Slovo Starosty

V

ážení a milí spoluobčané,
vítám Vás v novém roce 2021. Vě‑
řím, že jste prožili vánoční svátky
v klidu a pohodě navzdory stále panující
koronavirové pandemii. Ta postihla kon‑
cem roku i celý městský úřad, který pro‑
to musel být uzavřen. Druhá vlna silně
zasáhla i Domov Rožďalovice, a to jak za‑
městnance, tak i klienty. Jsme si vědomi
nesmírného nasazení zaměstnanců Do‑
mova, proto se zastupitelstvo města roz‑
hodlo odměnit je finanční poukázkou.
Na posledním veřejném zasedání zastu‑
pitelstva dne 16. prosince, kterého jsem se
z důvodu karantény zúčastnil online, byl
schválen rozpočet města na rok 2021.
I přes stálé nepříliš radostné výhledy
v oblasti financování obecních rozpočtů
se nám podařilo udržet rozpočet jako pře‑

B

Rovněž naší škole byl oproti minu‑
lému roku navýšen rozpočet na částku
2 708 900 Kč.
Na červen město chystá vydání knihy
Rudolfa Valeše o rožďalovických řeme‑
slnících, její křest se uskuteční v prosto‑
rách staré školy.
V tomto vydání našeho zpravodaje jsme
se rozhodli zpříjemnit Vám současné
zvláštní období velkou přílohou. Věřím, že
se Vám bude líbit stejně jako před časem
„Rožďalovický uličník“ Viktora Dobreva.
Dovolte mi, abych Vám závěrem popřál
v novém roce hodně štěstí, životních úspě‑
chů, pohody, a především zdraví v této ne‑
lehké době.
Petr Kapal
starosta

Stát razantně zdražil odpady

ezpochyby nepříznivá informace
pro nás pro všechny. Nad tímto té‑
matem jsme se v posledních mě‑
sících setkávali se starosty a starostkami
obcí Křinec, Loučeň, Bobnice, Oskořínek,
Křečkov, Pátek, Košík, Nymburk. Hlav‑
ním cílem těchto schůzek bylo sladit po‑
platky za odpad do podobné výše a tím do
budoucna předcházet vysokým doplatkům
obcí, které se bohužel odsouhlasenou no‑
velou zákona od 1. 12. 2020 stávají realitou.
Při jednáních jsme ale zjistili, že nemá‑
me všichni stejné výchozí podmínky. Ně‑
která obec má své technické služby, ji‑
ná vykonává hospodářskou činnost nebo
má vyšší daň z nemovitosti a z těchto pro‑
středků kryje náklady na svoz odpadů. Ně‑
kde poplatky slouží k politické hře a není
zde vůle je jakkoli navyšovat či měnit.
V našem případě přichází v úvahu pou‑
ze zvýšení koeficientu daně z nemovitosti.
K tomu ostatně už obce a města několikrát
veřejně vyzvala ministryně financí. Chce
tím rovněž doplnit chybějící obecní roz‑
počty, které přišly o nemalé částky z dů‑
vodu vládních kompenzací koronavirové
krize. Na jedné straně stát obcím a krajům
bere finance z rozpočtu a na straně dru‑
hé je nutí hledat jiné finanční zdroje. Na‑
příklad zvyšováním poplatků za svoz od‑
padů či daní.
Pro tento rok byl zastupitelstvem sta‑
noven poplatek 950 Kč, který akceptuje
nabídku jediného uchazeče z veřejného
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bytkový. Co bude dál, ale nikdo neví…
Podrobněji se budu skladbě rozpočtu vě‑
novat v příštím čísle s ohledem na příjmy
od státu za první kvartál roku 2021. Nyní
jen ve stručnosti zmíním, že se nemuse‑
ly snižovat prostředky pro místní spolky.
Novinkou v tomto financování je mimo
jiné podpora členů rybářského spolku for‑
mou příspěvku 200 Kč na povolenku pro
občany s trvalým pobytem v Rožďalovi‑
cích a spádových obcích. Jsem také veli‑
ce rád, že místní rybářský spolek přijal
nabídku města a zahájí sportovní rybolov
na obecních rybnících (v letošním roce to
bude na Dolním a Zámosteckém rybníku).
U fotbalového spolku se zase jedná
o příspěvek 500 Kč na mládež do 18 let
a také o příspěvek ve výši 10 000 Kč na tre‑
néra mládeže.

výběrového řízení. I tak obec bude mu‑
set ze svého rozpočtu doplatit více než
600 000 Kč. K tomu bude muset obec ještě
připočíst odhadem 400 000 Kč za uložení
odpadu na skládkách. – Toto je ono zmiňo‑
vané zdražení státem, velmi zásadní, kdy
se poplatek za toto uložení určuje podle
vyprodukovaných tun na občana. I z toho‑
to důvodu jsme byli nuceni zrušit všechny
dosavadní úlevy.
Pokud by obec neměla v letošním roce
doplácet téměř 1 milion Kč, musel by stá‑
vající poplatek činit 1 550 Kč na občana.
Jen pro představu, doplatek obce za svoz
odpadů činil v minulých letech zhruba
200 000 Kč každý rok.

Samotný rok 2021 je také posledním, kdy
můžeme použít systém vybírání místního
poplatku za odpady jako doposud. Tento
systém bude nahrazen novým typem míst‑
ního poplatku, který povoluje stanovit jeho
výši na základě objemu přistavených ná‑
dob, případně na základě množství či ob‑
jemu vyprodukovaných odpadů.
Jisté je, že razantní zdražování čeká
v nejbližších letech všechny obce a města.
Petr Kapal
starosta
Mgr. Marcela Ešnerová
místostarostka

Covid-19

V

uplynulých třech měsících dochá‑
zelo v ČR k dalšímu nárůstu počtu
lidí, u kterých byla zjištěna nákaza
virem SARS‑CoV-2. Narůstala i čísla, udá‑
vající denní počet hospitalizovaných, či
zemřelých s onemocněním covid-19.
Ke kulminaci došlo v poslední říjno‑
vé dekádě, kdy denní nárůst nakažených
opakovaně přesáhl 15 tisíc lidí. Se začát‑
kem listopadu dostalo smutný rozměr
slovní spojení předsedy vlády „best in co‑

vid“ – podle počtu úmrtí pacientů s uve‑
deným koronavirem na 100 tisíc lidí by‑
lo Česko první na světě! Do Vánoc u nás
s covidem zemřelo již více než 10 tisíc lidí
(vývoj je možno sledovat na: onemocneni
‑aktualne.mzcr.cz/covid-19). Dne 16. listo‑
padu představil nový ministr zdravotnic‑
tví Jan Blatný protiepidemický systém
(PES).
I v našem městě tedy aktuálně platí nou‑
zový stav a z něj vyplývající, často se mě‑

nící nařízení, omezené služby, částečná
distanční výuka ve škole apod. K dnešní‑
mu dni (20. prosince) bylo na Nymbursku
celkem zjištěno více než 5 300 případů
onemocnění, z toho 88 pacientů zemřelo.
V našem městě je aktuálně registrováno 81
případů, v prosinci bylo zaznamenáno ví‑
ce případů v Domově. Předpokládá se však
ještě, podobně jako v celé ČR, další zhor‑
šení situace.
Jiří Rejsek

V polovině prosince byl z důvodu karantény uzavřen městský úřad, veřejné zastupitelstvo, konané 16. prosince, vedl starosta Petr Kapal
online. Od 18. prosince opět platí zákaz nočního vycházení
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Počasí

Deštivý podzim, Vánoce na blátě

P

očátek října se ohlásil teplotami do‑
znívajícího babího léta ( ještě v so‑
botu 3. října ukázal teploměr téměř
letních 24 °C), avšak hned následující tý‑
den byl sychravý s občasnými přeháňka‑
mi (během této první dekády spadlo cel‑
kem 14,5 mm srážek). Teploty byly sice
průměrné, ale vítr a déšť pocitovou teplo‑
tu o několik stupňů snižoval, topná sezona
se tak zkraje října rozjela už naplno.
V dalším týdnu se ochladilo a objevil se
znovu déšť (13. a 14. října napršelo 18 mm
srážek). Mírné oteplení v týdnu od 20. říj‑
na dalo zejména v odpoledních hodinách
vzpomenout na doznívající babí léto,
přesto byl však charakter počasí již veskr‑
ze podzimní s četnými mlhami a nízkou
oblačností, která se většinou nerozpouš‑
těla, takže jsme si sluníčka už příliš neu‑
žili. Výjimkou byl víkend (24. a 25. října),
který byl posledním záchvěvem babího lé‑
ta. Konec měsíce byl opět sychravý a deš‑
tivý, během posledních pěti říjnových dnů
napršelo 22 mm. Úhrn srážek za říjen byl
v součtu o třetinu vyšší, než je dlouhodobý
srážkový normál pro tento měsíc.
Ani první listopadová neděle se neobe‑
šla beze srážek (8 mm), teplotně byl však
počátek listopadu nadprůměrný (2. 11.
jsme zaznamenali 19 °C, další den pak ješ‑
tě 16 °C). Inverzní charakter počasí (ml‑
hy a nízká oblačnost) přinesl ochlazení,
v noci se objevily první přízemní mrazí‑
ky. Slunných dnů již bylo pomálu, nadprů‑

měrné teploty jsme zaznamenali o státním
svátku v úterý 17. listopadu a o den pozdě‑
ji, kdy bylo téměř po celý den i slunečno.
Po zbytek listopadu pak víceméně pano‑
val inverzní charakter počasí s občasným
mrholením (v úhrnu srážek zanedbatel‑
ným), v noci se začaly teploty dostávat stá‑
le častěji i pod bod mrazu.
Začátek prosince nepřinesl v počasí zá‑
sadní změnu, ve čtvrtek 3. prosince sice
napadlo několik centimetrů sněhu, ten
však hned následující den roztál. Otep‑
lení s sebou přineslo i čerstvý vítr, který
tak snižoval pocitovou teplotu i o několik

stupňů. Další dva týdny byly sice podmra‑
čené, ale obešly se beze srážek. Bílých Vá‑
noc jsme se nedočkali ani letos, zato deště
ano, ve dnech 22. a 23. prosince napršelo
14 mm a teploty vystoupaly ke 12 °C.
Po Štědrém dnu se nejprve ochladilo,
zkraje posledního prosincového týdne
pak teploty sice vyšplhaly k 9 °C, ale by‑
ly doprovázeny silným větrem. Poslední
dva dny roku 2020 vítr zeslábl a prosluně‑
ná odpoledne vybízela k příjemným pro‑
cházkám do přírody.
Viktor Dobrev

Přehled teplot v období od 1. 10. do 31. 12.
25
20
15
10
5
0
-5
-10
říjen
nejvyšší

I
průměrná nejvyšší

I

listopad
nejnižší

prosinec
průměrná nejnižší

Zdroj teplot: AccuWeather.com
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Fotoaktuality

V pondělí 19. října slovili rybáři Bučický rybník
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Fotoaktuality

V sobotu 31. října pak proběhl výlov rybníka Zrcadlo v nedalekém Mlýnci
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Fotoaktuality

Začátkem prosince byla osázena ulice Československých legií stromořadím třešně pilovité, u Sokolského hřiště byly vysazeny dva javory
Freemanovy (více na s. 20)
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Kulturní a společenské akce
Rozsvícení stromečku
na Staré Hasině
Rok se s rokem sešel a máme tu opět nej‑
krásnější svátky v roce a s nimi spojené
zvyklosti.
Letos ovšem poznamenané koronavi‑
rovou pandemií. V souladu s nařízený‑
mi opatřeními se v podvečer 4. prosin‑
ce sešli obyvatelé Staré Hasiny u smrčku
u dětského hřiště, aby pokračovali v loň‑
ském roce založené tradici – rozsvícení vá‑
nočního stromku. Samotnému rozsvícení
předcházely odpolední přípravy. Těch se
aktivně účastnil Štěpánek Indrák, který
především dohlížel na správné rozmístě‑
ní ozdob a světel na stromku.
Po 17. hodině se z rozhlasu rozezněly vá‑
noční koledy (opět děkujeme městskému
úřadu za spolupráci) a stromeček byl slav‑
nostně rozsvícen.
Letos však přítomné děti čekalo ješ‑
tě jedno velké překvapení – přímo z pek‑
la je navštívila čertice. Kvůli pracovnímu
vytížení ji nedoprovázel Mikuláš, ale pou‑
ze milý andílek. Děti byly většinou hodné
a ty, co nebyly, slíbily, že se v příštím roce
určitě polepší, proto všechny dostaly balí‑
ček s dobrotami.
Příjemná přátelská atmosféra panovala
po celou dobu setkání a nakonec se všich‑
ni spokojeně rozešli do svých domovů.
Marcela Jelínková

Městský úřad tímto děkuje manželům Marii a Josefu Vaňkovým z Hasiny, kteří letos věnovali městu vánoční strom
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Školní zpravodajství

V

ážení a milí čtenáři Rožďalovicka,
bohužel se nacházíme uprostřed
koronavirových opatření, která
nám neumožnila tradiční, pro nás velmi
milé, předvánoční setkání ve škole. Roz‑
hodli jsme se s Vámi podělit nejenom
o náš předvánoční školní život alespoň
prostřednictvím webových stránek, kde
můžete sledovat aktivity a činnosti žáků
v naší škole.
Letošní rok přinesl změny v režimu
každého z nás a velmi zasáhl i žáky, ro‑
diče a celou naši školu. Nejen na jaře,
ale i na podzim jsme velmi rychle přešli
k distanční výuce „face to face“. Vážím si
práce všech učitelů a zaměstnanců naší
školy, která nikdy nekončí, vážím si jejich
obětavosti a obrovské profesionality. Ko‑
ronavirové období nás prověřilo a potvr‑
dilo mimořádné hodnoty, které naše ško‑
la má. Stáli jsme opravdu a bez nadsázky
v první linii. Naším cílem bylo v době uza‑
vření škol podpořit zaměstnance neje‑
nom Domova Rožďalovice, ale i lékaře,
sestry a všechny rodiče, kteří jsou součás‑
tí záchranného integrovaném systému. Ve
spolupráci s krajem a naším zřizovatelem,
městem Rožďalovice, jsme se stali školou
„spádovou pro integrovaný systém“. Naše
škola byla zařazena do systému škol, kte‑
ré zůstaly po celou dobu otevřené pro děti
rodičů, kteří pracovali v první linii. I v do‑
bě uzavření škol a distanční výuky naši pe‑
dagogičtí pracovníci nejenže vyučovali on‑

Výuka ve škole probíhá v rouškách (1. třída)
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line, ale denně také prezenčně učili děti,
které rodiče vozili do naší školy ze Středo‑
českého a z Královéhradeckého kraje. Po‑
skytovali jsme jim veškerý servis. Mimo
výuku ve třídách pro ně fungovala i dru‑
žina a školní kuchyně. Mateřská škola by‑
la také otevřená a přístupná všem dětem.
Systém distanční výuky v žádném přípa‑
dě nemůže nahradit výuku prezenční, ale
na druhou stranu je to dobrá zkušenost,
která všechny v určitých oblastech „posu‑
nula dál“. Byla to obrovská výzva pro uči‑
tele, asistenty, žáky, ale i pro rodiče. Všich‑
ni jsme získali nové znalosti v oblasti ICT,
osvojili jsme si nové kompetence, schop‑
nosti a hodnoty, které jsou důležité neje‑
nom pro vzdělání, ale i pro náš osobní ži‑
vot. Vnímám u všech větší ohleduplnost,
zodpovědnost, samostatnost a velmi mě
těší, že se důrazně posílila i mezigenerač‑
ní solidarita.
Za celý pedagogický sbor i zaměstnance
školy chci poděkovat všem rodičům, přá‑
telům školy, a především našemu zřizova‑
teli městu Rožďalovice za jejich podporu.
Velmi oceňujeme, že v této nelehké době
školu podpořili i dárci ze strany rodičů.
Získali jsme dezinfekční prostředky, kan‑
celářské a výtvarné potřeby, velké množ‑
ství drobného sportovního náčiní a stov‑
ky roušek.
Velký respekt máme k rodičům, kte‑
ří podporují své děti a maximálně spolu‑
pracují se školou. Ceníme si jejich přístu‑

pu, trpělivosti a času, který věnují školním
povinnostem, jež nedobrovolně spadly na
jejich bedra. Společně s celým pedagogic‑
kým sborem děkujeme za pomoc při vzdě‑
lávání jejich dětí.
I když tento rok přinesl mnoho stresu,
na druhou stranu jsme zažili při online
výuce i hodně humoru a vtipných situa‑
cí. Odhalená „napovídající“ babička při‑
nesla jako omluvu „za nesportovní chová‑
ní“ koláč, během literární výchovy se do
debaty o knihách zapojili nejenom žáci,
ale i mnozí rodiče, mnoho rodin se těši‑
lo a společně s dětmi zapojovalo do vaře‑
ní dobrot v hodinách pracovních činnos‑
tí a výchovy ke zdraví. A mohla bych ještě
dlouho pokračovat. Kolegové velmi kvi‑
tovali přístup většiny rodičů, kteří se do
výuky aktivně zapojovali, komunikovali
s učiteli a mnoho z nich opravdu upřím‑
ně děkovalo za výuku dětí, když si sami vy‑
zkoušeli, jak je to náročné.
Pevně věřím, že návrat k normálnímu
životu nastane brzy a my se budeme mo‑
ci s Vámi, čtenáři Rožďalovicka, ale i s ro‑
diči a příznivci naší školy potkat osobně
a radovat se společně z toho, že už je vše
za námi.
Nezbývá než Vám všem popřát alespoň
touto formou do nového roku hlavně pev‑
né zdraví, štěstí a jen samé radostné zprá‑
vy. Ať se Vám daří!
Mgr. Iveta Klímová
ředitelka školy

Zápisy z rožďalovických kronik

D

oba od konce 60. až zhruba do polo
viny 80. let bývá historiky označová
na jako tzv. normalizace, nebo také
období nehybnosti. Samotný režim pak na po
čátku 70. let začal pro každodenní realitu ra
zit pojem „reálný socialismus“ coby protiklad
k „demokratickému socialismu“, což bylo heslo
roku 1968. Komunistická strana Českosloven
ska (KSČ) si byla dobře vědoma skutečnosti, že
po srpnové okupaci Československa vojsky Var
šavské smlouvy těžko může od občanů očeká
vat bezmeznou víru ve světlé zítřky a nadšení
pro budování socialismu, když navíc korigo
vala svou někdejší tezi z počátku 60. let o tom,
že „ještě naše generace bude žít v komunismu“.
Nyní prohlašovala, že komunismus a bez
třídní společnost je hudbou vzdálené budouc
nosti, jíž se nedožije nejen současná genera
ce, ale ani děti jejich dětí, a proto se zaměřila
na zlepšování stávajících materiálních pod
mínek obyvatelstva, přičemž začala zcela
otevřeně prosazovat konzumní způsob živo
ta společnosti (tak typický pro kapitalistické
státy západního světa) a vsadila také na so
ciální jistoty.
Od občanů však režim i nadále vyžadoval
poslušnost ve smyslu povinné účasti na růz
ných dobových oslavách či manifestacích, vy
jadřujících mu podporu, na oplátku pak li
dem nabídl vcelku slušnou životní úroveň
za předpokladu, že se zdrží jakýchkoliv ve
řejných kritických výhrad vůči politice KSČ
a budou k režimu alespoň navenek zcela loa
jální. Co si občan skutečně myslel, bylo reži
mu ukradené.
Je třeba otevřeně říci, že životní situace se
během 70. a 80. let u většiny společnosti sku
tečně zlepšila. V místních podmínkách může
me třeba vyjít z údajů ze sčítání domů a osob
v naší obci – v porovnání s rokem 1970 se
kupř. ztrojnásobil počet domů, které měly za
vedeno ústřední topení, více než dvojnásobně
vzrostl počet domů s koupelnou, domácnos
ti byly také častěji vybaveny chladničkou – té
měř 100% nárůst, a zatímco v roce 1970 vlast
nilo automobil 60 občanů, o deset let později
už bylo v Rožďalovicích 208 vlastníků aut.
Komunistický režim také začal výrazně
podporovat mladé rodiny s dětmi, což se mu
díky štědrým novomanželským půjčkám daři
lo. Babyboom první poloviny 70. let je tak vý
stižně označován termínem „Husákovy děti“.
O tom, jaký byl život v roce 1980 v naší obci,
se více dozvíme ze zápisů kronikáře Jaromíra
Sládka.
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Rok 1980
Změny a události ve světě
i doma
Tento rok přinesl významné změny ve svě‑
tovém dění i u nás. V Moskvě probíhaly
v červenci olympijské hry velmi úspěšně
přes bojkot, který vyhlásily USA a někte‑
ré západní státy. Mezi účastníky z 81 zemí
dosáhli zde naši sportovci pěkných výsled‑
ků, např. zlatou medaili ve vzpírání vybo‑
joval nymburský sportovec Ota Zaremba.
Dále pokračovaly lety sovětských kosmo‑
nautů za účasti kosmonautů ze spřátele‑
ných zemí. V květnu zemřel významný
politik, předseda SKJ a předseda presidia
SFRJ Josip Broz Tito. Dlouhodobé ozbroje‑
né srážky mezi Iránem a Irákem přerost‑
ly v září ve válečný konflikt. Na listopad
připadly v USA prezidentské volby, ve kte‑
rých zvítězil kandidát republikánů Ronald
Regan. Velké škody polskému národnímu
hospodářství způsobily časté stávky, orga‑
nizované od srpna tzv. nezávislými odbo‑
ry Solidarita. V této souvislosti byl uvolněn
z funkce prvního tajemníka ÚV PSDS Ed‑
vard Gierek a nově zvolen Stanislav Kania.
Vývoj událostí v Polsku pokračuje.
Pro naši republiku byl rok 1980 rokem
35. výročí vyvrcholení národně osvoboze‑
neckého zápasu našeho lidu a osvobození
Československa Sovětskou armádou. Od
loňského roku probíhaly přípravy k Čes‑
koslovenské spartakiádě, které vyvrcho‑
lily velkolepým vystoupením na Strahově
koncem června. Nácvik se konal v Rožďa‑
lovicích na ZŠ a v TJ Sokol a skončil účastí
několika složek na vystoupení v Praze. Po‑
slední rok šesté pětiletky se stal zároveň
i rokem hodnocení dosavadních výsledků
dosažených v plnění volebního programu.
Podle slov generálního tajemníka ÚV KSČ
a prezidenta republiky soudruha Gustava
Husáka v novoročním projevu můžeme
hledět vstříc novému desetiletí s důvěrou
a optimismem.

Výstavba v obci
Na plenárních zasedáních MNV byli obča‑
né seznamováni s výstavbou v obci a s cel‑
kovým zlepšováním životního prostředí
podle volebního programu a se všemi pro‑
blémy týkajícími se života občanů. Od září
byla vybudována a dána do provozu nová
ulice za lékárnou (dnešní Školní) ve směru
ke smíšené prodejně jako náhrada za dří‑
vější „uličku“, která nevyhovovala ani chod‑

cům, natož vozidlům. Po dokončení kana‑
lizace byla upravena a zcela otevřena ulice
Horákova. Demolicí bývalého chudobince
a domku vedle radnice byly získány nové
prostory, které budou účelněji využity. Bu‑
dova radnice byla omítnuta a opravena. Po‑
kračovaly práce na čističce odpadních vod,
dále na objektu školy v Proseči pod Ještě‑
dem, která byla dána od června do pro‑
vozu. Po celý rok probíhaly dokončovací
práce na zdravotnickém středisku. Pokra‑
čovala také individuální bytová výstavba.
Na plenárním zasedání MNV 26. června
obdrželi za organizátorskou a řídící práci
při výstavbě čestná uznání MNV a ONV ob‑
čané: František Kořínek st., Vladimír Laci‑
na a Karel Meloun.

Protest velvyslanectví USA
Z veřejné schůze KSČ, která se konala
25. března za účasti zástupců z OV KSČ byl
odeslán velvyslanectví USA v Praze protest‑
ní dopis rožďalovických občanů proti roz‑
místění raket v západní Evropě. K meziná‑
rodní situace promluvil na schůzi ve svém
referátu ředitel ZŠ s. O. Suchoradský. Kultur‑
ní pořad připravil pěvecký kroužek školy.

Pamětní síň
Rožďalovickou pamětní síň převzalo do
své správy Oblastní muzeum v Poděbra‑
dech. Vedoucí síně s. František Hazdra je
dobrovolným pracovníkem muzea.

Místní kino
Stále zlepšuje prostředí, např. výměnou
starých křesel za čalouněná, pokrytím
podlahy, zlepšením zvuku aj. Ve své ka‑
tegorii získalo kino opět 1. místo v okre‑
se, a to již po třetí. Pracuje s mládeží,
v listopadu pořádá festival dětského fil‑
mu, v červnu filmové rozloučení se ško‑
lou a pravidelně jednou za měsíc promí‑
tá školní filmy. Pro důchodce byl zdarma
promítnut film 15. října. V září byla zde
premiéra filmu Brontosaurus, jehož re‑
žisérka soudružka Věra Šimková‑Plívová
a další delegáti československého filmu
uspořádali u nás velmi úspěšnou besedu
s diváky. Přesto nastal pokles návštěvnos‑
ti, za rok mělo kino 7203 návštěvníky.

Mateřská škola
V současné době plně využívá nového are‑
álu. Děti jsou přijímány do třech odděle‑

Zápisy z rožďalovických kronik

Dobová pozvánka na májové oslavy
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ní od 2 let, je zavedena také předškolní vý‑
chova a příprava do 1. třídy. O děti pečuje
šest pedagogických a pět provozních pra‑
covnic. Jedno oddělení nejmladších dětí
je umístěno mimo budovu MŠ v sousední
obytné budově Domova důchodců.

Základní škola
Základní devítiletá škola se postupně pře‑
měňuje na školu základní. V letošním škol‑
ním roce nastoupili poprvé žáci 4. třídy na
2. stupeň základní školy, která bude osmi‑
letá. V roce 1979/80 měla škola celkem 235
žáků. Z 9. a 8. třídy vyšlo 32 žáků, z nich 10
bylo přijato na střední a odborné školy (do
gymnázia v Nymburce 7 žáků), ostatní na‑
stoupili do učebních oborů podle zájmu.
Ve školním roce 1980/81 nastoupilo do
deseti tříd 270 žáků. Do Rožďalovic bylo
přeřazeno 26 žáků z Loučeňska (ze Sele‑
tic). Vzhledem k havarijnímu stavu byla
loučeňská škola uzavřena. Tomu musely
být přizpůsobeny i dopravní spoje ČSAD.
Pro dopravu školní mládeže byl vyčleněn
zvlášť autobus. Na ZŠ vyučuje 15 pedago‑
gických pracovníků, provozní zaměstnan‑
ci jsou tři, ve školní kuchyni čtyři. Školní
družina mládeže má dvě oddělení a dvě
vychovatelky. Vedoucí vychovatelkou je
soudružka Vlasta Koňáková. Nově nastou‑
pila na školu soudružka Milena Rybínová
z Loučeně. Do důchodu po 27 letech prá‑
ce ve škole odešla soudružka učitelka Vě‑
ra Šebestíková, nastoupila po prázdninách
na ZŠ v Hrubém Jeseníku, kam dojíždí.
Skupinový vedoucí Pionýrské organizace
(PO) soudruh Kamil Janiš odešel do Nym‑
burka jako funkcionář okresní rady PO.
ZŠ si udržuje dobrou úroveň jak ve vý‑
chově, tak ve výuce. Plně se zapojuje do ve‑
řejného života a stále zlepšuje materiální
podmínky pro naukovou i zájmovou čin‑
nost žáků. Od září byly dány do užívání žá‑
kovské šatny, buduje se vzorné školní hřiš‑
tě. Po adaptaci školy v Proseči po Ještědem
je tento objekt pro lyžařský výcvik a školu
v přírodě zcela připraven.
V zimě postihla školu havárie kotlů
ústředního topení. Pravidelné vyučová‑
ní započalo opět až po třech týdnech, kdy
byla oprava dokončena.
Zájmová činnost se rozvíjí v pěveckém,
šachovém, rybářském, plaveckém, foto‑
grafickém a modelářském kroužku.
V tomto roce se škola věnovala plně ná‑
cviku na celostátní spartakiádu, které se
zúčastnilo 80 žáků v 5 skladbách. Vystou‑
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V roce 1980 byl zbourán dům čp. 91, později na jeho místě vznikla nová přístavba radnice.
Snímek pochází z doby nedlouho před demolicí
pili v místě, v okrese a se dvěma skladba‑
mi také na Strahově.

TJ Sokol
Za předsedu organizace byl zvolen s. Mi‑
lan Boudný. TJ Sokol žila také přípravou na
spartakiádu a nacvičovala příslušné sklad‑
by, s kterými vystupovala nejen v okrese,
ale též na spartakiádě v Praze.
Významnou činnost vyvíjela TJ v ša‑
chovém kroužku. O sobotách a nedělích
se účastní turnajů v různých místech.
Zde v Rožďalovicích organizuje společ‑
ně se školou za vedení soudruha ředite‑
le Suchoradského „turnaj špuntů“. Letoš‑
ní účast byla rekordní – 235 dětí z celé
republiky. Nejvzdálenější výprava byla
z družební školy v Košicích. Nejobětavěj‑
ším a nadšeným propagátorem a cvičite‑
lem této ušlechtilé hry je právě s. Oldřich
Suchoradský.
Turistický oddíl se účastnil dálkových
pochodů a sám organizoval pochod „Kra‑
jem G. A. Lindnera“. I letos uspořádala TJ
kurs tance a společenské výchovy mláde‑
že.

Pionýrská organizace SSM
V dubnu vykonali žáci 3. třídy slavnost‑
ní slib v Domě československých dětí na
Pražském hradě za doprovodu skupinové‑
ho vedoucího s. Kamila Janiše a třídní uči‑
telky s. Ludmily Antošové. Odpoledne se
zúčastnili divadelního představení.

JZD „6. květen“

7. června probíhala městem štafeta k 35.
výročí osvobození naší vlasti a na počest
Československé spartakiády. Pozdravné
stuhy předali zástupci MNV v TJ z Rožďa‑
lovic a okolí na náměstí.

Závislost zemědělské výroby na počasí
a dalších přírodních podmínkách se le‑
tos projevila velmi výrazně. Celý rok lze
charakterizovat jako studený a vlhký. Jar‑
ní práce se proto opozdily, ještě kolem
20. května se dostavily přízemní mrazí‑
ky, které trvaly téměř celý týden. Měly
špatný vliv na vývoj kultur, částečně mu‑
sela být zaorána například cukrová ře‑
pa. Po krátkém, teplém a suchém období
na konci května a začátkem června, kte‑
ré však stačilo, aby se rychle rozmnožily
mšice a housenky, následovalo opět stude‑
né a vlhké počasí, v červenci a srpnu čas‑
to pršelo za doprovodu vichřic, v polích
a na lukách byla místy úroda zaplavena.
Žňové práce začaly teprve koncem červen‑
ce a protáhly se až do začátku září, neboť
obilí dozrávalo velmi nestejně. Sklízelo se
sedmi družstevními kombajny.
Z celkové plochy 357 ha oseté cukrov‑
kou bylo 17 ha zaoráno.
V živočišné výrobě se JZD se státní do‑
dávkou mléka a masa vyrovnalo dobře.

Socialistický svaz mládeže

Ovoce, zelenina

V únoru nastoupil do funkce předsedy
místní skupiny SSM soudruh Ing. Milan
Uher. Jako klubovna byla poskytnuta sku‑
pině SSM místnost v domku v Tyršově uli‑
ci. Počet členů skupiny je 55.

Druhy zeleniny náročné na teplo daly
v tomto roce slabou úrodu: okurky, rajča‑
ta. Také vlašské ořechy utrpěly chladem,
nevyzrály, skořápky byly měkké, nazobá‑
valy je sýkory. Ostatního ovoce se urodi‑

Hvězdicová štafeta
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lo nestejně podle míst, pozdě dozrávalo
a rychle podléhalo zkáze. Totéž platilo o ci‑
buli a bramborách ukládaných na zimu.
Nepříznivý rok měli také včelaři, museli
přikrmovat, poklesl počet včelstev. Zato
houby rostly v průběhu celého roku v růz‑
ných druzích velmi hojně.

Sčítání domů a osob
Prováděli je sčítací komisaři podle stavu z
31. října v určených obvodech.
Celkovou sumarizací byl pověřen sou‑
druh František Hazdra. Sčítáním byl pod‑
chycen nejen počet obyvatel a domů, ale
také současné vybavení a zařízení domác‑
ností koupelnami, vodovodem, ústředním
nebo etážovým topením, chladničkou, au‑
tomatickou pračkou, televizorem barev‑
ným i černobílým, automobilem. Výsledky
sčítání v obvodu MNV Rožďalovice zahr‑
nují Rožďalovice, Hasinu, Ledečky, Podlu‑
žany, Podolí, Viničnou Lhotu, Zámostí.
Počet obyvatel celkem – 1 798, počet do‑
mů celkem – 629.
Zařízení a vybavení domácností: koupel‑
na (356), vodovod (374), ústřední a etážo‑

vé topení (192), chladnička (477), automa‑
tická pračka (105), televizor barevný (22),
televizor černobílý (331), automobil (208).

Sociální péče
Komisi MNV a Sboru pro občanské zále‑
žitosti přísluší např. doplňková péče o dů‑
chodce, jako nákup potravin, částečná
úhrada za stravování, finanční podpora,
rekreace. Pro 25 důchodců jsou vydávány
obědy. Dne 4. března byl otevřen Klub dů‑
chodců v místnosti vedle Radnice na ná‑
městí. Beseda s důchodci se konala v říj‑
nu, v Měsíci úcty ke starým občanům.

Přírodní jevy a zajímavosti
Rozvodnění řek začátkem února u nás mi‑
nulo bez následků dík nedávnému pro‑
čištění toku Mrliny až k Novým Zámkům.
Záplavy se opakovaly v první polovině říj‑
na.
Prudký vítr od severozápadu přihnal
sněhové mraky z 19. na 20. dubna, hustě
sněžilo, přes dnes však sníh roztál.
Dne 28. května padal „žlutý déšť“ od py‑
lu kvetoucích jehličnatých stromů na Čes‑

komoravské vysočině. I v našem kraji vy‑
kvetl kdejaký jehličnan a nasadil bohaté
šišky. Tento úkaz byl nazván „rostlinným
výbuchem“.
Holožír na dubech v lese a na jabloních
v alejích u silnic způsobilo přemnožení
škůdců za suchého a teplého krátkého ob‑
dobí koncem května a začátkem června.
Vichřice 21. srpna nadělala škody na
ovoci a v lesích polomy.
Čapí pár se vrátil na staré hnízdo v Obůr‑
ce koncem března, vyvedl 3 mladé a odle‑
těl koncem srpna. Na Holském rybníku se
uhnízdil pár labutí, který měl 5 či 6 mlá‑
ďat. Přesný počet se nedal určit, protože
labutě už zdálky útočily na každého, kdo
se přiblížil.
Zima nastoupila hned od 1. listopadu
s mrazy a sněhem, vydržela větší část mě‑
síce jen s krátkým oteplením a pokračo‑
vala také v prosinci, kdy teploty klesaly
na -17° až -19 °C. Před Vánocemi se otep‑
lilo a svátky až do Nového roku byly be‑
ze sněhu.
Připravil Viktor Dobrev

Pohlednice Rožďalovic z počátku 80. let
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Zapomenuté knižní poklady

ortál OperaPlus je nejnavštěvova‑
nější a největší web v České repub‑
lice zaměřený na hudbu a příbuzné
žánry s návštěvností přes 500 000 uživate‑
lů ročně a archivem čítajícím přes 14 000
článků si již léta drží suverénní pozici jed‑
ničky ve svém oboru. Součástí tohoto ar‑
chivu je i soubor „Zapomenuté knižní po‑
klady“, kde vedle recenzí na díla předních
světových skladatelů a interpretů se obje‑
vuje i jméno Josefa Horáka.
O životopisu a koledách Josefa Horáka
jsme se již zmiňovali několikrát. Dnes si
povíme o jeho sbírání různých příběhů,
které převyprávěl, a to nejen o „horských
poudačkách“, ale i o tom, co se stalo v Rož‑
ďalovicích.

Hlas ze záhrobí
Z patnácti hostinců, které v 90. letech
v městečku Rožďalovicích, v jižním cípu
jičínského okresu byly, byl nejživější hos‑
tinec „Na vinárně“. Byl panský, a proto
ho navštěvovali lobkovičtí úředníci z vel‑
kostatku a cukrovaru, lesníci, správcové
okolních dvorů, stálými hosty byli i místní
starý pan děkan s oběma kaplany, městský
lékař Dr. Pluhař a členové pěveckého spol‑
ku. Bývalo tu hodně veselí a zpěvu, v lé‑
tě na zahradě, v zimě uvnitř. O politiku se
tehdy příliš nestarali.
V těch létech přinesla plátenice Janov‑
ská z Jilemnice do našeho městečka no‑
vinku: spiritismus. Kupodivu našel tu
stoupence, hlavně v Trnavské ulici [dnešní
Revoluční – pozn. red.]. Po městečku se za‑
čalo mluvit o „duchařích“ a „mediánech“.
Také „Na vinárně“ o tom živě vykládali.
Někteří byli proti, jiní ale připouštěli a vě‑
řili, a tu se někdy pohádali tak, že si slibo‑
vali už o tom nezačínat. Ale sotva se sešli,
začínalo se znova.
A tak jednou – už v náladě – si ujednali,
že kdyby někdo (nedej pánbůh) odešel na
onen svět, že podá ostatním zprávu, jak to
tam vypadá. Řeč se mluví, pivo se pije, při‑
šly jiné události. Ale tu se stalo, že se roz‑
nemohl věrný člen této společnosti, starý
pan učitel Novák a doktor Pluhař ho peč‑
livě ošetřoval až do smrti. Proti věku ne‑
ní léku, a tak mu kamarádi pěvci naposled
zazpívali „Sladce spi!“ a „Na shledanou!“.
Po pohřbu všichni v hospodě vzpomínali
na milého nebožtíka, až se doktor Pluhař
poťouchle zeptal děkana:
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Josef Horák pročítá své texty
„Tak co, jemnostpane, Novák ještě ne‑
psal?“
„A co se s tím obracíte zrovna na mě?“
durdil se děkan.
„No jemnostpane, já myslel, že máte pří‑
mější spojení se záhrobím,“ bránil se dok‑
tor. Přešlo se přes to, ale doktor se ptával
častěji, až se starý děkan rozhněval a celý
měsíc do hospody nepřišel. Kaplani vyprá‑
věli, že s ním doma není žádná řeč a že je‑
nom bručí. Proto se všichni podivili, když
se po čase děkan zase objevil a hned ve
dveřích hlásil:
„Tak Novák už pánové psal!“
„A co psal jemnostpane?“ volali všich‑
ni. Ale pan děkan si dal na čas, složil před
sebe kapesník a pikslu se šňupacím tabá‑
kem, počkal si na pivo, důkladně se napil
a pak teprve spustil:
„Tak starý Novák píše, že přišel hned
k nebeské bráně. Tam ho svatý Petr při‑
vítal a nic se nedivil, poněvadž věděl, že
očistec mají učitelé už na zemi, a proto po
smrti hned přijdou do nebe, jak to zpívá
stará písnička:
‚Učitelové, když umřou,
hnedky před trůn boží přijdou,
andělé je přivítají,
vítáme vás kamarádi…‘
Petr jenom Novákovi řekl, že ho mu‑
sí pro pořádek zapsat a začal listovat
v ohromné knize (teď se děkan důkladně

napil a šňupl), jezdí prstem z řádku na řá‑
dek, mračí se a obrací se k Novákovi:
‚To se mi ještě nestalo, Nováků tu mám
na osm tisíc, ale Novák učitel z Rožďalovic
tu není. Pojďte a pomozte mi hledat, já ve‑
zmu pravou a vy levou stránku!‘ Hledají,
ale marně. Petr povídá ustaraně:
‚To je poprvé něco takového, jděte se ze‑
ptat do pekla, jestli tam přece jen nepat‑
říte! Novák na to, že neví, proč by musel
do pekla, když nic strašného neudělal. Ty
pohlavky klukům a nějaký ten výprask rá‑
koskou byl jen k jejich dobru. Aby se nějak
už usadil, šel se do pekla podívat.‘
Všichni čekají, co bude dál – zase šňupe‑
ček a napití piva:
„Jak čerti viděli Nováka u brány, strašně
se polekali, jak by ne, první učitel v pek‑
le! Rychle zavolali šéfa Lucifera, ale ten ta‑
ké nevěděl kudy kam, a tak byl samý kom‑
pliment, pane učiteli sem, pane učiteli
tam a nakonec, že ho provede po pekle.
Přijdou do prvního sálu, tam bylo 64 řad
a v každé řadě 64 kotlů, vařící voda, olej
a síra, řev a proklínání zatracenců. Luci‑
fer k tomu vykládá:
‚V prvním sále jsou vrazi, v druhém pali‑
či, ve třetím lichváři, ve čtvrtém klepny…‘,
ale když viděl, že se Novákovi obrací žalu‑
dek, tak dobrácky povídá:
‚Víte, pane učiteli, k nám rozhodně ne‑
patříte a sám uznáte, že kvůli jednomu
učiteli se nepustím do takové nákladné in‑
vestice, jako je sál s tolika kotli! Vraťte se

Z minulosti Rožďalovic
do nebe, Petr už je starý, jistě to popletl,
však ono se to najde!‘
A tak hledali s Petrem znovu a zase mar‑
ně. Vtom se Petr ťukl do hlavy a volá nej‑
bližšího ordonančního andělíčka:
‚Honem přines tu novou matriku, co vá‑
zal mistr Rajman z Rožďalovic!‘
Andělíček ji sotva unesl. Petr rychle na‑
šel písmeno „N“ a už volá:
‚No bodejť – František Novák – uči‑
tel v Rožďalovicích, okres Jičín, ale který
chytrák vás to kurýroval, vždyť vy jste měl
umřít až za 8 let?‘
Doktor se už víckrát nezeptal.

Projížďka na motocyklu
Snad první motocykl v našem městečku
měl kaplan Lusk. Byla to Laurinka ze
známé mladoboleslavské továrny. Měla
řadu nectností, ale pan kaplan na ní jezdil
jako čert.
Jednou navečer odněkud přijel a stál se
sousedem před děkanstvím, když se k to‑
mu nachomýtl kostelník Nechánský. Šel
právě z pole, jen tak po domácku, v pan‑
toflích, v podvlékačkách a košili, modré
zástěře, s kosou na rameni. Jak viděl stroj,
hned jej důkladně prohlížel.
„Adolfku, jste cyklista, zkuste se taky
projet na motocyklu“ lákal kaplan.
„Což o projetí by nebylo, ale jak to za‑
razit?“

Restaurace Na vinárně na pohlednici z roku 1914
„To je přece jednoduché“ a hned mu
to vysvětlil. „Tak to vezměte na Hasinu,
u dvora to obraťte a za pět minut jste za‑
se tady.“
Adolfek se nedal dvakrát pobízet, jenže
nepřijel za pět minut, ale za půldruhé ho‑
diny, a nepřijel, ale strkal motorku ruka‑
ma. Chtěl totiž na Hasině obrátit, ale ne‑
šlo to, a tak musel dál přes Křešice, Psinice
až do Libáně. Tam objel ve svém nesalón‑
ním úboru celé náměstí, kde korzovala
mládež, poněvadž jinde se točit netroufal
a pustil se zpět. Už v Křešicích mu došel

benzin a pak musel stroj celých pět kilo‑
metrů strkat. Celý uřícený volal na veleb‑
níčka:
‚Vy jste mi dal, co proto, do smrti na to
nesednu!‘
Kaplan se mohl usmát – asi to sám na‑
rafičil.
Některé povídky publikoval Josef Horák
jako „Šplechty z Rožďalovic“ v šedesátých
letech v Nymbursku.
Zpracoval Rudolf Valeš

Hledám pamětnické informace o mém dědovi
Antonínu Holíkovi, který bydlel v Rožďalovicích
v Podolí čp. 17 (u lip s křížkem).
Zde do roku 1959 hospodařil na statku sester
Vondráčkových a provdané paní Nezbedové.
Byl veterán z 1. světové války ( jako hornista
u 102. pluku na srbské frontě), zemřel
roku 1959. Docházel do místního zámku, kde
bývalo snad sanatorium.
Byl to bouřlivák, měl rád muziky, zábavy
a troubil na trumpetu. Uvítám jakékoliv
informace pamětníků.
Jan Holík, vnuk
(e‑mail: rodholiku@seznam.cz)
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Paul, Speyside (Tobago)

Vincent, Pitch Lake (Trinidad)

Mnich, Deniyaya (Šrí Lanka)

Průvodce v jeskyni Sedmispáčů (Jordánsko)

Saman a Sampath (Šrí Lanka), nejčastější zahraniční čtenáři Rožďalovicka. Jejich fotografie dokonce již dříve ve zpravodaji vyšla.
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„Ach jo“, můj povzdech jste snad museli slyšet až u nás doma. U městečka Merzouga, kde jsou první saharské duny, stával před 25
lety jeden osamocený hotýlek, spíš hospoda. Nyní jsou tady podobných zařízení desítky, vznikly kempy, parkoviště, turistická centra
nabízející výlety do pouště pěšky, na velbloudu, a dokonce (ach běda) na čtyřkolkách. Ten náš původní se ani nesnažím najít a jdeme
udělat první obrázky Rožďalovicka v cizině. Sahara má i přes výše uvedené pořád tu úžasnou atmosféru, druhý den si ji zopakujeme.

Už se vracíme a cestou na Marrákeš přejíždíme pohoří Vysoký Atlas. Silnice se sice klikatí spoustou serpentin, ale jede se dobře.
Plynulý provoz, kolem krásně vybarvená zimní příroda, kterou jsem tady při svých cestách nikdy nezažil. Zato odpočívadla s vystavenými
minerály a zkamenělinami, ty si samozřejmě pamatuju dobře. Zastavuji u povědomého Berbera, který prodává svoje přírodniny kousek
od průsmyku Tizi‑n-Tichka (2 260 m n. m.). Hodně věcí jsem si již dříve dovezl, o dobarvované kameny nestojím, tak si alespoň chvíli
povídáme. Nakonec si přece jenom vyberu geodu ametystu, trochu smlouváme a pak už se vydáváme na další cestu.
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Spát chodím na pláž, přece jen je tady příjemněji, než pod hlučnou klimatizací. Občas u mě zastaví toulající se pes, jednou kluci, kteří
jdou při nočním odlivu chytat kraby. Jinak pod hlavou kmen palmy, vůně moře a šplouchající vlny, spí se krásně. Ranní fotka Rožďalovicka
s palmičkou, sprcha na hotelu a vzhůru do džungle.

Každý správný cestovatel v Thajsku začíná na ulici Khao San. Levné hotely a hostely, hospody, bary, krámky se vším možným, ale taky
cestovky, které zajistí cestu, letenky i ubytování, kam vás napadne. Kromě toho si zde můžete levně opatřit třeba novinářský, nebo
studentský průkaz. Mraveniště turistů snad z celého světa. Poslední letošní noc si Jana dává místní trojkombinaci – větší placatku zdejší
„whisky“, colu a energetický nápoj. Vše si smíchá v dětském kyblíčku s ledem, krátce po půlnoci odchází spát…
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I Albánie, tak jako každá jiná země, má svého národního hrdinu. Je jím Skanderbeg, který se do historie zapsal obranou proti Osmanské
říši a hlavně sjednocením tehdejších knížectví. Není bez zajímavosti, že podle některých zpráv se kladně stavěl k projektu Všeobecné
mírové organizace našeho Jiřího z Poděbrad. Narodil se (r. 1405) a sídlil na hradě Krujë (Kruja) asi 30 kilometrů severně od Tirany. Ten
je dnes jednou z tradičních turistických zastávek a v podhradí se dá koupit ledacos…

Poctivě navštěvuji nejvýznamnější albánské památky, které jsou zároveň památkami světového dědictví UNESCO. V Butrintu jsem již
potřetí, takže jej trošku „ošidím“ a víc času věnuji dalším dvěma. Gjirokastër se svým starým osmanským městem, a čím je zajímavý
Berat – město tisíce oken, netřeba dodávat. Já mám však radši památky v přírodě, a tak mě asi nejvíce zaujme stará Apollonia. Kdysi
významný, bohužel zemětřesením zničený, zaniklý antický přístav. Cesta sem není moc dobře značená (vlastně vůbec) a snad i díky
tomu je tu i méně turistů. Klimbám ve stínu starých olivovníků a představuji si zdejší život třeba na začátku letopočtu…
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Člověk nemusí být zrovna cestovatelem nebo milovníkem zeměpisu, aby podle téhle stavby poznal, že je řeč o Izraeli, o Jeruzalému,
o Chrámové hoře, zdatnější dodají, že se jedná o Skalní dóm. Všechno je správně. Na místě, kde budova s pozlacenou střechou stojí,
vyčnívá ze země velký kámen – posvátný. Zaprvé tady měl Abrahám za úkol od Boha podříznout svého vlastního syna (nakonec to, jak
známo, odnesl jen beran) a zadruhé, podle muslimů, právě odsud měl odletět prorok Muhammad do nebes. Prý. Ponechávám na vás,
čemu věříte – kámen jsem neviděl, pro nemuslimy je vstup zakázán.

Dochovaná západní nosná zeď v minulosti zničeného Chrámu se stala jedním z nejposvátnějších míst judaismu a odříkávat své modlitby
k tzv. Zdi nářků přicházejí věřící v kteroukoli roční i denní dobu. Texty čtou ze starých modlitebních knížek, tabletů nebo je popaměti
odříkávají se zavřenýma očima. Kymácejí se zepředu dozadu, aby nakonec do štěrbiny mezi kameny vsunuli malý složený lístek s prosbou.
Já jsem si při páteční návštěvě Starého města všiml plakátu zvoucího na oslavy právě ke Zdi. Proč se mají konat zrovna o Velikonočním
pondělí, nevím (dodnes). Oslava začíná v 10 hodin, ale já jsem zde již od časného rána, proplétám se mezi přicházejícími, kterých je
nakonec snad několik tisíc…
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Papuchalk na tričku, papuchalk na pohlednicích, na skleničkách, plyšák. Ano, papuchalk severní je populární islandský pták, jehož
populace se bohužel zmenšují kvůli tradičnímu lovu (v poslední době omezován) a ubývání potravy (drobné rybky). S papoušky, jimž je
trochu podobný, samozřejmě nemá nic společného, dosti těžkopádně letá, zato se výborně (dlouho a hluboko) potápí. Až teprve někde
v půlce našeho výletu nacházíme jejich poměrně početnou kolonii. Předtím mě ovšem na jedné lokalitě napadli hnízdící rybáci a o kus
dál ještě větší a agresivnější chaluhy. Že by se Alfred Hitchcock pro svůj klasický horor inspiroval tady? No, teď už si na poloostrůvku
Hafnarhólmi užívám přítomnost papuchalků, racků tříprstých a dalších (klidnějších) mořských ptáků.

A ještě jednou horká voda – nemůžeme přece vynechat praotce všech gejzírů. Ano, islandský Geysir byl údajně známý již ve třináctém
století a nějaká podoba jeho názvu se objevuje v mnoha jazycích (dokonce i v maďarštině). V současné době má Velký Geysir, tak
jako v minulosti již několikrát, pauzu a nestříká. Jeho aktivita totiž souvisí s vulkanickou činností v okolí. Stačí menší zemětřesení a je
zde opět v plné síle. Pár desítek metrů vedle má nyní plnohodnotnou náhradu – gejzír Strokkur. Stačí počkat šest sedm minut a jsme
svědky výstřiku horké vody a páry snad 30 metrů vysoko. Krása – počkáme ještě na jeden. A ještě… a naposledy…
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Z jihovýchodu ostrova, po návštěvě národního parku Yala, se vracíme „domů“ přes Kataragamu. Překrásné místo – pro zdejší
buddhisty, hinduisty i muslimy nejposvátnější. S pradávnou historií sahající několik století před začátek letopočtu. Hlavní svátek se
tady odehrává v létě, ale i teď je tady plno svátečně (v bílém) oblečených lidí, jimž na rozdíl ode mě nedělá problémy chodit bosí po
rozpáleném písku či betonu. Většina z nich nese obětní dary – mísy s ovocem a pestré květiny, v chrámech k nim přidávají i peníze.
U svatyně Mahá déválé někteří stojí s hořícími kokosovými ořechy a odříkávají modlitbu – pak s ořechem praští o kámen, a když se
rozbije (ořech), tak se přání vyplní. V opačném případě… raději to jdou zkusit znovu. Atmosféra je sváteční – někde se tančí, další
omotávají bílou dagobu Kirivehara obrovskou barevnou stuhou, děti si mohou zkusit podlézt pod jedním ze slonů, kteří tady se svými
pány ve stínu postávají, kolem pobíhají hulmani (opice), procházející krávy dojídají zbytky z odpadkových košů…

Průvodce Lonely Planet: „Sigiriya svá tajemství neodhalí jen tak snadno a na vrchol musíte vystoupat po řadě schodišť vyvolávajících
závrať, připevněných na vysoké stěny skály. Schody jsou velmi strmé, a pokud nejste v dobré kondici, může být výstup náročný.“ A to
tedy opravdu je – o to náročnější, že se sem drápu brzy po obědě a slunce pere o sto šest. Kluci mě prý dojdou, ať jdu pomalu napřed.
Jako by to šlo i jinak než pomalu, uf… Nahoře nevěřím vlastním očím, jsou zde zachovalé základy nějakých staveb – vedou se diskuse,
zda paláce, nebo chrámu. Jak probíhala výstavba někdy před 1500 lety, bych tedy chtěl vidět! Úžasné výhledy do okolní krajiny
i královských zahrad za chvíli ovšem nahradí cesta zpátky – stejná, a tedy nikoli jednodušší. Ale jsem rád, že jsem kluky přesvědčil,
abychom sem zajeli. Mimochodem, když sejdu dolů, leží na kamenných lavičkách a spí. Prý jsem to vzal nějak rychle.
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Hned druhý den karibského pobytu vyrážíme asi hodinu cesty od Port of Spain na trinidadskou „nej pláž“ – Maracas Bay. Je opravdu
hezká a jsme zde skoro sami. Jen kousek od nás relaxuje dvojice místních, a tak jim nabídnu náš časopis. Opravdu se jim líbí, povídáme
si o fotografiích, jsou velmi přátelští a nakonec se rádi nechají zvěčnit. Tentokrát i s číslem, které je tou dobou teprve v tisku, já si
s sebou stačil vzít pracovní verzi po korekturách. Ještě nám doporučí místní specialitu – sendvič „Bake ʼn’ shark “, ke kterému si na
stolech u stánku nakládáme přílohy podle chuti. A jak to chutná? Prostě žralok, no…

Jedeme přes celý ostrov na jihovýchod k největšímu přírodnímu ložisku asfaltu na světě – Pitch Lake. Tady se nás ihned ujímá (nikoli
nezištně) Vincent (viz s. 3) a s ním se vydáváme k černé, mírně zapáchající (vonící) ploše. Po asfaltovém jezeru jsem pochopitelně
ještě nikdy nechodil a je to opravdu zvláštní pocit. Zvlášť když náš průvodce občas klackem zaloví v puklině a vytáhne polotekutý asfalt
(zkoušíme taky), jinde nás upozorní, že je nebezpečné tam chodit a o kus dál zapalovačem zapaluje unikající metan. Krása!
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Kousek za majákem u vesničky Toco na severovýchodě ostrova pozorujeme rybáře, kteří stojí na hraně útesu tak 30 m nad hladinou
Karibského moře a ve vysokých vlnách loví ryby. Vody Karibiku se zde mísí s Atlantickým oceánem, a proto sem zajíždí turisté, včetně
místních. Zatímco pán prohlížení Rožďalovicka spíše předstírá, paní (slečnu) zaujala fotografie rožďalovických rybářů při jarním
výlovu v Doubravanech.

Po návratu z Malého Tobaga mě „odchytil“ Paul (viz s. 3), právě když jsem přemýšlel, jak se dostat zpátky „domů“ do Scarborough. Skoro
nic tady nejezdí a cesta sem autem mě vyšla v přepočtu na sedm stovek. Když jsem se mu k téhle ceně přiznal, dost se pobavil a slíbil,
že mi zajistí odvoz za desetinu. Dřív, než si plácneme, ještě dodá, že za to bude chtít pro sebe stovku… Proč ne, říkám, a tak čekáme,
až něco vhodného pojede, povídáme si a je čas i na fotku. Asi po hodince zastavuje auto, vlídně promluví s řidičkou a ta mě usazuje
dozadu. Dohodu plníme – oba.
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Cestou do Elly Janině pozornosti neunikl
Rakkhiththa Kanda Aranya Senasanaya, ne‑
bo taky Rakkhiththakanda Len Viharaya. Ne,
nejedná se o náhodně poskládané hlásky, ný‑
brž o název jeskynního chrámu. V našem prů‑
vodci je o něm malá zmínka v sekci „Mimo vy‑
šlapané cesty“. Právem, protože jedeme už
nějakou chvíli lesní cestou a já začínám pře‑
mýšlet o návratu. Najednou se ale cesta roz‑
šíří, jsme u malého domku a my parkujeme.
Člověk před domkem asi vidí otazníky v na‑
šich očích, a tak jen pokyne rukou někam dolů.
Tady, pod skalním převisem, sedí mnich, který
nás potom tímhle úžasným místem provází. Za‑
tímco si prohlížíme sochu ležícího Buddhy a de‑
sítky, možná stovky maleb na stěnách jeskyně,
mnich nám vypráví historii místa. Tedy pravdě‑
podobně, protože jeho angličtině moc nerozu‑
mí ani angličtinářka Jana. Rozloučí se s námi
s přáním všeho nej a proti zlým silám nám ješ‑
tě na ruku uváže bílou šňůrku. Asi za tři minuty
se při odjezdu srazíme s jiným autem.

V Kandy je největší atrakcí Buddhův zub, který je uložen ve stejnojmenném chrámu. A navíc se každoročně, již po staletí, tato relikvie
uctívá desetidenním svátkem. Teď právě oslavy vrcholí a my zvažujeme, jestli se podíváme. Již krátce po obědě si lidé zabírají místa
na chodnících (tak, že je zasednou) a trpělivě čekají až do večera, kdy začíná Perahera (procesí). Když se setmí, v dálce slyšíme bubny
a troubení, ale ještě dlouhou dobu trvá, než se průvod dostane až k nám. Vždy asi tak po 100 metrech zastaví a umělci – tanečníci
s mačetami, biči, pochodněmi, hudebníci, bubeníci – všichni v krásných krojích, předvedou svoje číslo. Na konci skupiny pak vodiči
vedou nádherně nazdobené slony s nosítky. Perahera je nekonečná, ale jsme rádi, že jsme zůstali.
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Chlapíci v Madabě „roztopili“ pod velkou pánví s olejem a smaží falafel. Tyhle cizrnové kuličky mám rád, konečně jsem i tady na ně
narazil. Zatímco jeden smaží, druhý má pár minut na čtení. Ještě jestli prý nechci udělat sendvič – ale ne, dneska si dám falafel tak, jak
mi chutná nejvíc – samotný. Do placky s omáčkou a zeleninou třeba zítra, rozhodně tu nejsem naposledy.

Na poslední dny jsme si právě v Madabě udělali základnu. Tady zjišťuji, že asi 10 km odsud se mají ve wádí Jadid nacházet dolmeny!
Při zpáteční cestě od Mrtvého moře sem zajíždíme podle navigace, ale kde nic tu nic. Asfaltka už skončila a dál vede jen špatná polní
cesta. Vracíme se na hotel a recepční jen kroutí hlavou – nikdy o ničem takovém neslyšel. Pro jistotu volá ještě kámošovi a ten pro
změnu slibuje, že nás další den ráno doprovodí. Nemůžu dospat a z rána je navíc „před obědem“. Výsledkem je, že přijíždíme na včerejší
místo, jen se kodrcáme ještě asi kilometr po zmíněné polňačce. A tady jsou! Menhiry i dolmeny, celkem snad čtyři desítky objektů,
některé zbořené, jiné pyšně stojící nad údolím. Jejich datování je velmi široké, ale těžko uvěřitelné – 3 až 5 tisíc let př. n. l.! A opět ty
samé otázky – kdo, proč a hlavně jak? Další den, na Silvestra, jsem tu s východem slunce znovu.
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Bjargtangar (Island), na nejzápadnějším místě Evropy

Micpe Ramon (Izrael), na Kadidlové stezce

38

Jericho, Izrael

Bangkok, Thajsko

Su Nuraxi di Barumini, Sardinie

Jerash, Jordánsko

Petra, Jordánsko

La Vanille, Mauricius

Anuradhapura, Šrí Lanka

Nazaret, Izrael
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Studie sídelní zeleně a nové výsadby stromů

astupitelstvo města Rožďalovice
nechalo v letošním roce zpracovat
tzv. „Územní studii sídelní zeleně
města Rožďalovice“. Za zpracovatele této
studie byl vzhledem k nejnižší cenové na‑
bídce vybrán český renomovaný zahrad‑
ní a krajinářský architekt Ing. Josef Sou‑
ček z Vlkonic u Neveklova se svojí chotí
Ing. Martinou Součkovou, znalkyní v obo‑
ru ovocnářství a zahradnictví.
Cílem územní studie je zejména zma‑
povat, zhodnotit a zkategorizovat veške‑
ré plochy sídelní zeleně města Rožďalo‑
vice a zároveň navrhnout základní kroky
k provedení jejich revitalizace tak, aby od‑
povídajícím způsobem sloužily nejen oby‑
vatelům, ale i návštěvníkům města.
V průběhu jarních měsíců byly nejprve
provedeny terénní práce, v rámci kterých
došlo ke zmapování veškerých ploch ve‑
řejné zeleně města včetně přilehlých obcí.
U každé veřejné plochy byl pak posou‑
zen její stávající stav, navržen stav cílový
a specifikována taková pěstební opatření,
která k němu vedou, tedy například ká‑
cení, nové výsadby stromů i keřů, řešení
problematiky cestní sítě, umístění mobili‑
áře (laviček a odpadkových košů), opravy
určitých technických prvků apod.
Nedílnou součástí této studie, kterou
město obdrželo v září, jsou i podrobné ma‑
py se zákresem jednotlivých ploch a foto‑
dokumentace stávajícího stavu ploch včet‑
ně posouzení širších vztahů a návazností
a zároveň vztahů majetkoprávních.
Studie sídelní zeleně odhalila, že se
v našem krásném městě a jeho pohád‑
kově malebném okolí nachází poměrně
velké množství zeleně. Především zeleň
krajinná zde má velký a v současnosti dí‑
ky vybudování naučných stezek kolem
Holských rybníků využívaný potenciál,
a to především z hlediska kulturního a re‑
kreačního.
Naše krajinná zeleň a zeleň příměstská
jsou naštěstí ve velmi dobrém stavu, ně‑
které z ploch jsou nově revitalizované a vy‑
hovující z hledisek uživatelských i z hledis‑
ka estetického.
Problémem města je spíše přestárlá
a nevyhovující zeleň na náměstí, pás ze‑
leně v prudkém svahu v ulici U Barborky
(v kaštanech), u kostela sv. Havla a absen‑
ce kvalitních stromořadí či alejí vzrostlých
stromů v některých významných ulicích
20

Třešní pilovitou byla osázena ulice Čsl. legií, ilustrační foto: Myrabella/Wikipedia
(zejména Ruská, Tyršova, Českosloven‑
ských legií, Spojovací aj.).
V rámci zeleně v centru města by proto
na základě doporučení studie bylo vhod‑
né zahájit postupnou obnovu ploch na‑
příklad celkovou revitalizací náměstí (vý‑
sadba nových stromů, obnova cestní sítě
a mobiliáře atd.), obnovou přestárlé aleje
v ulici U Barborky včetně vyřešení zeleně
na svazích v okolí kostela a založením no‑
vých stromořadí v hlavních ulicích v cen‑
tru města.
Stejně tak bude nutné se zaměřit i na vý‑
sadby nových stromů a obnovu stromořa‑
dí v přilehlých obcích.
Na základě vypracované studie bude
možné v příštích letech kvalifikovaně za‑
hájit postupnou úpravu či rekonstrukci
jednotlivých ploch zanedbané či doposud
opomíjené veřejné zeleně. Studie sama je
pak zároveň nezbytným podkladem pro
získávání až 80 % finančních prostředků
z dotačních programů Operačního pro‑
gramu životní prostředí tak, aby moh‑
ly být účelně použity na revitalizaci jed‑
notlivých ploch veřejné městské zeleně
a příměstských obcí. V rámci přidělených
dotací OPŽP pak město může zpětně získat
i finanční prostředky vynaložené na vy‑
pracování této důležité studie.

Pod vlivem závěrů studie se zastupitel‑
stvo rozhodlo začít s výsadbou nových
stromů do uličních stromořadí již v tom‑
to roce.
V ulici Čsl. legií bylo vysázeno 34 kusů
mladých třešní pilovitých (Prunus serrul
lata Kanzan). Jedná se o malebné trychtý‑
řovité stromy dorůstající 8–10 m výšky, na
jaře bohatě růžově kvetoucími plnými rů‑
žovitými květy a na podzim s listy barví‑
cími se do oranžové až purpurové barvy.
V ulici Spojovací u nové zídky hřiště a in
‑lineové dráhy pak byly ještě vysazeny do
nově vybudovaného parkoviště dva mladé
javory Freemanovy (Acer x freemanii Au‑
tumn Blaze) s karmínově se barvícími listy
na podzim a dva jasany úzkolisté (Fraxinus
angustifolia Raywood) s vejčitou korunou
a lesklými tmavozelenými listy, které se na
podzim zbarvují tmavočerveně.
V předjaří budou nově vysazené strom‑
ky odborně ořezány povýsadbovým ře‑
zem, a půjde‑li vše podle našich očeká‑
vání, pokusíme se i na jaře vysadit další
mladé stromky. Budeme se snažit o vý‑
sadby co největší palety druhů a kultivarů
stromů tak, aby naše ulice rozkvetly širo‑
kou škálou barev a tvarů na jaře a v listo‑
padu se naopak rozzářily podzimní pale‑
tou zbarvujících se listů.

Klenoty rožďalovické přírody

I

když se to na první pohled nemusí
zdát, patří mlynařík dlouhoocasý (Ae
githalos caudatus) mezi naše nejmen‑
ší pěvce a k nejmenším ptačím druhům
vůbec. Dlouhý tenký ocásek, podle které‑
ho má mlynařík i své druhové jméno, více
než zdvojnásobuje jeho velikost a opticky
dělá mlynaříka větším. Jeho rodové jméno
je zase odvozeno od jeho převážně smeta‑
nově bílého zbarvení hlavy a těla, což u na‑
šich předků evokovalo představu, jako by
mlynařík spadl do čerstvě umleté mouky.
Mlynařík je velmi roztomilý ptáček. Vá‑
ží jen několik gramů. Má kulovitou světlou
hlavičku, drobné černo‑bílo‑hnědé tě‑
líčko a již zmíněný nápadně dlouhý ocá‑
sek. Jsou to velmi společenští ptáčci. Prá‑
vě v těchto podzimních a zimních dnech
můžeme potkat hejnka až o třiceti jedin‑
cích potulujících se krajinou, nejčastěji po
okrajích lesů, v pobřežních porostech ryb‑
níků a vodních toků, ale také v zahradách
a parcích měst. Hejnko se drží neustále
pohromadě a bez ustání spolu jednotliví
jedinci udržují kontakt tichým, cvrčivým
vábením, kterým na sebe nejčastěji upo‑
zorní ve větvích nad našimi hlavami.
Na noc spolu ptáci i hřadují schouleni
a těsně přitisknuti k sobě, což jim umož‑

Mlynařík dlouhoocasý
ňuje větší odolnost vůči nízkým nočním
teplotám. Jsou velmi čilí v pohybu a obrat‑
ně šplhají i po velmi tenkých větvích, často
hlavou dolů. Živí se zejména hmyzem a pa‑
vouky, na jaře požírají též mladé pupeny
a různé plody, v zimě i semena.
V našich krajích můžeme potkat dva
poddruhy: mlynaříka dlouhoocasého stře‑
doevropského s černým proužkem přes
oko a mlynaříka dlouhoocasého severoev‑
ropského s čistě bílou hlavou.
Hnízdo stavějí společně samec i samič‑
ka. Umístěno je vždy v rozsoše silných větví
u kmenů stromů či keřů, obvykle ve výšce
1,5–6 m. Hnízdo je kulovitá, dosti masiv‑
ní stavba se silnými stěnami, široká prů‑
měrně 9–18 cm a vysoká asi 11–25 cm.
Boční vletový otvor, který v průměru mě‑
ří 30 mm, je téměř vždy umístěn v horní
části hnízda. Postaveno je zejména z me‑
chů, lišejníků a pavučin, ale často i z ji‑
ných měkkých materiálů včetně peří, vlny
nebo srsti, což mu poskytuje velmi dobré
maskování, a hnízdo tak dokonale splývá
s okolní kůrou stromu.
Počet vajíček v hnízdě takto drobného
ptačího druhu je fascinující. Není neob‑
vyklé, že samička snese i 12 vajíček, ovšem
byly nalezeny snůšky čítající až 16 vajíček,

což ovšem mohly být dvě společné snůšky
v jednom hnízdě. Takový energetický výdej
je možná důvodem, proč se mlynaříci ve
volné přírodě dožívají pouze dvou až tří let.
Přes jeho zdánlivou křehkost je mlynařík
ptačím druhem, který si podmanil téměř
celé mírné euroasijské pásmo od Portugal‑
ska po Kamčatku a od polárního kruhu až
po Kavkaz. Na území ptačí oblasti Rožďa‑
lovické rybníky je běžným, i když ne zcela
hojným druhem.
Vladimír Šoltys
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O Vietnam se zajímám, ale pro mě je hlavní život u nás, v Česku

K

dykoli se vidíme, je velmi přátelský, ostatně stejně jako celá jeho rodina. Vídáme se skoro každý den, a znám ho tedy už nějakých osm
let. Tedy znám – musím připustit, že toho
o něm vlastně moc nevím. Zjišťuji, že podobně jsou na tom i mí známí, a zkuste zapátrat v paměti i vy. Kolik byste toho o Miovi dokázali říct?
I proto jsem ho požádal o rozhovor.
Trochu stydlivě souhlasil a zároveň se
předem omlouval, že je na tom s časem
bídně. To mi ani nemusel říkat, vždyť
v krámě je nějakých dvanáct hodin denně, sedm dní v týdnu. Jsem rád, že i přesto
si čas našel…
Opustit domov musí být těžké. Jak to bylo v případě Vaší rodiny?
Tátova rodina pocházela z provincie
Hung Yen ve střední části Vietnamu a on
bydlel se svými rodiči a dvěma mladšími
bratry. Jeho otec, tedy můj dědeček, slou‑
žil za vietnamské války jako medik, a když
válka v roce 1975 skončila, působil jako
místní lékař. Táta se ve svých dvaadvace‑
ti vrátil ze čtyřleté povinné vojenské služ‑
by a nemohl najít práci. Po válce se země
jen pomalu zotavovala, obnovovalo se těž‑
ce poškozené zemědělství, každá rodina
se musela sama postarat o sebe.
Takže se sebral a odletěl do Československa?
Tak jednoduché to nebylo. Děda měl ně‑
jaký kontakt na člověka, který vyřizoval
diplomatické cesty, a od něho se dozvě‑
děl, že se kdesi v Evropě rozjíždí nějaká
výroba dílů na motocykly. Táta toho člo‑
věka oslovil a získal kontakt na agenturu,
která zajišťovala podle poptávky podniků
pracovní sílu – dělníky. Pro tátu to byla je‑
dinečná šance, a navíc mohl zajistit lep‑
ší budoucnost svým rodičům a bratrům.
Předtím však bylo třeba uhradit 50 dola‑
rů (v přepočtu okolo 1100 Kčs) na získá‑
ní pasu a další náklady. Dědeček se proto
rozhodl prodat část svého pozemku, kte‑
rý mu sloužil k pěstování rýže a kukuři‑
ce (předtím jej získal od státu za vojen‑
ské služby).
Vaši rodiče se tedy neznali?
Ne, ne, maminka je z hlavního města
Hanoje. I její rodiče měli kořeny v lékař‑
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ském oboru. Tatínek byl praktický lékař
a maminka zdravotní sestra. Bohužel tatí‑
nek zahynul v jejích šesti letech jako velmi
mladý (necelých 25 let) při dopravní ne‑
hodě. Takže žila pouze s maminkou a bra‑
try – s jedním o dva roky starším a s dru‑
hým o čtyři roky mladším. V 18 letech
pracovala spolu s bratry ve výrobně texti‑
lu a pak se dozvěděla o té pracovní agen‑
tuře. A i oni museli část rodinných úspor
obětovat na její vycestování.
Kdy to bylo?
Roku 1988 přiletělo do Československa
kolem dvaceti lidí, mezi nimi i mí budou‑
cí rodiče. Začali pracovat jako dělníci ve
známé slévárně hliníku, oceli a kovů Me‑
taz v Týnci nad Sázavou. Vyráběly se zde
kovové díly pro motocykly Jawa. V průbě‑
hu roku se rodiče seznámili a po krátké

době se vzali. V továrně pracovali do roku
1991, pak jim ale skončila pracovní smlou‑
va a nebylo možné ji prodloužit.
A v jiné firmě nemohli začít pracovat?
Rodiče se zúčastnili krátkodobé výu‑
ky českého jazyka, táta pak získal i řidič‑
ský průkaz a zažádal si o živnostenský list.
Odstartovali svůj první prodej oděvů „ze
stánku“, na který si mnozí jistě pamatují.
Někteří jejich spolupracovníci z Metazu šli
stejnou cestou a postupem času si každý
našel kamenný obchod. Jiní však tohle dě‑
lat nechtěli, rozhodli se odjet a hledat prá‑
ci v sousedních státech.
Vaši tedy zůstali…
Ano, pořídili si automobil značky Lada
a s ním pak putovali skoro po půlce repub‑
liky. Zároveň se chytli kolotočářů. Mezi‑

Rozhovor
tím jsem se jim v roce 1992 narodil já. Na‑
še první pronajatá prodejna se nacházela
v Chrástu nad Sázavou nedaleko od Týn‑
ce, kde dříve pracovali. Přestali prodávat
oděvy a přešli na prodej potravin, lihovin
a tabáku. Roku 1997 táta založil společnost
s ručením omezením pod názvem Mimex‑
co a nyní fungujeme jako rodinný podnik.
Co Vaši příbuzní?
Strýc, tedy nejmladší tátův bratr, bydlí
se svojí rodinou v Lázních Bělohrad. A ve
Voticích žije rodina druhého strýce, ten je
zase z matčiny strany. Oba s pomocí mých
rodičů sem přiletěli roku 2004.
Nějak jsme zapomněli na Vaši manželku.
Hien Thi Thu Vu je o rok mladší než já
a narodila se a devět let žila ve Vietnamu.
Do Česka nejdříve odletěl její tatínek, poz‑
ději pak zbytek rodiny – maminka a dvě
sestry. Hned nastoupila do jazykové ško‑
ly a pak do základní školy, kde přeskoči‑
la dva ročníky. Po škole začala pomáhat
svým rodičům.
A jak se syn vietnamských rodičů z Benešova seznámí s Vietnamkou?
Ve Vietnamu bylo v minulosti poměrně
časté, že se sňatky domlouvaly mezi rodi‑
nami předem. Zvlášť na vesnicích, kde se
lidé navzájem dobře znají. Časem ale ta‑

hle praxe pomalu zanikla, v tomto nejsou
Vietnamci tak konzervativní.
K našemu seznámení došlo při jednom
zábavném večírku. Ten se konal v Praze
‑Libuši v krásné restauraci jménem Ho
Sen Quan (Lotosová restaurace). Dali jsme
se do řeči, bavili se o svém původu a k údi‑
vu jsme zjistili, že pokud bychom žili oba
ve Vietnamu, byli bychom od sebe vzdále‑
ni jen kilometr! Její rodina pocházela ze
stejné obce jako můj táta. Takže to byla
opravdu velká náhoda. Přitom tady v Če‑
chách moje budoucí žena bydlela v Habar‑
tově v Karlovarském kraji a to bylo přes
250 km daleko…

té gymnázium v Benešově. Bohužel se v té
době majitelé naší prodejny rozhodli dát
objekt do prodeje a naši začali hledat ji‑
né místo pro podnikání. Mezi mnoha růz‑
nými nabídkami rodiče hned zaujala pro‑
dejna v Rožďalovicích, kde již byly určité
základy, neboť zde fungoval prodej smíše‑
ného zboží.
Věci se daly rychle do pohybu – rodiče
si v roce 2008 vzali půjčku na koupi objek‑
tu a já nastoupil na lyceum do Lysé nad
Labem. Oficiálně jsme tady od roku 2009.

Ještě k dětství – měl jste na škole, jako
člen vietnamské menšiny, někdy nějaké
potíže?
Do dvou let se o mě starala několik dní
v týdnu chůva, protože rodiče mě nemohli
mít s sebou v práci. Díky tomu jsem získal
slušné začátečnické znalosti češtiny, tedy
o jednu potíž do budoucna méně. Později
ve školce i ve škole jsem byl jediným cizin‑
cem, ale nevzpomínám si, že bych měl ně‑
kdy s ostatními dětmi nějaké problémy.

Proč a odkdy jste „Mio“?
Nevybral jsem si to sám, ale má to na
svědomí pan učitel zeměpisu ze základ‑
ní školy, který byl původem z Maďarska.
Měl zajímavý, pronikavý akcent a dělalo
mu potíže vyslovit mé jméno „Minh“. Od
něj to znělo jako „Mink“, proto mi začal ří‑
kat, „Mio“, inspirován značkou navigační‑
ho zařízení.
Vzpomínám si na hodinu zeměpisu, vy‑
volal mě k tabuli: „Mio, najdi mi na mapě,
kde se nachází velká Amerika.“ Vzal jsem
to s humorem a po čase i hrdě přijal. Nyní
se tím všude představuji.

Kdy jste se rozhodli pro Rožďalovice
a proč?
Během 8. ročníku na ZŠ v Týnci nad Sá‑
zavou jsem uvažoval o přihlášce na čtyřle‑

Vaše rodina tady žije již velmi dlouho, netoužíte se do Vietnamu alespoň „na otočku“ zaletět podívat. Myslím tím hlavně
Vaše rodiče…
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Rozhovor
Taková cesta je finančně hodně náklad‑
ná, a tak se tam cestuje jen v případě ře‑
šení závažných rodinných záležitostí. Na‑
posledy tam odletěl loni v lednu táta, když
dostal zprávu, že babička, které je 75 let,
měla srážku s motocyklistou. Naštěstí se jí
nic vážného nestalo. Další odlet v nejbliž‑
ší době neplánujeme.
Vy sám jste tedy ve Vietnamu nebyl?
Byl jsem tam celkem třikrát. Nejhezčí
vzpomínky mám z poslední návštěvy před
třemi roky. S manželkou jsme do Vietna‑
mu odletěli v dubnu na pět týdnů. První
týden jsme strávili u našich příbuzných
v rodné obci rodičů a pak už jsme cesto‑
vali. To by ale vydalo na samostatný roz‑
hovor, odvezli jsme si spoustu krásných
zážitků. Nyní se, alespoň prozatím, kvůli
pracovním povinnostem a malým dětem
nikam nechystáme.
No, já mám pocit, že v práci jste pořád…
Ano, během roku máme zavřeno pouze
na Boží hod a Nový rok. Jak se člověk dá do
takového byznysu, tak ho musí dělat napl‑
no a nemá tendenci zastavit se. Zákazní‑
kům se snažím maximálně vyhovět, neboť
spokojený zákazník je i spokojený prodej‑
ce. Rád jim naslouchám, poradím či dle
svých možností pomůžu – často se dívám,
s jakým výrazem opouštějí náš obchod.
Nepopírám, že nejde o peníze. Pak ale
zaleží, jak s nimi naložíte – my část zisku
investujeme do rozvoje obchodu ve smě‑
ru rozšíření sortimentu, rekonstrukce bu‑
dovy a zajištění určitého pracovního kom‑
fortu. Zbytek spoříme na budoucnost naší
a dětí a na důstojný důchod rodičů.
Jste v kontaktu s jinými členy vietnamské
menšiny v ČR?
Nejsme zrovna rodina, která by se uza‑
vřela od ostatních, ale zatím moc kontak‑
tů na jiné příslušníky vietnamské menšiny
nemáme. Rozhodně bychom chtěli navá‑
zat více spojení – nyní se tato problemati‑
ka řeší trochu jinak. V daném okrese, dej‑
me tomu v nymburském, jsou v okolních
obcích vietnamské prodejny standardně
vedené rodinami. Některá z nich, obvykle
to bývá třeba člověk s dobrou znalostí češ‑
tiny, připraví akci.
A pak se si dáte vědět…
Ano, organizátor na akci zve pomocí
vietnamských novin či sociálních sítí ostat‑
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Duc Minh Do (Mio) má jediný z rodiny české občanství. Narodil se 4. 2. 1992
v Benešově u Prahy. Po základní škole studoval ekonomické lyceum v Lysé
nad Labem. V letech 2012–2017 podnikal jako OSVČ, nyní je zaměstnancem
rodinné firmy.
Od roku 2014 je ženatý s Hien Thi Thu Vu (Helena), spolu mají dvě děti –
Minh Quan Do (Martin, 3 roky) a Minh Khang Do (Daniel, 5 měsíců). Žije
s rodiči, kterými jsou Manh Do Duc (Milan) a Khuong Thi Xuan Bui (Květa)
a mladší sestrou Anh Ngoc Do (Adélka, 9 let). Mezi jeho záliby patří rybaření,
cyklosport, poslech hudby a práce v domácnosti.

ní rodiny z okolí (či jejich zástupce). Před
tím si pronajme dostatečně veliký prostor,
zajistí živou nebo jinou hudbu a nechybí
pochopitelně ani občerstvení a další zába‑
va. Tak vlastně vzniká samostatná komu‑
nita, která ostatní sbližuje. Zároveň se roz‑
hodne o příspěvcích jednotlivých rodin na
další akce, které se naplánují, jako vánoč‑
ní den, Dětský den, Den žen. Ale plánují se
třeba i výlety pro celou rodinu – my jezdí‑
me každoročně do Prahy.
Zajímáte se o život ve Vietnamu?
Vcelku ano, hlavně kvůli odlišnému
způsobu života (náboženství, zvyky, tra‑
dice). Většina Vietnamců žijících v Česku
je původem ze severních oblastí a vyzná‑
vá buddhismus, zatímco na jihu převlá‑
dá křesťanství. Vietnamci jsou silně věřící
lidé, zvyky a tradice se striktně dodržují,
předávají se z generace na generaci.
Již jsem si všiml, že velmi hezky mluvíte
o rodičích…
V rodině převládá patriarchát neboli
všichni rodinní příslušníci respektují roz‑
hodnutí otce v ekonomických či v jiných
rodinných záležitostech. Každý člen rodi‑
ny by měl samozřejmě mít úctu ke starším
lidem, na to každý přísně hledí. Například
během společného jídla by měl nejmladší
člen (vyjma dětí do 5 let) popřát každému
zvlášť dobrou chuť v pořadí od nejstarší‑
ho k nejmladšímu. Při nalévání platí stej‑
né pravidlo, ale těch je mnohem víc…
Co další srovnání?
Každopádně porovnám‑li obě země, tak
v Česku je lepší dostupnost pracovních
možností a kvalitního vyššího studia. Rov‑
něž sociální a zdravotní problematika je
daleko lépe vyřešena. Ve Vietnamu se ne‑
platí poplatky sociální či zdravotní, tudíž si
každý musí našetřit sám na důchod a v pří‑
padě potřeby hradit plnou částku za lékař‑
ský úkon.

Známí, kteří Vietnam navštívili, si pochvalovali příznivé ceny…
Ano, ceny potravin, služeb a hotových
jídel tam jsou až čtyřnásobně nižší než
v Česku. Třeba taková známá nudlová po‑
lévka „pho“ vás vyjde na 25 000 dongů, či‑
li 25 Kč – u nás se za stejnou porci účtu‑
je 120 Kč.
Cestovatelé také ocení památky, histo‑
rické stavby z dob různých dynastií, zá‑
toku Ha Long Bay, proslulou skalnatým
útvarem v Tonkinském zálivu a spoustu
dalšího. Nicméně, to je tak všechno, co
potřebuji vědět o Vietnamu. Mé zájmy pa‑
tří především České republice, neustále se
učím a doplňují své nedostatky.
Rozhovor děláme v předvánočním čase,
jak vypadá Váš Štědrý den?
Ctíme české tradice a chceme to, čemu
se říká „duch Vánoc“ předávat našim dě‑
tem. Proto u nás nechybí nazdobený vá‑
noční stromeček a pod ním zabalené dár‑
ky, prostřený stůl se štědrovečerní večeří,
tedy s kapřím řízečkem a bramborovým
salátem (nikoli kupovaným, ale domácím,
dělaným maminkou). Samozřejmě rodin‑
né sledování pohádek a letos u nás nově
pečení vánočního cukroví. Navzdory mo‑
derním změnám chceme tyto české tradi‑
ce udržet.
Máte nějaký vysněný cíl, nebo jste takhle
spokojený?
Můžu říct, že jsem se vším vlastně nad
míru spokojený. Mým úspěchem je rodi‑
na a dalším úspěchem bude, až děti vyros‑
tou a budou vzdělané a soběstačné. Troš‑
ku doufám, i když jsem spíše skeptický, že
by mohly v obchodu pokračovat. Pokud se
ale rozhodnou jinak, budu je v jejich roz‑
hodnutí podporovat.
Rozhovor připravil
Jiří Rejsek

Sbor dobrovolných hasičů Rožďalovice

D

Hasiči si díky dotaci doplnili výbavu

íky dotaci z Ministerstva pro míst‑
ní rozvoj získané prostřednic‑
tvím MAS Svatojiřský les ve vý‑
ši 410 400 Kč si hasiči během podzimu
doplnili výbavu o šest vysílaček s exter‑
ním mikrofonem, nabíjecí světelný zdroj
s výsuvným stativem, hlubinné čerpa‑
dlo s výtlakem až 30 m, benzinovou elek‑

trocentrálu Heron se startovacím zaříze‑
ním a o cisternu na pitnou vodu o objemu
1,8 m3. Hasiči si dále pořídili za 26 000 Kč
podvalník na převoz nafukovacího člunu.
V pátek 18. září likvidovali hasiči obtíž‑
ný hmyz v ulici Čsl. legií. Začátkem prosin‑
ce proběhla kontrola funkčnosti hydrantů,
které byly následně označeny cedulkou.

SDH Rožďalovice vřele děkuje za spon‑
zorské dary panu Jasoni Renerovi a man‑
želům Radce a Tomáši Hojsákovým.
Řídící výbor SDH Rožďalovice také dě‑
kuje všem členům sboru za činnost v uply‑
nulém roce a čtenářům Rožďalovicka pře‑
je hodně štěstí a zdraví v roce 2021.
(red)
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D

o celorepublikové akce Ukliďme
Česko se zapojila i organizace
Bezkempu. Ta sdružuje lidi, kteří
chtějí jet na venkov a do přírody, s majite‑
li pozemků, kteří jim to umožní.
V rámci této akce byl pobyt 18. a 19. zá‑
ří na pozemcích bezplatný. Bezkempaři se
však museli zapojit do úklidu v okolí těch‑
to pozemků. Uklízelo se i v našem měs‑
tě. Farma U oslíků, manželů Novotných
v Podlužanech, se do této akce zapojila.
Ač to zpočátku vypadalo, že o akci nebu‑
de žádný zájem, na poslední chvíli (přes‑
něji řečeno ve čtvrtek v noci) se nahlásily
tři rodiny. V pátek večer přijely dva kara‑
vany a jedno obytné auto. Večer proběh‑
la blesková porada, na níž se domluvila
trasa. Úklidu se účastnilo osm dospělých,
šest dětí a dva oslíci. Proběhl po dvou čás‑
tečně oddělených trasách. Od Podlužan
přes Ledečky, Viničnou Lhotu a po stezce
Holské rybníky. Druhá skupina se oddělila
a šla po silnici na Zámostí a pak přes Rož‑
ďalovice zpět do Podlužan.
Přes určité zklamání organizátorů, že
odpadu nejsou objemové rekordy jako v ji‑
ných lokalitách, se podařilo nashromáž‑
dit cca 10 pytlů odpadu, který jsme třídi‑
li, a průběžně se ho po cestě zbavovali na
četných místech pro tříděný odpad. Takže
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Ukliďme Česko

výsledná hromada nevytříděného odpadu
téměř nestála za fotku. Co do statistiky, lze
říci, že PET lahve na tradičně čelních mís‑
tech podobných akcí vystřídaly plechovky
od nápojů, což je dlouhodobý trend.
I tím se potvrzuje, že kontejnery na od‑
pad kovový jsou potřebné, přestože je
někteří lidé zjevně ještě nezaregistrova‑

li. Celkově lze říci, že naše okolí je opro‑
ti jiným místům v republice ještě docela
čisté.
Závěrem bychom rádi poděkovali městu
Rožďalovice za poskytnutí prostředků na
úklid – rukavic a pytlů.
Verča a Ruda Novotní

Rožďalovice v kresbách Martina Sausage Dohnala

Mariánský sloup, 57x70 cm

Socha M. J. Husa, 57x70 cm

Ukřižovaný, 59x59 cm
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martin-sausage-dohnal.webnode.cz

Fara 2020 (druhá vlna), 60x50 cm

Kostel sv. Havla, 59x60 cm

Rajmanovo, 59x60 cm
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Knižní novinky v Městské knihovně
Jiří Hanibal: Alej smrti
Polistopadová éra byla pro mnohé obdobím euforického nadšení z pádu totalitního režimu a ze znovunabyté svobody. Jenže pro jiné to byla příhodná doba, jak se poměrně snadno dostat k pohádkovému
majetku, penězům a moci – zvlášť pokud se přitom neomezovali „slabostmi“, jako je slušnost, morálka či
svědomí, a naopak se neštítili při honbě za svými cíli sáhnout po jakýchkoliv prostředcích – včetně vraždy… Zkušený kriminalista Miroslav Voral a jeho mladý kolega Jiří Bálek postupně rozplétají hustou síť organizovaného zločinu kolem osoby podnikatele Tomáše Truhláře. Mají vůbec šanci dopadnout všechny
pachatele, když zločin a korupce prorůstají až do těch nejvyšších míst?

Angela Marsonsová: Mrtvé vzpomínky
Zničila jim život. Teď se oni chystají zničit ten její... Smrt mladého narkomana v bytě na sídlišti na první
pohled vypadá jako nešťastná náhoda, ale detektiv inspektorce Kim Stoneové do nejmenších podrobností připomene hrůznou událost z jejího dětství. Ačkoli si to zprvu nechce připustit, z dalšího nálezu mrtvol je jasné, že tentokrát Kim čelí vyšinutému vrahovi, který zná její traumata z minulosti a snaží se ji ranit tím nejhorším možným způsobem. A zdá se, že poslední na seznamu jeho obětí má být sama Kim.

Sabrina Jeffries: Jak se stát vévodkyní
Nejstarší syn vévodkyně Lydie, Grey, 5. vévoda z Greycourtu, byl v deseti letech kvůli otcově poslední vůli
odtržen od rodiny a vychováván strýcem, který se ho pokusil připravit o majetek. Grey proto nikomu nevěří, zvlášť ne sestřenicí svého nevlastního bratra, Beatrici Wolfové, která je ještě ke všemu i se svým bratrem Joshuou v podezření, že se podílela na smrti Greyova nevlastního otce. Přemůže náklonnost, kterou k ní cítí, Greyovu nedůvěru a vzkřísí jeho vyschlé srdce? Série Dynastie vévodů.

Liz Trenow: Láska a válka
Červenec roku 1919. První světová válka skončila. Zpustošená oblast Flander poblíž Ypry už není domovem vojáků, ale hloučků turistů. Kontroverzní turismus nyní přivádí na bojiště plné autobusy lidí, kteří
chtějí vidět na vlastní oči, kde jejich milovaní padli a zemřeli. Do hotelu de la Paix ve vesničce Poperinghe
přijíždějí tři ženy, aby se dozvěděly něco víc o mužích, které milovaly a které ztratily. Ruby, teprve jednadvacetiletá plachá Angličanka, hledá manželův hrob. Alice je sice jen o málo starší, ale překypuje sebedůvěrou. Přijela až z Ameriky, přesvědčená, že její bratr stále žije a zůstává ve Francii. A Martha se synem
Ottem nejsou tak úplně těmi, za koho se vydávají…

Táňa Keleová-Vasilková: Rodinné klubko
V každé rodině to vře a klokotá… láskou, ale i situacemi, které přináší sám život. Rodina je jako klubko.
Klubko svázané láskou, co narůstá s přibývajícími společnými roky, prožitými událostmi, co skrývá malá i větší tajemství, bolesti i prohry. Platí to i pro rodinu Sáry a Vlada. Jejich klubko je velké, protože mají
čtyři děti a pořád se u nich něco děje. Ale co když se klubko naruší? Co potom?
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Knižní novinky v Městské knihovně
Sandra Brown: Střemhlavý pád
Když Rye, zkušený pilot, dosedne na zem po zásahu laserem, ukáže se, že s černou schránkou, kterou
měl narychlo dopravit zákazníkovi, jsou spjaté velmi podivné okolnosti. Stejně jako s velmi půvabnou
mladou lékařkou Brynn, odhodlanou podat pacientovi zatím neschválený lék na závažnou nemoc. S ní
se Rye překvapivě seznámí ihned po havárii a při následujících dramatických událostech ti dva přes veškerou nedůvěru stěží odolávají vzájemné přitažlivosti…

Evžen Boček: Aristokratka u královského dvora
Již v pátém dílu ze série mimořádně úspěšných humoristických románů o "poslední aristokratce" mimo
jiné dojde k následujícím událostem: Marie Kostková se rozzuří na Maxe Launa, zorganizuje výpravu do
Nizozemského království, dostane briliantové šperky nesmírné hodnoty, objeví v sobě vášeň pro nakupování, v doprovodu své matky a paní Tiché odletí do Haagu, kde se setká s královnou Beatrix, omylem
navštíví obchod s marihuanou, zažije oslnivý úspěch na recepci v královském paláci a potká sympatického mladého muže. Paní Tichá poprvé poletí letadlem a Jejímu Veličenstvu Beatrix se při audienci představí jako "nějaká Tichá." ViVien hraběnka Kostková zastaví přísun Prozacu a dočká se ocenění jako dvojnice
princezny Diany. Zámecký zahradník překoná úzkost ze smrti a začne toužit po lásce.

Anne Jacobsová: Kavárna U Anděla
Wiesbaden, rok 1951 Kavárnu U Anděla čekají bouřlivé časy. Hned vedle tradiční kavárny rodiny Kochových vzbudí pozornost jeden konkurent se smyslem pro modernost. Zatímco se Hilda Kochová zoufale
snaží přesvědčit své rodiče o tom, že je třeba kavárnu modernizovat, je ohrožena i její těžce vydobytá láska. Se štěstím obou jejích bratrů to není o nic lepší: Wilhelm, obdivovaný ženami, se zaplétá do povrchních milostných hrátek, přičemž jeho srdce touží po ženě, která je pro něho nedosažitelná. A jeho starší bratr August se navíc po svém návratu z ruského válečného zajetí zamiluje do mladé Rusky, aniž tuší,
že jeho volba hrozí rozštěpit rodinu… Druhý díl strhujícího příběhu jedné kavárenské dynastie v proměnách 20. století.

Lesley Kara: Kdo o tom ví?
Astrid Phelpsové je dvaatřicet a po letech, kdy se ne zcela úspěšně živila jako scénografka, se snaží začít
znovu – a především vypořádat se závislostí na alkoholu, která ji už o dost připravila. I když by si to všechno představovala úplně jinak, nastěhuje se po návratu z londýnské léčebny ke své střízlivé, bohabojné matce v poklidném přímořském městečku Flinstead. Když se seznámí se sympatickým mladíkem Joshem, zdá
se, že i ona možná dostane novou šanci. Všechno ale není tak růžové, jak by mohlo vypadat, protože někdo ví o jejím dřívějším životě víc, než by si přála, a chce, aby zaplatila za své hříchy. Kdo by ale mohl znát
její nejtemnější tajemství?

Alex Lake: Když Anna zmizela
Každý se občas opozdí. Jednou kvůli dopravě, jindy se třeba zdržíte v práci. Většinou z toho nic není, ale
pak se jednoho dne všechno zhroutí. Máte zpoždění, vybitý mobil, a když dorazíte do školky, vaše dítě
už tam není. Chvilku si myslíte, že ho vyzvedl někdo z rodiny. Nebo si je možná vzala domů nějaká z maminek. Jenže za chvíli je jasné, že vaše dítě prostě není k nalezení. Někdo jej unesl a vám nezbývá než
čekat. A čekat. A vaše zoufalství pořád narůstá… Tajemný britský autor detektivních thrillerů Alex Lake
(jméno je pseudonym) přichází s dechberoucím příběhem o matce, jejíž dítě se jednoho dne náhle ztratí ze školky. Nikdo nic neviděl, novináři tuší snadnou kořist a zbytek rodiny není Julii zrovna oporou. Pětiletá Anna se pohřešuje už týden a doposud se neobjevila jediná stopa. Existuje ještě naděje? A co když
je ještě horší než temná jistota?
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Rožďalovice dříve a nyní

Letecký snímek města z 5. června 2015 (archiv města Rožďalovice)

Letecký snímek města z 18. května 2020, fotografoval Tomáš Hora (archiv města Rožďalovice)
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