotografo‑
vé války 1914–1918“ byly vydány jako publi‑
kace při příležitosti výstavy.
Rudolf Valeš

Pohled, který zaslal Jenda Rajman Andě Pleskačové z Podlužan, své první lásce a též první manželce

Rozluštěný vzkaz
V minulém čísle Rožďalovicka jsme v článku Oldřicha Suchoradského otiskli ofocenou omluvenku ve slovenštině.
Paní L. Kumstátová nám zaslala její rozluštění, které zde přetiskujeme:
Soudružko učitelko, pěkně vás prosím (dóža) dcera musí jít k doktorce pro omluvenku v (piatok) pátek jsme byli, ale (nemala) neměla (žiackú) žákovskou knížku, tak (vestredú) ve středu si má jít o jedné hodině, a má se horší, nemůže dýchat, má nosní zánět.
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Příběh Vladimíra Palmy

P

o osvobození Československa
v roce 1945 panovala na státní
hranici nepřehledná situace. Přímo na státní hranici se postupně vrátila
finanční stráž a byly obsazeny pohraniční četnické stanice. Dohodou ministerstva financí, vnitra a národní obrany ze
dne 31. 8. 1945 byl vytvořen systém ozbrojených složek zajišťujících ochranu státní hranice. Tyto pohraniční pluky se přesunuly k finanční stráži přímo na státní
hranici, což vydrželo do roku 1948. Po
únoru 1948 řada lidí opouštěla republiku z důvodu hrozby zatčení nebo nesouhlasu s politikou, kterou KSČ prováděla.
Řada tehdejších příslušníků pohraničních pluků pomáhala těmto lidem přes
hranice, ať už jejich motivem byly lehce vydělané peníze, nebo nenávist k nastolenému režimu. V té době nastoupil
k jednomu takovému útvaru i Vladimír
Palma.

Kdo byl Vladimír Palma?
Z knihy Ivo Pejčocha Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu v letech 1948–1955, s. 146–148:
„Vladimír Palma pocházel z Rožďalovic
v okrese Nymburk, kde se narodil do děl‑
nické rodiny 8. ledna 1927. Po absolvová‑
ní základní školní docházky se vyučil ce‑
mentářem a začal pracovat u firmy Kraus
[v Kopidlně]. Zde byl zaměstnán až do říj‑
na 1949, kdy mu přišel povolávací rozkaz
k základní vojenské službě. Vladimír Pal‑
ma narukoval k Pohraniční stráži, ovšem
služba byla v rozporu s jeho názory, poz‑
dější posudek hovoří o ,uctívání americ‑
kého způsobu života‘. Palma prý o útěku
z komunistického Československa uvažo‑
val i před nástupem vojenské služby.
Po základním výcviku byl zařazen do
služby v hraničním pásmu, kde se během
hlídkování podél hranice 8. října 1950 se‑
tkal s Jaroslavem Kaskou, který spolupra‑
coval se zpravodajskou centrálou CIC.
Kaska s ním zavedl hovor na vojenskou
službu a Palma se netajil, že se mu na voj‑
ně nelíbí. Společně s druhým členem hlíd‑
ky kontakt ohlásili nadřízeným a Státní
bezpečnost připravila past, kdy mělo s Pal‑
movou pomocí dojít k agentovu dopadení.
Zradit známého však nedokázal, chtěl jej
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nejdříve varovat zprávou
v krabičce od cigaret, to
však zavrhl jako nepro‑
veditelné. Připravil si
tedy plán, jak Jaroslava
před zatčením zachrá‑
nit, a sám se dobrovol‑
ně přihlásil, že s dalším
příslušníkem Pohranič‑
ní stráže osobně prove‑
de zatčení, protože hle‑
daný agent k němu má
důvěru, naopak přítom‑
nost neznámých mužů
by v něm vzbudila pode‑
zření. S Kaskou se sku‑
tečně opět na hranicích
potkali, Palma však za‑
reagoval nečekaně. Vojí‑
nu Brandejskému, který
jej jistil, vytrhl ze samo‑
palu zásobník a zahodil
ho, čímž vojáka praktic‑
ky odzbrojil, a s Kaskou
pak odešel přes hranici
do SRN. Vladimír Pal‑
ma emigroval v unifor‑
mě příslušníka Pohra‑
niční stráže, vyzbrojen Vladimír Palma na archivním snímku. Fotografie je přetištěna z knihy Ivo Pejčocha Vojenské osoby popravené v období
samopalem a pistolí.
V SRN prošel poho‑ politických procesů v Československu v letech 1948–1955
vorem na služebně ame‑
rické zpravodajské služby, odevzdal unifor‑ 17. května od řídícího důstojníka převzali
mu a zbraně a ubytoval se v uprchlickém následující úkoly: 1. Opatřit zprávy hospo‑
táboře Valka v Norimberku. Tady se kon‑ dářského a politického rázu. 2. Získat fo‑
cem října poznal s Josefem Ludvíkem, bý‑ tografické papíry, filmy, mikrometr a mili‑
valým příslušníkem SNB, který rovněž ile‑ ampérmetr. 3. Podle přiloženého seznamu
gálně uprchl a pracoval pro zpravodajskou nakoupit léky. 4. Vytvořit tříčlenné zpra‑
službu. Palmu oslovil s nabídkou ke spo‑ vodajské skupiny, kterým by při dalších
lupráci a domluvili se na jeho zařazení ve cestách předali vysílací stanice, jichž po‑
funkci kurýra. První úkol dostal na kon‑ mocí by udržovali pravidelné rádiové spo‑
ci dubna 1951. Úkol spočíval v převede‑ jení. Palma byl navíc pověřen získat nový
ní dvou agentů na československé území filtr do vojenské plynové masky. S faleš‑
a akci měli provést společně s Ludvíkem. nými doklady, 10 000 korunami a vyzbro‑
Vzhledem k chladnému počasí ale ležela jeni pistolemi se Ludvík s Palmou vydali
v oblasti hranic sněhová přikrývka, na níž směrem k československé hranici. Vladi‑
by příslušníci PS snadno sledovali jejich mír Palma byl vyzbrojen i svým samopa‑
stopy. Ludvík s Palmou se tedy museli vrá‑ lem s dvěma zásobníky, zbraň si vyžádal
tit, protože úkol nebylo možné bez velké‑ s odůvodněním, že ji ovládá spolehlivě‑
ji než pistoli, s níž neměl tolik zkušenos‑
ho rizika splnit.
Na počátku května 1951 podepsal Lud‑ tí. Nezpozorováni prošli hraničním pás‑
vík závazek spolupráce s britskou rozvěd‑ mem a odjeli do Českých Budějovic, kde
kou Inteligence Service a byl instruován, se v bytě své známé Ludvík sešel s man‑
že v dohledné době bude vyslán do Česko‑ želkou. Obešli jeho další přátelé, kteří jim
slovenska společně s Vladimírem Palmou. dodali mapy a další již dříve objednané vě‑
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ci včetně kličky, jíž se v případě nouze dal
zevnitř otevřít vlakový vagon. Potom odje‑
li do Prahy, kde se setkali s jinými Ludví‑
kovými kontakty a Palma jej zase seznámil
s Jiřinou Suchardovou, již znal z dětství.
Mladé ženě předali seznam léků, jež měli
obstarat, ona je na oplátku požádala o pře‑
vedení dvou dívek, Vodičkové a Peczkové,
hraničním pásmem. S Ludvíkovou zná‑
mou Marií Hrubou, pracovnicí předsed‑
nictva vlády, hovořili o poměrech v této
instituci a smluvili heslo „Jouza“, pokud
by za ní poslali jiného agenta. Ludvík za‑
šel i za Věrou Boreckou a předal jí dopis
od bratra, ten jej o to požádal v uprchlic‑
kém táboře. Po třech dnech se vlakem pře‑
místili do Hradce Králové a Pardubic, kde
navštívili Palmovu sestru a jeho někdejší‑
ho zaměstnavatele Josefa Krause, jenž jim
podle vyšetřovatelů přislíbil pomoc.
Vlakem se vrátili do Českých Budějo‑
vic, kde u známých strávili dvě noci, pak
za nimi přijely Peczková a Vodičková,
které měli převést přes hranice do SRN.

Vyzvedli si zbraně uschované u rodiny
Rachačových, a i s dívkami se 30. květ‑
na vypravili ke státní hranici. Pohyb obou
agentů však pravděpodobně monitorova‑
la Státní bezpečnost, která celou čtveřici
31. května 1951 v ranních hodinách zatkla.
Akce byla předem připravená, takže ani je‑
den z kurýrů nestačil použít zbraň. Další
události měly obvyklý scénář, následovalo
zatčení známých obou kurýrů a vyšetřová‑
ní orgány Státní bezpečnosti, které se sna‑
žily ze skupiny vytvořit nebezpečnou pro‑
tistátní organizaci.
Výsledky vyšetřování dostala Státní pro‑
kuratura v Praze, ta zhotovila obžalova‑
cí spis. Josef Ludvík byl obviněn z celkem
pěti ilegálních cest do Československa
a spolupráce s nepřátelskými zpravodaj‑
skými službami, podobně jako Palma, kte‑
rý navíc zradil obzvláštní důvěru, již mu
režim dal. Ostatním se kladlo za vinu na‑
pomáhání oběma agentům nebo neozná‑
mení trestné činnosti. Státní soud v Praze
se případem obou agentů a jejich spolu‑

pracovníků zabýval ve dnech 26. a 27. úno‑
ra 1952. Josef Ludvík i Vladimír Palma by‑
li odsouzeni za velezradu a vyzvědačství
k trestu smrti, Josef Kraus za stejné trest‑
né činy k 15 letům vězení, Jiřina Suchar‑
dová za velezradu ke 12 rokům, další pak
za napomáhání k vyzvědačství, respektive
velezradě, k trestům odnětí svobody od 8
do 2 roků.“
Vladimír Palma i Josef Ludvík se proti
trestu nejvyššímu odvolali. Nejvyšší soud
projednal odvolání odsouzených 15. dub‑
na 1952 a oběma mužům, odsouzeným
k trestu smrti, odmítl jeho změnu na věze‑
ní. Vladimír Palma a Josef Ludvík byli po‑
praveni na nádvoří věznice Praha‑Pankrác
8. července 1952. Vladimír Palma je zařa‑
zen mezi vojenské osoby popravené v ob‑
dobí politických procesu v Českosloven‑
sku v létech 1948–1955.
Z dostupných materiálu zpracoval
Rudolf Valeš

Vzpomínka na Blanku Hančarovou

V

neděli 4. března 2018 zemřela paní Blanka Hančarová-Rajmanová. Byla poslední z knihařské dynastie Rajmanů, která se vyučila tomuto
krásnému řemeslu u mistra nejpovolanějšího, u svého otce Jendy Rajmana.
Velice často vzpomínala na svoje dětství,
které prožívala většinou v otcově dílně,
kam za ním přicházeli grafici, ilustrátoři,
ale i lidé z jiných oborů, které spojova‑
la láska ke knize. To všechno na mladou
Blanku působilo tak, že se knihám věno‑
vala celý život.
Naše přátelství začalo tím, že jsem chtěl
získat informace o životě a díle mistra Raj‑
mana. Na naše setkání většinou v dílně,
kde byla ta správná atmosféra, měla při‑
pravenou nějakou fotografii, ať už to by‑
la sokolská, nebo se týkala nějaké událos‑
ti v Rožďalovicích. Většinu fotografií měla
spojenou s nějakým příběhem. Často jsme
se sešli v místní knihovně a řeč se větši‑
nou stočila na historii Rožďalovic, o které
si ráda vyprávěla a doplňovala svými vzpo‑
mínkami. Blanka Hančarová měla ráda li‑
di. Do poslední chvíle, pokud jí to zdra‑
votní stav dovoloval, se zúčastňovala akcí
pořádaných v Rožďalovicích.

Paní Blanka Hančarová na snímku Marie Burgetové
Dne 28. října 2015, při příležitosti osla‑
vy svátku vzniku samostatného českoslo‑
venského státu jí byla předána pamětní
medaile města Rožďalovic za celoživotní

přínos v oblasti zachování knihařského ře‑
mesla v Rožďalovicích.
Čest její památce!
Rudolf Valeš
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Jarní klenot mezi brouky

B

ylo časné jaro loňského roku, hodi‑
na přírodopisu v šesté třídě, právě
jsme probírali hlavonožce. Z niče‑
ho nic se v zadní lavici přihlásil Vojta Va‑
cek, že prý u nich na zahrádce v Košíku le‑
ze „takovej divnej brouk, nebo nevíte, co to
je“? Inu, bezobratlý jako bezobratlý, Vojtu
jsem požádal, aby „to“ opatrně chytil a při‑
nesl do školy. A dokončili jsme chobotnice.
Napadlo mě, že by oním broukem moh‑
la být majka. Tedy spíš jsem si to jen přál,
protože popravdě, kde by se vzal tenhle
vzácný živočich u domku na okraji Košíka?
Vždyť má v Čechách jen několik známých
lokalit a ta nejbližší je přes 20 km daleko…
Druhý den ovšem Vojta moje přání na‑
plnil – v zavařovací sklenici přinesl krás‑
nou samičku majky obecné (Meloe proscarabaeus).
Každou volnou chvíli na přelomu března
a dubna jsem pak strávil nejen na Vojto‑
vě lokalitě, ale i na podobných biotopech
v širším okolí a zavítal jsem i na lokality,
ze kterých jsou majky uváděny – do Milo‑
vic a do obory Kněžičky. Na druhé lokali‑
tě mi přálo štěstí a několik exemplářů vý‑
še uvedeného druhu jsem 9. dubna našel
a fotografoval. A při jarní exkurzi na jižní
Moravu jsem o týden později našel i pří‑
buznou majku duhovou (Meloe violaceus),
která je ještě vzácnější.
Ještě bych měl vysvětlit, proč jsem si od
začátku myslel, že by mohlo jít o někte‑
rou z našich majek. Tedy především majky
jsou velmi nápadní, poměrně velcí brou‑
ci (až 4 cm), kteří mají na rozdíl od vět‑

šiny ostatních zkrácené krovky. Zato ma‑
jí (hlavně samičky) velký, tlustý zadeček,
kterým opravdu zaujmou každého pozo‑
rovatele. A pak – jsou aktivní brzy na jaře,
chladné počasí jim tolik nevadí, ale potře‑
bují, aby svítilo sluníčko (heliofylie). Poz‑
ději, ve zbytku roku, zástupce tohoto rodu
až na jednu výjimku (Meloe rugosus) již ne‑
zastihneme.
Pokud byste majku opravdu našli a chy‑
tali ji, jistě si všimnete žluté tekutiny, kte‑
rou začne ihned vypouštět. Jedná se o kan‑
taridin, i pro člověka prudký jed, tak se
s majkou raději moc nemazlete, pusťte ji
a důkladně si omyjte ruce.

Proč se v české přírodě vyskytují tak vzác‑
ně? Může za to jejich složitý parazitický
vývoj, který zčásti probíhá u blanokříd‑
lých hostitelů. Z velkého množství vají‑
ček se vylíhnou larvičky (triungulini) a ty
se na tělech včel musí dostat do hnízd hos‑
titelů, kde parazitují na jejich plodu. Ná‑
sleduje druhé, larvální stadium, pak klido‑
vé stadium a přezimování a třetí stadium
a kukla a teprve pak dospělec… Těžko by‑
chom u brouků hledali složitější vývoj a je
jasné, že kdykoli v jeho průběhu „se mů‑
že něco pokazit“ a dospělého stadia do‑
sáhne jen zanedbatelné množství z původ‑
ních triungulinů.
Zájemce o bližší podrobnosti bych rád
odkázal na článek mého přítele Vladi‑
míra Vrabce publikovaný v časopise Živa
(6/2005 - http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/
na‑ okraj‑ cerveneho‑ seznamu‑ brouku
‑majkoviti.pdf ).
Dalšími příčinami jejich vzácnosti je ne‑
dostatek vhodných lokalit (s výskytem je‑
jich hostitelů) a samozřejmě chemizace
v zemědělství, která v minulých desetiletích
drasticky snížila množství hmyzu celkově.
Ale abych skončil optimisticky – ve stře‑
du 21. března našel tohoto brouka Viktor
Dobrev přímo v Rožďalovicích. Brouk lezl
ve spodní části uličky podél zahrady za do‑
mem čp. 23. Mimořádný nález! Třeba se
podaří i vám...
Jiří Rejsek
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Posel jara – čejka chocholatá

B

ahňáci se nehonosí příliš libozvuč‑
ným jménem, nicméně těžko by‑
chom pro tuto skupinu ptáků hle‑
dali výstižnější název.
Najdeme je téměř výhradně u mělké vo‑
dy, na loužích zatopených luk a polí, vy‑
sychajících dnech rybníků a meandrů řek.
Jsou to ptáci velmi otužilí a krátkodobě
snášejí i teploty hluboko pod bodem mra‑
zu. Přesto se u nás vyskytují pouze od jara
do podzimu, neboť jejich potrava, drobní
bezobratlí, jsou vázáni právě na nezamrz‑
lé mělké vodní plochy.
Jedním z našich nejkrásnějších a zároveň
nejnápadnějších je čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Jedná se o větší druh bah‑
ňáka, vrchní strana těla je sice nenápadně
šedomodrá, avšak při sebemenším dopadu
světelných paprsků se tato zdánlivě fádní
barva rozzáří nádhernými kovovými zele‑
nými a modrými odlesky.
Spodní stranu má čejka smetanově bílou
a vzadu na bocích rezavě hnědé skvrny ná‑
padné hlavně při roztažení křídel a v letu.
Jedinečnost jejího vzezření ale podtrhuje
ještě jiná ozdoba. Tou je dlouhá, dopředu
zahnutá chocholka na temeni hlavy, kte‑

rou čejka při sebemenším rozrušení vztyčí
vysoko do výšky.
Čejka je typickým poslem jara, o čemž
věděl každý hospodář. Svoje skromné
hnízdo sestavené z nemnoha stébel suché‑
ho rostlinného materiálu si staví na zemi.
Snůška jsou skoro vždy čtyři vejce, jejichž
zbarvení je typickým příkladem dokona‑
lého mimikry. Čejka je také známa svou
schopností odlákat od hnízda nebo ne‑
vzletných mláďat případného predátora,
např. lišku, předstíráním zranění. Naopak
při ohrožení volavkou dokazuje svou neo‑
hroženost prudkými a intenzivními letec‑
kými útoky, které opakuje, dokud nebez‑
pečí nepomine.
Všechny tyto taktiky jsou nezbytné k to‑
mu, aby hnízdění čejek bylo úspěšné. Jak
vejce, tak nevzletná mláďata jsou déle než
dva měsíce v permanentním ohrožení.
Čejka byla kdysi druhem velmi hojným.
Byla tak hojná, že čejčí vajíčka nechyběla
na jídelním lístku mnoha venkovských do‑
mácností a zájezdních hostinců. Význam‑
ný jičínský lékař a český ornitologický prů‑
kopník Vladislav Šír ve svém díle Ptactvo
české (Praha, 1890) se zlobí na personál ja‑

kéhosi hostince proto, že v nabídce uvá‑
děl čejčí vejce, ale přinesena mu byla vejce
racčí, které jako zkušený ornitolog samo‑
zřejmě poznal.
Bohužel moderní způsob zemědělského
obhospodařování velkých polních ploch
čejkám nepřeje. Díky plošnému odvod‑
ňování luk a polí mizí místa vhodná pro
hnízdění čejek a ostatních druhů bahňá‑
ků. Intenzivní zemědělství s použitím těž‑
ké techniky navíc každý rok zničí velké
množství čejčích hnízd.
Aby toho na čejky nebylo málo, i po
úspěšném vyvedení mláďat čeká na čejky
velké nebezpečí na jejich tahu do Středo‑
moří, neboť ve státech jako Francie, Špa‑
nělsko, Itálie, Malta nebo Kypr je čejka
lovným druhem.V současné době probí‑
há v ČR a také na Rožďalovicku intenziv‑
ní monitoring čejky chocholaté za účelem
ochrany hnízdišť tohoto druhu v rámci
programu Ptáci zemědělské krajiny. Díky
ochranářským programům snad naše kra‑
jina nepřijde o tohoto nádherného a po
všech stránkách zajímavého posla jara.
Vladimír Šoltys
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Svoje povolání cítím jako poslání

J

iž druhým rokem jsme vlastně kolegové, i když tak trochu sváteční. Pan
farář R.D. Mgr. Lukáš Hrabánek učí
na naší škole nepovinný předmět náboženství, a protože má pouze jednu hodinu týdně, vídáme se opravdu jen vzácně.
Naše zběžná setkání na školní chodbě nebo ve sborovně jsou ale velmi milá a přátelská. Požádal jsem pana faráře
o zhodnocení jeho dvouletého působení
v Rožďalovicích.
Na stránkách Rožďalovicka (2/2016) jste
se našim čtenářům představil. Jaká ale
vlastně byla Vaše cesta k náboženství,
co bylo prvním nebo hlavním impulzem
pro Vaše následná studia teologie a výkon současného povolání? Prožíval jste
dětství jinak než Vaši vrstevníci?
Pocházím z Prahy z věřící rodiny, v tom
jsem měl cestu k víře usnadněnou. Víra
v Boha byla u nás zcela přirozenou součás‑
tí života. Od dětství jsem byl ministrantem
a stále více jsem v sobě cítil Boží- volání,
abych se stal knězem, což mě později ved‑
lo k podání přihlášky do kněžského semi‑
náře. Jinak si myslím, že jsem prožil běžné
dětství, byl jsem aktivním sportovcem, hrál
jsem tenis, a tak jsem spoustu času trávil na
tenisových dvorcích. Jinak jsem také hrál
několik let na piano a rád jsem se učil.
Na jaře před dvěma lety v Rožďalovicích probíhaly akce na odvolání tehdejšího pana faráře. Jak jste jaro 2016 prožíval Vy?
Jaro 2016 jsem prožíval jako kaplan, te‑
dy jako pomocník tamějšího pana děka‑
na, v Jablonci nad Nisou, kde jsem byl již
od mého jáhenského svěcení ustanoven.
Kaplan je pomocník, a tak jsem se snažil
co nejlépe pomáhat panu děkanovi v pl‑
nění pastoračních povinností: slavil jsem
mše svaté, křtil jsem, oddával jsem, pohřbí‑
val jsem, učil jsem náboženství, navštěvo‑
val nemocné, připravoval příchozí na při‑
jetí svátostí atd.
Rád vzpomínám na své působení v jab‑
lonecké farnosti, kde jsem byl opravdu
vřele přijat. Jsem moc rád, že jsem s bý‑
valými farníky stále alespoň na dálku
v kontaktu. Zrovna nedávno jsem byl po‑
zván, abych tam měl mši svatou a byl jsem
velice potěšen, když jsem se s nimi, alespoň
s částí z nich mohl potkat. Též mě těší, že
20

mě občas navštěvují při různých příležitos‑
tech, třeba při mcelské pouti.
Jak probíhala jednání o Vašem jmenování?
Mé nové jmenování probíhalo myslím
zcela obvyklým způsobem. Zhruba po roce
mé kaplanské služby za mnou otec biskup
přišel a přál si, abych šel do farního obvo‑
du Mcely. Dal mi ale možnost se podívat
na místo, a tak jsem nastudoval mapu a za‑
jel jsem za P. Matfiakem na faru. Následně
jsem dal souhlasnou odpověď otci bisku‑
povi a on mne jmenoval místním farářem.
Nakonec jste tedy byl jmenován knězem
mcelské farnosti a tím pádem i (mimo
jiné) administrátorem našeho kostela.
Vzpomínáte si na svoji první mši v kostele sv. Havla?
Knězem jsem se stal 27. června 2015, kdy
jsem přijal z rukou otce biskupa Jana Ba‑
xanta kněžské svěcení. Od té doby jsem
nositelem tohoto svěcení, jak hezky ozna‑
čuje katalog našeho litoměřického bis‑
kupství ty, kteří přijali svátost svěcení. Byl
jsem jmenován farářem ve Mcelích, admi‑
nistrátorem v Rožďalovicích, Žitovlicích
a Loučeni a administrátor excurrendo in

spiritualibus v Bošíně, Křinci a Hrubém
Jeseníku. Poprvé jsem se objevil v kos‑
tele sv. Havla spolu s P. Matfiakem při
koncertu pana Svěceného, první mši jsem
měl pak v neděli 3. července 2016. Na ní
jsem byl mile přivítán. Zároveň si vzpo‑
mínám, že jsem hned pak spěchal na dal‑
ší mše svaté, tuším, že to bylo do Hrubého
Jeseníku a následně pak na Loučeň.
Jste správcem několika farností a tím
pádem i značného majetku. Pohled na
některé kostely ovšem není příliš radostný…
Máte pravdu, farní obvod je rozsáhlý
a skládá se z původně sedmi samostatných
farností. Samozřejmě nemám po materi‑
ální stránce na starosti jen budovy kostelů,
ale jsem správcem polností, rybníků i le‑
sů. Důležité je ale dodat, že roku 1948 byl
majetek církve převzat státem, a stát se na
oplátku zavázal financovat provoz církve,
platy duchovních a spravovat majetek, te‑
dy se starat i o kostely a fary. Bohužel k to‑
mu ale většinou nedocházelo a nekonala
se pravidelná údržba, která by jinak probí‑
hala. Farnosti pak část původního majet‑
ku dostaly postupně zpět, většinu až ne‑
dávno. A tak jsme teprve na začátku, kdy

Rozhovor
„hospodářství“ něco začíná vynášet. Je tře‑
ba si ale uvědomit, že poměrně velkou část
z výnosů je spolykáno daněmi, například
daní z nemovitostí. Obdržený výnos ale
nemá za cíl pouze vylepšovat majetek, ale
především zajistit chod farností. Víceméně
se dá ale říci, že každý kostel by bylo tře‑
ba nějak opravit, nejvíce z této řady vystu‑
puje do popředí kostel v Žitovlicích. Sna‑
žíme se tedy účastnit veřejně vypsaných
dotačních programů, které by jednotlivé
opravy umožnily.
To platí i o rožďalovickém kostele. Již
několik let se nedaří opravit ani obyčejnou kostelní zeď a kostel, zdá se, také již
není v nejlepší kondici…
Ano, ani kostel v Rožďalovicích ne‑
ní v bezvadném stavu, potřeboval by no‑
vou střešní krytinu a opravu okapů. Ani
by mu neuškodilo obnovení fasád, generál‑
ní oprava varhan a jistě bychom přišli i na
další věci. Totéž platí i o hřbitovní zdi, je‑
jíž oprava ale není tak jednoduchá, jak se
na první pohled zdá, její rekonstrukce to‑
tiž vyžaduje nemalé prostředky. Nehledě
na to, že oprava je ze stavebního hledis‑
ka obtížná, musí se postupovat podle vy‑
daného závazného stanoviska památkářů.
Přesto ale není třeba zůstávat u negativní‑
ho pohledu, už se také něco udělalo: ob‑
jekt úspěšně splnil kritéria při kontrole
hasičským záchranným sborem, což vyža‑
dovalo kontrolu a opravu elektřiny, elek‑
trických přístrojů či hromosvodů. Bylo

opraveno zabezpečovací zařízení. Do la‑
vic byly umístěny podsedáky. Nedávno byl
zprovozněn díky panu Mgr. Radkovi Rejš‑
kovi druhý zvon v kostele a byly provedeny
alespoň nutné opravy varhan.
Za uplynulé období jste se stal součástí
života v Rožďalovicích – dvakrát týdně
se konají mše, jste spoluorganizátor různých koncertů v kostele, učíte náboženství na zdejší škole...
Svoje povolání cítím jako poslání, ne‑
lze ho vnímat jako pouhé zaměstnání.
Ve svém farním obvodu mám mše sva‑
té každý den kromě pondělí. Abych mohl
sloužit v neděli tři mše svaté, musím mít
zvláštní povolení od otce biskupa. Kromě
bohoslužeb vyučuji náboženství ještě na
škole v Hrubém Jeseníku, navštěvuji do‑
movy důchodců, nemocné a staré farníky.
Několikrát týdně připravuji zájemce na
přijetí svátostí (křtu, svatby) a také mám
na starosti veškerý provoz farnosti. Sou‑
částí každodenní rutiny je modlitba bre‑
viáře – denní modlitby církve, která tvoří
páteř dne. Vůbec modlitba je posilou pro
můj každodenní život.
Co se Vám podle Vašeho názoru povedlo?
Je velice těžké odpovědět na tuto otáz‑
ku, krásných událostí bylo v našem farním
obvodě více, ať už to bylo třeba posvěcení
kapličky, svatohavelská pouť nebo mcelská
dušičková pouť, křty, svatby, svátosti smí‑

ření, mše svaté či setkání se s druhými, ale
nedá se říci, že by to byla vyloženě má zá‑
sluha. Asi nejvýstižnější by bylo říci, že
jsem se na jednotlivých událostech pouze
podílel. Vždyť jsem nikdy nebyl sám, ale
vždy tam byl někdo další, ať už to byl Bůh,
který oslovil srdce jednotlivců a ti pak při‑
jali některou ze svátostí, či byla třeba ve‑
dením města opravena kaplička v Podlu‑
žanech nebo farníci přichystali pohoštění
při pouti, vždy tam byl někdo další, kterým
patří můj dík.
Ve svém úvodním slovu jste rovněž uvedl
poměrný pestrý výčet zálib a koníčků…
Mé dřívější koníčky jsou zcela stranou.
Například tenisovou raketu jsem držel za
poslední dva roky asi třikrát. Nejvíc mi
chybí, že nemám žádný čas na studium
a čtení.
Patříte mezi mladé lidi a ti mají své sny
a cíle. Můžete nám prozradit, jaké jsou
ty Vaše?
Před několika lety mě oslovila knížka od
Tomáše Kempenského „Následování Kris‑
ta“, jejíž cílem je pomoci člověku, aby se
stal lepším křesťanem a dosáhl nebe. I já
bych tuto radu rád následoval a postupně
ve svém životě naplňoval.
Rozhovor připravil
Jiří Rejsek
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Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rožďalovice
Předseda: Bohuslav Burian
Jednatel: Jan Nožička
Hospodář: Luděk Beneš
Počet členů: 200 dospělých členů,
z toho 14 žen, 47 dětí

Činnost v uplynulém roce:
1.

2.
3.

4.

5.

O rybářských závodech „Babínek 2017“
a dětském rybářském táboře informo‑
val článek v Rožďalovicku 2/2017 pod
názvem „Rybářský ráj na Hasině“.
Tradiční rybářský ples 19. 3. 2017 na‑
vštívilo 210 spoluobčanů.
Dokončení rybářského areálu na Ha‑
sině vybudováním plůdkového ryb‑
níčka, kterému rybáři dali název „Ma‑
lý Babínek“.
Členové rybářské organizace pod ve‑
dením hospodáře Luďka Beneše slovili
v měsíci říjnu 2017 rybníky Zámostec‑
ký, Třeboňský, U sádek (Komoru) a Na
Holi. Po stránce hospodářské se o tyto
rybníky dva roky nikdo nestaral. Bylo
nutné slovit přemnožené plevelné ryby
(karase, střevličku východní), nakoupit
násadu kapra a rybníky připravit tak,
aby mohly opět sloužit k chovu ryb.
Úlovky: Na rybářském revíru Mrlina
2 ulovili rybáři v roce 2017 – 2 432 ku‑
sů ryb o celkové váze 6 042 kg.

Z toho:
• 2016 ks kapra o celkové váze 5 176 kg
• 94 ks amura o celkové váze 376 kg
• 57 ks štiky o celkové váze 148 kg
• 59 ks candáta o celkové váze 131 kg
• 12 ks sumce o celkové váze 101 kg
Nejvýznamnější akce: Úspěšné jednání
rybářské organizace v zastoupení předse‑
dy Bohuslava Buriana, Městským úřadem
Rožďalovice a panem Jiřím Petersikem

o navrácení obecních rybníků rybářům.
Rybník v Podlužanech budou rybáři vyu‑
žívat na sportovní rybolov. Holskou sou‑
stavu rybníků využijí k chovu ryb. Je tak
velká naděje, že si rožďalovičtí občané
budou moci v měsíci říjnu letošního ro‑
ku opět přijít na Třeboňský rybník koupit
„posvícenského kapra“.
Jan Nožička

Myslivecký spolek Podlužany
Předseda: Jiří Kumstýř
Jednatel: Jiří Nechánský
Finanční referent: Jana Pavlová
Počet členů: 22

Činnost v uplynulém roce:
1.

2.
3.
4.

Celoroční péče o zvěř a přírodu v ka‑
tastru města.
Jarní úklid odpadků v okolí Rožďa‑
lovic.
Pořádání střelecké soutěže v brokové
střelbě „Memorial J. Štafla“.
Pořádání Mysliveckého plesu.

Nejvýznamnější akce: Pořádání akce „Po‑
znávejte naši přírodu“ s názvem „Svatohu‑
bertský pochod“.
Jedná se o poznávací akci pro děti i po‑
kročilé, kde se veřejnost může dozvídat
mnoho zajímavostí o naší přírodě a pří‑
padně doplnit svoje znalosti o tom, „jak se
22

v přírodě chovat“. Pochod se koná v oko‑
lí Rožďalovic po přírodních stezkách
a zákoutí, kde je příroda nejméně dotče‑
na civilizací a celá akce končí u táboráku
s příjemným občerstvením.

To je ve zkratce asi vše, ale hovořit se
o naší práci dá opravdu dlouho.
Jiří Kumstýř

Spolková činnost v roce 2017

FC Trnavan Rožďalovice, z.s.
Předseda: Tomáš Pavel
Jednatel: Tomáš Pavel
Hospodář: Miroslav Antoš
Počet členů: 64

Činnost v uplynulém roce:

FC Trnavan zajišťoval v průběhu celého
minulého roku sportovní činnost pro dě‑
ti i dospělé.
Začátkem roku proběhla rekonstrukce
klubové hospůdky, na které se aktivně po‑
díleli členové klubu.
V letní přestávce byly založeny dva no‑
vé týmy FC Trnavanu. Jedním byla rezer‑
va mužů, která byla přihlášena do nejniž‑
ší fotbalové soutěže nymburského okresu,
dále pak po dohodě s TJ Křinec vznikl
sloučený tým mladších žáků. Spolupráce
s TJ Křinec si velice ceníme a věříme, že
naše spolupráce bude pokračovat i v násle‑
dujících letech. Vedení klubu se podařilo
v uplynulém roce zajistit dvě dotace, a to
z Ministerstva školství, mládeže a tělový‑
chovy a Fotbalové asociace české republiky
v celkové výši 34 566 Kč. Z dotačních pro‑
středků byly pořízeny tréninkové pomůcky
pro naše mladé fotbalové naděje.
Nejvýznamnější akce: Nejvýznamněj‑
ší a zároveň nejnáročnější akcí v roce 2017
byla rekonstrukce klubové hospůdky.

Samotná rekonstrukce probíhala přibliž‑
ně tři měsíce, kdy členové odpracovali bez
náhrady nespočet hodin. Celkově byl pře‑
stavěn prostor uvnitř restaurace, rozšířena
a nově vybavena kuchyně, vytvořeno so‑
ciální zázemí pro obsluhu a celkově po‑
řízeno nové vybavení. Tato rekonstrukce
by nemohla proběhnout bez finančního

příspěvku MěÚ Rožďalovice, a proto by‑
chom tímto způsobem rádi poděkovali za‑
stupitelům a panu starostovi za to, že jejich
rozhodnutími zvelebují obec a tím zvyšují
spokojenost občanů Rožďalovic.
Tomáš Pavel

Odbor přátel SK Slavia Rožďalovice
Předseda: Stanislav Veselý
Jednatel: Marek Veselý
Hospodář: Jiří Paul
Počet členů: 123

Činnost v uplynulém roce:

Maškarní rej, čarodějnice, zájezdy pro dě‑
ti i dospělé na Slavii (celkem desetkrát),
účast na celostátním setkání slávistů ve
Strakonicích, pořádání koncertu Turbo.
Zajištění občerstvení během místních ak‑
cí (rybářské závody, rozsvícení vánočního
stromu).
Nejvýznamnější akce: Zejména akce ur‑
čené pro děti a podpora SK Slavie na zá‑
pasech.
Dětský maškarní rej se letos uskutečnil v sobotu 3. března

Marek Veselý
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Sbor dobrovolných hasičů Rožďalovice
Starosta: Michael Paroulek
Velitel jednotky: Martin Prejsek
Jednatel: Petr Pešava
Pokladník: Miroslav Hron
Počet členů: 44

Činnost v uplynulém roce:

Za loňský rok má místní sbor na svém kon‑
tě celkem 11 zásahů, z toho se jednalo o čty‑
ři požáry (v polovině ledna v Seleticích po‑
žár komínu rodinného domu, zkraje dubna
požár polního porostu v Sovoluskách, kon‑
cem září požár kotelny rodinného domu
v Rajmanově ulici a o dva měsíce později
pak požár půdy rodinného domu v Podlu‑
žanech) a pět výjezdů k popadaným stro‑
mům na silnicích ve městě a jeho blízkém
okolí. V polovině srpna zasahoval sbor ta‑
ké u dopravní nehody v Ruské ulici, při níž
unikal z osobního vozu olej a zkraje pro‑
since v Podlužanech odstraňovala naše jed‑
notka spadlý elektrický kabel.
V průběhu roku pomáhali hasiči také ně‑
kolikrát při organizaci kulturních a spole‑
čenských akcí (při rekonstrukci květno‑
vých událostí roku 1945 na náměstí, při
odklízení židlí a pódia po koncertech
v kostele, jako pořadatelé Rožďalovického

jarmarku a zajišťovali také požární bezpeč‑
nost a občerstvení účastníků 24. českoslo‑
venského potlachu v Ledečkách).
V letošním roce vyjížděla naše jednot‑
ka již ke dvěma událostem, první týden
v březnu k havárii prasklého vodoměru na
nových parcelách a o týden později odstra‑
ňovala spadlý strom přes silnici za Tucho‑
mí směrem na Prodašice.

Nejvýznamnější akce: Den otevřených
dveří v hasičárně pro mateřskou a základ‑
ní školu, Dětský den a oslavy 135 let od
založení sboru. Jejich součástí byla i sou‑
těž v hasičské všestrannosti na Sokolském
hřišti, v níž jsme obsadili 1. místo.
Viktor Dobrev

Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Rožďalovice
Předseda: Ing. Vilém Horáček
Místopředseda: Josef Jareš
Jednatel: Vojtěch Nechánský
Pokladník: Kateřina Ponzerová
Počet členů: 37
Spolek poskytuje zejména servis pro své
členy, např. sledování předpisů potřebných
pro činnost členů (vyhlášky SVS), zajišťu‑
je potřebná léčiva pro včelstva, jejich vy‑
šetření apod.
Vojtěch Nechánský

Český svaz chovatelů Rožďalovice
Předseda: Josef Velechovský
Jednatel: Jiří Kubela
Hospodář: Miroslav Kořínek
Počet členů: 26
24

Nejvýznamnější akcí je každoroční výsta‑
va drobného zvířectva.
Druhou organizaci ČSCH Rožďalovice
vede po úmrtí předsedy Františka Kořínka
Dana Kopecká. Spolek dokončí napláno‑

vané akce (trhy exotického ptactva a do‑
mácích zvířat) a od 1. ledna 2019 budou
obě organizace sloučeny.
(red)

Muzeum klasického knihařství

Výstavy, workshopy a koncert v Muzeu klasického knihařství

P

řipomínka sta let od založení Československa nemusí být nudnou
záležitostí. Živoucí ukázku toho,
jak žili lidé v té době, najdete v Muzeu
klasického knihařství v Rožďalovicích.
Vlastně si tu budete připadat spíš jako na
návštěvě v dílně a v bytě prvorepublikového knihaře.
Pro celý letošní rok muzeum připravilo
jako doplněk stálé expozice malou výstavu.
Z fondů muzea byly vybrány knihy, kte‑
ré mají kromě krásné vazby také vztah ke
vzniku Československé republiky. Vždyť
knihy byly tenkrát základním nástrojem
pro šíření národního uvědomění a kultury.
Návštěva muzea je vhodná také pro školy,
kdy je výklad vhodně přizpůsoben.
V pátek 23. března v 16 hodin byla v mu‑
zeu zahájena výstava „Jací byli tvůrci krás‑
ných knih“, která také souvisí s obdobím
první republiky. Vznikla ve spolupráci se
Sdružením českých umělců grafiků Hol‑
lar. Na barevných linorytech Pavla Piekara
jsou jeho osobitým způsobem zachyceny
tváře umělců, z nichž většina žila v období
vzniku našeho státu. Často se jedná o spo‑
lupracovníky či přátele zdejšího umělecké‑
ho knihaře Jendy Rajmana.
Grafik Pavel Piekar, narozený v roce
1960 v Ostravě, nyní žije v Praze. Absol‑
voval stavební fakultu ČVUT a soukromá
výtvarná školení u doc. Bohuslava Kuti‑
la a manželů Jenny a Jana Hladíkových. Je
členem Umělecké besedy a SČUG Hollar,
jehož je od roku 2015 předsedou.
S technikou linorytu systematicky pra‑
cuje od roku 1983. Výsledná grafika vzni‑
ká podle přesné kresby, ze které se kopí‑
rují jednotlivé desky – barvy následného
soutisku. Podle obtížnosti tématu se počet
jednotlivých barev pohybuje mezi 5 až 50 –
každá barva má svoji vlastní desku. Tisk‑
ne autorsky, v malých nákladech, barevné
odstíny jednotlivých desek vznikají míchá‑
ním tiskařských a olejových barev. Vysta‑
vuje v Čechách i v zahraničí na samostat‑
ných a kolektivních výstavách.
Při zahájení výstavy se konal koncert
„Hudba starých mistrů v Muzeu klasické‑
ho knihařství“. V podání Michaely Syrové
(zpěv) a Barbory Hulcové (hra na theorbu)
zazněly skladby složené italskými skladate‑
li v 17. století. Posluchači se zároveň sezná‑
mili s historickými nástroji, pro tuto hud‑
bu využívanými. Theorba je velká basová

loutna rozšířená o dlouhý krk s pražci. Vý‑
běr skladeb byl inspirován nadcházejícími
Velikonoci – posluchači vyslechli například
Stabat Mater od Giovanni Felice Sances.
Muzeum také zve na doprovodný pro‑
gram výstavy – workshop „Tvorba a tisk
barevného linorytu pod vedením Pav‑
la Piekara“, který proběhne ve dvou eta‑
pách:
1) v neděli 3. června od 15 do 17 hodin –
ukázka tisku barevného linorytu, práce na
vlastním linorytu:

Pod vedením P. Piekara si vytisknete váš
připravený linoryt. Papíry, tiskařské barvy
a tiskařský lis vám budou k dispozici.
Ucelený kurz zahrnuje obě etapy, cena
500 Kč, účast pouze na jedné etapě 300 Kč.
K účasti je třeba se nejpozději dva dny
předem přihlásit na kontaktech Muzea
klasického knihařství: Husova 24, 289 34
Rožďalovice, tel. 603 226 632, 604 241 049,
dilna@rajman.cz, www.rajman.cz.
Dále muzeum připravuje opakování
workshopu „Setkání nad vodní hladi‑

Výstavka ke stoletému výročí naší státnosti potrvá od 1. února do 28. prosince
Zájemci si přinesou vlastní návrh na li‑
noryt nakreslený na papíře formátu A5
(maximálně A4). Návrh si překopírují –
pod vedením P. Piekara – na linoryt a za‑
čnou rýt. Buď na místě, nebo v průběhu
týdne si připravenou desku vyryjí tak, aby
ji mohli na dalším setkání vytisknout.
Potřebný materiál: návrh, pauzovací pa‑
pír ve formátu návrhu, linoleum (PVC)
potřebného formátu, rydla na linoryt (sta‑
čí obyčejná násadka s výměnnými hroty).
Pokud neseženete linoleum a rydla, tak to
předem oznamte, tyto potřeby vám budou
zapůjčeny.
2) v neděli 10. června od 15 do 17 hodin –
dokončení vlastního linorytu:

nou“ – malování technikou ebru se Šárkou
Duran. Tentokrát bude doplněné vystou‑
pením uměleckého kaligrafika Mehme‑
ta Nuri Ünver, který také zájemcům svým
krásným písmem napíše dokument dle je‑
jich představ. Oba budou v muzeu po celý
den, a aby se účastníci workshopu vystřída‑
li, budou se muset přihlásit na určitou ho‑
dinu. Bude se konat některý den v týdnu
před Velikonoci, přesné datum konání ješ‑
tě oznámíme.
S využitím materiálů
z pavelpiekar.cz a hollar.cz
zpracovala Eugenie Hančarová
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Šachový klub Rožďalovice

D

ne 4. března nám odehraným
devátým kolem skončila mis‑
trovská sezona v soutěži druž‑
stev. Byli jsme zařazeni do skupiny C
regionálního přeboru Středočeského ša‑
chového svazu. Jména našich soupeřů jsou
v níže uvedené tabulce. Jak jsme již psali
v posledním čísle Rožďalovicka, tato sou‑
těž byla nad naše síly.
V závěru soutěže jsme zaregistrovali dvě
posily – Tomáše Mrázka z Křince a na‑
dějného juniora Marka Brodského ze Ži‑
tovlic. V posledním kole jsme se utka‑
li s družstvem Nymburka na jejich půdě.
Po velmi dramatickém boji jsme remizo‑
vali 4 : 4. Na posledních šachovnicích jsme

stáli na výhru, ale nervozita a tréma udě‑
laly své. Škoda, v případě výhry bychom
v tabulce nechali našeho soupeře za sebou.
Celkem jsme v soutěži získali jednu vý‑
hru, a to nad družstvem Lysé nad La‑
bem, jednu remízu s družstvem Nymbur‑
ka a sedmkrát jsme prohráli. Výsledkem
tedy bylo poslední místo ve skupině.
Velmi pozitivní bylo nasazení našich dě‑
tí, které si osahaly, a to doslova, soutěže
dospělých, a je jen na nich, jaké zkušenos‑
ti si odnesly. Většina družstev s dětmi moc
nepočítá a nenasazovala je, což nás i tro‑
chu překvapilo. Přeci jen, pokud chtějí hrát
i v dalších letech, bez dětských posil se ne‑
obejdou.

Z dospělých v sezoně nastoupili Miro‑
slav Hnát, Petr Buryan, Milena Kloučko‑
vá, Ladislav Komárek, Luboš Senohrábek,
Karel Komárek, Jakub Minařík, Rudolf
Černý a Tomáš Mrázek. Co se týká dětí,
tak své mistrovské zápasy sehráli Alexandr
Truhlář, Pavel Škoda, Miloslav Mráček,
Petr Šorman, Dominik Remar, Štěpán Ta‑
neček a Marek Brodský. Podmínkou by‑
lo sehrát minimálně dvě mistrovské par‑
tie, což jsme splnili.
Nyní již máme volné neděle a těšíme se
na další mistrovskou sezonu. V případě zá‑
jmu o šachový sport Vás rádi uvítáme.
Petr Buryan

Regionální přebor SŠS 2017–2018 – skupina C – pořadí po kole 9
Poř.

Družstvo

Part.

+

=

-

MP3

Body

1

Sokol Kolín C

9

9

0

0

27

52

2

DDM Symfonie Poděbrady A

9

6

1

2

19

46

3

Sparta Kutná Hora B

9

6

1

2

19

42½

4

TJ Sokol Pečky A

9

6

0

3

18

38½

5

ŠK Spartak Čelákovice B

9

3

2

4

11

35

6

Slavoj Čáslav A

9

3

1

5

10

34

7

ŠK JOLY Lysá nad Labem G

9

3

0

6

9

32½

8

TJ Sokol Sendražice B

9

3

0

6

9

29½

9

DDM Sokol Nymburk C

9

1

2

6

5

26½

10

ŠK Rožďalovice A

9

1

1

7

4

23½

Vánočního turnaje ve stolním tenisu pořádaného FC Trnavanem se 29. prosince zúčastnilo 14 sportovců: 1. místo obsadil Miroslav Hůlek, 2. Pavel Daneš, 3. Miloš Hojsák. Skokanem roku se stal Goméz (na snímku), který prokázal neskutečné zlepšení oproti minulému ročníku
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Pozvánky
Klub maminek a dětí Rožďalovice pořádá
ve Spolkovém domě (Ruská 98)

JARNÍ BAZÁREK
(dětského, pánského i dámského OBLEČENÍ, OBUVI, HRAČEK
a potřeb pro děti zaměřené na jaro/léto)
Příjem věcí:
25. dubna
od 9:30 do 11:30
26. dubna
od 17:00 do 18:00
Výdej věcí:
9. května

Prodej:
3. května
4. května
5. května

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

od 9:00 do 11:30

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

Klub maminek a dětí Rožďalovice ve spolupráci
s MŠ Rožďalovice pořádá
v pondělí 16. dubna od 9:30 do 11:30 ve Spolkovém domě (Ruská 98)

SETKÁNÍ PRO RODIČE DĚTÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Setkání je určeno především pro rodiče dětí chystající se k zápisu do mateřské školy, který se
koná ve středu 9. května 2018 od 14:30 hod.
Setkání povede vedoucí učitelka MŠ Radka Hofmanová, DiS.
Zajímá Vás, jak bude zápis probíhat? Co by Vaše dítě mělo umět, než nastoupí do MŠ?
Co vše budete do MŠ potřebovat? Jak se na režim MŠ připravit? Nejen tyto dotazy budou
zodpovězeny na tomto setkání. K dispozici bude též dětský koutek. Těšíme se na Vás.
Veškeré dotazy zodpovíme na adrese:
Mautinka.N@seznam.cz
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Pozvánky

28

Pozvánky / Inzerce

Ujkovice

WWW.PISKOVNAUJKOVICE.CZ
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Žitovlice a Pojedy
Sdružení dobrovolných hasičů a Obecní úřad Žitovlice-Pojedy, 24. února 2018

Dětský maškarní karneval
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Životlice a Pojedy
Probíhající rekonstrukce školy v Žitovlicích – budování galerie a muzea

Nová výsadba javorů v areálu sportovního klubu

Galerie Pojedy – pozvánka na akci
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Rožďalovice dříve a nyní

Knížecí vinárna (později Husův sbor) na pohlednici z doby kolem roku 1914 (archiv města Rožďalovice)

Současný pohled, fotografoval Viktor Dobrev (únor 2018)
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