PAMĚTNÍ

OBCE

KNIHA

VIDICE

Tato pamětní kniha má 300 (tři sta) stran1

Ve Vidicích dne

kronikář

kulaté razítko obce Vidice

starosta

Pro obec Vidice nebyla dochována kronika a proto bych se v kronice nově založené ráda
vrátila k historii nejen této obce, ale i obcí Karlov, Tuchotice, Nová Lhota a Roztěž. Tyto
obce tvoří tři katastrální celky a všechny náleží pod úřad Vidice.
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300 rukopisných stran
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Historickou minulost čerpám z knihy „Kutnohorsko“.

VIDICE

Původ
Jméno Vidice bylo odvozováno jednak od „Vidíka“ – ten, který dobře vidí a jednak
od křestního jména „Vít“, pak by se obec jmenovala Vitice, jak ji lidé v minulé době
nazývali. Ve všech dochovaných písemných památkách je ale psáno Vidice.
Poloha
Obec Vidice se rozkládá v průměrné výšce 424 m n.m. Vidice měly v této době (r. 1912) 42
domů a 231 obyvatel, vesměs náboženství katolického. Nejstarší rodiny, které zde žijí přes
200 let, byly Martinkova, Krtilova, Francova, Jirsova a Sahulkova. Rodiny Krtilova, Jirsova
a Sahulkova zde žijí i dnes.
Náves
Domy byly rozestaveny po obou stranách silnice a tvoří nepravidelnou náves. Na návsi je
rybníček, u kterého stojí na vyvýšeném místě filiální kostel sv. Mikuláše spolu se starou
stoletou lípou, nyní již chráněnou památkovým úřadem.
Obyvatelstvo se dříve živilo výhradně hospodářstvím, chovem dobytka a nádenictvím.
Majetkem obce Vidice byl domek, hasičská kolna a váha. Obec vlastnila 49ha 36 a 17m2
polí, luk, lesů a pastvin.
Škola
Do r. 1810 patřily Vidice školou do Malešova. V témže roce byla povolena škola
v Tuchoticích a Vidice přešly sem.
Nyní dojíždějí děti z Vidic a ostatních obcí opět do Malešova.
Kostel
Vidický filiální kostel je velmi starého původu. Byl založen r. 1383 a nově přestavěn r.
1853. Rok 1383 není doložen a proto postrádá historickou věrohodnost.
Chrám je slohu copového, presbytář je žebrovitě goticky sklenutá a strop je v obdélníkové
lodi rákosový.
Hlavní oltář nemá vysokou hodnotu. Z kúru jdou schody na věž. Za oltářem je ve staré
truhle kostelní nádobí. Zámek od truhly byl darován roku 1895 arch. muzeu „Vocel“ v Kutné
Hoře. Mezi kostelním nádobím byl před lety starobylý kalich litý z dukátového zlata s nápisem
„Zikmund Kozelka z Riezenfelsu“. Kalich daroval roku 1648 kostelu švédský vojín z radosti,
že našel v Čechách náhodou kostel, zasvěcený svému patronu Mikuláši.
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Kolem kostela se rozkládá hřbitov. V severozápadním rohu stojí jednoduchá kamenná
zvonice, v níž jsou zavěšeny dva zvony.
Zvony
Zvon menší je hladký a kolem koruny má nápis velkou kurzívou:
ANNO DOMINI MCCCCLXXXIX HAEC CAMPANA FUSA EST AD HONOREM DEI PER
MAGISTRUM ANDREAM PACZEK ( PTÁČEK).
Zvon větší má průměr 85cm, výšku 65 cm a váží 17 centnýřů. Zvon má překrásný hlas a po
umělecké stránce je převzácnou památkou staročeského umění.
Popis
Na jižní straně je reliéf sv. Mikuláše a pod ním je reliéf sv. Martina, žebráka sedícího na
zemi, znak s orlicí a korunovaným písmenem R a znak Tomáše Konváře z Hory Kutné. U
kolen reliéfu sv. Mikuláše začíná na plášti zvonu nápis majuskulí
vpravo:
vlevo:
LETA PANIE. 1.5.
.9.9 SLIT VDIE LAN GEST. ZWON
TENTO.KE CZTI A
K CHWALE PANU
BOHU WSSEMOHOVCZI MU.SKRZE TOMASSE
KONWARZE NA HORACH
KUTNACH DO
WSI WIDICZ KOSTEL V
ZALAOZENI SWATE
HO MIKULASSE ZA SPRA WOWANI UROZENEHO PANA MARTINA WILHAMA Z WU STANOVA TOHO CSASU HEYTMANA NA MALESSOWIE.

Pod tímto nápisem je reliéf sv. Martina na koni a slova:
SWATI MARTIN
MARTIN WILHAM Z WUSTANOVA
Severní strana má vystouplý reliéf „Kristus na kříži“, který nad plochu pláště silně vyniká.
Po pravém i levém boku je nápis:
vpravo:
KRISTUS UM
CHI
WSTAL ZM
OSPRAWEDL

vlevo:
RZEL ZA HRZI NASSE
RTWICH PRO
NIENI NASSE.
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Pod tímto nápisem jsou antikvou psané podpisy domácích sousedů.
Po pravé straně:
DANIEL KRCZMARZ, SSIMACZEK RICHRARZ,
Po levé straně:
SSIMA ANTOSS TOHO SZASU KOSTELNICLI.
Reliéf sv. Martina je překrásně modelován. Sv. Martin sedí na koni a přetíná palachem
plášť, aby ho podal sedícímu žebráku.
Reliéf sv. biskupa Mikuláše, patrona kostela vidického označuje bezvousá osoba opatřená
myrtou a berlou.
Pod reliéfem je orlice s korunovaným R. Spodní část zvonce je roubena věncem ornamentů
z lupenů akantových a u nohou Krista Pána leží umrlčí hlava.
Vrchní část je krášlena dvěma pásy. V prvním je andělský sbor a druhý je vyplněn opět
ornamenty.
Polychromie
Zvláštností zvonu je polychromie, kterou nesou všechny záhyby šatů jednotlivých částí
znaků. Polychromie a zažloutlý nápis o kostelnících vidických činí zvon vzácností.

Dávná minulost
V písemných památkách je známo, že ve XIV. a XV. století drželi ves zbohatlí měštěnínové
Kutnohorští. Koncem XV. století se stává držitelem Vidic Bartoš z Prachňan. Roku 1567 byly
Vidice v držení Adama Hrabaně z Přerubenic. Následně byly Vidice ponechány jako zástava
synům pana Voděradského a poté postoupeny Berkům.
Později Václav Okrouhlický připojil Vidice k Suchdolu a ty pak přešly pod panství
Malešov.
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KARLOV
Původ jména
Karlov je asi nejmladší obec kutnohorského okresu. Jméno osady vzniklo od svého
zakladatele Karla Kuchyňky, mlynáře z Karlova mlýna u Malešova, který vystavěl na
Doubravě první dům.
Druhé jméno – Doubrava se ujalo po občině a dubovém lese, který se prostíral po trati
polní, zvané na „Doubravě“.
Karlov měl v době 1912 šestnáct domů s 75 obyvateli.
Poloha
Rozkládá se na jižní straně vrchu Vysoká, asi 400 m n.m. po obou stranách silnice
malešovskodobřeňské a pečkočestínské. Náves zde není, tu tvoří silnice. Lid se zde živil
rolnictvím. Děti chodily do školy suchdolské, později po vystavění školy v Tuchoticích přešly
sem.
Farou, poštou a četnickou stanicí náležel Karlov do Suchdola, telegrafickou stanicí a
lékařským obvodem do Malešova.
Dávná minulost
U křižovatky, kde stával hostinec Mrňákův č. 13, byl postaven velký dřevěný kříž, který
připomínal dobu husitských bouří, kdy zde byl zavražděn farář vysocký od náboženských
fanatiků.
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TUCHOTICE
Tuchotice jsou osada starší, ale její rozvoj spadá do doby rozkvětu a slávy dolů
kutnohorských.
Obec leží asi 400m nad mořem jihozápadně od Kutné Hory. V roce 1912 mívala obec 34
domů s 192 obyvateli, vesměs katolického náboženství. Nejstarší rodiny jsou Štolbova a
Pokorných.
Domy jsou rozestavěny různě kolem návsi. Domy byly kryty většinou doškami, jen některé
taškami a břidlicí.
Potůčky
Tuchotická kotlina dávala vznik několika pramenům a studánkám. Ty pak vtékaly do
náhonu Vrchlice. Například potůček „Vejvaninka“, který vznikal ve strži porostlé křovím a
travou, protékal údolím až ke mlýnu Rabštejnce a zde vtékal do Vrchlice.
Rybníky
Rybníků zde bývalo také mnoho, např. Hořejší, Dolejší a Malý Tuchotický rybník. Jsou
proměněny v pole.
Studánky
V okolí a též i v samotných Tuchoticích bývalo mnoho studánek, např. Svěcená u cesty
roztěžšké a studánka na panských lukách u Karlova. Čtyři studánky byly ve vsi.
Poloha
Osada Tuchotice se rozkládá v kotlině a kolem ní vystupují vyvýšeniny: U Sloupu 428m,
Skalka 423m, nad Mokří a Šedivousek. Prorvy, které se podobají údolím jsou „Červinka“
k Roztěži a „Vejvanina“ .
Hlavní živností obyvatelstva bylo polní hospodářství.
Řemesla
Řemeslníci, kteří zde bývali usazeni byli: obuvník, krejčí, kovář a kolář.
Škola
Do r. 1810 náležela osada Tuchotice školou do Suchdola. V témže roce zde byla založena
škola soukromá. Deset let se vyučovalo po číslech. Šestnáct roků propůjčoval zdejší rychtář
V. Štolba svůj dům č. p. 21 za školu. Později, když už dále nechtěl místnosti škole půjčovat,
začalo se uvažovat na stavbu školy nové.
O stavbu školy byly vedeny spory, neboť každá obec chtěla školu míti doma. Bylo
rozhodnuto, že obec, které bude škola přiřknuta, ponese polovici celého nákladu. Roku 1836
Vys. gubernium přiřklo jednotřídní školu Tuchoticům. Roku 1852 byla k Tuchoticům
přiškolena obec Mezholezy. V roce 1875 byl počet dětí 130 a bylo nařízeno rozšířit školu o
druhou třídu. Nakonec, roku 1883, byly Mezholezy přiděleny školou do Miskovic.
Spor o školu
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Roku 1894 začal místní školní rada jednat o rozšíření školy s patřičnými úřady, ale opět
vyvstal spor, tentokrát s obcí Vidice, která si chtěla vystavět doma jednotřídní školu. Spor byl
veden 4 roky a nakonec bylo rozhodnuto v neprospěch Vidic.
Roku 1899 bylo povoleno rozšířit školu v Tuchoticích. Na školu starou bylo postaveno
poschodí a ještě téhož roku se začalo v obou třídách vyučovat.
Zvonička
Na škole byla zvonička a učitel byl zároveň zvoníkem. Po přestavbě školy byla pro zvonek
vystavěna nová kaplička na návsi.
Dávná minulost
Tam, kde dnes stojí dům č.p. 27 stávala za dávných dob tvrz. Říkávalo se zde „na hradě“,
„na valech“. Bývaly zde patrně příkopy. Kdy však byl hrad nebo tvrz založen nelze říci a ani
kdy zanikl.
Poddanstvím i robotou náležely Tuchotice z části do Suchdola a z části do Malešova. Od
roku 1848 byli sedláci svobodní.
Tuchotice náležely farou do Suchdola, poštou do Miskovic, telegrafní stanicí a zdravotním
obvodem do Malešova.
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NOVÁ LHOTA
Osada leží západně od Malešova, při silnici malešovskodobřeňské a při silnici
bylanskoroztěžské na výšině 375 m nad mořem.
Ve starších listinách ji nalezneme pod jménem Horní Lhota. V letech 1912 měla 11 domů
s 57 obyvateli.
Obyvatelstvo se živilo nádenictvím, rolnictvím a chovem dobytka. Nejstarší rodinou zde
byla rodina Novákova.
Pod Lhotou na Vrchlici stával mlýn Karlov a na silnici u vsi hostinec Lipsko (Lajpcik).
Nová Lhota byla založena v 17. století.
Hostinec Lajpcik
Lipsko (Lajpcik) – tento starobylý hostinec má č.p. 8 a náleží k Nové Lhotě. Původ
hostince sahal až do bitvy napoleonské u Lipska. Byl vystavěn roku 1813 a na památku bitvy
u Lipska obdržel jméno. Prvním majitelem byl kovář, který zde provozoval své řemeslo.
Roku 1864 byl kovárna zrušena.

STARÁ

LHOTA

Poloha
Jihozápadně od Malešova se po obou stranách Vrchlice nacházela osada Stará Lhota,
nebo-li Lhota Dolní.
Stávalo zde roku 1912 osmnáct domů s 96 obyvateli. Domy netvořily žádnou náves. Byly
kryty došky, pouze mlýn, který stával ve vsi byl kryt taškami (od vyhoření roku 1898).
Původ jména
Původ jména těchto obcí není přesně znám. Osadníci, kteří se usazovali na některém místě
vykazovaném vrchností si vymínili, aby jejich domy byly na jistou dobu nebo lhůtu
osvobozeny od poplatků a proto byly osady Lhotami, Lhůtami, Lhotkami pojmenovány. Podle
tohoto zvyku byly zřejmě založeny i obě zdejší osady.
Obě Lhoty patřily k obci roztěžské, školou, poštou, telegrafní, četnickou stanicí a
zdravotním obvodem náležely do Malešova.
Farou patřily na Bykáň.
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Vodní dílo Vrchlice
V řečišti Vrchlice ležely ohromné rulové balvany.
Harmonogram výstavby
V roce 1966 byla zahájena výstavba vodního díla Vrchlice. Zahájení výstavby bylo podle
harmonogramu stanoveno na 1.4.1966, ukončení na 31.3.1969.
Počátek betonáže hráze byl stanoven na 1.3.1968.
Zahájení provozu na náhradní silnici Malešov – Roztěž na 1.4.1968 a napouštění nádrže
na 1.4.1969.
Skutečný průběh výstavby
Skutečný průběh výstavby byl ovlivněn geologickými poměry, které si vyžádaly další
průzkum a posouzení. Na základě zjištění nových modulů byla omezena betonáž a provedeno
statické přešetření podle nových hodnot. Betonáž byla dokončena v říjnu 1969 a v dubnu
1970 byla klenba zmonolitněna. Zkušební provoz byl zahájen 31.7.1970.
Doba výstavby přehrady trvala 57 měsíců a trvalý provoz byl zahájen 1.4.1973.
Stará Lhota byla tedy zatopena a s ní i celé vrchlické údolí.

ROZTĚŽ
Roztěž se rozkládá na výšině 386 m n.m. po obou stranách silnice roztěžskoalbrechtické.
Kolem roku 1910 zde stávalo 26 domů s 159 obyvateli náboženství katolického.
Nejstaršími rodinami, které zde žily a žijí dodnes jsou rodiny: Benešova, Drahokoupilova
a Dytrychova.
Původ jména
Jméno obce je odvozeno od slova roztěžiti, rozdírati, rozervati a také tomu odpovídá
vzezření okolní krajiny: rokle, výmoly, strže.
Prameny
Všechny vodní prameny se sváděly do rybníčku Jordánku. Odtud jako potůček stékala
voda pod ves k Lázním, kde se spojila s větším potokem Roztěžským a u Karlova mlýna vtéká
do mlýnského náhonu Vrchlice.
Dávná minulost
Ves Roztěž bývala nejspíš sídlem dvou vladyků. Ješka s manželkou Přibou a Ryntara
z Roztěže. Ve století XVI. patřila Roztěž k Malešovu. Posledním pánem byl svobodný pán
Karel z Dalberku.
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V Roztěži byl lesní úřad pro panství malešovské.
Na nejvyšším vrcholku stávala již v dávném věku dřevěná tvrz, která zanikla beze stopy.
Na témže místě dal postavil rytíř Bohuslav z Košic hrad, který byl pojmenován „Hrad na
Strži“. Od tohoto názvu bylo odvozeno jméno obce, která byla pod hradem založena.
Majitelé zámku
Hrabě Jan Špork zde postavil roku 1669 pohodlný lovecký zámek a jeho následník Bedřich
pán z Dalberku roku 1927 -30 dal zámek upravit pro své pohodlí. Po smrti Bedřicha, Karel
z Dalberku lovecký zámek upravil a rozšířil.
Nová podoba zámku
Zámek se stal komfortně zařízeným sídlem s ústředním topením, vodovodem a elektrickým
světlem. Byl spojen telefonem s ústřední kanceláří se všemi dvory a hovornami velkostatku.
Popis zámku
Přízemí zámku bylo zřízeno pro služebnictvo a kuchyně, první poschodí obýval majitel a
druhé sloužilo za příbytek hostům. V zámku byly prostorné sklepy, krásné schodiště, 39
pokojů, 2 kuchyně a 12 komor.
Za zámkem bývaly hospodářské budovy: byty kočů, strojní prádelna se sušárnou, kůlny na
kočáry atd.
Kolem zámku je upravený park. Pod zámkem je zelinářská zahrada a skleníky.
Současnost zámku
Současným majitelem zámku byl do září 1991 Český svaz novinářů a nyní se jím staly
Hotelové služby, a.s. Praha.
Kaplička
Během 18. století zde byla postavena dřevěná kaplička. Lid se zde zastavoval u studánky a
obrazu Panny Marie, který zde byl zavěšen na stromu.
Pověst
Dle ústního podání se zde zjevila cestujícím Bohorodička s Ježíškem na rukou. Toto místo
se stalo útočištěm zbožného lidu. Byla zde tedy postavena dřevěná kaplička, do které byl dán
obraz Bohorodičky.
Historie kapličky
Kaplička časem zchátrala, ale lidé sem stále docházeli. Byly konány sbírky, z nichž roku
1819 byla zbudována okrouhlá kaple, ke které byla přistavěna loď.
Roku 1830 vysvětil kapli hrabě Coudenhoven.
Lázně
V údolíčku byl postaven v tu dobu hostinec ze dřeva a časem i železité lázně, též dřevěné.
Roku 1825 byly strženy a postaveny z kamene a cihel. Lázně měly 8 pokojíků, stejný počet
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lázeňských komůrek a sál. Dnes se zachoval pouze kostelík a hostinec pro výletníky. Rád zde
pobýval i mistr Vrchlický.

Historie jednotlivých obcí a osad byla jistě velmi zajímavá.
Dále již budu pozornost věnovat podrobněji letům 90. s letmým ohlédnutím na léta
předešlá,
budou-li k dispozici potřebné zdroje a materiály.

50. léta
Ve všech obcích proběhlo v 50. letech rozorání mezí.
JZD Roztěž
Roztěž se stala prvním družstvem na Kutnohorsku, kde byly rozorány meze: Do
vznikajícího družstva vstoupili i vlastníci roztěžského dvora. JZD zde bylo založeno
23.5.1950.
JZD Vidice
JZD Vidice bylo založeno 12.9.1952. Meze byly rozorány během roku 1954, kdy se ve
Vidicích utvořilo středisko STS- strojní traktorová stanice.
Do JZD vstoupili všichni drobní a střední rolníci najednou. Dobytek byl odveden po
Novém roce. Dojnice byly ustájeny u Burešů, Kosinů, Šmejkalů a Kuželů. V obci bylo 13 párů
koní, s nimiž se prováděly veškeré práce.
JZD Tuchotice
JZD Tuchotice bylo založeno 1.10.1952. Podzimní práce byly ještě prováděny soukromě.
Pro jarní osev byl každý člen povinen odevzdat osivo tak, aby byla kryta plánovaná plocha
jarního setí. Kromě toho se každý člen zavázal předat družstvu plánované stavy zvířat.
V šedesátých letech bylo připravováno sloučení jednotlivě hospodařících zemědělských
družstev Vidice, Tuchotice-Karlov, Roztěž. Toto slučování probíhalo s rozpaky, ne všichni
souhlasili se spojením do většího celku. Nakonec ke sloučení došlo 9.6.1960. Je třeba říci, že
toto vidické družstvo si vedlo velice dobře, poskytovalo půjčky, byl zde vybudován polní
mlat, kanceláře s bytovkou a řada zemědělských budov.
JZD „Družba“ Suchdol
1.1.1974 došlo k vytvoření jednoho ekonomického celku JZD „Družba“ Suchdol. Toto
sloučení asi nebylo šťastným řešením. Řada starších lidí ráda vzpomíná na samostatné
hospodaření JZD Vidice.
Následky
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Neblahé dopady jsou patrné na samotných Vidicích a zchátralých budovách, které si JZD
Suchdol drží ve svém vlastnictví, ale kterým není věnována žádná pozornost, týkající se jejich
údržby. Škoda je také cest, které byly zaorány. Družstva jistě přinesla usnadnění práce pro
lidi, ale na druhé straně si vyžádala daň v podobě zchátralých hospodářských stavení, které
nalezneme ve všech obcích náležejících pod úřad Vidice.
70. léta
Bývalá předsedkyně MNV, paní Alena Procházková (v letech 1986 – 1990) požádala, aby
do kroniky obce byl proveden zápis, který by alespoň zčásti informoval občany o životě v obci
zejména za toto poslední volební období. V tomto období se totiž projevila značná aktivita
občanů v plnění volebního programu a bylo by velmi nespravedlivé, aby se v kronice do
budoucna nedochovaly žádné záznamy z dřívějšího období.
Do roku 1986 byl předsedou Místního národního výboru ve Vidicích pan Jaroslav Pružina
z Vidic č.p. 5. Pan Pružina tuto funkci zastával asi od roku 1966, předtím byl agronomem
JZD Vidice.
V těchto letech se v obci například provedly rekonstrukce místních komunikací – byl
zhotoven asfaltový povrch, zejména v Tuchoticích a ve Vidicích. Ve všech obcích byly
vybudovány autobusové čekárny.
Dům požárníků
V obci Tuchotice se za velkého přispění Sboru požární ochrany ze starého stavení
rekonstrukcí vybudoval dům požárníků. Dům požárníků byl zařízen celkovým nákladem 160
tisíc Kč. Členové SPO i někteří občané odpracovali zdarma asi 2200 hodin. Vzhled domu
požárníků přispěl i ke vzhledu obce Tuchotice a navíc pěknou klubovnu v tomto domě později
využívali nejenom členové požárního sboru, ale i Český svaz žen i Místní národní výbor.
Aktivita
V této obci byl též aktivní občanský výbor, který má zásluhu na velmi pěkném vzhledu
návsi v obci, kde byla provedena parková úprava.
V 70. letech byl v Tuchoticích též velmi aktivní Svaz mládeže, který měl svoji klubovnu
v čp. 14, kde mladí lidé prováděli rekonstrukce tohoto starého stavení za finančního přispění
MNV.
V pozdějších letech však mladší generace nebyla již tak aktivní a zájem o klubovnu upadal.
Rekonstrukce nebyly dokončeny a tak MNV toto stavení prodal.
70. – 80. léta ve Vidicích
Místní národní výbor prodal asi v letech 1965 obecní domek ve Vidicích čp. 3. Domek byl
prodán po dohodě s místním JZD ve Vidicích, které potřebovalo byt pro svého člena a úřadu
byly poskytnuty prostory v bývalém dvoře ve Vidicích u Kuželů.

12

V roce 1974 provedlo JZD rekonstrukci čp. 21 ve Vidicích a kanceláře MNV byly
přemístěny do této budovy, kde tehdy bylo středisko rostlinné výroby JZD Suchdol – v roce
1974 došlo totiž ke sloučení JZD Vidice s JZD Suchdol.
V roce 1977 bylo toto středisko zrušeno, později došlo i ke zrušení opravárenské dílny ve
dvoře u Kuželů – opravy se zde prováděly pouze příležitostně a zejména v zimním období.
Dopady změn
Dá se říci, že těmito změnami v organizaci zemědělského družstva došlo k tomu, že
v našich obcích bývala venkovská stavení, která dříve využívalo JZD chátrají, což pěknému
vzhledu obcí nepřispívá. Jedná se zejména o Vidice a Roztěž.
Aktivita
Asi v roce 1972 byl ve Vidicích založen Český svaz žen, který byl založen hlavně zásluhou
paní Zdeny Vokolkové z Tuchotic, která po několik let byla předsedkyní tohoto svazu. Má
rovněž velkou zásluhu na ustanovení Sboru pro občanské záležitosti. Jak Český svaz žen, tak i
Sbor pro občanské záležitosti pořádaly velmi zdařilé akce. Na příklad – vítání občánků, které
bylo uskutečňováno v důstojných prostorách zámku v Roztěži. Tehdejší majitel zámku – Český
svaz novinářů, vyšel těmto akcím ochotně vstříc. Vítání občánků bylo vždy velmi pečlivě
připraveno paní Vokolkovou, která s dětmi vždy nacvičila pásmo básniček.
Svaz žen
Český svaz žen byl v dřívějších letech rovněž aktivní, byly pořádány zájezdy pro děti,
mikulášské nadílky, oslavy Mezinárodního dne žen, maškarní plesy, zájezdy pro členky svazu i
pro ostatní ženy ve vsi. Ženy se podílely i na zlepšování vzhledu obce – úklid, výsadby keřů,
květin, úklid autobusových čekáren, péče o nástěnky apod.

Tímto by bylo vyčerpáno období do roku 1986.
Tajemníkem MNV byl v tomto období ponejvíce pan František Pross z Vidic, čp. 43. Kratší
období tuto funkci vykonávali ještě pan Josef Šourek ml. z Karlova čp. 8 a pan Jaromír Štolba
z Roztěže čp. 24. Hospodářem MNV byl do roku 1972 pan František Vekrbauer z Vidic čp. 2,
do roku 1978 paní Alena Procházková z Vidic čp. 18 a do roku 1991 pan Pavel Mareček
z Vidic čp. 13.
Spory o sloučení
Vzhledem k tomu, že pan Pružina, který byl dlouholetým předsedou MNV ve Vidicích
nemohl tuto funkci již dále zastávat pro zhoršení zdravotního stavu, uvažovalo se v roce 1985
o tom, že dojde ke sloučení obcí buď s MNV Malešov anebo s MNV Suchdol. Na veřejných
schůzích, které se tehdy konaly a které byly dosti bouřlivé, se občané vyjádřili k tomu, že si
nepřejí zejména sloučení s MNV Suchdol. Bylo tedy rozhodnuto, že MNV ve Vidicích zůstane.
Zprvu byly obavy, že bude málo lidí, kteří budou ochotni kandidovat na poslance do MNV a
že se nedá dohromady ani rada MNV. Obavy byly zbytečné, potřebný počet poslanců, který
tehdy byl předepsán, a to 17, se podařilo lehce zajistit.
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Volby 1986
Poslanci byli ve volbách v roce 1986 zvoleni tito občané:
Drahokoupilová Jiřina z Roztěže
Kmoch František z Vidic
Krtil Jan z Vidic
Krtil František z Roztěže
Nekola Josef z Vidic
Marečková Helena z Vidic
Opasek Zdeněk z Roztěže
Řeháková Helena z Vidic
Šourková Miloslava z Karlova
Procházka Miroslav z Tuchotic
Procházková Alena z Vidic
Pross František z Vidic
Veselý Miroslav z Tuchotic
Vebr Milan z Tuchotic
Vávrová Jarmila z Roztěže
Vokolková Eva z Tuchotic
Zima Josef z Karlova
Rada MNV
Na ustavujícím plenárním zasedání byli za členy rady MNV ve Vidicích zvoleni:
Procházková Alena
Procházka Miroslav
Pross František
Kmoch František
Opasek Zdeněk
Veselý Miroslav
Zima Josef
Řeháková Helena
Šourková Miloslava

předsedkyně (a předsedkyně komise pro obchod a zásobování)
místopředseda
tajemník (a předseda komise pro ochranu veřejného pořádku)
člen rady
člen rady (a předseda komise stavební)
člen rady
člen rady (a předseda občanského výboru v Tuchoticích)
člen rady (a předsedkyně komise kulturní a sociální)
člen rady (a předsedkyně komise finanční)

Sbor pro občanské záležitost
Dále byl ustaven Sbor pro občanské záležitosti:
Miloš Mysliveček z Tuchotic - předseda
členové - Zdeněk Sahulka z Vidic
Helena Kmochová z Vidic
Alena Zimová z Karlova
Jarmila Vávrová z Roztěže
František Krtil z Roztěže
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Volební program
MNV v tomto složení převzal úkoly, které mu byly na volební období 1986 – 1990 určeny
volebním programem. Sestavení volebního programu bylo z větší části záležitostí ještě
předcházející rady MNV.
Volební program obsahoval splnění značných úkolů, protože se do něho prolínalo
množství nesplněných úkolů z předcházejících období – například odbahnění rybníků
v Roztěži a na Karlově byly předmětem dlouholetých jednání na plenárních zasedáních a na
veřejných schůzích, ale i některé další úkoly.
Úprava rybníčků v Roztěži
Zejména zpočátku tohoto volebního období byla velmi dobrá aktivita jak poslanců, tak i
občanů a některých organizací jako např. Svazu žen, Sboru pro občanské záležitosti.
Hned zpočátku došlo tedy konečně k odbahnění rybníčku v Roztěži u čp. 6, který zároveň
slouží jako požární nádrž. Odbahnění bylo provedeno mechanizací JZD Suchdol, které
poskytlo za finanční úhradu nakladač a traktory na odvoz bahna.
Bylo zde však zapotřebí ještě provést další úpravy, vyzdění hráze a zhotovení zábradlí.
Mnoho brigádnických hodin zde odpracovali členové Sboru požární ochrany z Roztěže pod
vedením pana Opaska z Roztěže čp. 8. Práce nebyly nijak jednoduché. Byly potíže zejména
při betonovacích pracích a později obavy, že v zimním období dojde k dalšímu sesunu betonu,
ale nakonec vše dobře dopadlo.
Úpravy rybníčku v Tuchoticích
Na rybníku v Tuchoticích, který rovněž slouží jako požární nádrž, se prováděla údržba,
kterou organizoval Svaz rybářů, který měl uzavřenou dohodu s MNV na užívání rybníka. Byla
provedena oprava poškozené hráze a výpustě z rybníka.
Rybníček na Karlově
Rybníček na Karlově se po mnoha letech sporů dočkal též odbahnění již k závěru
volebního období. Tyto práce provedla Strojní traktorová stanice z Uhlířských Janovic.
Oprava školy
Několik let již měl MNV zakoupena okna pro výměnu starých oken v bývalé školní budově
v Tuchoticích. Toto se podařilo provést již v roce 1986. Po značném úsilí byli pro tuto práci
získáni pracovníci z JZD Suchdol. Byla vyměněna okna, venkovní dveře, okapové žlaby a
svody, provedena oprava střechy.
V jedné z bývalých tříd je sklad prostředků civilní obrany.
Na opravu přispěl též Okresní národní výbor – odbor vnitřních věcí (cca 20 tisíc Kč).
Proti původnímu plánu oprav, byly zde opravy rozšířeny. Provedla se výměna oken i v bytě,
který je v přízemí – vyměnily se dveře. Na opravu bytu, který je majetkem obce, byly
poskytnuty finanční příspěvky na nákup el. ohřívače vody a opravu a částečnou rekonstrukci
koupelny.
Péče o veřejné studny
Jedním z dalších úkolů obcí je pečovat o veřejné studny. Byly provedeny odběry
kontrolních vzorků vody ze všech veřejných studní a studny byly vyčištěny. Během dvou let
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však opět došlo ke zhoršení kvality vody ve všech studních a obec nemá žádnou studnu, ve
které by byla voda vhodná k pití. Ani jedna ze studní nevyhovuje ČSN. Problémem je, že
většinou jsou studny u místních komunikacích, kde je vedena též kanalizace a pravděpodobně
dochází k průsaku splaškových vod.
Oprava hřbitovní zdi
Dalším úkolem volebního programu bylo omítnutí hřbitovní zdi ve Vidicích. Tato akce se
konala hned v počátku volebního období a přišlo pomoci dosti občanů. Do konce roku 1986
se však nepodařilo toto dílo dokončit a zbývá ještě omítnutí asi 20 metrů.
Výměna osvětlení
Dále byla v tomto období provedena výměna osvětlovacích těles na veřejném osvětlení, a
to ve Vidicích a na Karlově – byla namontována úspornější sodíková tělesa.
Veřejná telefonní stanice
Tímto byly prakticky splněny úkoly volebního programu – nebyla pouze zřízena veřejná
telefonní stanice v obci Karlov. O zřízení stanice bylo požádáno písemně hned v v počátku
roku 1985. Okresní správa spojů zařídila položení kabelu pro telefonní spojení k bývalé
hájence u Dobřeně – majetek bývalého primátora hl. m. Prahy, a přislíbila, že do dvou let
dojde ke zřízení dalších účastnických stanic nejen na Karlově, ale i ve Vidicích, což však bude
záležet na tom, jak rychle se podaří vybudovat novou telefonní ústřednu v Suchdole.
Oprava místních komunikací
Nad rámec volebního programu byla zhotovena nová místní komunikace v obci Nová
Lhota nákladem asi 70 tisíc Kč. Na konci volebního období se podařilo provést rekonstrukci
místní komunikace ve Vidicích, a to ulička k Prossovým a ulička za hřbitovem okolo
Barešových. toto si vyžádalo rovněž náklad asi 65 tisíc Kč.
Takovou akci by nemohla obec financovat z vlastních prostředků – bývalý ONV, konkrétně
odbor finanční a odbor dopravy – poskytly na tyto prospěšné akce potřebné finanční
prostředky.
Vybudování čekárny
Mimo volební program se vybudovaly dvě nové autobusové čekárny, a to v obci Karlov a
na zastávce „u topolu“ k Tuchoticům. Na těchto pracích měli největší zásluhu občané Josef
Zima z Karlova, Miroslav Veselý z Tuchotic a Miroslav Procházka z Tuchotic. Také se
podařilo zhotovit nástupní můstky u čekáren ve Vidicích, Tuchoticích a v Nové Lhotě.
Tímto byly vyčerpány největší akce, které se zásluhou jak rady bývalého MNV, tak i těch
občanů, kteří měli zájem o to, aby se v obci něco zlepšilo.
Návrh sloučení
Práce rady MNV v tomto volebním období 1986 – 1991 byla ztížena jednak tím, že půl roku
po volbách přišel ONV s návrhem, aby se obec sloučila buď s Malešovem, nebo se
Suchdolem. To ke klidné práci nijak zpočátku nepřispělo. Dokonce bylo z podnětu OV KSČ
svoláno na toto téma jednání, kde měli zástupci menších národních výborů dát k tomuto
souhlas. Jednání bylo velice bouřlivé. Za naši obec se zúčastnili pan Pross, paní Procházková
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a pan M. Veselý. Se sloučením zásadně nesouhlasili k nelibosti tehdejších pracovníků OV
KSČ i z ONV v Kutné Hoře.
Volby 1990
Potom přišel 17. listopad 1989, volby do zákonodárných orgánů v roce 1990 v červnu.
Před těmito volbami se konala v Roztěži veřejná schůze, na kterou byli pozváni zástupci
strany zemědělské, KSČ, ČSSS a ČSL. Ze všech těchto pozvaných stran a i z Občanského fóra
se zástupci dostavili.
Veřejná schůze
Za OF byl přítomen pan Richter, který byl později zvolen poslancem NS, za ČSSS paní
PhDr. Běla Hejná a pan Ladra z Kutné Hory. Za stranu zemědělskou ing. M. Jírovský,
předseda zemědělského družstva Suchdol. Za stranu ČSL pan L. Hála z Karlova a za KSČ J.
Vokolek z Tuchotic. Beseda byla velmi zajímavá.
Národní výbor zvládl přípravy voleb velmi dobře. Volby se konaly ve Vidicích v úřadovně
MNV, v Tuchoticích v domě požárníků a v Roztěži v „Lázních“. Účast občanů byla téměř
stoprocentní.
Příprava voleb
Před radou MNV byl dále úkol připravit volby do obecního zastupitelstva, které se měly
konat 24.11.1990 a sčítání lidu, domů a bytů, které mělo být na jaře 1991. Úkolů bylo ještě
dost a času moc nezbývalo.

Volby do obecního zastupitelstva se konaly dne 24.11.1990
Občané navrhovaní do OZ:
Politické hnutí členů JZD
1. Zdeněk Sahulka z Vidic
2. Miroslav Veselý z Tuchotic
3. Dagmar Venkovská z Karlova
4. Petr Henčl z Vidic
5. Karel Šmejkal ml. z Vidic
Komunistická strana Československa
1. Josef Vokolek z Tuchotic
2. Pavel Řehák z Vidic
3. Ivana Holanová z Vidic
4. Stanislava Veselá z Tuchotic
Československá strana lidová
1. Jiří Jirsa z Vidic
2. Milan Vebr z Tuchotic
3. Miroslav Procházka z Tuchotic
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4.
5.
6.
7.

Jan Krtil z Vidic
Olga Hálová z Vidic
Jiří Tlamsa z Vidic
Jiří Pulkert z Roztěže

Do obecního zastupitelstva ve Vidicích bylo podle počtu hlasů zvoleno celkem 7 občanů:
1. Jiří Jirsa
2. Miroslav Procházka
3. Miroslav Veselý
4. Zdeněk Sahulka
5. Josef Vokolek
6. Jindřich Pulkert
7. Milan Vebr
Dne …(údaj chybí) se konalo ustavující zasedání obecního zastupitelstva ve Vidicích. Tajnou
volbou byl zvolen starosta obce, kterým se stal pan Jiří Jirsa z Vidic, čp. 7.
Místostarostou v tajné volbě byl zvolen pan Miroslav Procházka z Tuchotic.
V prosinci 1990 předala rada bývalého MNV vedení obce do rukou obecního
zastupitelstva, v jehož čele je starosta pan Jiří Jirsa.
V prosinci dne 27.12. 1990 se konalo druhé jednání obecního zastupitelstva ve Vidicích.
Štáb CO
Na tomto jednání byl určen štáb CO obce v tomto složení:
p. Jirsa J., Procházková M., Veselý M., Vebr M., Sahulka Zd., Vokolek J., Pulkert
J.,Pross Fr.
Finanční rozpočet
Dalším bodem jednání bylo projednání rozpočtů, které by měly zůstat na stejné úrovni
jako v roce 1990. Přebytky z hospodaření zůstanou obcím.
Pro rok 1991 je třeba zajistit finanční prostředky zejména na tyto akce:
- odbahnění rybníka ve Vidicích, který slouží jako požární nádrž
- elektrická přípojka pro případnou výstavbu rod. domků v Roztěži, kde bylo bývalému MNV
podáno 5 žádostí o přidělení pozemků.
Zastupitelstvo dále projednalo obsazení pracovníků na Obecním úřadě. Hospodářku bude
nadále místo p. Marečka vykonávat p. Alena Procházková, úklidové práce na obecním úřadě
Alena Henčlová a práce na veřejném osvětlení p. Josef Pross.
Žádost o zřízení skládky
P. starosta J. Jirsa informoval o jednání, které se uskutečnilo na žádost vodohospodářů
z Kutné Hory, kteří žádali, aby v lokalitě lomu Vidice byla umožněno zřídit skládku kalů
z čistírny odpadních vod z Kutné Hory. Tomuto byl vysloven předběžný nesouhlas.
Těmito informacemi jsem alespoň částečně shrnula období do roku 1990.
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1991
Leden 1991 začal jednáním na obecním úřadě ve Vidicích.
Lom
Lokalita lomu ve Vidicích byla navržena pro uskladnění čistírenských kalů. Byla
zpracována studie podnikem Geoindustrií Praha.
Účastníci jednání
K tomuto se vyjádřili účastníci jednání mezi nimiž byli zástupci:
Obecního úřadu ve Vidicích
Obecního úřadu v Suchdole
Zemědělského družstva Suchdol
ČMS Vrchlice, Povodí Labe Hradec Králové
OHS Kutná Hora
Okresního úřadu v Kutné Hoře, referátu životního prostředí a referátu regionálního rozvoje
Důvod nesouhlasu
Byl vysloven nesouhlas s navrhovaným projektem. Jedná se o bývalý lom, který je trvale
zavodněn spodními prameny a je to také jediný remíz v blízkosti Vidic. Zástupci Povodí Labe
dále upozornili, že tak rozsáhlá deponace odpadů v povodí vodárenské nádrže by se mohla
stát nežádoucím prvkem při udržování celkové koncepce ochrany nádrže.
Únor
Dne 21. února se konalo jednání obecního zastupitelstva v kanceláři Obecního úřadu ve
Vidicích.
Zástupci Obecního úřadu se zúčastnili jednání, které se týkalo stížnosti Povodí Labe na
provádění rekonstrukce v čp. 19 v Roztěži, jehož majitelem je pan Boček ze Suchdola. Protože
tento objekt je též chráněn Památkovým úřadem, musí být nadále všechny práce prováděny
jenom se souhlasem Památkového úřadu.
Syndikát novinářů podal protest na zamýšlenou stavbu chaty na pozemku 714/4 v Roztěži.
Úřad může brát v úvahu tento protest pouze tehdy, prokáže-li Syndikát, že je majitelem
pozemku.
Mostek v Roztěži
Referát dopravy provedl v katastru obce Roztěž kontrolní prohlídku místních komunikací a
byly zjištěny závady na mostku pod „Lázněmi“. Bylo zjištěno, že došlo k vydrobení spárové
malty a že vypadlo několik kamenů. Opravu zajistili členové Hasičského sboru z Roztěže.
Místní poplatky
Zastupitelstvo projednalo důležitou vyhlášku o místních poplatcích. Vybíráním místních
poplatků, zejména dislokačního a poplatku z ubytovací kapacity si může úřad doplnit finanční
zdroje. Dislokační poplatek budou platit organizace a soukromí podnikatelé až po 5 letech.
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Poplatek bude platit Zemědělské družstvo Suchdol ve výši asi 20 tis. Kč.
Poplatek z ubytovací kapacity bude platit Syndikát novinářů Praha.
Příprava sčítání obyvatel
OZ dále projednávalo přípravu na sčítání obyvatel, domů a bytů. Sčítacími komisaři pro
obec byli jmenováni: Fr. Pross, H. Řeháková, M. Procházka, M. Šourková.
Sčítacím revizorem byla jmenována p. A. Procházková.
Místní poplatek ze psů zůstane ve stejné výši jako v předcházejících letech, tj. 30,- Kč
z jednoho psa a 60,- Kč za druhého a každého dalšího psa.
Březen
Dne 26.3.1991 se konalo jednání OZ v kanceláři Obecního úřadu ve Vidicích.
Inventarizace majetku
Byl projednán zápis inventarizační komise o majetku obce, který činí:
Základní prostředky
DKP
Materiálové zásoby
Finanční prostředky na BÚ a na Fondu rezerv a rozvoje
Dále zastupitelstvo projednalo spolupráci s hasičskými sbory Vidice, Tuchotice a Roztěž.
Městský úřad v Kutné Hoře požádal o vydání souhlasu, aby mohl být pro naši obec
stavebním úřadem. Proto občané, kteří budou například chtít stavět rodinný domek, garáž
apod., budou se obracet na Městský úřad v Kutné Hoře.
Stavební povolení drobnějšího rozsahu, na příklad stavba do 16 m², studny, oplocení,
nástavby nebo rekonstrukce menšího rozsahu budou povolovány Obecním úřadem ve
Vidicích.
Pohostinství Roztěž
Lidové spotřební družstvo Jednota Čáslav oznámilo, že končí dnem 30.4.1991 činnost
provozovny Pohostinství v Roztěži „Lázních“. Prodejna bude navrácena původnímu majiteli
panu Šancovi.
Plesy
Pohostinství u p. Šance patří mezi velmi oblíbené místo, kde se konají diskotéky, „večerní
čaje“ a právě v těchto měsících tradiční plesy, mezi něž patří Hasičský ples, Maškarní plespořádaný ČSŽ a Společenský ples-pořádaný kuželkářským sdružením.
Ohlédneme-li se pár let zpět zjistíme, že se tu konaly i plesy SRPŠ, plesy-karnevaly
filmových amatérů atd.
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Duben
Mírná zima, která v letošním roce opět panovala je nenávratně pryč, jen občas, ale jen
velmi krátce sníh pocukruje pole a zahrádky. zahrádkáři jsou již stále častěji vidět na svých
pozemcích.
Zasedání OZ v Roztěži
Zasedání obecního zastupitelstva se v tomto měsíci konalo v „Lázních“ Roztěž a
zúčastnilo se ho poměrně dosti občanů. Starosta obce podal zprávu o činnosti zastupitelstva
od voleb.
Občané byli podrobně seznámeni s rozpočtem obce na rok 1991.
Celkově plánované příjmy činí:
Příjmy vlastní
Plánované dotace od Okresního úřadu
Připomínky
Na tomto veřejném jednání byly vzneseny připomínky občanů týkající se odbahnění
rybníka ve Vidicích. K tomuto bylo sděleno, že s touto akcí se počítá na zimní období. Tyto
práce se již projednávaly s družstvem Suchdol.
Zásobování
Dalším projednávaným problémem bylo zásobování. Ve Vidicích je zrušena prodejna ve
dvoře u Kuželů, kde naposledy prodávala paní Wendlová, která z důvodu péče o dítě musela
prodeje zanechat a tak obec je závislá pouze na pojízdné prodejně.
Pan Jirsa též informoval, že toto zásobování je do budoucna nejisté a jednání s Jednotou
jsou nesnadná.
Stížnosti
Na některé občany docházejí stížnosti ohledně volně pobíhajících psů a domácí drůbeže.
OZ rozhodlo, že bude-li se stížnost opakovat a občan nezajistí, aby k tomu nedocházelo, bude
mu uložena pokuta ve výši 500,- Kč.
Květen
Květen je každoročně věnován hasičským závodům, které se konají v „Lázních“ Roztěž. Na
tyto závody se vždy připravují hasičské sbory z Vidic, Tuchotic a Roztěže. V Roztěži se však
sjíždějí k porovnání svých sil nejen tyto sbory, ale i sbory z Malešova, Suchdola a Chlístovic.
Příprava hasičských závodů
Před hlavními závody, které bývají většinou první až druhou neděli v květnu, hasiči
zkoušejí svou rychlost, útok, ale i technický stav své výzbroje. Je třeba říci, že se tyto nácviky
vždy konají za účasti dětí, které patří k vděčným divákům i pomocníkům.
Závody v Roztěži
Samotné závody v Roztěži měly vždy 2 části. První z nich je štafeta, která probíhá na
louce u „Lázní“ a druhá část – útok, nedaleko na louce u lesa. Je třeba říci, že naši hasiči si
většinou vedou velice dobře. V letošním roce obsadil Hasičský sbor Vidice první místo.
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Jednání obecního zastupitelstva
Dne 21. května se konalo v kanceláři Obecního úřadu 7. jednání obecního zastupitelstva.
Jedním z bodů jednání byly urgence Okresního muzea v Kutné Hoře o jmenování kronikáře
obce. Kronikářem byla jmenována ing. Alena Henčlová, bytem Vidice č. 21. Pan Zdeněk
Sahulka seznámil OZ s hlavními úkoly požární ochrany, které vydala ČNR v roce 1991. Pro
úřad z této zprávy vyplývá, být nápomocen hasičským sborům v působnosti Obecního úřadu.
Kontrola vybavenosti hasičských sborů
V tomto roce je třeba provést prověrky akceschopnosti hasičských sborů, prověrku
dokumentace požární ochrany, stav techniky a vybavení. úřad musí zabezpečit materiální
vybavení hasičských sborů.
Zastupitelstvo dále projednalo problematiku meliorační jímky v Tuchoticích, která je
zanesena splachem z přilehlých polních pozemků. Bylo písemně požádáno Zemědělské
družstvo Suchdol o vyčištění.
Žádost občanů
Dále byly projednány jednotlivé žádosti občanů jako na příklad žádost p. Svatušky o
oplocení pozemku, p. Pulkert žádá o vybudování nové studny v Roztěži, p. Kadlec žádá o
odkoupení pozemku a jiné žádosti.
OZ také projednalo placení poplatků za vydání povolení k oplocení pozemku – určilo, že
pokud půjde o výměru stávajícího oplocení, poplatek se nebude vybírat. Z nového oplocení
ano.
Červen
Letošní červnové počasí se vyznačovalo krásnými teplými dny. Volné chvíle trávili lidé
většinou na svých zahrádkách, nebo menších políčcích, kde si většinou pěstují brambory, řepu
a zeleninu. Tyto produkty mají lidé ve větší míře pro svoji spotřebu, nebo pro domácí
zvířectvo.
Podnikání
Jediným pěstitelem, který plody svých zahrádek odprodává ve větším množství
zahrádkářům, je p. Mareček. Jinak podnikatelská činnost ve Vidicích zatím ve větší míře není
rozvinuta. Podnikatelské činnosti se také věnuje p. Petr Henčl, který se věnuje výrobě ultra
lehkých letadel v Kolíně.
Jednání obecního zastupitelstva
Dne 25. června se konalo 8. jednání obecního zastupitelstva v kanceláři Obecního úřadu.
Byly schváleny a projednány žádosti občanů. Např. kupní smlouva p. Vozovi, povolení stavby
p. Kosinovi z Vidic. OZ schválilo také vyhlášku o chovu drobného zvířectva. Pan Pulkert
z Roztěže požádal, aby bylo prodlouženo vedení pro veřejné osvětlení k domu p. Růžičky a
Pulkerta. OZ s tímto požadavkem souhlasí, je třeba o provedení požádat Energetické závody.
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V tomto měsíci také dokončili přestavbu svého domu Wendlovi. Z chaloupky na konci vsi,
původně z části dřevěné, se stal nový moderní dům. Také Barešovi završili stavební práce a
jejich dům se pyšní novou fasádou.
Konec června je ovšem i radostným obdobím pro děti školou povinné. Začínají jim
prázdniny a s nimi úplně jiné starosti.
Červenec
Červenec je časem dovolených a prázdnin. Děti tráví volné dny u vidického rybníka, neboli Obce, který patří poslední dobou mezi nejvíce vyhledávaná místa ke koupání.
Rybník „Obec“
Rybníček je to malý, nachází se za vsí směrem na Rozkoš. Leží v polích a od silnice ho není
téměř vidět, ale jak jsem se již zmínila, je hodně navštěvován i chataři, kteří tráví dovolenou
v okolních obcích. Je v něm relativně čistá voda v porovnání s ostatními rybníky, zejména
v obcích. Škoda jen, že zde nebyly vysázeny žádné stromy, které by alespoň zčásti tlumily
sluneční paprsky.
Rybníček ve Vidicích
Děti z Vidic tráví také spoustu času na břehu rybníka uprostřed návsi, a to s rybářským
prutem v ruce. Před třemi lety zde bývalo poměrně dost kaprů. Tento rybník slouží jako
požární nádrž a nepatří mezi rybníky chovné. Nemusí zde proto děti mít rybářské povolení.
Loví se zde jen tak pro radost a zabloudí-li sem občan, nějaký profesionální rybář, je mu vždy
vysvětleno, že rybník patří pro zábavu dětem. Letos je rybníček dost špinavý a možná se
v něm potuluje pár větších kaprů, které ne a ne nikdo chytit. Ke konci roku se plánuje jeho
vypuštění. Je již hodně zanesen bahnem a čištěn byl naposledy asi před třiceti lety. Z přední
části rybníka se před rokem postavilo zábradlí – byla to práce vidických požárníků. Ozývaly
se i hlasy, že je to zbytečnost, ale dnes si již rybník bez zábradlí nedovedeme představit.Lidí
zde nabírají vodu do konví na zalévání a každý, zvláště starší člověk se rád přidrží.
Rybník v Tuchoticích
Rybník v Tuchoticích v porovnání s vidickým je větší a patří mezi rybníky chovné.
V Tuchoticích se děti v rybníku koupou i když zde čistá voda moc nebude, ale pro koupání byl
vždy dosti navštěvován.
Podnikání
V období za červen jsem se zmínila o podnikatelské činnosti některých občanů. Opomněla
jsem se zmínit o podnikání pana Zástěry z Vidic, který se zabývá výrobou stavebního
materiálu. V Roztěži zvolil pro své podnikání pan Pospíšil autoopravárenskou činnost.
Jednání OZ v Roztěži
Dne 26. července se konalo jednání obecního zastupitelstva v „Lázních“ Roztěž.
Pan starosta Jirsa informoval občany o výsledcích sčítání obyvatel a domů, které došly
z Českého statistického úřadu. Sčítání proběhlo v březnu. Přehled pro obce náležející pod
úřad Vidice bude sepsán ke konci roku.
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Připomínky
Občané z Roztěže měli připomínky k žádostem o přidělování pozemků k rekreačním
účelům, tj. na výstavbu chat. Zastupitelstvo toto bude respektovat a pozemky budou přiděleny
pouze na výstavbu rodinných domků k trvalému bydlení.
Pan starosta dále informoval o kontrole, která se uskutečnila v Roztěži. Mimo zástupců
Obecního úřadu se jí zúčastnili pracovníci OHS, Středočeské vodovody a kanalizace, Povodí
Labe, Okresní úřad – referát pro životní prostředí. Kontrolováno bylo vypouštění odpadních
vod z nemovitostí do veřejné kanalizace, která ústí do rybníčku u prodejny. O zjištěných
závadách byli občané informováni a byly jim určeny termíny k odstranění závad. OZ navrhlo,
aby všichni občané v Roztěži vyčistili u svých domů kanalizační výpustě – budou zakoupeny
nové rošty.
V letošním roce došlo ke zvýšení poplatků za elektrickou energii. Je třeba šetřit i na
veřejném osvětlení a nenechávat zbytečně svítit. Okresní úřad poskytl již dotaci ve výši 67
tisíc Kč, která byla plánována na tento rok.
Srpen
Teplé léto vrcholí a spousta lidí nejen z Vidic má problémy s vodou. Sucho už náš trápí
několik let. Pro vodu alespoň na zahrádky si jezdí lidé na náves do rybníčku, aby ušetřili
alespoň trochu vody ve svých studních. Ale i tak je už někdo bez vody. Každoroční problémy
mají například Kosinovi z Vidic, Wendlovi, na Karlově jsou to většinou všichni.
Zasedání OZ
Dne 27.8. se konalo zasedání obecního zastupitelstva. Na programu jednání bylo mimo
jiného:
Žádost o povolení vybudování septiku a stavba studny. Obojí žádali občané v Roztěži.
Pan Sahulka seznámil OZ se správným postupem při předání lesních porostů obcím. Pan
Pulkert zjistí, zda obec vlastní lesní porosty.
OZ dále projednalo změny týkající se poplatků z ubytovacích kapacit (zámek Roztěž).
Poplatek se stanovuje takto: v měsíci březnu až září 2,- Kč za jedno lůžko, v měsíci říjnu až
únor 1,- Kč za jedno lůžko. Pan starosta zaslal Syndikátu novinářů dopis o této změně.
Rybník
Čas od času se stane, že se náš rybník na návsi stane místem ne zrovna vábně páchnoucím,
a to tehdy, když někdo z občanů vypumpuje svůj septik do kanalizace. Aby měl rybník dostatek
vody dá se přehradit kanalizace po levé straně vsi (směrem na KH). Když už není třeba vodu
do rybníka pouštět, zamezí se přívod směrem k rybníku a voda jde kanalizací směrem za
kravín a luka k lesu. Tímto se tedy dá vysvětlit, jak se splašky dostanou do rybníka. I toto byl
jeden z bodů jednání.
Pokuty za volně pobíhající psy
Již dříve jsem se zmínila o problematice volně pobíhajících psů. V této souvislosti byl pan
Zástěra písemně upozorněn, že může být pokutován až do výše 1.000,- Kč.
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V Tuchoticích je plánována oprava hráze. Pro provedení této opravy je třeba nejdříve
zajistit obhlídku a zjistit místo průsaku hráze.
Otevření prodejny ve Vidicích
O letošních prázdninách otevřela také svoji soukromou prodejnu se smíšeným zbožím paní
Olga Hálová z Vidic. Prodejna je umístěna u bytovky. Ve Vidicích bydlí dosti starších lidí a
proto její otevření bylo radostně přivítáno právě lidmi, kteří nejezdí pravidelně do Kutné
Hory a nemohou si obstarat nákupy. Letos o prázdninách měla paní Hálová otevřeno ještě
nepravidelně, ale téměř každý den. Nakonec si stanovila pevnou prodejní dobu na úterý a
čtvrtek od 16 do 18 hodin, sobotu od 8 do 11 hodin.
V prodejně lze nakoupit základní potravinářské i drogistické zboží. Občas zde paní Hálová
mívá i textil.
Pole okolo Vidic jsou již pokosena, sláma uklizena a pomalu se začíná blížit konec
prázdnin.
Září
Sluneční paprsky už nemají takovou sílu, jako v předešlých měsících, všude kolem cítíme,
že léto je nenávratně pryč. Děti už zase ráno pobíhají kolem autobusových zastávek a těší se
přinejmenším na vánoční svátky.
Nový majitel zámku
Z jednání obecního zastupitelstva, které se konalo 24.9. ve Vidicích bych se zmínila o
změně týkající se majitele zámku Roztěž. Novým majitelem se stávají Hotelové služby Praha.
Smlouva s hasičskými sbory
Zastupitelstvo dále uzavřelo smlouvy s hasičskými sbory: Tuchotice, Vidice a Roztěž.
Závazkem pro úřad je odměna ve výši asi 6 tisíc Kč hasičským sborům za práce na údržbě a
opravách techniky a zařízení.
Pan starosta také upozornil na nutnost uzavřít dohody se soukromými vlastníky traktorů
(p. Kmoch, p. Šmejkal) o případném použití při požárním zásahu, živelné pohromě apod.
Říjen
Na programu říjnového zasedání obecního zastupitelstva konaného v Roztěži byla mimo
jiné otázka navrácení lesních pozemků do vlastnictví obce.
Navrácení lesů obci
Vysvětlení této problematiky podal pan Pulkert. Důležité je, zda byly lesy ve vlastnictví
obce do 31.12.1949. Kdyby tomu tak bylo, byla by nyní vlastníkem obec. Proto je nutné zjistit
tento právní vztah na Státním notářství v Kutné Hoře. V případě, že obec bude vlastníkem,
přechází na ni též právo a povinnost se o les starat a řádně s lesem hospodařit. Pro naši obec
přicházel v úvahu les v Roztěži – Bažantnice (37 ha) a les u Vidic (40arů)
Přítomný ing. se k této otázce vyjádřil a informoval přítomné o možnosti hospodaření na
lesních pozemcích.
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Prodejna v Roztěži
V měsíci listopadu odchází z prodejny Jednoty v Roztěži paní Hana Drahokoupilová.
Jednota vypověděla nájem z uvedené prodejny, která je majetkem obce. Manželé Novotní by
měli zájem o prodej v této prodejně.
Zastupitelstvo obdrželo další žádost o odprodej pozemku pro výstavbu rodinného domku
v Roztěži. Žadatelem je pan Martin Štolba. Je potřebné zaměření pozemku a přístupové cesty
u Geodézie.
Pan Svatuška, který je vlastníkem rekreační chalupy v obci Karlov žádá, aby na jeho
pozemek za místním rybníčkem byl zajištěn vjezd – cesta.
Listopad
Chladné sychravé dny jsou stále častější, občas začíná poletovat sníh. Ze soboty 16. na
neděli 17. se strhla chumelenice. Těžký mokrý sníh obalil stromy, elektrické i telefonní dráty.
Ve Vidicích a v některých dalších obcích nešla elektrika od 3 hodin ráno do pozdních
odpoledních hodin. Kéž by takhle bílé byly Vánoce.
Schůze hasičů
19. listopadu se sešli hasiči na schůzi ve Vidicích. Na prosinec byl naplánován rybníček ve
Vidicích a jeho čištění. Hasiči zajistí dohled při jeho vypouštění a bude-li to možné vyloví
zbývající ryby.
Jednání OZ
Na jednání obecního zastupitelstva seznámila hospodářka paní Procházková členy OZ
s předběžně projednávaným rozpočtem na rok 1992. Předpokládané příjmy na tento rok jsou
ve výši asi 93 tisíc Kč. V této částce je počítáno i s místními poplatky, není započten zůstatek
na běžném účtu z roku 1991. Celkové výdaje na rok 1992 budou představovat částku asi 172
tisíc Kč. Rozdíl mezi příjmem a výdaji by byl pokryt jednak dotací a nebo zapojením zůstatku
z roku 1991.
Prodej prodejny v Roztěži
Dále byla projednána otázka prodeje prodejny v Roztěži. Jelikož čp. 32 bylo předáno
MNV Okresním národním výborem hospodářskou smlouvou, rozhodování o prodeji není
pouze věcí obce, ale přísluší Okresnímu úřadu, protože jde o majetek státu.
Čí je les?
V otázce vlastnictví lesa bylo upřesněno, že pouze les ve Vidicích je vlastnictvím obce. Les
v Roztěži je majetkem státu, který jej předal do užívání Státním lesům.
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Prosinec
Vypuštění rybníka
Počátkem prosince, přesně 4.12.1991 hasiči ve Vidicích vypustili rybník. Vypouštění
začalo k večeru a přihlíželo zde plno dětí. Kolik tam asi zůstalo kaprů? To byla jistě
nejčastější myšlenka malých rybářů. Pár se jich tam opravdu ještě objevilo, ale spíše zde
zůstalo spoustu malých kapříků, které se děti i někteří dospělí snažili vylovit a zachránit.
Dokonce se zde objevil i úhoř. Do rána se dosti ochladilo a zbylé vodě se udělal ledový
krunýř. Ale ani to neodradilo pana Řeháka a jeho malého syna od záchrany zbylých kapříků.
Čištění rybníka
Pak už následovaly práce na samotném rybníku. Asi po tři dny zde pracoval pan Šourek
s nakladačem a hloubil dno rybníka, které bylo značně zaneseno bahnem. Byli jsme všichni
zvědaví, hlavně my mladší, jak vlastně vypadá náš rybník bez vody. Byli jsme překvapeni jak
mělký je při straně ke kovárně. Dříve sem zajížděly vozy na brod. Poměrně hluboký je rybník
při opačném břehu. Pan starosta Jirsa vyčistil břehy od různých keřů. Práce na rybníku byly
pomalu hotové. Ještě bylo potřeba opravit stavidlo a navézt kamení při vjezdu do rybníka. O
tyto práce se ale již postarají hasiči hned po Novém roce.
Na dně se brzy objevila voda a tak ani děti nebyly ochuzeny o bruslení.
Jednání OZ
19. prosince se konalo jednání obecního zastupitelstva, na kterém byl mimo jiné projednán
dopis z Rozvodných závodů o nutnosti odstranit překážky v blízkosti vedení. tuto povinnost
mají jak vlastníci, tak uživatelé pozemku.
U Poštovního úřadu byly zjištěny výše důchodů a občanům, kteří mají důchody nižší než 2
tisíce korun, bude poskytnut jednorázový příspěvek z doplňkové péče ve výši 600,- Kč.
Blíží se vánoční svátky a všichni si přejeme, aby byly bílé. Ale ani letos se nám to přání
nesplnilo.
Evidence
Od roku 1987 je vedena evidence obyvatel v založené knize (zde je veden přírůstek a
úbytek obyvatel, tj. přistěhovaní, odstěhovaní, narození dětí a úmrtí obyvatel).
Od 11.1.1987 do 31.12.1991 se do obce přihlásilo k trvalému pobytu 45 osob.
Odhlášeno z trvalého pobytu bylo 54 osob.
Narození dětí:
1987 Kuba Lukáš, Vebr Michal, Pross Lukáš
1988 Řehák Michal, Dušková Anna
1989 Krejza Radek, Henčlová Michaela, Kosinová Agáta, Krtil Michal, Zemina Jan
1990 Opasek Tomáš, Kmoch Jakub, Krtil František
1991 Henčl Filip, Starý Filip, Holan Jakub, Procházka Lukáš, Dvořáková Klára
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Úmrtí obyvatel:
1987 Vidice:
Trojanová Jana, Drobek František
Tuchotice: Štolbová Marie, Nymburská Emílie
Nová Lhota: Měchura Antonín
Roztěž:
Kratochvílová Jaroslava
1988 Vidice:
Drobková Marie
Tuchotice: Slabá Barbora
Karlov:
Zima Josef
Roztěž:
Výborná Marie
1989 Vidice:
Pružina Jaroslav
Nová Lhota: Hyblová Růžena
Karlov:
Zimová Božena
1990 Vidice:

Jangl Josef
Krtilová Božena

1991 Roztěž:

Kratochvíl Jaromír

Kronikář: ing. Alena Henčlová

Starosta: Jirsa J.

1992
Leden
Lednové počasí, které nás vítalo do nového roku bylo zpočátku ne zrovna pravé zimní. Dny
se střídaly sychravé, sníh s deštěm odrazoval k delšímu pobytu venku.
Schůze hasičů
A takovéto nevlídné počasí stěžovalo práci hasičům při dokončovacích úpravách na
vidickém rybníčku. Bylo potřeba srovnat kameny pro případný vjezd. Následující týden se též
hasiči podíleli na konečných pracích s novým stavidlem.
Brigáda hasičů
Závěrem ledna se konala výroční schůze hasičů, na které byla shrnuta práce za minulý
rok. Pan starosta Jirsa nabídl spolupráci s obecním zastupitelstvem. Hasiči podali návrhy
brigádní činnosti na další období.
Jednání OZ
Jednání Obecního zastupitelstva proběhlo 24. ledna v „Lázních“ Roztěž. Obecní úřad
objednal zaměření stavebních pozemků pro obec Roztěž. Pan Procházka informoval občany o
změnách ve správních poplatcích za kácení stromů.
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Nová vyhláška
Pan Jirsa dále informoval občany o nové vyhlášce č. 15/1991 Sb., která upravuje zásady
pro stanovení nájemného. Od 1.7.1992 se zvyšuje nájemné v obytných domech o 100 %.
Shrnutí prací na rybníku
Pan Jirsa podal podrobnější informaci o odbahnění rybníka ve Vidicích. Obahnění
provedlo ZD Suchdol – bylo odstraněno a odvezeno asi 400 m³ nánosu. Za práci nakladačem
účtovalo ZD celkem 5 tisíc Kč, za odvoz bahna traktory celkem 11 tisíc Kč. ZD Suchdol byla
uhrazena faktura v celkové výši 16 tisíc Kčs.
Dále bylo opraveno stavidlo a zhotovena nová hradítka. Práce byla zadána stavební
skupině ZD Suchdol. Předběžná cena je dle sdělení ZD cca 2.300 – 2.700,- Kč.
Na pracích se též podíleli členové hasičského sboru a odpracované hodiny budou
uhrazeny částkou 12 Kčs/hodinu.
Únor
Sněhu počátkem února opět moc nebylo. Nastalo protivné sychravé počasí s plískanicemi,
které nikomu radost nedělalo.
Brigáda hasičů
Vidičtí hasiči se sešli při úklidu kolem rybníka a zároveň věnovali nemalou pozornost
třídění hadic a kompletaci dvou stříkaček pro případný zásah.
Rybník plný vody
Počátkem února se při deštivém počasí rybník opět naplnil a bylo v něm poměrně dost
vody. Voda zakryla stopy po minulých pracích a vše bylo téměř stejné. Jen zatím vypadal
takový holý a opuštěný.
Jednání OZ
Jednání Obecního zastupitelstva se tentokrát konalo vTtuchoticích v domě hasičů.
Požární inspekce
Občané byli mimo jiné seznámeni se závěry požární inspekce, která byla zaměřena na
kontrolu hasičských zbrojnic. Výhled na nákup nových hasičských stříkaček zatím není a
každý sbor musí pracovat se starou technikou a náležitě ji udržovat.
Likvidace TKO
Pan Pulkert podal občanům informaci k likvidaci odpadu. V souvislosti s plánovaným
zákazem skládky odpadků v „lomech“ si občané budou muset zakoupit popelnici asi za 400,Kč a bude zaveden pravidelný odvoz odpadu. Roční poplatek bude přibližně 208,- Kč
Březen
Letošní zima svým počasím určitě neudělala radost lyžařům. A tak jsme si ani pomalu
nevšimli, že už vlastně končí a začínají nám jarní měsíce. A jak už to tak bývá, když se těšíme,
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že se přestaneme brodit v rozbředlém sněhu a uklidíme zimní boty, občas se ještě zima ohlásí
nějakou svou dvoudenní sněhovou nadílkou, která ale před poměrně silnými slunečními
paprsky dlouho neobstojí.
Všude na zahrádkách kvetou tradiční jarní květiny, každý zahrádkář se snaží využít
hezkých dnů, aby zasel a upravil svá políčka po zimě.
Jednání OZ
Jedenáctého března proběhlo v kanceláři Obecního úřadu mimořádné zasedání.
Předmětem jednání bylo seznámení přítomných se situací v provozu autobusů ČSAD od
1.4.1992.
Autobusová spojení
V rámci úspor ruší ČSAD některé linky. Pro naši obec přichází v úvahu nedělní spoje, tj.
Čestín – Kutná Hora a zpět, Sázava – Kutná Hora. Aby byla zachována možnost návštěv
v nemocnici, byl podán návrh, aby linka „Čestín“ byla zachována a placena obecními úřady,
kudy autobus projíždí. Jedná se zhruba o částku 300,- Kč měsíčně. Členové OZ tuto částku
jednomyslně odhlasovali.
Změna trasy
V této souvislosti byla navržena změna trasy, aby bylo umožněno cestovat občanům
z Roztěže. Trasa by tedy vedla přes Vidice, Karlov, Tuchotice, Novou Lhotu, Bylany.
Rozpočet na rok 1992
Návrh rozpočtu přednesla hospodářka Obecního úřadu p. Procházková. K návrhu bylo
několik připomínek, zvláště k částce pro hasičské sbory. V roce 1991 byla v rozpočtu
plánovaná částka 1.000,- Kč a částka na zvýšení, která byla dohodnuta později, nebyla
čerpána. Proto se výdaje povyšují na částku 8.000,- Kč.
Duben
Duben je docela hezký měsíc, všude je cítit blížící se léto, pole se zelenají a kde je zasetá
řepka, tak tam se koncem dubna nebo začátkem května rozzáří jasně žluté barvy.
Čarodějnice
Děti mají rády zvlášť konec dubna, protože se vydovádějí na čarodějnicích. Kluci je pálí v
„lomu“ za Vidicemi. Posbírají staré pneumatiky, kterých je už velmi málo. Uklidí za hřbitovní
zdí a pak se jen těší na poslední dubnový den. Letos počasí přálo a dětem večer nezkazilo.
Kolem osmé hodiny večer se postupně začínají rozsvěcet v okolí světýlka sousedních ohňů,
občas na nebi zasvítí světlice. Domů se všichni vracejí začouzení, špinaví, ale spokojení.
Jednání OZ
Dubnové jednání proběhlo v „Lázních“ Roztěž a mimo jiné se zde projednávaly žádosti o
stavební parcely v Roztěži.
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Životní prostředí
Pan Procházka informoval o obsahu připravovaných opatření týkajících se životního
prostředí. Například o poskytování dotace na výstavbu zařízení na čištění odpadních vod.
Nákup stříkačky
Pro hasičský sbor v Roztěži byla zakoupena stříkačka PPS 8.
Přípravy na volby
Na programu byly také přípravy volebních komisí na blížící se volby. Je třeba pozvat
všechny členy okrskových komisí na první schůzi, na které bude slib členů a volba předsedů a
místopředsedů.
Oprava kostela
Pan starosta informoval o rozhodnutí obce věnovat 10.000,- Kč na opravu kostela a
hřbitovní zdi.
Květen
Sucho
Začínající letní počasí se letos opět projevilo velkým suchem a nedostatkem vody.
Příprava hasičského cvičení
Každoročně jsou první květnové dny spojeny s přípravou hasičů na cvičení v Roztěži.
Letos je cvičení plánováno na 9. května. Týden před závody se vidičtí hasiči dvakrát nebo
třikrát k večeru sejdou, aby se domluvili, kdo z nich si udělá čas a věnuje sobotu závodům
v Roztěži. Často je to domlouvání nesnadné, každý má spoustu práce a pan Řehák si vždy
oddychne, když se družstvo sestaví. Hasiči si pak několikrát zkusí „útok“ za pravidelné
„asistence“ vidických kluků .
Závody
Samotné závody se docela vydařily. Bylo příjemné počasí, nezmokli jsme. Ani naši hasiči
se nenechali zahanbit. Po tradiční výborné štafetě se nakonec umístili na 3. místě.
Malování OÚ
Volby 1992 se blíží a je potřeba připravit prostory, kde se budou konat. Pan starosta Jirsa
se rozhodl sám vymalovat dvě místnosti Obecního úřadu. Malba zde byla ještě původní.
Obecní úřad koupí také nové záclony a závěsy.
Když bylo uklizeno po malování, ušity nové záclony, najednou zde bylo úplně jiné
prostředí – světleji a útulno.
Sušení sena
I venku je ve vzduchu cítit příjemnou vůni posekané trávy. Je to opravdu hezké se večer
projít a vidět urovnané kupky sena. Jsou příjemné teplé večery a blíží se prázdniny.
Jednání OZ
26. května se konalo zasedání Obecního úřadu v Tuchoticích v domě hasičů.
31

Schůzka okrskových volebních komisí
Pan starosta seznámil přítomné s uskutečněním první schůzky volebních komisí 7.5.1992.
Byli svoláni všichni členové i zapisovatelé, kteří zde podepsali slib. Dále byli zvoleni
předsedové komisí a byly projednány organizační záležitosti.
Hlasovací lístky
Obecní úřad je též zodpovědný za roznesení hlasovacích lístků. toto si vzali na starost
ve Vidcích:
p. Sahulka, p. Novotný
v Tuchoticích: p. Procházka, p. Mysliveček
v Roztěži:
p. Pulkert, p. Opasek.
Tito uvedení členové OÚ zodpovídali za včasné předání hlasovacích lístků občanům.
Žádost o pronájem prodejny
Pan Novotný z Roztěže žádá o pronájem bývalé prodejny Jednoty v Roztěži, která je ve
vlastnictví obce. S pronájmem OÚ souhlasí za podmínky vypracování řádné smlouvy a
nájemného, které bude asi 6.000,- Kč za rok.
Červen
Sucho
Červnové teplé suché počasí nadělalo mnoha lidem starosti. Jak již jsem se zmiňovala
dříve, řada občanů má poslední léta starosti s vodou. Největší problém je to asi lidí
z Karlova.
Požáry
Poslední dobou se v okolí Kutnohorska začala objevovat řada nevysvětlených požárů. Jde
především o zemědělské objekty, stohy apod.
Hoří les
22. červen patří opět mezi teplé a suché dny. Nepršelo již několik týdnů. Odpoledne se
obloha zlověstně zatáhla, venku to vypadalo až strašidelně. Brzy poté se ozvala siréna
hasičské houkačky. Kde asi hoří? Byly starostlivé dotazy lidí. A tentokrát to bylo blízko. Hořel
les u Dobřeně. Zase jeden záhadný požár. Proč takhle někdo zlomyslně škodí? Hasiči byli
rádi, že mají blízko vodu a několikrát se vrátili naplnit cisternu do vidického rybníka.
K večeru začalo pršet, poměrně silný déšť pomohl uhasit požár, který i tak nadělal velké
škody.
Prší
I druhý den, k nemalé radosti lidí, prší. Konečně se pořádně zalijí zahrádky a snad
přibude i voda ve studních.
Ztráta el. motorů
10. června se v bývalém dvoře u „Kuželů“ ztratily elektrické motory. ZD Suchdol zde
mělo sklady s různými součástkami na opravy zemědělských strojů. I když zde opravářská
dílna dlouho není, některé věci zde zůstaly. Hodnota motorů byla poměrně velká, asi 30 tisíc
korun a proto byla pozvána i Policie se psem. Ale pachatel zůstane pravděpodobně neznámý.
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Jednání OZ
Pan starosta informoval členy o jednání se ZD Suchdol ohledně individuálního odběru
vody z kravína na Karlově, který je možný. V případě zájmu o zajištění vody z vodovodu, by
Obecní úřad zadal ke zpracování projekt.

Likvidace skládky
Ve „dvoře“ v Roztěži byla provedena likvidace skládky odpadů mechanizací ZD Suchdol.
Účet byla vystaven na 3 hodiny práce za částku 2.400,- Kč.
Oprava střechy kostela. Pan starosta informoval o plánované opravě střechy a o jednání
s pokrývačem.
Okresní požární inspekce dodala zdarma pro hasičské sbory 3 kusy B hadic, které byly
spravedlivě mezi sbory rozděleny.
Stav mostku
Mostek v Roztěži je ve velmi špatném stavu. Okresní úřad bude hradit revizi mostků a
náklady na opravu budou hradit obce ze svého rozpočtu.
Příspěvek na dopravu dětí
Obecní úřad ve Vidicích souhlasí, aby byla poukázána částka 500,- Kč na účet OÚ
v Malešově, která bude použita na dopravu dětí ze ZDŠ Malešov na plavecký výcvik v Kutné
Hoře.
Volby do FS a ČNR
Úvod června patřil volbám. 5. a 6. se místnosti OÚ hezky upravily, všude voněla čerstvá
malba a květiny. Během pár dnů se kanceláře opravdu proměnily v útulné a příjemně
vypadající prostředí.
Pro volby byly zřízeny 3 okrsky – volební okrsek Vidice, Tuchotice a Roztěž.
Členy volebních komisí byli:
Vidice:
pan Sahulka Zdeněk, Řehák Pavel, Novotný K., Pross Fr. Šmejkal K. st.
zapisovatel: p. Procházková
Tuchotice: p. Hála L., Zima Jos., Mysliveček M., Procházka M., Hanousek J.
zapisovatel: p. Šourková M.
Roztěž:
p. Veselý M., Šanc M., Hálová O., Opasek Zd., Vokolek J.
zapisovatel: p. Pulkert
K volbám se dostavilo 189 voličů.
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Červenec
Léto ve Vidicích
Krásný měsíc, začínají prázdniny, děti odložily tašky někam hodně hluboko do skříně. O
prázdninách bývá ve Vidicích rušněji. Přijedou děti k babičkám. Spousta chatařů si přijede
odpočinout a „vyvětrat plíce„ z města.
Okolo rybníka už zase posedávají „rybáři“, kteří spíše pro zábavu zkouší štěstí. Lidé se
věnují svým zahrádkám pozdě do večera. Do rybníka se vrátily žáby a tak nám opět pod okny
kvákají, že není někdy slyšet ani televize. Ale je to příjemné. Hlavně večer, když se stmívá,
všude to voní, je teplo a koncert žab k tomu – skoro jako v pohádce.
Pivo teklo po silnici
29. července byl nešťastný den pro řidiče nákladního auta, který jel plně naložený pivem.
V ostré zatáčce se mu sesunula bočnice a téměř všechno pivo se vysypalo na silnici. Jaké
štěstí pro paní, která právě přicházela k autobusové zastávce. Bedny s pivem se jí vysypaly
doslova pod nohama. Střepy můžeme na tomto místě nalézt ještě dnes.
Jednání OZ
Červencové zasedání OZ proběhlo v Roztěži.
Sklad CO
Předmětem jednání byla mimo jiné informace o stavu zásob ve skladu CO v Tuchoticích.
Stávající masky byly odeslány ke zrušení a budou nahrazeny novými. Cena se bude pohybovat
okolo 200,- Kčs/ks.
Žádosti občanů
Dále se OZ zabývalo pravidelnými žádostmi občanů o povolení na různé drobné stavby
jako např. výměna oken, stavba bazénu, septiku.
Likvidace písníku
Pan starosta seznámil občany s jednáním se ZD Suchdol ohledně likvidace skládky a jejím
spolufinancováním. To bylo odmítnuto, vzhledem k tomu, že na skládku odváželo samo ZD.
Zubní lékař
Situace u zubního lékaře je zoufalá. Tento stav přetrvává již poměrně dlouho. Jsou zde
dlouhé čekací lhůty a ani potom není zajištěno objednanému ošetření, protože se nestačí
ošetřit ani pacienti, kteří byli pozváni.
Zahrádky
Letošní červenec již ukazuje jaká úroda nás čeká. Především se urodilo hodně okurek,
kvalita brambor je také lepší než loni. Bude poměrně málo jablek, ale o to více švestek.
Prázdninové počasí dětem přálo.
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Srpen
Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny, ale stále ještě děti čekají krásné volné dny.
Úroda z polí se začíná sklízet a tenhle fakt většinou každému připomíná, že se léto s námi
začíná loučit. Sluníčko sice ještě pěkně připaluje záda, ale strniště na poli už působí trochu
smutně.
Anenská pouť
Tato tradiční pouť, která se každoročně koná v Sudějově, byla letos ve znamení krásného
teplého počasí. Děti se mohly povozit ve vláčku i v autíčkách.
Čištění máku
Konec srpna je spojen s čištěním máku na polním mlatu. Poslední léta se této práce věnuje
pan Tlamsa z Vidic a pan Siegl z Karlova. Náklaďáky, které mák přivážejí jsou ovšem trochu
postrach pro rodiče nepozorných dětí. Hlavně kluci si trasu kolem rybníka tradičně volí za
své závodiště. Ještě, že řidiči s tímto počítají a včas šlápnou na brzdy.
Ztráta el. motorů
Opět se ve Vidicích objevil zloděj. Tentokrát se motory ztratily na polním mlatu. Že by to
byla náhodná loupež?
Sucho
Letošní léto je až krutě suché. Země je vyprahlá a úroda jablek je velice špatná.
Jednání OZ
25. srpna se konalo zasedání v Tuchoticích. Hlavním bodem jednání byla plánovaná
uzavírka silnice přes Roztěž.
Uzavírka silnice
Z Okresního úřadu, referátu dopravy přišlo rozhodnutí o uzávěrce silnice III. tř. od 8.9. do
30.10. Objížďkové trasy jsou určeny pro obousměrný provoz a o změně autobusového spojení
byli občané informováni vývěskou z ČSAD.
Znečištění studně
Pan Pokorný z domu čp. 27 podal stížnost na kvalitu vody ve studni. OHS se k tomu
vyjádřila – dle rozboru nelze vodu užívat ani jako užitkovou. Je třeba provést potřebná
opatření, která by vedla k nápravě. Soused, pan Řehák musí zajistit čistotu v okolí studně.
Soukromá zemědělská činnost
Z Okresního úřadu došla informace k provozování soukromé zemědělské činnosti. Pro tuto
činnost je nutné dodržet tyto náležitosti:
1.
2.
3.
4.

Situační plánek
Počet kusů dobytka, technika chovu apod.
Posouzení dostačující kapacity – jímky
Umístění odpadních jímek, dodržení odstupných vzdáleností od studně, propustnost
podloží
5. Náčrt pásma
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6. Počet pracovníků
7. Zdroj hluku – vyhodnotit projekt dle příslušné normy.
Poslední srpnový den byl krásný, teplý. Léto se loučí a s ním i prázdniny.
Září
První zářijový den vítal děti do školy ne zrovna vlídně. Jakoby ani den před tím nebylo tak
krásně. Citelně se ochladilo a prší.
Děti jsou do školy
Martinka Wendlová a Michal Hájek jdou poprvé do školy. Jsou trochu zvědaví, trochu se
těší. Čekárna opět ožila dětmi. Ti starší, zkušenější udílí rady nováčkům.
Zahájení opravy
Hned první týden byla zahájena oprava mostku v Roztěži a hned vznikly první problémy.
Zvláště pro rodiče dětí chodících do I. tříd. Po dobu oprav vždy pro děti některý z rodičů
musel dojet, protože prvňáčkům končilo vyučování v 11,20 hod. a autobus jezdící v tuto
hodinu z Kutné Hory po dobu oprav nejezdil.
Změna spojení
Kromě již zmiňované linky nejezdil ranní autobus Sázava v 8 hodin a ani odpoledne
(Sázava) v 16 hodin. Odpolední dělnická linka měla pozměněnou trasu přes roztěžský les,
Košice, Vidice, Tuchotice a Karlov. Poté řidič pokračoval původní trasou zpět na Sázavu.
Koncem září nás sluníčko ještě pozdravilo teplými paprsky, ale léto je nenávratně pryč.
Rána i noci jsou již chladná.
Myxomatóza
Konec září nepřinesl ale žádné radosti chovatelům králíků. Myxomatóza potrápila většinu
z nich a mnohé „králíkárny“ značně prořídly.
Chřipky
Ani lidem nebyl konec září příznivě nakloněn. Chřipková epidemie, která zasáhla celé
Čechy měla nepříjemný průběh a mnoho z nás doslova podlomila v kolenou. Zvláště těžce
toto onemocnění snášely děti.
Jednání OZ
Zasedání Obecního zastupitelstva se konalo ve Vidicích.
Kácení stromů
Pan Procházka podal informaci k zákonu na ochranu přírody, který platí od 1.6.1992. § 8
tohoto zákona upřesňuje povolování kácení stromů. Žadatel musí podat žádost vždy, když
strom má ve výšce 130 cm nad zemí obvod 80 cm.

36

Domovní čísla
Pan starosta seznámil OZ s problematikou domovních čísel, která nejsou zcela v pořádku.
Týká se to především rekreačních objektů v Roztěži. Domovní čísla nemají ani rekreační
domky typu OKAL u zámku.
Říjen
Chladné říjnové počasí udělalo definitivní tečku za teplými zářijovými dny. Snad i ty
přízemní mrazíky pomohly zdolat komáry a ukončit tak trápení chovatelů.
Zahrádky
Na zahrádkách už to není tak veselé jako v létě. Pozemky osiřely, mrazíky spálily poslední
odolávající letní květiny – jiřiny. I rajčata zahrádkáři otrhali – dozrají doma. Na pozemcích
zůstala jen zelenina, která odolá zimě. Venku se brzy stmívá a tak musí děti večery trávit jinak
než byly zvyklé v létě. Už aby napadl sníh a zamrzl rybník – to bude pro kluky jiná zábava.
Noví školáci si pomalu zvykli na pravidelné vstávání i nové povinnosti. Ale určitě se těší na
sobotu a neděli, aby si mohli přispat.
Jednání OZ
Pan starosta oznámil, že zubní středisko v Malešově rozšíří svou ordinační dobu na 3 – 4
dny v týdnu, místo dosavadních dvou. Dále pan starosta podal OZ informaci o změnách
v poskytování dotací obcím. Tyto dotace budou podstatně nižší, protože obce by měly být
finančně zajištěny novými daňovými odvody, zejména daní z nemovitostí.
OÚ došlo oznámení, že se ruší registrace živnosti pana Zástěry ve Vidicích.
Konec října už přinesl nepříjemné sněhové plískanice. pan Mareček začal na svém
pozemku kopat studni. Pěstuje zde velké množství zeleniny na prodej a problémy s vodou,
které je stále málo nutí každého zahrádkáře či hospodáře postavit si studni vlastní.
Pan Sahulka, po stavebních úpravách svého domu začíná dělat fasádu.
Oprava kostela
28. října začali pokrývači pracovat na střeše kostela. Bylo potřeba sundat některé tašky a
vyměnit je za nové. Počasí jim opravdu nepřálo a marně hledali nějakou hospůdku, kde by se
alespoň trochu zahřáli. Škoda, že taková pravá vesnická hospoda tady chybí. Práce trvaly asi
týden. Byla by škoda, kdyby vidický kostel chátral. Je to zajímavá historická stavba. Občas
v létě zde zastaví turisté, zvláště cizinci a se zálibou si kostel prohlédnou.
Listopad
Počátkem listopadu přetrvávalo deštivé a sychravé počasí, ale vody byl i nadále
nedostatek.
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Opět hoří
I v tomto nevlídném počasí opět hořelo. Ale to už byly dny neznámého žháře na svobodě
sečteny. Hasičům určitě pomohlo, když při takovém nedostatku vody mohli čerpat do cisteren
z našeho rybníka.
Ochlazení
V druhé polovině listopadu se citelně ochladilo. Mrazy dosahovaly -10˚C a začalo i
chumelit. Určitě je to lepší než zablácené počasí.
Jednání OZ
Listopadové zasedání proběhlo v Tuchoticích. Kromě připomínky k osvětlení, členové
odsouhlasili jednorázové příspěvky v částce 300 – 350,- Kč starším občanům.
Náklady na opravu kostela
Za opravu střechy kostela ve Vidicích byla účtována soukromou firmou pana Košaty
z Kolína částka 10.000,- Kč.
Náklady na opravu mostku
V Roztěži byla provedena kolaudace rekonstrukčních prací na mostku u „Lázní“ v Roztěži.
Hodnota díla je přibližně 300 tisíc korun.
Stavba studně
Pan Šmejkal z Vidic žádá o povolení k vybudování studně na zahradě.
Paní Olga Hálová z Vidic podala žádost o vydání osvědčení k provozování zemědělského
podnikání.
Prosinec
Napadl sníh, jako většinou je začátek prosince bílý a tradičně do Vánoc nevydrží. Jaké by
to bylo hezké, kdyby Vánoce byly opravdu bílé. Kluci využili sněhového přídělu ke svým hrám.
Děti vytáhly sáňky a pekáče a „zapřáhly“ ti menší, své rodiče. A jak se blíží vánoční svátky
sněhu opravdu ubývá. Je nám to líto. Doma už to začíná být takové jiné, předvánoční úklid a
pečení. Ve městech lákají vyzdobené výlohy hlavně děti, které ještě doplňují svá skromná
přání o stavebnici Lega a panenky Barbie. U domů se už objevují stromečky a ve vaně čekají
kapři na svůj den.
Svátky
A jsou tady. Dětmi očekávané Vánoce se dostavily. Sice bez sněhu, ale co není, může být.
Na Štědrý den bylo studené počasí, alespoň nebylo bláto. V oknech svítily stromečky, děti se
radovaly ze svých dárků.
Ochlazení
Mezi svátky se znatelně ochladilo. Dny byly krásné, slunečné, stromy ojíněné mrazem a
venku do vypadalo svátečně a vánočně i přesto, že nenapadl sníh. Děti se mohly vydovádět
alespoň na zamrzlém rybníku.
Jednání OZ
Toto jednání proběhlo v „Lázních“ Roztěži.
38

Akcie
Obec Vidice obdrží akcie od České spořitelny v celkové hodnotě 20.000,- Kč.
Daně z nemovitostí
Na Finančním úřadu v Kutné Hoře proběhlo školení, které se týkalo plateb daně
z nemovitosti. Obec Vidice je zařazena do kategorie do 300 obyvatel. Přiznání pro daň musí
vyplnit každý občan sám.
10.12.1992 se konalo na Okresním úřadu shromáždění starostů. Hlavním bodem jednání
bylo čerpání rozpočtu 1992 a návrh rozpočtu pro rok 1993. Pro obec Vidice bude poskytnuta
dotace ve výši 3.000,- Kč.
Restituce
Pan Kužela podal žádost o restituci, která se týká bývalého hospodářství ve Vidicích a
pozemků.

Na tomto místě je v Pamětní knize
otisk kulatého razítka
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OBEC VIDICE
JMENUJI SE LUDMILA MYSLIVEČKOVÁ.
BYLA JSEM PANEM STAROSTOU ZDEŇKEM SAHULKOU A VŠEMI ČLENY OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA (OZ) DNE 4.12.2002 ZVOLENA KRONIKÁŘKOU OBCE VIDICE
(OSAD KARLOV, TUCHOTICE, NOVÁ LHOTA A ROZTĚŽ).

V TÉ DOBĚ SE MI TAKÉ DOSTALA DO RUKOU OBECNÍ KRONIKA, KTERÁ BYLA
PSÁNA AŽ DO ROKU 1992. NEZBÝVÁ MI NIC JINÉHO, NEŽ TYTO CHYBĚJÍCÍ ROKY
ALESPOŇ STRUČNĚ DOPLNIT. BUDU VYCHÁZET ZE ZÁPISŮ ZE SCHŮZÍ OZ A JEŠTĚ
ZE ZÁZNAMŮ, KTERÉ JSOU ULOŽENY NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE VIDICÍCH.

TYTO ZÁPISY BUDOU STRUČNĚJŠÍ, ALE BUDU SE SNAŽIT ZAZNAMENAT VŠE, CO
BYLO ZE STRANY OBECNÍHO ÚŘADU UDĚLÁNO PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A PRO OBČANY.

Na tomto místě je v Pamětní knize
otisk kulatého razítka
OBEC VIDICE
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Životopis kronikářky
Jmenuji se Ludmila Myslivečková, Mgr., rozená Slabá.
Narodila jsem se 1.6.1957 v Kutné Hoře a od narození bydlím v osadě Tuchotice, takže jsem
místní rodačka.
Moji rodiče, Ludmila a František Slabých, pracovali v místním zemědělském družstvu,
nyní jsou důchodci. Mám jednoho bratra Františka, který je veterinářem.
V letech 1963 – 1972 jsem navštěvovala Základní školu v Malešově. Poté jsem studovala
od roku 1972 do roku 1976 na Gymnáziu v Kutné Hoře – humanitní obor. Po složení maturity
a úspěšných přijímacích zkouškách jsem studovala od r. 1976 do r. 1980 na Pedagogické
fakultě v Brandýse nad Labem, obor Učitelství 1. stupně.
Roku 1980 jsem ukončila vysokou školu promocí v Karolinu v Praze a obdržela diplom.
Později titul Mgr. (magistr).
V témže roce jsem nastoupila na Základní školu v Malešově a také se vdala za Miloše
Myslivečka, který také studoval pedagogickou fakultu a později se mnou nastoupil na
učitelské místo v Malešově. Roku 1983 se nám narodila dcera Jana a roku 1984 syn Lukáš.
Do současné doby učím na 1. stupni Základní školy v Malešově.
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1993
Historie
Co předcházelo založení jednotných zemědělských družstev.
Vedoucí tajemník OV KSČ (Okresní výbor komunistické strany Československa), postrach
lidí nesympatizujících s KSČ) pozval na Okresní národní výbor do Kutné Hory do zasedací
místnosti představitele obcí za Tuchotice-Karlov to byla p. Josef Šourek (Karlov č…) Josef
Forejt je v této místnosti zamkl a přikázal jim, aby podepsali příslib k založení družstva. Josef
Šourek se zde postavil ze největšího hospodáře, byl proto nazván kulakem. Díky této přímluvě
však nebyli z obce vystěhováni, ale pouze posláni na práci na Kladno.
Nakonec i Josef Šourek podepsal příslib k založení družstva.
Z okresu byly do obcí, kde nebyla založena družstva, poslány výměry na jednotlivé stroje,
které museli odevzdat do Traktorové stanice do Malešova – Biliova (vedoucí zde byl pan
Hyršal). Těm, kteří nechtěli dobrovolně stroje odevzdat, byly přesto zaměstnanci traktorové
stanice násilně odebrány a odvezeny do Malešova.
Pan František Slabý uvedl, že za asistence příslušníka SNB (Sbor národní bezpečnosti)
Františka Jahody – mechanizátora ONV (Okresní národní výbor) v Kutné Hoře mu byly
násilně odebrány: náhradní díly na stroje, výfuková řezačka, pneumatiky a jiné. Vše bylo
odvezeno do Zemědělského družstva Nové Dvory.
U pana Františka Kopáčka (Tuchotice č. 7) byly všechny stroje odvezeny do již založeného
družstva v Roztěži.
Nebezpečí dalšího násilného odebírání strojů či dobytka do již založených družstev
donutilo místní zemědělce přistoupit na rychlé založení družstva.
Do družstev však nebyli přijati na příkaz OV KSČ větší zemědělci. Ti byli přiděleni na
práci na Kladno, kam odjížděli vždy na celý týden.
Jednalo se o tyto zemědělce:
Kopáček František - Tuchotice č. 7
Brynych Jaromír
- Tuchotice č. 24
Štolba Otakar
- Tuchotice č. 2
Sahulka Jaroslav - Vidice č. 14
Slabého Františka a jeho syna se to netýkalo z důvodu rozdělení hospodářství do 2 popisných
čísel – Tuchotice č. 17 a č. 5.
Perzekuce byla taková, že ani jejich děti nesměly pracovat v místním zemědělském
družstvu. Takže:
syn Brynycha Jaromíra – Jaromír, musel jít pracovat do traktorové stanice mimo okres
syn Štolby Otakara – Jiří, pracoval jako traktorista traktorové stanice mimo okres
dcera Kopáčka Františka – Emílie, byla nucena se vyučit soustružnicí
děti Sahulky Jaroslava byly ještě školou povinné.
Nebyla to jednoduchá doba.
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Zasedání OZ
Zasedání obecního zastupitelstva (OZ) se koná vždy začátkem měsíce. Schůze jsou veřejné
a pravidelně se střídají ve Vidicích, Tuchoticích a Roztěži.
Skládka
Byl podán návrh na uzavření skládky ve Vidicích „v lomech“, protože skladování by
muselo být regulováno a musel by být proveden hydrogeologický průzkum, který by stál
několik tisíc korun. Provoz by byl možný pouze za předpokladu, že pod skládkou je
nepropustné podloží. Bude proto provedena rekultivace skládky a budou zde umístěny 4
tabule „Zákaz skládky“. Pro likvidaci odpadů budou zajištěny popelnice nebo kontejnery.
Ověřování listin
Ověřování listin je možné provádět i na obecních úřadech kde není matrika, je však nutné
požádat Okresní úřad v Kutné Hoře o povolení a zavést evidenci.
Poplatky
Od 1.1.1993 mohou obecní úřady vybírat správní poplatky za žádosti podané na OÚ,
nahlédnutí do matrik, do živnostenských listů. OÚ si bude účtovat 100,- Kč.
Zákaz
Okresní úřad vydal vyhlášku o zákazu dovozu vepřového a hovězího masa ze Slovenska.
Pronájem pozemků
Obec Vidice pronajala Zemědělskému družstvu (ZD) Suchdol 52 ha pozemků. Za l ha
225,- Kč. ZD proplatilo 11.727,- Kč za rok 1992.
Rozpočet na rok 1993
Příjmy do rozpočtu dle návrhu Okresního úřadu. Účelová dotace od OÚ v celkové výši
5.100,- Kč, z toho 3.000,- Kč na sociální dávky a 2.100,- Kč na výkon státní správy.
- daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
- daň z příjmů podnikání
- daň z nemovitostí
- vlastní příjmy (míst. poplatky)
- příjmy z činnosti rozpočtových organizací

84.000,- Kč
3.000,- Kč
180.000,- Kč
17.000,- Kč
9.000,- Kč

Příjmy
C e l k e m příjmy za rok 1993

298.500,- Kč

Výdaje
Předpokládané výdaje na rok 1993
- odvoz odpadků z Roztěže

10.000,- Kč
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- skládka Vidice, shrnutí
- příspěvek na nedělní autobus
- elektrická energie
- údržba komunikací
- oprava střechy čp. 32 Roztěž
- údržba hřbitova (zeď) Vidice

10.000,- Kč
4.500,- Kč
35.000,- Kč
7.000,- Kč
5.000,- Kč
15.000,- Kč

Inventarizační komise
OZ jmenovalo inventarizační komisi ve složení: paní Šourková, pan Sahulka a paní
Procházková.
Platy a odměny
OZ schválilo od 1.1.1993 úpravu platů a odměn.
Za úklid
480,- Kč paní Henčlové
Za administrativní práce 1.865,- Kč paní Procházkové
Pan starosta
1.500,- Kč
Pan místostarosta
1.000,- Kč
Ochranné pásmo Vrchlice
Ve druhém pásmu je zákaz povolování novostaveb, těžba rašeliny, písku a budování
sportovišť. V obci Roztěž bude požádáno o výjimku na stavební parcely.
Honitba v oboře
Veřejnou vyhláškou bylo rozhodnutí o uznání honitby v oboře. Obora pokrývá 134 ha lesní
půdy, 6 ha zemědělské půdy a 6 ha ostatních ploch.
Autobusové spoje – zrušení
Od 1.4. dochází ke zrušení autobusových linek ve večerních hodinách (ve 20 hod. ke Kutné
Hoře a ve 22.30 hod. od Kutné Hory). Na okrese bylo zrušeno 90 spojů. Také od dubna
dochází k 10% zvýšené jízdného.
Hospodaření za rok 1992
Hospodaření za rok 1992 skončilo přebytkem 144.000,- Kč a obec má ještě pohledávku za
neuhrazený poplatek od zámku Roztěž z ubytovací kapacity (asi 130.000,- Kč). Počítá se, že
by tento přebytek z hospodaření by mohl být využit na opravu komunikací v Tuchoticích.
Rybník Tuchotice
Nutná oprava hráze rybníka v Tuchoticích, dochází v průsaku. Opravu zajistí občané
Tuchotic.
Odprodej č. 32 v Roztěži
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Pan Dytrych z Kutné Hory žádá o odkoupení obecního majetku – dům č. 32. OZ
nesouhlasí.
Pronájem č. 32
OZ souhlasí s pronájmem domu č. 32 v Roztěži na dobu 1 roku panu Pospíšilovi.
Pronájem rybníka
Starosta, pan Jirsa informoval o jednání s MO (místní organizace) rybářů Malešov.
Navrhl, aby byla uzavřena roční smlouva s MO o užívání tuchotického rybníka. OZ schválilo
pronájem do 30.11.1993.
Pronájem bytu
Pronájem nebytových prostor v bývalé prodejně v Roztěži panu Pospíšilovi na dobu l roku
s měsíční splátkou 165,- Kč.
Bezplatný převod
Tesla Praha Braník nabídla k bezplatnému převodu materiál CO v hodnotě 26.000,- Kč.
Materiál bude 8.6.1993 předán zástupcům hasičů na Obecním úřadě.
Drobné stavby
Pan Miroslav Veselý ohlásil stavbu 5 x 3,2 m u čp. 16 na Karlově.
Soukromá firma
Soukromá firma žádá o souhlas, aby mohla zajíždět a prodávat v obcích OÚ Vidice
mražené výrobky.
Kominíci
Své služby obcím OÚ Vidice nabídl pan A. Jindra.
Popelnice
Pan starosta navrhuje objednat pro všechny zájemce popelnice. OÚ uhradí fakturu a za
popelnici bude vybráno od občanů.
Žádost
Paní Božena Křečková a pan Miloš Křeček, bytem Praha 6, žádají o odkoupení pozemku
č. 4 o výměře 367 m² ve Vidicích, který užívají u své rekreační chalupy.
Pronájem rybníka
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Smlouva mezi OÚ Vidice a Rybářským svazem Malešov uzavřena na 5 let o bezplatném
pronájmu rybníků ve Vidicích „na obci“ a v Tuchoticích. Svaz rybářů bude bezplatně
provádět údržbu a OÚ bude hradit dopravu materiálu.

Žádost
Paní Herlíková z Tuchotic žádá o napojení ze studny u „domu hasičů“ – jedná se pouze o
užitkovou vodu. Náklady hradí pí Herlíková.
Životní prostředí
Životní prostředí OÚ Kutná Hora žádá o spolupráci při ničení rostliny – bolševníku
velkolepého.
Oprava hřbitovní zdi
Pan starosta předložil návrh na opravu hřbitovní zdi ve Vidicích. Obecní úřad nechá
vypracovat projekt a finanční rozpočet.
Skládka
Skladování na skládce Vidice je rozšířeno o skladování odpadní střešní krytiny za poplatek
20 – 50,- Kč – podle množství.
Komise KOVP
Byla jmenována tříčlenná komise pro ochranu veřejného pořádku: Jiří Jirsa, Miroslav
Procházka, Milan Vebr.
Oprava veřejného osvětlení
Částka vynaložená na opravu veřejného osvětlení v obcích činí 1.160,- Kč.
Odprodej pozemku
Odprodej pozemku panu Kadlecovi v Roztěži, pozemek je zaměřen i oceněn. Je možný i
odprodej pozemku ve Vidicích, který užívá rodina Křečkových o výměře 360 m². Stanovena
cena za 1 m² - 3 Kč.
Žádost
pana Pospíšila o prodloužení pronájmu prodejny v Roztěži do konce roku 1994. Také
podal žádost o oplocení pozemku u č. 16 a ohlásil provedení stavebních úprav.
Smlouva o nájmu pozemku
Zemědělské obchodní družstvo Suchdol zaslalo smlouvu o nájmu pozemků, které jsou
vlastnictvím obce Vidice a pozemky byly doloženy výpisy z Evidence nemovitostí. Celková
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výměra činí
29.122,- Kč.

52 305 ha. Za pronajmutí obdrží obec na účet u Komerční banky celkem

Stížnost
Pan Pokorný z Roztěže si opakovaně stěžuje na znečištění vody v domovní studni. Stížnost
bude předána na Městský stavební úřad.
Zákaz skládky
Zákaz skládky – zákazová cedule bude umístěna na Karlově u rybníčku.
Příspěvek
Příspěvek starším občanům, k rozdělení je plánováno 3.000,- Kč.
Kácení stromů
Okresní úřad doporučuje pokácení jasanu na hřbitově ve Vidicích, protože strom je
napaden škůdcem. Část nákladů bude hradit obec a část Okresní úřad, referát životního
prostředí.
Sirény
Dne 9.12. ve 12 hodin bude provedena akustická zkouška sirén.

Pohyb obyvatelstva
Protože v kronice nebyly zaznamenány zápisy k pohybu obyvatelstva na rok 1992,
tak je nejprve doplním.
Rok 1992
Narození dětí
V tomto roce se v naší obci žádné dítě nenarodilo.
Úmrtí
Alois Náhlovský, Karlov čp. 1, nar. 19.8.1914,
zemřel 14.1. (78 let)
Milada Kmochová, Vidice čp. 30, nar. 28.11.1912,
zemřela 29.11. (72 let)
Helena Janglová, Vidice čp. 15, nar. 20.7.1920,
zemřela 29.11. (72 let)
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Jaromír Brynych, Tuchotice čp. 24, nar. 11.11.1935,
zemřel 29.6. (57 let)
František Procházka, Tuchotice čp. 30, nar. 12.3.1916,
zemřel 30.10. (76 let)
Josef Zich, Roztěž, čp. 26, nar. 4.9.1907,
zemřel 28.12. (85 let)

Přistěhování
Odhlášení

Narozené
později
přistěhované

Antonín Novotný, Roztěž 18, od 11.3.
Josef Nekola, Vidice 13, od 11.3.
Ludmila Nekolová, Vidice 13, od 11.3.
Antonín Drahokoupil, Roztěž 14, od 7.4.
Hana Drahokoupilová, Roztěž 14, od 30.3.
Hana Krejzová, Karlov 5, od 2.6.
Radek Krejza, Karlov 5, od 2.6.
Ivan Krejza, Karlov 5, od 2.6.
Klára Zeminová, Roztěž 13, nar. 29.2.
Gabriela Foitová, Karlov 16, nar. 21.11.

Rok 1993
Narození dětí

Stanislav Zástěra, Vidice 12, nar. 4.2.
Petr Bílý, Vidice 20, nar. 10.6.
Renata Melvaldová, Tuchotice, nar. 21.2.
Jan Hubal, Karlov 13, nar. 4.5.

Úmrtí
Josef Hýbl, Nová Lhota čp. , nar. 30.1.1905,
zemřel 3.1. (88 let)
Barbora Vekrbaurová, Vidice čp. 2, nar. 13.12.1907.
zemřela 19.10. (86 let)
Josef Šourek, Karlov čp. 9, nar. 16.3.1913
zemřel 17.3. (80 let)
Přistěhovaní
Přihlášení

Nikdo

Odstěhovaní
Odhlášení

Jan Holan, Vidice 21, od 4.10.
Lukáš Procházka, Vidice 18, od 5.10.
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Irena Procházková, vidice 18, od 5.10.
Marie Hýblová, Nová Lhota, od 3.5.

Na tomto místě je v Pamětní knize
otisk kulatého razítka
OBEC VIDICE
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1994
Historie
Jednotné zemědělské
družstvo Roztěž
23.5.1950
Vývoj družstevní myšlenky se nezastavil ani před touto obcí. Svaz novinářů, majitel zámku
v Roztěži, vykonal k urychlenému vytvoření podmínek pro ustavení JZD mnoho práce.
Členové Svazu novinářů osobně navštěvovali jednotlivé občany a jednáním i politickým
přístupem vysvětlovali výhody, které přinese společná práce všech zemědělců.
Dne 20.5. byli zájemci o vstup do družstva svoláni na zámek, kde byl ustanoven přípravný
výbor, pověřený dalším jednáním. Do vznikajícího družstva vstoupili i vlastníci bývalého
roztěžského dvora. Předsedou přípravného výboru se stal František Říha, členy Oldřich
Bílek, Josef Folprecht, František Kratochvíl, Jaromír Kratochvíl, Bedřich Líbal, Čeněk
Pochobradský. Žně a podmítka v roce 1950 byly provedeny postaru.
Družstevníci převzali do společného hospodaření i veškerou pachtovanou a obecní půdu,
která byla roztroušena na různých místech katastru obce. Pozemky bylo nutné scelit a
14.9.1950 byly rozorány meze. JZD Roztěž se stalo prvním družstvem na Kutnohorsku, kde
byly rozorány meze.
Po celý rok 1951 se pracovalo na adaptaci kravína, přístavbě vepřína, přestavbě kolny na
stroje a nářadí. Začátkem června 1951 byl prováděn svod dobytka od jednotlivců ke
společnému ustájení.
V roce 1952 se začalo se stavbou drůbežárny. Po žních vstoupili do družstva další
zemědělci z Roztěže a z osad. Předsedou byl zvolen Bedřich Herel. Od této doby je celá obec
družstevní.
Během roku 1953 byla snížena výměra záhumenků z 1 ha na 0,50 ha (včetně zahrady).
Rok 1955 se projevoval nedostatkem pracovních sil, na pomoc přicházeli brigádníci.
Hospodaření bylo v tomto roce dobré. Předsedou byl zvolen Josef Mrňák. Podle výsledků
hospodaření se zvýšila hodnota pracovní jednotky z 18 na 19,- Kčs.
10.2.1960 na výroční schůzi byli přítomní téměř všichni členové JZD. Výše pracovní
jednotky klesla na pouhých 14,- Kč. Předsedou družstva po sloučení byl Josef Mrňák.
Činnost OZ
Smlouva s technickými službami
Byla uzavřena smlouva s technickými službami na odvoz TKO na rok 1994. 1 tuna TKO
má být za 430,- korun bez dovozu.
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Příspěvek ZŠ Malešov
Příspěvek ZŠ Malešov na zakoupení nového počítače ve výši 5.000,- Kč.
Komise KPP
Komise pro projednání přestupků byla rozšířena ze tří na čtyři členy – o paní
Procházkovou.
Poplatky
Českomoravský svaz novinářů dluží obci částky za místní poplatek z ubytovací kapacity za
rok 1993.
Nákup
OZ souhlasí s nákupem autobaterie pro hasičský sbor Tuchotic.
Popelnice
Technické služby oznámily změnu odvozu TKO ze sudých týdnů na liché. Prvý svoz
připadne na den 13.6.1994 a pak každý lichý týden.
Sazby elektrické energie
Změna sazby za odběr elektrické energie v hasičské zbrojnici v Tuchoticích a v Roztěži
zvýšená o 50,- Kč. Sazba 1C 4,60 za 1kW a stálý poplatek 10,- Kč.
Pronájem
15.6.1994 bude jednání v Kutné Hoře na OÚ – Stavební úřad města - vodoprávní řízení o
rybnících v Nové Lhotě - pronájem Hýbla Josefa a Hýbla Ladislava.
Platba
Českomoravský svaz novinářů uhradil dluh z roku 1993 – 30.000,- Kč.
Jednání o nastávajících komunálních volbách. Volby 18. a 19. 11. 1994
Členové si odsouhlasili počet členů nového obecního zastupitelstva na příští volební období
na počet 7 členů + 2 náhradníci.
Zřízení volebních okrsků:
1. Vidice – Obecním úřadě
2. Tuchotice, Karlov – v domě hasičů v Tuchoticích
3. Roztěž, Nová Lhota – hostinec u Šanců
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Zapisovatelem místní volební komise byla jmenována ing. Alena Henčlová, Vidice 21
Zvolený kandidát
1. Pulkert Jindřich
2. Sahulka Zdeněk
3. Zima Josef
4. Šourková Miloslava
5. Veber Milan
6. Vokolek Josef
7. Kmochová Helena

Počet hlasů

Voleb. strana

128
98
96
93
85
61
56

KDU-ČSL
HZ
HZ
HZ
KDU-ČSL
KSČM
KDU-ČSL

1. Řehák Pavel
2. Veselá Stanislava

53
25

KSČM
KSČM

1. Kmoch František
2. Siegl Josef

54
79

HZ
HZ

1. Bareš Jiří
2. Šmejkal Karel

75
86

KDU-ČSL
KDU-ČSL

Náhradníci:

Celkový počet zapsaných voličů: 195
KDU-ČSL
KSČM
HZ (Hnutí zemědělců)

celkem 430 hlasů
celkem 139 hlasů
celkem 420 hlasů

Předsedkyní místní volební komise – Alena Zimová.
Ustavující zasedání OZ se konalo 1.12. v Roztěži.
Pan Jiří Jirsa – člen volební komise jmenuje na prvním zasedání OZ členy, kteří byli ve
volbách ve dnech 18. – 19.11 1994 zvoleni:
Kmochová Helena
Pulkert Jindřich
Sahulka Zdeněk
Šourková Miloslava
Veber Milan
Vokolek Josef
Zima Josef
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Prvního zasedání se ujímá nejstarší zvolený člen OZ, pan Josef Zima a předkládá zasedání
návrh na způsob hlasování, a to na veřejnou volbu.
Starostou byl zvolen pan Zdeněk Sahulka.
Zástupcem starosty Miloslava Šourková.
Pan starosta poděkoval odstupujícímu starostovi panu Jiřímu Jirsovi a odstupujícímu
zástupci panu Miroslavu Procházkovi. Oznámil, že další jednání se budou konat vždy každé
první úterý v měsíci.
Slib člena OZ
Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit
se ústavními a ostatními zákony České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.
Všichni členové potvrdí slib podpisy.
Komise
Komise finanční
předseda: Vokolek Josef
členové: Bareš Jiří
Kmoch František
Komise revizní
předseda: Pulkert Jindřich
členové: Zima Josef
Procházka Miroslav
Komise sociální
předseda: Kmochová Helena
členové: Veselá Stanislava
Zimová Alena
Komise pro projednání přestupků
předseda: Sahulka Zdeněk
členové: Jirsa Jiří
Vebr Milan
Siegl Josef
Procházková Alena
Životní jubilea
Od 1.1.1995 – úprava u příležitosti životního jubilea
Návštěvy budou prováděny od 65 let každých 5 let a od 90 let každý rok.
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Blahopřání budou mít na starosti:
Vidice – Kmochová Helena, Jirsa Jiří
Tuchotice – Vokolková E., Mysliveček M.
Karlov – Zimová A., Sieglová H.
Roztěž, Nová Lhota – Pulkert J., Krtilová L.
Veřejné osvětlení
Vidice – Sahulka Zdeněk
Karlov – Zima Josef
Tuchotice – Vebr Milan
Roztěž, Nová Lhota – Pulkert Jindřich

Hospodaření za rok 1993
Zůstatek u Komerční banky k 31.12.1993 činí 511.088,35 Kč.
Dva vkladové certifikáty u Komerční banky v hodnotě 200.000,- Kč
Pohledávky ke konci roku za úhradu telefonních hovorů a nájem z nebytových prostorů činí
2.544,- Kč.
Příjmy
Příjem v roce 1993 činil 660.720,59 Kč.
Příjem na dani z nemovitostí
Daň z příjmu fyzických osob
Za pronájem pozemků od ZD
Za poplatky VTS

431.174,- Kč
157.533,- Kč
11.727,- Kč
3.368,- Kč

Správní poplatky
Poplatek za ubytovací kapacity
Poplatky ze psů
Dotace

66.389,- Kč
1.920,- Kč
6.100,- Kč

Výdaje
Vodní hospodářství a životní prostředí
Doprava
Kultura
Vnitřní správa
Příspěvek na sociální služby občanům
Místní hospodářství

22.000,- Kč
3.000,- Kč
1.800,- Kč
91.000,- Kč
3.000,- Kč
29.000,- Kč

C e l k e m výdaje činily

149.480,- Kč

Plánované výdaje byly splněny na 50 %.
Plánované příjmy byly překročeny.
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Rozpočet na rok 1994
Příjmy
Za prodej popelnic občanům
a za lístky na popelnice
22.000,- Kč
Pachtovné od ZOD Suchdol
29.000,- Kč
Za telefonní hovory z VTS
4.000,- Kč
Nájemné z bytu v Tuchoticích a Roztěži
8.000,- Kč
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 257.000,- Kč
Daň z příjmu podnikatelské činnosti
15.000,- Kč
Daň z nemovitosti
400.000,- Kč
Dotace od Okresního úřadu
5.400,- Kč
Poplatek z ubytovací kapacity
40.000,- Kč
C e l k e m příjmy

780.400,- Kč

Výdaje
Údržba rybníků
K tomu mzdové výdaje
Likvidace TKO
Výpisy z evidence nemovitostí (lesy)
Oprava komunikace u rybníčka Roztěž
Údržba autobusových čekáren (včetně mezd)
Údržba …?... Tuchotice
SPOZ a kronika obce
Pomník ve Vidicích
Hasiči (akce + pohonné hmoty)
Cestovné
Cestovné – zaměstnanci
Odměny členům OZ
Nákup DKP (kalkulačka, svítidla)
Časopisy, knihy Sbírky zákonů
Pojistné za obyvatele
Zdravotní pojištění z mezd zaměstnanců
Sociální pojištění
Poštovné, poplatky z VTS
Finanční výdaje spojené též s volbami
Mzdy zaměstnanců
Příspěvek starším občanům
Elektrická energie
Údržba veřejného osvětlení
Materiál na údržbu VO
Oprava střechy čp. 32 Roztěž
Oprava hřbitovní zdi ve Vidicích
Údržba zeleně

3.000,- Kč
1.000,- Kč
56.000,- Kč
2.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
2.000,- Kč
5.000,- Kč
8.000,- Kč
3.000,- Kč
500,- Kč
53.000,- Kč
2.000,- Kč
3.000,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
9.500,- Kč
8.000,- Kč
10.000,- Kč
32.500,- Kč
3.000,- Kč
35.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
60.000,- Kč
5.000,- Kč
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Zimní údržba komunikací
Příspěvek škole v Malešově

10.000,- Kč
5.000,- Kč

C e l k e m výdaje

361.500,- Kč

Přebytek rozpočtu na rok 1994

418.900,- Kč

Stavby
Kolaudace
Kolaudační řízení bylo provedeno v novostavbě pana Jana Herela v Roztěži čp. 35.
Památky a životní prostředí
Kácení stromů
Pokácení jasanu na hřbitově ve Vidicích provedla firma z Kutné Hory. Obec uhradila
2.000,- Kč a zbytek Referát životního prostředí Kutná Hora. Dřevo bylo nabídnuto Lesnímu
závodu Kácov, v případě nezájmu bude nabídnuto lidem.
Dále bude provedeno kácení stromů v blízkosti elektrického vedení.
Památky
Zámek Roztěž a přilehlý park jsou památkovou rezervací, proto všechny zásahy do úprav
povoluje referát životního prostředí na Okresním úřadě.
Oprava hřbitovní zdi
Památkáři odmítli ukončení zdi betonem. Nařídili ukončení zdi cihlami a vyspárováním.
Byla provedena smlouva 17.6.1994 s firmou HABR z Rozkoše. Smlouva o opravě zdi, vstupní
brány, omítnutí zdi. Celková smluvní částka je na 59.000,- Kč.
Zámek Roztěž
Na zámku byla uvedena do provozu čistička odpadních vod.
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Politický, kulturní a sportovní život
Hasiči
Bude uvolněna částka 1.000,- Kč každému hasičského sboru. Celkem 3.000,- Kč.
Odborná příprava velitelů a strojníků hasičských sborů 21. – 22.10.1994.

Pohyb obyvatelstva
Narození dětí
Nikola Holanová, Vidice 11, nar. 6.3.
Šimon Diviš, Vidice 15, nar. 27.4.
Jakub Starý, Karlov 8, nar. 18.9.
Tomáš Kvěch, Roztěž 26, nar. 24.4.
Úmrtí
Alois Pokorný, Roztěž čp. 6, nar. 17.12.1907
zemřel 24.10. (87 let)
Karolína Zichová, Roztěž čp. 26, nar. 24.8.1911
zemřela 21.6. (83 let)
Antonín Pelíšek, Nová Lhota , nar. 1.5.1909
zemřel 25.8. (85 let)
Anežka Prossová, Vidice čp. 32, nar. 13.4.1906
zemřela 2.3. (88 let)
Alois Novák, Vidice čp. 46, nar. 4.1.1923
zemřel 22.5. (71 let)
Josef Bečán, Vidice čp. 38, nar. 4.10.1923
zemřel 15.6. (71 let)
Božena Pružinová, Vidice čp. 5, nar. 13.7.1929
zemřela 17.2. (65 let)
Olga Tlamsová, Vidice čp. 13, nar. 25.12.1939
zemřela 27.8. (55 let)
Vladimír Šmejkal, Vidice čp. 20, nar. 1.4.1970
zemřel 25.5. (24 let)
Jiřina Hrdličková, Tuchotice čp. 34, nar. 20.4.1923
zemřela 14.10. (71 let)
Zdeňka Vokolková, Tuchotice čp. 4, nar. 4.4.1925
zemřela 21.7. (69 let)
Přistěhovaní, přihlášení
Marie Zástěrová, Vidice 12 od 22.8.
Dáša Svobodová, Vidice 21, od 7.12.
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Stanislav Z8stěra , Vidice 12, od 22.8.
Ivana Zástěrová, Vidice 12, od 22.8.
Božena Šimáčková, roztěž 5, od 6.9.
Jan Herel, Roztěž 35, od 6.9.
Ludmila Herelová, Roztěž 35, od 6.9.
Pavel Weimar, Roztěž 24, od 20.9.
Ludmila Weimarová, Roztěž 35, od 20.9.
Roman Herel, Roztěž 35, od 20.9.
Odstěhovaní, odhlášení
František Krtil, Roztěž 12, od 3.11.
Dagmar Krtilová, Roztěž 12, od 15.12
Michal Krtil, roztěž 12, od 15.12
František Krtil, Roztěž 12, od 15.12.
Jaroslav Kolář, Nová Lhota, od 15.12.
Blanka Hálová (Melvaldová) Tuchotice 12, od 30.6.
Jaroslav Melvald, Tuchotice 12, od 30.6.
Renata Melvaldová, Tuchotice 12, od 8.3.

Na tomto místě je v Pamětní knize
otisk kulatého razítka
OBEC VIDICE
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1995

Historie
Jednotné zemědělské družstvo Vidice
12.9.1952
Do nově založeného družstva ve Vidicích vstoupili všichni drobní a střední rolníci
najednou. Předsedou přípravného výboru byl zvolen Václav Vlasák, členy Bohumil Franc,
Václav Kozlík, Antonín Krtil, František Lesák, Josef Novák, Václav Sykáček. Družstvo
začínalo hospodařit jako JZD III. typu.
Dobytek byl sveden hned po Novém roce. Dojnice byly ustájeny u Burešů, Kosinů,
Šmejkalů a Kuželů. Prasnice byly prozatím ustájeny v jednotlivých hospodářstvích, malý
dobytek ve zbývajících stájích. V obci bylo 13 párů koní, s nimiž se prováděly veškeré práce.
Meze byly postupně rozorány během roku 1954, když se ve Vidicích utvořilo středisko STS
(strojní traktorová stanice).
Hospodaření družstva mělo celkově vzestupnou tendenci. Kromě drobných adaptací byl
postaven kravín pro 96 kusů dojnic. Se stavbou se začalo v roce 1956. V plánovaných
nákladech 690 000,- Kč zároveň byl družstvu přidělen traktor (Zetor 25 A). Postupem doby
družstvo získalo další traktory, ubývalo koní. Patronátním závodem byl OSP Kutná Hora,
který pomáhal jak organizačně, tak i při špičkových pracích, sklizni i nočních výžlatech.
Příprava dalšího sloučení byla jednoduchá.
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Činnost OZ
Platy a odměny
pan starosta
zástupce starosty
ostatní členové

1.800,- + 500,- Kč
1.200,- + 500,- Kč
400,- Kč měsíčně

Kácení stromů
Skácený jasan u hřbitova ve Vidicích bude nabídnut panu Ladislavu Matouškovi za 500,Kč.
Inventarizační komise
Byla zvolena ve složení: paní Šourková, paní Kmochová, paní Procházková.
Pronájem
Zrušení pronájmu obecních pastvin před Vidicemi panu Kmochovi a panu Prossovi. O tyto
parcely požádal pan Řehák.
Telefonní tarify
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo

silný provoz
(16.00 – 7,00 hod.)
1,90/60 sek
1,90/30 sek
1,90/20 sek

slabý provoz
(7,00 – 16,00 hod.)
1,90/120 sek
1,90/60 sek.
1,90/40 sek.

Pronájem
Pronájem obecní pastviny – přihlásili se pan K. Novotný a pan L. Zástěra.
Žádost
Na OÚ byla podána žádost o vydání povolení k provozování hracího automatu v
„Lázních“ Roztěž u Šanců. Provozovatelem hracího přístroje je firma Ilex Pardubice.
Přestupek
Obecnímu úřadu byla uhrazena částka 8.000,- Kč. Dne 9.9.1995 v 21,30 hod. provedla
hlídka OOVB kontrolu obsluhy v hostinci u Šanců v Roztěži, bylo zjištěno podání
alkoholických nápojů mladistvé osobě.
Přestupek byl předán k zjištění a vyřízení Městskému úřadu v Kutné Hoře.
Rybník
Byla schválena částka 1.000,- Kč na zakoupení ryb do rybníka ve Vidicích.
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Autobusová čekárna
Pan Pulkert provedl nátěr autobusové čekárny v Roztěži a zajistí i novou krytinu.
Dohoda
Dohoda mezi OÚ a panem Pružinou (Vidice č. 5) o sekání trávy na hřbitově ve Vidicích
za úhradu.
OÚ bude dotovat osobní přepravu částkou 65 Kč na 1 občana.

Hospodaření obce
Dotace od OÚ
Obec obdržela od Okresního úřadu dotaci ve výši 3.000,- Kč a je určena na pomoc
slabším občanům. Tato částka se rozdělí takto:
Veselá Antonie, Karlov – 600,- Kč
Kopáčková Marie, Tuchotice – 600,- Kč
Pulkert Jindřich st. , Roztěž – 600,- Kč
Vašíčková Marie, Roztěž, 600,- Kč.
Komerční banka
Přebytek finančních prostředků z r. 1994 ve výši 500.000,- Kč bude uložen u Komerční
banky v Kutné Hoře na zúročení 9% se splatností na 1 rok.
Akcie
Obcím připadne akcie ze Středočeských energetických závodů - 1 akcie = 1.000,- Kč.

Stavby
Žádost
Pan Pohl žádá, aby mohl na své chalupě v Roztěži č. 2 předělat střechu a krytinu.
Pan Miroslav Procházka žádá o povolení přístavby verandy v Tuchoticích č. 20.
Pan Miloš Křeček žádá a stavbu chaty ve Vidicích č. 29 a odkoupení pozemku.
Pan Pohl žádá o uložení buňky na své parcele v Roztěži.
Paní Fousková žádá o totéž jako pan Pohl.
Oprava
V měsíci říjnu provede ZD Suchdol opravu štítu a střechy u Štolbů v Tuchoticích č. 2.
Úprava
Stržení a rozšíření silnice od topolu ke kapličce a okolo domu pana Hanouska, okolo
parku až k čekárně.
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Památky a životní prostředí
Rybník ve Vidicích
Rybník má funkci požární nádrže. Odsouhlaseno, aby byl ponechán pro občany a děti
k rybaření. Budou vystaveny povolenky pro děti za 10,- Kč na rok, pro dospělé za 50,- Kč na
rok. Lov bez povolenky bude pokutován 500,- Kč.
Lesní pozemky
Lesní závod Kácov předá obci lesní pozemky. Obec zajistí zapsání do evidence
nemovitostí. Les bude zapotřebí vyčistit a osázet. Les se nachází mezi Vidicemi až
k Albrechticím. Jsou zde převážně listnaté stromy.
Zvonička v Tuchoticích
OZ uvažuje o opravě zvoničky
Úprava parku
Rodina Kopeckých nabídla úpravu dřevin v parku v Tuchoticích.

Politický, kulturní a sportovní život
Hasiči
Preventivní prohlídky budou během měsíce dubna až května. Obecní úřad vydá hasičským
sborům pověření pro členy, kteří budou prohlídky provádět. Občané jsou povinni zajistit
přístup hlídkám do kotelen a na půdy.
Velitelem HS Vidice je pan Pavel Řehák.
Velitelem HS Tuchotice je pan Alois Náhlovský.
Velitelem HS Roztěž je pan Jindřich Pulkert.
Havárie
Po hasičské soutěži konané v „Lázních“ Roztěž došlo k havárii hasičského auta
tuchotického, které řídil pan Milan Vebr. Panu Vebrovi byl odebrán řidičský průkaz, byl
v tom alkohol, došlo zde i ke zranění syna pana Vebra – Milana v obličeji, protože požární
auto se převrátilo. Pan Vebr přislíbil přestavbu požárního auta na vlastní náklady. Škoda
byla asi okolo 2.000,- Kč.

Školství
ZŠ Malešov požádala OÚ o finanční příspěvek vzhledem k vyšším nákladům. Byl
odsouhlasen příspěvek 500,- Kč na jedno dítě. Celková částka – 10.000,- Kč.
Ještě škola požádala o příspěvek na zakoupení koberce do 1. třídy. Škole byl zaplacen
koberec za necelé 2.000,- Kč.
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Pohyb obyvatelstva
Narození dětí
Zdeňka Sahulková, Vidice 14, nar. 3.3.1995
Tomáš Kopáček, Tuchotice 12, nar. 15.4.1995
Úmrtí
Alois Zelený, Tuchotice čp. 18, nar. 24.3.1905
zemřel 28.6. (90 let)
František Pulkert, Roztěž čp. 3, nar. 26.3.1908
zemřel 15.12. (87 let)
Božena Růžičková, Roztěž čp. 21, nar. 16.10.1915
zemřela 7.3. (80 let)
Miloslav Šanc, Roztěž čp. 18, nar. 6.1.1927
zemřel 9.11. (68 let)
Marie Cirklová, Vidice čp. 23, nar. 9.10.1909
zemřela 22.12. (86 let)
Miloslava Brandejská, Vidice 44, nar. 9.1.1916
zemřela v 79 letech
Josef Černohlávek, Karlov čp. 16, nar. 12.7.1924
zemřel v 71 letech
Přistěhovaní, přihlášení
Jiří Kosina, Vidice čp. 1, od 20.7.
Irena Kosinová, Vidice čp. 1, od 21.2.
Libuše Bobková, Roztěž 10, od 1.5.
Odstěhovaní, odhlášení
Ladislav Sklenka, Roztěž, od 1.11.
Antonín Krtil, Roztěž, od 13.6.
Anna (příjmení nezaznamenáno) Roztěž 18, od 13.7.
Anna Pelíšková, Nová Lhota, od 30.11.
Nikola Holanová, Vidice, od 2.11.
Ivana Holanová, Vidice 11, od 2.11.
Monika Stará, Karlov, od 6.4.
Filip Starý, Karlov, od 6.4.
Jakub Starý, Karlov, od 6.4.

Na tomto místě je v Pamětní knize
otisk kulatého razítka
OBEC VIDICE
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1996
Historie
Jednotné zemědělské družstvo
Tuchotice – Karlov
1.10.1952
V padesátých letech bylo v obci 24 hospodářství. Pole byla až na malé výjimky odvodněná.
V obci bylo 19 párů koní a drobné strojové vybavení. Místní hospodáři se úspěšně
vyrovnávali se státními dodávkami.
Časem se projevil v této obci nedostatek pracovních sil, zejména po odchodu námezdních
pracovníků do pohraničí. Nastala vážná situace pro celou obec. Objevil se i názor rozebrat si
pole z nezajištěných hospodářství. Po žních v roce 1952 se situace ještě zhoršila.
Všechny tyto okolnosti nepřidávaly hospodářům náladu, a tak došlo k setkání všech
zemědělců v místním hostinci. Závěr tohoto setkání vyzněl v dohodu, aby přítomný ředitel
školy Josef Pařez, zavolal příští den na ONV, že Tuchotice s Karlovem hodlají založit JZD, do
kterého vstoupí všichni zemědělci.
Zemědělci zvolili přípravný výbor ve složení: Antonín Pokorný (čp. 16), František
Procházka (čp. 30), Josef Siegl (Karlov čp. 5), Josef Šourek (Karlov čp. 9), Josef Štolba
(čp. ...), Josef Zima (Karlov čp. 13), Karel Zvoník (čp. 8). Předsedou přípravného výboru se
stal František Procházka. Při schůzi byly podepsány členské přihlášky.
Na ustavující schůzi bylo zvoleno devítičlenné představenstvo družstva ve složení:
S. Kopáček (čp. 12), František Krtil (Karlov čp. 4), J. Lepšík (Karlov čp.11) Alois Náhlovský
(Karlov čp. 1). Alois Novák (čp. 4) Antonín Pokorný, František Procházka, Josef Šourek,
Josef Zima.
Do dozorčí rady JZD byli zvoleni Josef Černohlávek, Karlov čp. 16, Josef Siegl a Karel
Zvoník.
Za skupináře pro Tuchotice byl vybrán František Procházka, skupinářem pro Karlov se
stal Josef Zima st., funkcí skladníka byl pověřen Josef Štolba (čp. 33)
Bylo odhlasováno, že JZD bude mít oficiální název JZD Tuchotice – Karlov.
Podzimní práce byly prováděny ještě soukromě, každý po svém. Pro jarní osev byl každý
člen povinen odevzdat osivo tak, aby byla kryta plánovaná plocha jarního setí. Kromě toho se
každý člen zavázal předat plánované stavy zvířat a zajistit pro tato zvířata krmné dávky až do
příští sklizně.
Kusy dobytka, které choval zemědělec nad plánovaný stav, si mohl majitel volně odprodat.
Byly rovněž dohodnuty odměny pro ty, kteří vypomáhali v hospodářství, kde sami majitelé na
práci nestačili.
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V té době byla stavěna nová drůbežárna, rozšířil se chlév u Brynychů (čp. 24) na společné
ustájení dojnic. I přes tyto investice byla pracovní jednotka 16,- Kč, v dalších letech narostla
až na 23,- Kč.
Aby lidé neutíkali od práce v JZD na vlastní pozemky, byly zavedeny záhumenky společné.
Kdo na toto opatření přistoupil, obdržel záhumenkové produkty zdarma až na sýpku.
JZD Tuchotice – Karlov zůstalo dobrým družstvem až do sloučení s JZD Vidice a Roztěž
v roce 1960. Až do sloučení byl předsedou Josef Šourek.
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Činnost OZ
Úřední hodiny
Změna úředních dnů Obecního úřadu:
pondělí a středa od 16.00 – 18.00 hod.
Změna úředních dnů Okresního úřadu:
pondělí a středa od 8.00 – 17.00 hod.
Jednání OÚ – zastupitelstva se bude konat každou první středu v měsíci.
Příspěvek na dopravu
Příspěvek na dopravu ČSAD na 1 občana 72,- Kč. Celkem 17.424,- Kč.
Popelnice
Od 30.6. Firma Ciner nabízí odvoz TKO do Čáslavi, kde je nová skládka. Za odvoz TKO
z jedné popelnice na 1 rok je účtována částka 680,- Kč. Firma p. Cinera bude jezdit od října.
Odpad bude odvážet 1 x za 14 dní. Občané zaplatí 200,- Kč ročně. Zruší se známkový systém
a firma dodá umělohmotné popelnice.
Nákup
Pro Obecní úřad ve Vidicích a dům hasičů v Tuchoticích bude zakoupeno hygienické WC.
Kopírka
Pro Obecní úřad se zakoupí kopírka zn. Canon za 37.000,- Kč. Pro občany bude účtována
kopie za 1,- Kč.
Kanalizace
Kanalizace v Tuchoticích sjednána s firmou Novostav Dobřeň. Celková cena 60.000,- Kč.
V Roztěži 3.000,- a na Karlově 11.910,- Kč.
Volby do senátu
Volby do senátu se uskuteční ve dnech 15.11. – 16.11.
Čekárna
Pro obec Roztěž zakoupena autobusová čekárna za 10.000,- Kč, včetně osazení a montáže
asi za 25.000,- Kč. Čekárnu zabuduje firma Novostav Dobřeň.
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Stížnost
Pan Weimar podal stížnost na rušení nočního klidu v souvislosti s konáním zábav
v Lázních Roztěž.

Hospodaření obce
Komerční banka
V prosinci byla uložena další částka 500.000,- Kč na termínovaný vklad u Komerční
banky.

Stavby
Prodej pozemků
Prodej obecního pozemku v Tuchoticích, který užíval Pan Zelený.
Odstoupení pozemku
Manželé Petr a Radka Machkovi z Prahy žádají o odkoupení obecního pozemku čp. 28/1,
který bude sloužit jako přístupová cesta k pozemku 28/8, který je jejich vlastnictvím.
Žádost
Pan Křeček chce stavět na své parcele ve Vidicích tenisový kurt a bazén.
Bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného domku Vébrovým, Tuchotice čp.
21.
Stavební úpravy
Stavební úpravy proběhnou v domě čp. 15 ve Vidicích (bývalá hospoda), dnes tu bydlí
Divišovi.
Žádost
Pan ing. Kaderka z Nové Lhoty žádá, aby do jeho rekreačního domku byla zavedena
přípojka VTS.
Pan M. Křeček žádá o stavbu plotu bez podezdívky, Vidice.

Památky a životní prostředí
Žádost
Pan MVDr. František Slabý požádal o povolení vykácení stromů v Tuchoticích čp. 17,
podmínka vysázení nových.
Paní Kopáčková, Tuchotice čp. 7 žádá o ošetření lípy na svém dvoře.
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Rybníky
Rybáři a hasiči zajistí opravu rybníka v Tuchoticích.
Do Vidického rybníka budou zakoupeny ryby v hodnotě 1.000,- Kč.
Oznámení
Paní Alena Kopecká, Tuchotice č. 2 podala oznámení o úmyslu vyčistit rybníčky
v Červinkách. Finance poskytne MZVž.

Školství
Příspěvky na žáky
Městský úřad Kutná Hora žádá o příspěvek na 1 žáka – 2.240,- Kč.
ZŠ Malešov žádá na 1 žáka – 2.534,- Kč.
C e l k e m na tento rok 1996 – 45.612,- Kč.

Pohyb obyvatelstva
Narození dětí
Petr Nácovský, Vidice, nar. 16.5.
Úmrtí
Miroslav Veselý, Tuchotice čp. 29, nar. 31.1.1922
zemřel 3.10. (74 let)
Jiří Tlamsa, Vidice čp. 13, nar. 18.4.1944
zemřel 5.8. (52 let)
Marie Zástěrová, Vidice čp. 12, nar. 9.7.1908
zemřela 27.2. (88 let).
Přistěhovaní, přihlášení
Roman Březina, Roztěž 15, od 16.10.
Gabriela Březinová, Roztěž 15, od 1.12.
Filip Čermák, Roztěž 15, od 1.12.
Miloš Křeček, Vidice 29, od 1.6.
Martin Wagenknecht, Vidice 8, od 2.9.
Stanislav Diviš, Vidice 15, od 10.4.
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Odstěhovaní, odhlášení
Josef Tahovský, Roztěž, od 8.2.
Stanislav Dušek, Roztěž, od 8.1.
Alena Zimová, Karlov 13, od 20.3.
Vlasta Nácovská, Vidice, od 2.1.
Monika Hájková, Vidice 21, od 8.7.
Jakub Holan, Vidice 21, od 8.7.
Josef Kolář, Nová Lhota, od 14.3.
Miroslav Franc, Tuchotice, od 24.1.

Na tomto místě je v Pamětní knize
otisk kulatého razítka
OBEC VIDICE
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1997
Historie
Jednotné zemědělské družstvo Vidice
I. etapa slučování v roce
Při počátečním projednávání připravovaného sloučení JZD Vidice, Tuchotice-Karlov a
Roztěž, nebyli všichni členové družstev pro vytvoření většího celku. Družstevníci, kterým se již
poměrně dobře vedlo, měli obavy, aby jeden na druhého nedoplácel, aby byla dobrá pracovní
morálka a tím i příznivé finanční výsledky.
Uskutečnilo se několik přípravných schůzí, až došlo ke sjednocení názorů na organizaci a
vedení družstva, sídlo sloučeného celku, úpravu honů i rozmístění dobytka.
Na společné schůzi 9. června 1960 bylo sloučené JZD Vidice ustaveno. Předsedou byl
zvolen soudruh Josef Šourek.
V roce 1973 po onemocnění Josefa Šourka byl zvolen předsedou ing. Miloslav Brandejský.
Vedoucí funkci zastával až do další etapy slučování s JZD Miskovice a Suchdol.
Vidické družstvo si vedlo dobře, poskytlo i půjčku tři milióny Kč Okresnímu zemědělskému
společnému podniku na stavbu výkrmen vepřů. Byl vybudován polní mlat, kanceláře
s bytovkou ve Vidicích, odchovna mladého skotu pro 140 kusů v Roztěži, porodna prasnic,
sklad brambor, čerpací stanice PHM, váha, skladovák ve Vidicích.
V katastru byly pěstovány některé speciální plodiny jako kmín, zelí, rané brambory.
Velkou pozornost věnovalo vidické družstvo odvodňování polí. JZD Vidice zavedlo jako
první v okrese výnosné záhumenky, aby se zlepšil vztah družstevníků k práci v JZD.
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Činnost OZ
Autobusová čekárna
Byla instalována nová čekárna v Roztěži.
Popelnice
Smlouva s firmou Ciner: Částka na roční odvoz činí 21.000,- Kč. Svoz bude 1x za 14 dní.
Příspěvek
Příspěvek OÚ ČSAD na dopravu 1 občana činí 72,- Kč.
Obecní úřad
Obecní úřad zamýšlí rozšířit kanceláře na Obecním úřadě a zakoupit počítač na
zpracování dat.
Rybník Vidice
Pro rybník ve Vidicích byly zakoupeny ryby za 2.000 – 2.500,- Kč.
Cesta
Pan M. Zemina provedl vyčištění cesty z Vidic do Roztěže.
Popelnice
Od 1.6. bude svoz TKO prováděn pouze v plastových popelnicích.
Ekologické WC
Ekologické WC bylo zakoupeno na OÚ ve Vidicích a do hasičské zbrojnice v Tuchoticích.
Kanalizace
Ve Vidicích byla dokončena kanalizace k panu Prossovi a k panu Bečánovi.
Prodej
Prodej Brantovy kolny – Vidice č. 67 – mysliveckému sdružení. Odhad nemovitosti činí
27.000,- Kč.

Hospodaření obce
Počítač
Byl zakoupen počítač, tiskárna a program pro účetnictví v ceně 44.500,- Kč.
Dotace od státu
Obec dostala příspěvek od státu ve výši 1.327,- Kč na 1 občana.
Nákup
Byla zakoupena dvoje akumulační kamna a provedena jejich instalace.
Nákup křovinořezu za 19.200,- Kč.
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Hasiči
OÚ uhradil fakturu ve výši 150.000,- Kč na nákup 2 ks hasičských stříkaček PPS 12.
Bude zakoupena malá Avie pro hasiče.
Prodej hasičského auta Tuchotice za 5.000,- Kč + 2.000,- Kč, které uhradí pan M. Vebr.
Příspěvky
Příspěvek na 1 dítě činí 1.100,- Kč.
Příspěvek na dopravu 10.600,- Kč.
Kanalizace
Byla započata realizace kanalizace ve Vidicích – provádí ji firma pana Hrbka. Rozpočet
činí 27.000,- Kč.
Kostel Vidice
Generální oprava zvonice bude provedena za částku 200.000,- Kč.

Stavby
Zrušení veřejné telefonní stanice
Pan Jaroslav Kolář z Nové Lhoty požádal o zrušení veřejné telefonní stanice, byla
přeložena do domu pana Chlumského.
Přestavba
Manželé Kvěchovi požádali o povolení přestavby čp. 26 v Roztěži.
Smlouva
Byla sepsána smlouva mezi panem Jancákem, který vlastní domek v Tuchoticích a
Obecním úřadem Vidice o odkoupení pozemku za 5,- Kč/m². Tento pozemek dříve užíval jeho
strýc pan Alois Zelený.
Vodovod
Pro obec Karlov se zamýšlí vybudovat vodovod ze studny u Urbanových rybiček-vrbiček.
Vlastníkem je ZOD Suchdol. V rozpočtu se počítá s vybudováním vodovodu po celém Karlově
– jedná se o pitnou vodu.

Politický, kulturní a sportovní život
Kulturní akce
Dne 22.11.1997 se konal v hospodě u Divišů kulturní program: Z New Yorku do Vidic.
Vystoupil zde pan Štědrý (otec paní Divišové), pan Brzobohatý, pan Chytil. Program začal
v 19.30 hod.
Vánoční besídka
Konala se vánoční besídka pro děti. Ty obdržely za básničku kolekce a občerstvení. Dětem
se program velice líbil.
Výroční schůze
Konaly se výroční schůze hasičů.
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Školství
Příspěvek
Obecní úřad Malešov požádal o příspěvek pro ZŠ, tj. na 1 dítě 2.850,- Kč. V naší obci je
18 dětí, celková částka činí 49.644,- Kč.

Zdravotnictví a sociální záležitosti
Sbírky
I náš Obecní úřad zaslal peněžní částku na pomoc zatopeným obcím na Moravě. Tyto
hrozné záplavy zničily několik obcí. Lidé přišli nejen o střechu nad hlavou, ale i o své životy.
Bylo to hrozné.
Nezaměstnanost
Nezaměstnanost v okrese činí 5,8 %.

Pohyb obyvatelstva
Narození dětí
Kristýna Vagenknechtová, Vidice, nar. 21.9.1997
Úmrtí
Marie Štolbová, Tuchotice čp. 2, nar. 12.2.1913
zemřela 6.1. (84 let)
František Krtil, Karlov čp. 4, nar. 17.5.1920
zemřel v 77 letech
Ing. Evžen Honců, Roztěž čp. 22, nar. 6.5.1929
zemřel 25.9. (68 let)
Přistěhovaní, přihlášení
Marie Dvořáková, Vidice 21, od 24.2.
Zdeňka Havelková, Vidice 42, od 12.5.
Stanislav Dvořák, Vidice 21, od 24.2.
František Procházka, Tuchotice, od 22.12.
Dušana Kvěchová, Roztěž 26, od 16.12.
Odstěhovaní, odhlášení
Marta Jirsová, Vidice 7, od 21.10.
Na tomto místě je v Pamětní knize
otisk kulatého razítka
OBEC VIDICE
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1998
Historie
Jednotné zemědělské družstvo Suchdol
II. etapa slučování v roce 1974
Po náležité politické a organizační přípravě došlo od 1.1.1974 k vytvoření ekonomického
celku z družstev Rudý říjen Miskovice, Družba Suchdol a Vidice pod názvem JZD Družba
Suchdol. Do družstva byla o rok později převzata i část Státního statku Kutná Hora – farma
Přítoky. Předsedou sloučeného družstva byl zvolen soudruh Jiří Michal. Do hlavních funkcí
byli jmenováni ing. Miloslav Brandejský – vedoucí výroby, František Pokorný – vedoucí
KPÚ, Jan Syrový – hlavní agronom, Josef Lhotský – vedoucí střediska RV Suchdol, Josef
Novotný – hlavní zootechnik, ing. Pavel Macků – hlavní mechanizátor, František Heřmánek –
hlavní ekonom, Bohumír Řepa – vedoucí střediska RV Miskovice, František Slabý – vedoucí
RV Vidice.
Za dosahované výsledky obdrželo družstvo Řád práce na celostátních dožínkách v Praze
dne 15.9.1974. Uplynulo 25 let od založení prvních družstev a dosažené výsledky přesvědčily,
že myšlenka kolektivizace byla správná. Zemědělci se naučili společně pracovat, uvažovat i
rozhodovat.
Další rozvoj družstva výrazně ovlivňovala investiční výstavba. V roce 1976 byla uvedena
do provozu sušička objemné píce BS-18, vybudovány nové družstevní byty. Velkokapacitní
kravím pro 800 ks dojnic byl uveden do provozu v letech 1982 – 1983, silo na 9.000 tun obilí
v roce 1984 aj.
Stoupá i průměrná měsíční odměna členů družstva, rozšiřují se další sociální výhody.
Zabezpečuje se závodní stravování pro členy, družstvo v průměru ročně získává šest žáků
základních škol do učení na zemědělské obory, poskytuje svým členům půjčky na zařízení bytů
i na jejich výstavbu, zajišťuje v průměru ročně pro 20% členů domácí či zahraniční rekreaci,
lázeňskou léčbu, pro děti svých členů pionýrské tábory, pečuje o zvyšování kvalifikace svých
členů.
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Činnost OZ
Nákladní auto Avia
Bylo zakoupeno nákladní auto Avia za 61.000,- Kč. Avia bude sloužit OÚ Vidice. Osoba
zodpovědná za provoz bude pan M. Veselý.
Nabídka
ZOD nabídlo OÚ k odkoupení obytný dům č. 21 ve Vidicích. Předběžná cena 700 – 800
tisíc Kč.
Nákup
Za 5.000,- Kč byl zakoupen počítačový program na mzdy.
Zakoupení zemědělské usedlosti
OÚ zakoupil zemědělskou usedlost – bývalý Kuželův statek za 346.000 Kč, což byla
výhodná investice.
Výběrové řízení
Na opravu Kuželova statku proběhlo výběrové řízení a byla vybrána firma HaBr.
Přístřešek
OÚ jednal se ZOD Suchdol ohledně odkoupení přístřešku s pozemkem na dvoře u Kuželů.
Směna
Projednána směna pozemku – cesty pod polním mlatem – odhad 32.000,- Kč.
Úklid
Úklid kanceláří na OÚ bude provádět paní Jana Wagenknechtová z Vidic.
Nákup
Nákup 10 ks stolů a 40 ks židlí pro zasedací místnost na Obecním úřadě v hodnotě
66.000,- Kč.
Příspěvek
Příspěvek na opravu kostela ve výši 100.000,- Kč.

Volby
Senátní a komunální volby se budou konat 13. – 14.11.1998.
Místní volební komise:
zapisovatel – ing. Alena Henčlová
předseda – Helena Řeháková
místopředseda – Eva Vokolková
členové – Jiří Jirsa, Karel Šmejkal, Olga Hálová
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Okrskové volební komise
Vidice:
zapisovatel – Alena Procházková
členové – Novotný, Nekolová, Řehák, Prossová J., Lupínek Al.
Tuchotice:
zapisovatel – Miloslava Šourková
členové – Pokorný J., Vokolek Jos. ml., Hála L., Venkovský M., Procházka M.
Roztěž:
zapisovatel – Krtilová
členové – Novotná E., Kmochová H., ing. Kaderka, Ing. Březina, Herel R.
Zvolený kandidát

Počet hlasů

1. Sahulka Zdeněk
2. Pulkert Jindřich
3. Vebr Milan
4. Zima Josef
5. Bareš Jiří
6. Herel Jan
7. Vokolek Josef

99
98
97
88
81
74
61

Starostou byl zvolen pan Zdeněk Sahulka a místostarostou pan Jan Herel.
Komise
Komise revizní
předseda: Pulkert Jindřich
členové: Kmochová Helena, Krtilová
Komise sociální
předseda: Vebr Milan
členové: Herel Jan, Kmoch František
Komise stavební
předseda: Zima Josef
členové: Šourková, Procházková
Komise finanční
předseda: Vokolek Josef
členové: Bareš Jiří, ing. Alena Henčlová
Komise kulturní
předseda: Bareš Jiří
členové: Zimová, Wendlová, Hálová, Nekolová
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Odměny za vykonanou práci:
starosta Z. Sahulka
místostarosta J. Herel
předseda revizní komise J. Pulkert
předseda sociální komise M. Vebr
předseda stavební komise J. Zima
předseda finanční komise J. Vokolek
předseda kulturní komise J. Bareš

3.820.- Kč
3.120,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

Životní jubilea
Počínaje 65. rokem dárek v hodnotě 200,- Kč a pak každých 5 let dárek za 250,- Kč. K 90.
narozeninám dárek za 300,- Kč a pak každý rok.

Hospodaření obce
Kuželův statek
Zakoupen za 346.000,- Kč.
Další výdaje
Chodník (zámková dlažba)
Obložení palubkami
Odpadní jímka
Oplocení objektu
Oplocení zahrádky
Vyzdívka opěrné zdi
Fasáda na bývalém chlévě
Fasáda na přístavku
Vyzdívka komína
Vyzdívka zahr. pilířů
Nátěr mříží
Celková finanční částka

7.000,- Kč
8.310,- Kč
11.600,- Kč
14.130,- Kč
6.830,- Kč
4.180,- Kč
24.700,- Kč
6.120,- Kč
5.720,- Kč
7.410,- Kč
1.120,- Kč
117.240,- Kč
+ 5% DPH= 122.000,- Kč

Stavby
Úpravy
Ve Vidicích byly zavezeny příkopy u místní komunikace. Akci provedli členové
mysliveckého sdružení.
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Žádost
Paní Božena Kovaříková z Čáslavi žádá o vydání souhlasu k umístění stavební buňky na
parcele č. 70/2 v K.Ú. Tuchotice.

Doprava
Příspěvek ČSAD
Výše příspěvku na osobu činí 100,- Kč.

Památky a životní prostředí
Odbahnění rybníka
Odbahnění rybníka ve Vidicích „na obci“ bylo zadáno firmě VESTADO. Cena za
odbahnění 99.750,- Kč.
Rybník Tuchotice
Dohoda s panem MVDr. Františkem Slabým, aby voda šla do obou rybníků.

Politický, kulturní a sportovní život
Dětský den
Dětský den bude uskutečněn u Divišů ve Vidicích. OZ poskytne peněžní příspěvek.

Pohyb obyvatelstva
Narození dětí
Jana Šmejkalová, Vidice č. 20, nar. 4.12.1998
Úmrtí
Božena Herelová, Roztěž, nar. 21.12.1908
zemřela 25.12. (90 let)
Ludmila Pochobradská, Roztěž, nar. 30.8.1905
zemřela 26.9. (93 let)
Ota Chlumský, Nová Lhota, nar. 2.8.1932
zemřel 25.2. (65 let)
Olga Krtilová, Karlov čp. 4, nar. 6.2.1926
zemřela 5.12. (72 let).
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Přistěhovaní, přihlášení
Ing. Vladimír Kaderka, Nová Lhota, od 7.8.
Ludmila Krtilová, Vidice, od 8.7.
Jana Bílá-Šmejkalová, Vidice 20, od 8.7.
Petr Bílý, Vidice 20, od 8.7.
Odstěhovaní, odhlášení
Tomáš Schwarz, Karlov 9, od 16.2.
Pavel Veselý, Karlov 2, od 30.4.
Miloš Křeček, Vidice 29, od 19.10.

Na tomto místě je v Pamětní knize
otisk kulatého razítka
OBEC VIDICE

79

1999
Historie
Starostové obce Vidice
Sahulka Čeněk
Svoboda Matěj
Kmoch Jan
Kůžel Čeněk
Kmoch Jan
Kosina Jan
Mojžíš František
Jangl Alois
Jirsa Karel
Petrle Josef

od
1892 do 20. 2.1897, kdy pro nemoc odstoupil
od 20. 2.1897 do 24. 2.1898, odstoupil
od 12. 3.1898 do 14. 3.1901
od 14. 3.1901 do 20. 3.1904
od 20. 3.1904 do 19. 3.1910
od 17. 4.1910 do 27. 2.1913
od 6. 4.1913 do 18. 5.1919
od 27. 7.1919 do 14. 9.1923
od 6.10.1923 do 10.10.1938
od 10.10.1938 do
r. 1945

Po roce 1945 byl změněn název starosta na předseda MNV (Místní národní výbor)
Šibrava František od roku 1945
Krtil Josef
do roku 1966
Pružina Jaroslav
do roku 1986
Procházková Alena od 1. 7.1986 do 1.12.1990
Jirsa Jiří
od 1.12.1990do 1.12.1994 změna názvu funkce – již ne předseda
MNV, ale opět starosta obce
Sahulka Zdeněk
od 1.12.1994 starosta

28.3.1918 požádala osada Rozkoš o oddělení od obce Vidice – bylo vyhověno.
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Činnost OZ
Poplatek ze TKO
Poplatek za 1 ks popelnice činí 200,- Kč.
Příspěvek
Příspěvek Mysliveckému sdružení Vidice ve výši 1.200,- Kč.
Prodej akcií
Prodej akcií 195 ks Středočeské energetické, a.s.
a 51 ks Středočeské plynárenské, a.s.
Prodej pozemku
Prodej obecního pozemku v K.Ú. Vidice u čp. 7 výměra 214 m², celková cena 6.590,- Kč
panu Oberreiterovi ze Suchdola.
Svoz nebezpečného odpadu
Byl proveden 15.10. v Tuchoticích, na Karlově a v Roztěži
Doručování pošty
Od 1.1.2000 budou obce Vidice, Tuchotice a Karlov převedeny pod poštu Kutná Hora se
směrovacím číslem 284 01.

Hospodaření obce
Rozpočet na rok 1999
Příjmy
Příjmy by měly činit 1,149.000,- Kč.
Uvedu pouze větší položky:
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin.
Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné čin.
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z úroků
Obec. příjmy a vydání z finančních operací
Výdaje
Výdaje by měly činit 1,566.000,- Kč
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150.000,- Kč
150.000,- Kč
230.000,- Kč
460.000,- Kč
30.000,- Kč
80.000,- Kč
81.000,- Kč

Průmysl, zemědělství, obchod
Zemědělství
Zemědělské obchodní družstvo – PIAS Suchdol, a.s. se sídlem Dobřeň 94
Zemědělství ČR je v současné době v krizi. Krize je nejen v prvovýrobě, ale i v zpracování
a obchodu, zvláště pak zahraničním. Neustále se prohlubuje pokles záporného salda, což za
poslední léta činí 23,7 mild Kč, a to pro pokles vývozu a agrární produkce. Pokles je
způsoben jednak pro pokles domácí spotřeby potravin a jednak pro vysoký nárůst dovozu
dotovaných potravin, především z důvodu nízké ochrany našeho trhu. Je to komplexní
ukazatel chyb zemědělské politiky od roku 1992.
Situace je o to složitější, že přišla v roce, kdy většina nástupnických družstev se musí
vyrovnat s důsledky zákona č. 42/1992 Sb. a vypořádat majetkové podíly nečlenů. Novela
zákona č. 144/1999 Sb. byla zrušena Ústavním soudem a tím bylo znemožněno za účasti státu
napravit chybný záměr původního zákona č. 42/1992 Sb.
Členská schůze dne 17.7.1998 rozhodla s účinností k 1.9.1999 vložit část majetku družstva
do akciové společnosti PIAS Suchdol a převést tam zemědělské podnikání. V družstvu zůstalo
cca 20% majetku v movitých a nemovitých věcech a zbytek tvoří akcie PIAS Suchdol, a.s. a
UNIKOM Kutná Hora, a.s.
Hospodářský výsledek družstva za 8 měsíců 1999 nebyl dobrý pro velmi nízké realizační
ceny v prvním pololetí. PIAS Suchdol, a.s. pokračovalo v hospodaření zbývající 4 měsíce, kdy
se ceny přeci jen o trochu zvedly. Přestože ve většině výrob bylo vyrobeno a prodáno
v naturálních jednotkách více, tak propad tržeb veškeré snažení zvrátil. Z tohoto důvodu byly
snižovány materiálové náklady, na minimum se snížily investice a výrazně se snížila i
zaměstnanost.
Zaměstnanci
K 1.1.1999 bylo ve stavu 179 zaměstnanců a k 31.12.1999 již jen 144 – snížení o 20%.
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek ZOD ze rok 1999 skončil ztrátou ve výši 8,729.671,67 Kč, dceřiná
společnost vytvořila zisk ve výši 4,083.320,26 Kč. Náklady v porovnání s rokem 1998 poklesly
téměř o 10 miliónů Kč. Vnitropodnikové náklady vykazují úsporu 5 mil. korun.
U externích nákladů došlo k nárůstu o 2,8 mil. Kč. Například u nafty se průměrná cena
z 12,73 Kč za jeden litr v roce 1998 zvýšila na 14,37 Kč v roce 1999, ale na konci roku byla
již za 17,80 Kč. Mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění byly nižší o
1,900.000,- Kč, neboť v roce 1999 odešlo do starobního a předčasného důchodu 19
zaměstnanců. Produkce poklesla o 19,500.000,- Kč. Tržby za výrobky a zvířata v cenách roku
1998 proti roku 1999 vykazují, že v roce 1999 byl pokles tržeb o 12,332.000,- Kč.
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Stavby
Žádost
Pan Oberreiter podal žádost o umístění reklamní tabule (Vidice).
Manželé Nácovských podali žádost na oplocení stavby (Vidice)
Pan Josef Vokolek – stavba kurníku na vlastním pozemku (Tuchotice).
Pan Milan Hrbek – oprava kolny na vlastním pozemku (Vidice).
Man M. Křeček – stavba dřevěného altánku (Vidice)
Prodej pozemku
Pan Miroslav Malina ze Suchdola požádal o odprodej obecního pozemku čp. 353/8
v Nové Lhotě o výměře 1500 m² - pozemek zamýšlí oplotit a postavit tam stavební buňku.
Kolaudační rozhodnutí
Bylo vydáno na výstavbu studní
panu Kosinovi, Vidice
panu Šmejkalovi, Vidice
paní Krajhanzlové, Nová Lhota

Doprava
Příspěvek na dopravu
Na 1 občana 100,- Kč, tj. cca 22.000,- Kč na rok 1999.

Památky a životní prostředí
Oprava zvoničky
Oprava zvoničky v Tuchoticích – vybrána firma pana Švece z Pučer. Předpokládaný
rozpočet 140.000,- Kč. Oprava by měla být dokončena do 30.6.1999.
Výstavba rybníčka
Pan Vlastimil Krtil podal žádost na povolení výstavby rybníka ve Vidicích „U průhonu“.
Jednalo by se o chovný rybník.
Cesta
Myslivecké sdružení Vidice vyčistilo cestu od konce lesa k Vidicím.
Pokuta
Referát životního prostředí uložil pokutu panu Jaromíru Brynychovi v Tuchoticích č. 24 ve
výši 3.000,- Kč za špatné nakládání s odpady.
Pronájem rybníka
Rybářský svaz z Malešova žádá o pronájem rybníka v Tuchoticích na dobu 5 let.
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Politický, kulturní a sportovní život
Poplatek
Poplatek u pořádaných zábav v „Lázních“ Roztěž je stanoven na 1.000,- Kč za každou
ohlášenou zábavu.
Divadlo pro děti
Pohádka pro děti se uskuteční 13.6.1999 u Divišů ve Vidicích.
Setkání absolventů
Dne 25.9.1999 se uskuteční na zámku v Roztěži setkání absolventů Základní školy
v Tuchoticích. Obec přispěje na úhradu nákladů na pronájem místností, na oběd a zákusek
pro absolventy. Předpokládané výše 15.000,- Kč.
Přihláška
Hasičský sbor Roztěž podal přihlášku do hasičské župy.
Hasičská schůze
Dne 20.11.1999 se bude konat schůze hasičů z Roztěže.
Svaz dobrovolných hasičů
Jmenování velitelů Svazu dobrovolných hasičů obce Vidice:
Vidice – Pavel Řehák
Tuchotice – Alois Náhlovský
Roztěž – Zdeněk Opasek st.
Jmenování preventistů:
Vidice – Josef Hála
Tuchotice-Karlov – Miroslav Veselý
Roztěž – Zdeněk Opasek ml.
Tenisový kurt
Členové OZ zamýšlí vybudovat tenisový kurt.
Mikulášská nadílka
se uskuteční 11.12.1999. OÚ zakoupí kolekce, minerálky a cukroví jako pohoštění.
Silvestrovská zábava
se má uskutečnit v Lázních Roztěž. OÚ poskytl finanční částku 5.000,- Kč na úhradu
hudby.

Školství
Neinvestiční náklady
Na děti s trvalým bydlištěm a docházkou do ZŠD Malešov činí příspěvek 24.930,- Kč
(18.000,- Kč plánovaná částka, doplatek činí 6.930,- Kč)
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Zdravotnictví a sociální záležitosti
Nezaměstnanost
Dle sdělení Úřadu práce činí nezaměstnanost 15 %.

Pohyb obyvatelstva
Narození dětí
Vojtěch Kosina, Vidice 18, nar. 15.3.1999
Dana Weimarová, Roztěž č. 24, nar. 10.11.1999
Oldřich Klem, Roztěž č. 12, nar. 30.11.1999
Úmrtí
Jan Krtil, Vidice, nar. 16.6.1938
zemřel 21.11. (61 let)
Josef Procházka, Vidice. nar. 25.6.1911
zemřel 9.3. (88 let)
Přistěhovaní, přihlášení
Libuše Herlíková, Tuchotice 9, od 10.5.
Ing. Josef Slabý, Roztěž, od 11.8.
Stanislav Kadlec, Roztěž 36, od 1.4.
Oldřich Kvěch, Roztěž 26, od 29.12.
Tomáš Kvěch, Roztěž 26, od 29.12.
Markéta Kvěchová, roztěž 26, od 29.12.
Dana Weimarová, Roztěž 24, od 2.6.
Ing. Josef Hýbl, Nová Lhota, od 3.5.
Vlastimil Krtil, Vidice 45, od 29.8.
Prokop Diviš, Vidice 15, od 5.5.
Šimon Diviš, Vidice 15, od 5.5.
Vojtěch Kosina, Vidice 18, od 5.5.
Odstěhovaní, odhlášení
Václav Kopáček, Tuchotice, od 29.9.
Miloslava Řeháková, Vidice, od 22.10.
Petr Nácovský, Vidice, od 12.3.

Na tomto místě je v Pamětní knize
otisk kulatého razítka
OBEC VIDICE
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2000
Historie
Starostové obce Tuchotice
Při čtení Pamětní knihy obecné školy v Tuchoticích psanou v letech 1931 – 1961 a zároveň
vycházejíc ze vzpomínek pana Františka Slabého (mého otce), jsem zjistila časovou
posloupnost starostů obce Tuchotice.
Otakar Brynych
1919 – 1935
Josef Štolba
1935 – 1945
(12. června měly být volby, ale nekonaly se, protože byla podána jednotná kandidátní listina.
16. července r. 1938 byl starostou zvolen opět Josef Štolba, čp. 33, náměstkem starostovým
opětně Otakar Štolba, do obecní rady opětně František Kopáček a nově Jaromír Brynych
(místo Aloise Biliny),
Po roce 1945 byl název starosta změněn na předseda MNV.
Jaromír Brynych, 18.5.1945 – 1950 (18.5. byl zvolen dvanáctičlenný národní výbor –
revoluční, tj. ze shromáždění obce, nikoliv podle politických stran. Zvoleni byli:
2 dělníci (Jaroslav Novák a Jaroslav Kopáček)
2 domkaři (Antonín Samek a Antonín Pokorný)
2 chalupníci (Josef Štolba a Karel Zvoník)
2 statkáři (Jaromír Brynych a Otakar Štolba)
- ti všichni z Tuchotic, osada Karlov si zvolila čtyři zemědělce:
Aloise Náhlovského
Josefa Šourka
Josefa Zimu
Josefa Siegla
Předsedou MNV zvolen Jaromír Brynych, jeho náměstek Antonín Samek. Do užšího NV
ještě Josef Šourek a Josef Štolba.
František Šibrava 1950
Protože obec Tuchotice nezřídila v létě roku 1950 nový reorganizovaný Místní národní
výbor, došlo na podzim roku 1950 ke sloučení 3 obcí, a to Tuchotic, Karlova a Vidic v jednu
politickou obec se společným Místním národním výborem. Název obce byl stanoven na
Tuchotice, kterážto je střediskem těchto 3 obcí, sídlem společné národní školy, spořitelního
záložního spolku Záložna – kampelička, obchodu smíšeným zbožím. Po urgenci občanů
vidických byl však název změněn na Vidice s ponecháním názvů dosavadních obcí. Jako
důvody prý uváděli, že Vidicemi prochází autobusová linka (Tuchoticemi v té době projíždí
osm autobusů denně a nejbližším okolím ještě 6) a mají filiální kostel a proto prý veškerý
spád je do Vidic.
Dále je už vše stejné jako v předchozích roce 1999 u starostů Vidic.
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Činnost OZ
Vznik mikroregionu
Mikroregion budou tvořit obce:
Suchdol, Miskovice, Vidice, Onomyšl, Nepoměřice.
Příspěvek na jednoho občana bude činit 2,- Kč.
Těžba v lese
Ze 3 arů obecního lesa u Rozkoše bylo vytěženo 16 m³ dřeva – jednalo se o pokácení 12
modřínů. Obec utržila za prodej 22.270,- Kč a za přibližování dřeva zaplatila 3.000,- Kč.
Přestavba školy v Tuchoticích
OZ přemýšlí o přestavbě školy v Tuchoticích na bytové jednotky. Celkem by bylo v objektu
6 bytů. Počítá se s náklady za 320.000,- Kč na 1 byt + 80.000,- Kč na inženýrské sítě.
Rozpočet zhruba na 5 miliónů Kč. Případný zájemce by složil 50.000,- Kč.
Územní plán
Bylo zadáno vypracování územního plánu obce Vidice u dr. Klinera. Předpokládané
ukončení je v březnu 2001 za částku 98.000,- Kč.
Zakoupení daru
Zakoupení daru z obecní pokladny
k životnímu výročí 50 let.

v hodnotě 1.000,- Kč panu Zdeňku Sahulkovi

Příspěvek
Příspěvek na župní hasičskou soutěž činí 1.500,- Kč na zakoupení diplomů a pohárů.
Žádost
Pan Ryšan z Kutné Hory podal žádost o prodloužení nájmu v čp. 32 v Roztěži o 1 rok.
Noví občané
Pan Pospíšil podal žádost k trvalému pobytu.
Přihlášeni do Tuchotic 2 noví občané – Lucie Kručková a Martin Krutiš.
Označení obce
Stále chybí označení obce Tuchotice.
Faktury
Cena za sportovní areál ve Vidicích - 77 .182,- Kč.
Krytina na opravu školy v Tuchoticích čp. 29 je 42.252,- Kč.
Klíče k transformátorům
Klíče od transformátorům byly svěřeny:
Karlov – pan Venkovský
Vidice – pan Jirsa
Roztěž – pan Zemina
Nová Lhota – pan ing. Kaderka .
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Modernizace
OÚ nabízí obcím prodej 2 starších počítačů za 1.300,- Kč. Dále je nutná i nová tiskárna a
2 nové mobilní telefony pro potřebu starosty a místostarosty.
Ukončení pracovního poměru
Jan Vokolek požádal o ukončení pracovního poměru dohodou k 30.9.2000. Mechanizace
bude zatím uložena u něho.
Volby
Volby do krajského zastupitelstva se uskuteční 12.11.2000 v neděli od 8.00 – 22.00 hod.
Tři volební okrsky – Vidice, Tuchotice a Roztěž.
Dopravní značky
Zakoupení dopravních značek pro obec Tuchotice:
1 značka – 960,- Kč
reflexní cedule – ks 500,- Kč
6 cedulí s označením Tuchotice
1 ks značky „Dej přednost v jízdě“.
Informace
Převedení pozemků na obec Vidice, které byly původně ve vlastnictví MNV.
Reforma veřejné správy
Naše obec je zařazena pod obec 3. typu Kutná Hora
Evidence
Hranice pro evidenci:
DHIM – 3.000,- Kč
DHM – 400,- Kč
Počet obyvatel
Počet obyvatel k 31.12.1999 – 226.

Hospodaření obce
Rozpočet na rok 2000
Příjmy
Příjmy by měly činit 1,325.190,- Kč.
Uvedu pouze větší položky:
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z nemovitosti
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150.000,- Kč
250.000,- Kč
250.000,- Kč
480.000,- Kč

Příjmy z úroků
Obecní příjmy a vydání z finančních operací
Výdaje
Výdaje by měly činit 2,267.500,- Kč.

90.000,- Kč
91.000,- Kč

Finanční prostředky
Česká spořitelna
Termínovaný vklad
Běžný účet u Komerční banky
Celkem

3.796,- Kč
2,392.595,- Kč
533.595,- Kč
2,929.986,- Kč

Peněžní částky
Výstavba tenisového kurtu
Úprava veřejných prostorů
Zakoupení reálů (archiv)
Kanalizace v Roztěži
Oprava kapličky v Roztěži

80.994,- Kč
26.242,- Kč
4.627,- Kč
18.637,- Kč
14.825,- Kč

Průmysl, zemědělství, obchod
Zemědělství
Zemědělské obchodní družstvo Suchdol a PIAS Suchdol, a.s., sídlem Dobřeň 94, 284 01
Rok 2000 byl klimaticky extrémní pro rostlinnou výrobu především vysokými teplotami a
opakovaně po několikáté nedostatkem vláhy, zvláště v počátku vegetačního období. Není bez
zajímavosti, že to byl nejteplejší rok za posledních 225 let. Nedostatek srážek ovlivnil
produkci, která byla nižší než v minulých letech. Byl to obtížný rok i proto, že byl poznamenán
i poklesemi produkce vepřového a hovězího masa pro velký pokles cen v roce 1999. Na druhé
straně došlo k obrovskému nárůstu cen energií, především nafty a materiálových nákladů. to
se promítlo i do poklesu zaměstnanosti v zemědělství, kdy se propouštělo už ne z důvodů
zvyšování produktivity práce, ale pro pokles produkce.
Přesto zemědělci hodnotí rok 2000 jako příslib obratu ve vývoji ekonomiky, neboť se
zotavily proti roku 1999 ceny asi o 9%. Stále však proti roku 1998 byly ceny o cca 8% nižší.
Rok 2000 byl hodnocen kladně i proto, že se ministerstvo zemědělství výrazným způsobem
zasloužilo o prosazení změn v zemědělství v souladu se společnou zemědělskou politikou
Evropské unie, především v právní legislativě. Přístup vlády i Parlamentu pomohl řešit
neúrodu poprvé za poslední léta mimořádnou podporou pěti miliard korun, podařilo se
prosadit „zelenou naftu“ i větší dotace.
Družstvo nečekalo na zákonné vypořádání, ale přispělo aktivně k řešení vypořádání stejně
spravedlivému ke všem oprávněným osobám i členům družstva. Letos poprvé celý rok veškerá
zemědělská výroba probíhala ve dvou dceřiných společnostech. Společnost PIAS Suchdol, a.s.
se základní zemědělskou výrobou na 3.609 ha zemědělské půdy, do které bylo vloženo za 148
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milionů zemědělského majetku v roce 1999 a společnost SADY, s.r.o. Červené Pečky, která
hospodařila na 57 ha sadů. Tím si družstvo vytváří předpoklady vlastnicky garantovat
zemědělské podnikání na úrovni, jak je známo a na druhé straně si ponechalo dostatek
majetku na postupné vypořádání transformačních závazků na 10 let, z části 30% v penězích a
zemědělských výrobcích a zbytek v cenných papírech – akciích.
K 1. lednu 2000 mělo družstvo nevypořádané majetkové podíly ve výši 55,255 milionů Kč.
Jednáním v uplynulém roce se tento závazek snížil na 28,219 milionů Kč u 736 osob, z toho
na částku 22,033 milionů Kč u 533 osob jsou uzavřeny dohody o splátkách až na deset let a
vydáno za 15,9 milionů Kč akcií společnosti PIAS Suchdol, a.s. a na vydání dalších za 3,9
milionů jsou sepsány smlouvy. Doposud schází ukončit jednání se 183 osobami s celkovou
hodnotou 6,185 milionů Kč, z toho pouze s 8 členy s hodnotou majetkových podílů 2,939
milionů Kč. Jak vyplývá z tohoto srovnání, naprostá většina oprávněných osob a výrazná
většina členů pochopila postup stanovený členskou schůzí za jedině správný a objektivní a
přijala nabízené řešení, které uchovává šanci vyrovnat všechny stejně spravedlivě.
Hospodářský výsledek ZOD Suchdol za rok 2000 skončil ziskem 756.095,97 Kč. Náklady
činily 15,910.000,- Kč, prodeje 413.000,- Kč a tržby 17,079.000,- Kč.
ZOD Suchdol má obchodní podíl ve společnosti SADY, s.r.o. Červené Pečky ve výši
1,306.000,- Kč, což je 50%. Vlastní 2.806 akcií společnosti PIAS Suchdol, a.s., což
představuje 89,75% podíl v této společnosti. Ve vlastnictví je ještě 2.204 akcií společnosti
UNIKOM, a.s. Kutná Hora, což představuje podíl 7,6%.

Stavby
Drobné stavby
Pan Hrbek – přístřešek ve Vidicích.
Pan Richter – oplocení pozemku v Roztěži (okál).
Pan Podhorský na Karlově č. 12 (předmět neuveden).
Paní Smolíková z Roztěže – odpadní jímka a oplocení (okálu).
Paní Hubrtová oznámila výměnu oken v Tuchoticích č. 1
Zahájení stavby
Dne 7.3. povolení k zahájení stavby panu Hiršovi a paní Švarcové v Nové Lhotě v bývalém
č. 1
Žádost
Pan Oberreiter žádá o povolení přístavby do dvora, bude sjednocen vzhled budovy se
vzhledem budov OÚ Vidice.
Paní Kovaříková žádá o položení kabelu do země od sloupu k rekreační chatce na zahradě
v Tuchoticích č. 15.
Pan Matoušek, Tuchotice č. 15 oznámil přeložení elektrického vedení z nástřešáku na
sloup a tím se přeloží i světlo veřejného osvětlení.
Pan Oberreiter žádá o připojení na studnu ve dvoře Obecního úřadu ve Vidicích.
Paní Vlková prodala část dvora v Roztěži paní Mikynové z Kutné Hory.
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Vybudování
Vyvedení vody ze studny k vratům OÚ ve Vidicích pro potřeby zalévání hřbitova.
Vybudování plata ze zámkové dlažby pod kontejnery u Obecního úřadu ve Vidicích.
Vybudování oplocení s podezdívkou k uzavření dvora a zahrady na Obecním úřadě ve
Vidicích.
Vybudování tenisového kurtu na zahradě Obecního úřadu ve Vidicích č. 6 (u Kuželů).
Vybudování kanalizace u Wendlových.
Vybudování kanalizace v Roztěži.
Vybudování nájezdu na cestu z Roztěže do Bažantnice.

Doprava
Příspěvek na dopravu
Výhled na rok 2001 je příspěvek na autobusovou dopravu na jednoho občana 140 – 160,Kč oproti dosavadním 100,- Kč.

Památky a životní prostředí
Pokácení ořechu
Byl pokácen ořech na návsi u studny v Tuchoticích před Kopáčkovými.
Oprava kapličky
Oprava kapličky v Roztěži bude uskutečněna do 20.5.2000 a předpokládaná částka je
17.000,- Kč.
Výsadba
Myslivecké sdružení provedlo výsadbu lesních stromků na pasece obecního lesa.
Výsadba jeřábů na okraj cesty z Roztěže do Červinek v hodnotě 500,- Kč.
Stížnost
Českomoravský svaz novinářů podal stížnost na Smolíkovi – Roztěž, kteří pokáceli 3
stromy s větším průměrem než 80 cm ve výšce 130 cm . OÚ uložil pokutu ve výši 400,- Kč.
Žádost
Pan Vlastimil Krtil ml., Vidice, podal žádost o pronájem rybníka „Na obci“. Pronájem
bude bezplatný, pan Krtil bude provádět údržbu bez nároku na odměnu.
Příspěvek
Církev – Vikariát Kolín požádal o příspěvek na opravu kostela – byl odsouhlasen ve výši
200.000,- Kč.
Sekání trávy
Obecní pozemky budou sekány sekačkou či křovinořezem, pro občany za cenu benzinu +
150,- Kč.
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Politický, kulturní a sportovní život
Vítání občánků
Uskuteční se v měsíci únoru a každé dítě obdrží vkladní knížku s částkou 1.000,- Kč.
Tenisový kurt
Firma HaBr dostala zálohu na výstavbu tenisového kurtu ve výši 71.135,- Kč.
Volejbalové hřiště
Volejbalové hřiště má být vybudováno ve Vidicích vedle tenisového kurtu.
Správce areálu
Správcem sportovního areálu ve Vidicích bude pan Bareš za odměnu 2.500,- Kč na rok.
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka se konala 10.12.2000. Nákup kolekcí dětem do 15 let. Účast 92%.
Zástupci výborů
Finanční výbor –
Kontrolní výbor –
Kulturní výbor –
Sociální výbor –
Stavební výbor –

předseda Josef Vokolek
předseda Jindřich Pulkert
předseda Jiří Bareš
předseda Milan Vebr
předseda Josef Zima

Školství
Příspěvek na žáka
ZŠ Malešov – příspěvek na 1 žáka 1.600,- Kč, celkem je 13 žáků. Vidice uhradí 31.816,Kč.
Příspěvek ZŠ Malešov
Příspěvek pro ZŠ Malešov na vybavení nové školní jídelny ve výši 30.000,- Kč.

Zdravotnictví a sociální záležitosti
Počet obyvatel
K 1. 1.2000 má naše obec 219 obyvatel (14 přihlášených, 3 noví občané, 3 odhlášení,, 2
zemřelí).
K 21.12.2000 má 231 obyvatel.
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Pohyb obyvatelstva
Narození dětí
V tomto roce se žádné dítě nenarodilo.
Úmrtí
Ludmila Náhlovská, Karlov čp. 1, nar. 7.3.1921
zemřela 29.1. (79 let)
Bohumil Herel, Karlov 3, nar. 16.2.1925
zemřel 4.6. (75 let)
Miloslava Procházková, Tuchotice, nar. 9.7.1921
zemřela 19.8. (79 let)
Vilma Nováková, Vidice čp. 47, nar. 28.6.1922
zemřela 24.2. (78 let)
Kamil Novotný, Vidice, nar. 19.12.1928
zemřel 28.8. (72 let)
Miroslav Jelínek, Vidice, nar. 27.5.1941
zemřel 9.4. (59 let)
Jaroslav Kolář, Nová Lhota, nar. 28.11.1938
zemřel 13.10. (62 let)
Přistěhovaní, přihlášení
Martin Krutiš, Tuchotice, od 12.7.
Lucie Kručková, Tuchotice, od 12.7.
Radek Pospíšil, Roztěž 17, od 19.1.
Petr Henčl, Vidice, od 20.3.
Odstěhovaní, odhlášení
Dáša Svobodová, Vidice 21, od 25.1.
Jan Hubal, Karlov, od 19.1.
Gabriela Čermáková-Březinová, Roztěž 15, od 6.9.
Lenka Pulkertová-Ondříčková, Roztěž 15, od 25.7.
Kateřina Šlosarová, Roztěž 27, od 22.5.
Jana Kopáčková, Tuchotice 12, od 17.1.
Tomáš Kopáček, Tuchotice 12, od 17.1.
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Historie
Starostové obce Roztěž
Časovou posloupnost starostů obce Roztěž jsem zjistila při četbě práce Jana Herela:
Roztěž a okolí. On sám čerpal ze staré roztěžské kroniky.
Do roku 1927 byl místním starostou Roztěže Emanuel Mergl. V tomto roce se konaly volby
a starostou obce Roztěž byl zvolen Josef Jandejsek, mlynář ze Staré Lhoty.
Dne 27.9.1931 se konaly obecní volby a starostou byl zvolen Bedřich Herel z Roztěže č. 5.
Dne 12.6.1938 se uskutečnily poslední volby v Československé republice a starostou obce
byl opět zvolen pan Bedřich Herel z Roztěže čp. 5.
Prvním předsedou Národního výboru byl hned po válce zvolen pan František Říha z čp.
24.
V roce 1954 proběhly volby do národních výborů a předsedou NV Roztěž byl zvolen
Bedřich Líbal z Nové Lhoty.
V roce 1957 dne 26.5. se konaly další volby a předsedou NV byl zvolen Antonín Arnošt,
lesní na Lesním úřadě.
V roce 1960 došlo ke sloučení místních národních výborů Roztěž, Tuchotice a Vidice. Od
této doby tvoří Roztěž spolu s Novou Lhotou, Karlovem, Tuchoticemi a Vidicemi společnou
obec Vidice s Obecním úřadem ve Vidicích.
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Činnost OZ
Oprava rybníka v Tuchoticích
Oprava stavidla – levá polovina rybníka utíká. Investice cca za 150.000,- Kč.
Žádost
Žádost pana Josef Brynycha o odkoupení obecního pozemku v K.Ú. Tuchotice. Jedná se o
pozemek o výměře 590 m². Hodnota pozemku je 7,91 Kč/m². Celkem 4.670,- Kč. Jmenovaný
má pozemek v dlouhodobém pronájmu.
Žádost pana Václava Kopáčka o odkoupení obecního pozemku rovněž v K.Ú. Tuchotice.
Výměra pozemku 75 m². Cena za l m² = 10,- Kč. Celková cena 750,- Kč. Pan Kopáček má
pozemek dlouhodobě oplocen.
Česká pošta
Obec Roztěž a Nová Lhota budou také patřit pod Kutnou Horu – PSČ (poštovní směrovací
číslo) 284 01.
Vodovod
Po průzkumu mezi občany Karlova, Tuchotic a Vidic nebude realizován vodovod do Vidic
a Tuchotic, pouze se bude jednat o připojení Karlova.
Odměna
Odměna správci sportovního areálu ve Vidicích panu Jiřímu Barešovi ve výši 2.000,- Kč.

Hospodaření obce
Rozpočet na rok 2001
Příjmy
Příjmy by měly činit 1,492.340,- Kč. Uvedu pouze větší položky:
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Příjmy z úroků

205.000,- Kč
173.000,- Kč
448.000,- Kč
450.000,- Kč
90.000,- Kč

Výdaje
Výdaje by měly činit 2,073.500,- Kč.
Finanční prostředky
Česká spořitelna
Termínovaný vklad u KB
Běžný účet u KB
Celkem

2.835,- Kč
2,489.762,18 Kč
498.992,94 Kč
2,991.590,28 Kč
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Uzavření smlouvy
Byla schválena smlouva o prodeji 200 ks akcií společnosti Česká spořitelna, společnosti
Erste Bank při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 122,- Kč za 1 akcii.
Peněžní částky
Oplocení sportovního areálu ve Vidicích
Náklady na klubovnu a dokončení
sportovního areálu překročeny o
Oprava křovinořezu
Lanko ke křovinořezu

60.892,- Kč
167.000,- Kč
7.500,- Kč
900,- Kč

Průmysl, zemědělství, obchod
Zemědělství
Mezidobí let 1999 – 2001 se z hlediska podnikatelského prostředí v zemědělství mnoho
změnilo. Přijatá koncepce zemědělství ve směru přizpůsobení Společné zemědělské politice
EU, řada opatření při ochraně našeho vnitřního trhu a zvýšená podpora dotacemi vedlo
k pozvolné nápravě trendu českého zemědělství. Výrazně bylo pomoženo v oddlužování
soukromých zemědělců i nabyvatelů státního majetku k zemědělskému podnikání.
V uvedeném období při podnikání museli zemědělci překonávat důsledky výrazného
poklesu odbytu a cen zemědělských výrobků a také extrémních výkyvů počasí. Navíc se
zemědělství muselo vyrovnávat s dopady mediální kampaně související s výskytem BSE.
Zásadní změny od r. 1998 u nás nastaly také v tom, že ze zemědělství odešlo cca dalších
45.000 pracovníků a produktivita se zvedla o více jak 23%. Nárůst mezd tomu zdaleka
neodpovídá.
Družstvo mělo k 31.1.2002 400 členů a za uplynulý rok vystoupilo 13 osob, 5 členů
vstoupilo a 3 zemřeli.
Hodnota členských vkladů dosahuje 53,4 milionů Kč a nedělitelný fond 5,9 milionů Kč.
Aktivita družstva činí 153,1 mil. Kč a vlastní jmění 112,7 mil Kč. Družstvo je stabilizované a
dostatečně kapitálově silné.
Hodnota nevypořádaných závazků z majetkových a vypořádacích podílů činí 22,1 mil. Kč
a za rok 2001 byla snížena o 7,3 mil. Kč, z toho 2,8 mil. finančně a v naturáliích. K 31.1.2002
byly všechny splatné závazky za rok 2001 vůči členům a nečlenům vypořádány.
Hospodaření družstva za rok 2001 skončilo ztrátou 1,653.800,32 Kč, což bylo ovlivněno
neodprodáním nemovitého majetku. Vzhledem k tomu, že družstvo skončilo ztrátou, nebyly
navřeny dividendy. Družstvo celkem vynaložilo na vypořádání částku 7,344.657,- Kč.
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Hospodaření společnosti PIAS Suchdol, a.s.
Rok 2001 byl pro rostlinnou výrobu velmi složitým a problematickým rokem. Po suché
zimě přišlo v dubnu trvalé deštivé počasí. V tomto měsíci spadlo 161% víceletého
normálu.Cukrovka a jarní ječmen byly poznamenány špatným vzcházením z „ubité“ půdy.
Nepříznivé dubnové počasí se negativně podepsalo i na dalších pracích, především v ochraně
rostlin.
Období žní také nebylo jednoduché. Znovu deštivé počasí způsobilo, že kombajny
v červenci na polích nebyly prakticky viděny. Ještě 3. srpna spadlo při bouřce 60,7 mm srážek
a opravdu pěkných dnů na sklizeň bylo po celou dobu žní poskrovnu.
V posledním dni měsíce srpna deštivé počasí ukončilo možnost sklizně a v průběhu září se
nenašla možnost dokončit sklizeň cca 25 ha plochy tritikále2. Tato plocha byla natolik
znehodnocena, že byla nakonec zaorána. Přesto výsledky byly na průměrem ostatních let.
Do konce měsíce srpna bylo zaseto 405 ha ozimé řepky. Dalším šokem v průběhu počasí
bylo září 2001, ve kterém spadlo 135 mm srážek, což představuje více jak dvojnásobek
víceletého normálu. Všechny ozimy byly zasety v říjnu a část v listopadu.
Sklizeň cukrovky byla zahájena 14.9. a ukončena 3.11.
Chov prasat
Pro chov prasat byl rok 2001 příznivý. Cena se dostala až na rekordních 48,- Kč za 1 kg
jatečních prasat. Chov prasat dosáhl tržeb ve výši 19,652.000,- Kč.
Chov skotu
Hlavním výrobním zaměřením střediska chovu skotu v Mozkovicích je výroba mléka,
odchov telat, jalovic a výkrm býků. V tomto roce bylo vyrobeno 1,058.380 l mléka.
Středisko Dobřeň
Na středisku chovu skotu Dobřeň v 1. polovině roku hospodařili s mírným ziskem, ale
v druhé polovině roku „nabrali“ výraznou ztrátu. Rozhodujícím výrobkem střediska je mléko
a právě problémy v realizaci tohoto výrobku zapříčinily rozhodující měrou ekonomický
výpadek.

Stavby
Oprava hasičské zbrojnice Tuchotice
Firma HaBr provede výměnu střešní krytiny na hasičské zbrojnici a opravu chodby. Dále
bude přiveden třífázový proud 380 V – poplatek 3.600,- Kč. Dohodnutá částka asi 200.000,Kč.
2

Wikipedie: Tritikále (Triticale) je hybridní

obilnina, která vznikla křížením žita a pšenice. Odtud její český název

„žitovec“. Jeho hlavními pěstiteli jsou USA, Evropa a Austrálie. Vyznačuje se velkými klasy.Původní mateřskou
rostlinou je pšenice a otcovskou žito. Rodové označení Triticosecale je složeninou latinského označení pšenice (Triticum) a
žita (Secale). Odrůdy mají geneticky fixovaný vysoký výnosový potenciál, jsou tolerantnější k horším pěstitelským
podmínkám než pšenice a mají dobrý zdravotní stav. V Česku jsou pěstovány ozimé odrůdy, existují i jarní formy.
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Hasičská zbrojnice Vidice
Firma HaBr provede výměnu střešní krytiny na zbrojnici i na přístřešku u dílny.
Hasičská zbrojnice Roztěž
Jsou nutné tyto opravy: výměna střešní krytiny, zpevnění plochy na ukládání popelnic,
oprava vrat a štítu.
Oplocení sportovního areálu
Za oplocení sportovního areálu ve Vidicích obec zaplatí 60.892,- Kč firmě HaBr.

Doprava
Příspěvek
Příspěvek na dopravu ČSAD Chrudim obec zaplatí 100,- Kč na 1 občana.

Památky a životní prostředí
Rybník Tuchotice
Rybník je na pozemcích č. 75 a č. 76, jeho výměra je 4.441 m². Majitelem části pozemku je
Obecní úřad a druhé části dcery ing. Pavlové.
Skládka
Zákaz skládky ve dvoře v Roztěži.
Kostel
Obec přispěje částkou 100.000,- Kč na dokončení opravy střechy kostela ve Vidicích.

Politický, kulturní a sportovní život
Hasičská soutěž
Dne 5.5. od 12.30 se v Roztěži „Láznich“ uskutečnila hasičská soutěž. OZ poskytlo částku
1.000,- Kč na zajištění soutěže.
Zrušení matrik
Od 1. července jsou zrušeny matriky v Suchdole, Kácově a v Bohdanči. Nejbližší matrika
je v Kutné Hoře.
Setkání absolventů
Dne 22.9. se bude konat setkání absolventů Základní školy Tuchotice od 13 hodin na
zámku Roztěž.
Mikulášská nadílka
Se uskuteční 16.12. a budou zakoupeny kolekce 1 ks cca za 140,- Kč a také bude
občerstvení.
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Školství
Příspěvek
Příspěvek 2.000,- Kč ZŠ Malešov na zakoupení koberce do 1. třídy.
Peněžní příspěvek Kutné Hoře – město na školy ve výši 17.390,- Kč.

Zdravotní a sociální záležitosti
Lékařská pohotovostní služba
Od 1.7. dochází k reorganizaci lékařské pohotovostní služby – Kutná Hora, Čáslav, Zruč
n/S, Uhlířské Janovice do 21 hodin.
Veřejně prospěšné práce (VPP)
Na tyto VPP byl přijat pan Miroslav Šlosar z Roztěže na 6 hodin denně od 21.5. 3.600,Kč zaplatí Úřad práce a 1.400,- Kč obec.
Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001

obyvatelé úhrnem

muži
108

ženy
106

celkem
214

státní občanství ČR

108

106

214

obyvatelé podle věku
0–2
3–4
5
6–9
10 -14
15 -17
18 -19
20 -24
25 -29
30 -34
35 -39
40 -44
45 -49
50 -54
55 -59
60 -64
65 -69
70 -74
75 -79
80 -84
85

2
6
7
6
2
10
8
5
4
8
11
8
9
5
5
4
7
1
-

2
1
1
1
3
5
11
8
2
4
7
7
11
10
6
6
11
6
2
2

4
1
1
7
10
11
2
21
16
7
8
15
18
19
19
11
11
15
13
3
2
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obyvatelstvo podle rodinného stavu
svobodní
51
vdané, ženatí
52
rozvedení
3
ovdovělí
1
nezjištěno
1

28
50
7
20
1

79
102
10
21
2

obyvatelstvo podle vzdělání
bez vzdělání
základní a neukončené vzdělání
21
vyučeni a stř.odbor.bez matur.
43
úplné střed. s maturitou
21
vyš. Odborné a nástavbové
1
vysokoškolské
5
nezjištěné
2
celkem
93

39
30
23
4
2
98

60
73
44
5
7
2
191

Trvale obydleno
Neobydleno

Domy celkem
143
80
63

rodinné domy
139
77
62

Pohyb obyvatelstva
Narození dětí
Jan Krtil, Vidice, nar. 3.4.2001
Úmrtí
Emílie Procházková, Tuchotice, nar. 14.7.1924
zemřela 11.11. (77 let)
Pavel Řehák, Vidice, nar. 15.10.1951
Zemřel 12.11. (50 let)
Přistěhovaní, přihlášení
Antonín Dytrych, Roztěž 29, od 21.11.
Věra Dytrychová, Roztěž 29, od 21.11.
Josef Havelka, Vidice 42, od 26.9.
František Fojt, Karlov 16, od 30.7.
Gabriela Fojtová, Karlov 16, od 30.7.
Michaela Fojtová, Karlov 16, od 30.7.
Gabriela Fojtová, Karlov 16, od 30.7.
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bytové domy
4
3
1

Odstěhovaní, odhlášení
Martin Slabý, Tuchotice 5, od 23.3.
Erika Weimarová, Roztěž 24, od 29.8.10
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2002

Sídlo Obecního úřadu
Dříve Kuželův statek
Obecní úřad Vidice zakoupil zemědělskou usedlost, bývalý Kuželův statek. Roku 1998 byla
sepsána kupní smlouva mezi Dagmar Zítkovou a Václavem Kuželem – prodávajícími a obcí
Vidice, zastoupené panem starostou Zdeňkem Sahulkou, jako kupujícím.
Kupní cena 346.000,- Kč.
Další položky:
Výdaje spojené s koupí č. 6
Stavební práce firma HaBr
Služby spojené s odběrem el. energie
Stavební práce firma HaBr
Stavební práce firma HaBr
Stavební práce firma HaBr
Montáž el. Instalace
Středočeská energ.-změna kupní smlouvy
Montáž el. instalace
Barvy, laky
Montáž elektroměru
Stavební práce – přípojka vody
Další práce

725,- Kč
350.000,- Kč
547,- Kč
200.000,- Kč
445.301,- Kč
69.632,- Kč
25.000,- Kč
162,- Kč
21.064.- Kč
124,- Kč
322,- Kč
11.125,- Kč
10.716,- Kč

Celková cena k 31.12.2000

1,780.719,- Kč

Obecní úřad Vidice odkoupil od ZOD Suchdol přístřešek s pozemkem na dvoře u Kuželů.
Bylo zde vybudováno:
tenisový kurt
klubovna pro mládež
dětské hřiště
vrata
oplocení
přístřešek na dvoře Obecního úřadu

80.994,- Kč
82.000,- Kč
66.960,- Kč
10.117,- Kč
60.892,- Kč
45.409,- Kč
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Další práce v jednotlivých vesnicích
Tuchotice
Hasičská zbrojnice střecha
vnitřní úpravy a garáže
Zvonička – generální oprava
Škola – střecha ( tašky)
oprava bytu ve škole
Roztěž
Kaplička
Hasičská zbrojnice
(nová střešní krytina, oprava vrat
štítu, zámková dlažba, fasáda)

173.000,- Kč
78.000,- Kč
185.000,- Kč
42.252,- Kč
80.724,- Kč
14.825,- Kč
60.900,- Kč

Nová Lhota
oprava autobusové čekárny

9.530,- Kč

Činnost OZ
Žádost
Pan Oberreiter žádal o odkoupení obecních pozemků ve Vidicích. Za připojení na studnu
na Obecním úřadu platil za 1 rok 3.120,- Kč. Za tuto částku dá uhlí do klubovny mládeže.
Faktura
Za řezání lip na Karlově ve výši 20.895,- Kč.
Lavičky
Zakoupení 2 ks laviček na dvůr Obecního úřadu.
VPP
Přijat pan Miroslav Šlosar – odměna 5.800,- Kč.
Prodej pozemků
Odprodej obecních pozemků v K.Ú. Tuchotice panu Brynychovi z Kutné Hory na 5.690,Kč.
Rybník
Vyčištěn rybník ve Vidicích na návsi.
Volby
Pan starosta informoval o volbách, které se konají 1.11. – 2.11.2002.
Kandidátka je 7členná a je kandidátkou ČSSD.
V obci jsou 3 okrskové komise:
Vidice – Procházková Alena, Vokolek Josef, Jirsa Jiří, Pross František
Tuchotice – Šourková Miloslava, Veselá Stanislava, Krulišová Lucie, Pokorná Josef
Roztěž – Dušková Jana, Kvěchová, Novotná Eva, Lhoťan M.
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Ustavující zasedání zastupitelstva obce Vidice dne 11.11.2002 ve Vidicích.
Výsledky voleb
1. místo
110 hlasů – pan Zdeněk Sahulka
2. a 3. místo
101 hlasů – pan J. Pulkert a paní Mgr. Ludmila Myslivečková
4. místo
99 hlasů – pan M. Veselý
5. místo
97 hlasů – pan J. Zima
6. místo
96 hlasů – pan J. Herel
7. místo
93 hlasů – pan J. Bareš
Všichni členové podpisem stvrdili slib.
Slib
Slib přečetl pan J. Zima.
„Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě a v zájmu obce
a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
Pak bylo přikročeno k veřejné volbě starosty a místostarosty. Starostou byl navržen pan
Zdeněk Sahulka a 6 přítomných zastupitelů (1 se zdržel) – byl zvolen.
Na funkci místostarosty byl navržen pan Jan Herel a také 6 přítomnými zastupiteli (1 se
zdržel) – byl zvolen.
Výbory komise
Výbor kontrolní: J. Pulkert, M. Šourková, L. Krutišová
Výbor finanční:

L. Myslivečková, J. Vokolek, E. Novotná

Komise sociální: M. Veselý, H. Kmochová, p.Krtilová
Komise stavební: J. Zima, J. Herel, A. Náhlovský
Komise kulturní: J. Bareš, A. Zimová, J. Dušková
Odměny
Odměny navrženy dle zákona č. 122/2002
starostovi:
6.300,- + 2.700,- Kč
místostarostovi: 5.180,- + 2.700,- Kč
předsedům komisí
a výborů:
760,- + 220,- Kč
Kulturní komise
Dvojice, které budou chodit přát v jednotlivých obcích:
Vidice J. Bareš a H. Kmochová
Tuchotice-Karlov - A. Zimová a H. Sieglová
Roztěž-Nová Lhota- J. Pulkert a J. Dušková
Od 60 let a každých 5 let dárkový balíček v hodnotě 400,- Kč.
Od 80 let a pak každý rok dárkový balíček v hodnotě 500,- Kč.
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Prodej pozemku
Prodej pozemku v K.Ú. Roztěž pí Machkové za odhadní cenu.
Nákup
Nákup materiálu na havarijní stav hráze rybníka v Tuchoticích.
Nákup počítače, tiskárny a modernizace starého.
Správci veřejného osvětlení
Vidice Karlov Tuchotice Roztěž a Nová Lhota -

Zdeněk Sahulka
Josef zima
Miroslav Veselý
Jindřich Pulkert.

Hospodaření obce
Rozpočet na rok 2002
Příjmy
Příjmy by měly činit
Uvedu pouze větší položky:
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Příjmy z úroků
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací

1,474.960,- Kč
218.600,- Kč
183.000,- Kč
392.000,- Kč
440.000,- Kč
100.000,- Kč
100.000,- Kč

Výdaje
Výdaje by měly činit

2,741.000,- Kč

Finanční prostředky
Běžný účet u KB, a.s.
Česká spořitelna
Termínovaný vklad u KB, a.s.
Celkem

615.379,81 Kč
1.597,76 Kč
2,575.467,25 Kč
3,192.444,82 Kč

Příspěvek na kostel
Příspěvek na opravu kostela
(pokrývačské a tesařské práce)

330.000,- Kč

Hřbitov Vidice
Proveden hydrogeologický průzkum na hřbitově
ve Vidicích
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8.000,- Kč

Stavby
Stavební úpravy
Pan Císař, Vidice čp. 36 – vnitřní úpravy
Pan Veselý M., Karlov – nástavba a přístavba
Pan Kosina J., Vidice – vnitřní úpravy
Novostavba manželů Kosteleckých v Nové Lhotě
Prodej
Ve Vidicích byl prodán kravín a ocelokolna panu Hrbkovi

Doprava
Smlouva
Smlouva s ČSAD Chrudim na rok 2002 ohledně autobusové dopravy. Příspěvek na 1
občana činí 120,- Kč.
C e l k e m 25.920,- Kč.

Památky a životní prostředí
Žádost
Pan A. Náhlovský z Karlova žádal o pokácení 2 lip před domem. Nedojde k pokácení, ale
k odbornému ořezání. Přibližná cena 20.000,- Kč.
Vyčištění cest
Sbor dobrovolných hasičů v Tuchoticích vyčistil cesty v Nové Lhotě a v Tuchoticích
(„Veselák“). Za tuto činnost obdrželi od obce příspěvek 15.000,- Kč. V Tuchoticích okolo
cesty budou vysázeny břízy a z Červinek do Roztěže jeřáby.

Politický, kulturní a sportovní život
Kronikář
Kronikářem byla schválena pí Mgr. Ludmila Myslivečková.
Mikulášská besídka
Mikulášská besídka se konala 14.12.2002 ve Vidicích na Obecním úřadě od 14 hodin. Byly
pozvány všechny děti do 15 let. Byly nakoupeny kolekce v hodnotě 4.453,- Kč + občerstvení.
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Školství
Příspěvek
Příspěvek ZŠ Malešov ve výši 15.000,- Kč na zakoupení tiskárny k počítači.
Příspěvek ZŠ Suchdol na 1 žáka 2.500,- Kč.
C e l k e m 9.348,- Kč.
Doplatek obci Malešov na rok 2001 – 6.690,- Kč.
Záloha na rok 2002 činí 34.100,- Kč.
Městu Kutná Hora částku 12.794,- Kč – neinvestiční náklady na žáka.

Zdravotnictví a sociální záležitosti
Příspěvek na povodně
Pro obec Hořín postiženou povodněmi byl poskytnut příspěvek ve výši 20.000,- Kč.

Pohyb obyvatelstva
Narození dětí
V tomto roce se žádné dítě nenarodilo.
Úmrtí
Stanislav Pross, Vidice, nar. 19.5.1931
zemřel 15.3. (71 let)
Marie Vašíčková, Roztěž, nar. 22.11.1919
zemřela 10.6. (83 let)
Emílie Procházková, Tuchotice, nar. 14.7.1924
zemřela 11.11. (78 let)
Přistěhování
Jana Wagenknechtová, Vidice, od 18.11.
Přihlášení
Petr Hýbl, Nová Lhota 4, od 29.7.
Renata Matoušková, Tuchotice 15, od 2.9.
Petr Matoušek, Tuchotice 15, od 2.9.
Josef Nový, Roztěž 15, od 18.11.
Odstěhování
Vlasta Krtilová, Vidice, od 22.4.
Odhlášení
Milan Vebr, Tuchotice, od 11.11.
Na tomto místě je v Pamětní knize
otisk kulatého razítka
OBEC VIDICE
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2003
Domy ve Vidicích, jejich držení a vývoj

Čp. 1
Na přelomu 18. a 19. století vlastnil dům rod Jirsů.
Po něm rod Svobodů
Synové František (Praha)
Josef a jeho žena Josefa, rozená Brynychová
Dcera Josefa zemřela jako dítě.
Po smrti manžela se Josefa znovu provdala za Aloise Jangla. Dům darovala
Jaroslavu Kosinovi a Ludmile, rozená Myslivcová
Děti: Miroslav, Jaroslav a Jiří

Čp. 2
Původní vlastník domu byla rodina Podhorova,
Dcera Marie, provdaná Nováková
Ve 30. letech minulého století koupil dům Alois Vekrbauer (kolář) a jeho žena Cecílie.
Děti: Stanislav (Poprad)
Hana, provdaná Bártová
Ludmila, provdaná Mašínová

Čp. 3
Obecní domek. Ve 20. letech na místě roubeného domku postavila obec nový dům
pro obecního ponocného Bohumila Vlasáka, který po II. světové válce odešel
s rodinou do pohraničí. Pak zde bydlela rodina Prossova, asi až do 70. let. Potom
domek prodal MNV (Místní národní výbor)
Josefu Nácovskému a Vlastě
Děti: Vlasta a Eva

Čp.

4

Na přelomu století zde bydleli Josef a Antonie Linhartovi
Syn: Antonín a jeho žena Božena
Děti: Jaroslav (Česká Lípa)
Marie, provdaná Hrbková
80 letech prodali dům Liboru a Věře Wendlovým
Děti: Petr
Martina

Čp.

5

Koncem 19. století zde byli Sovovi
Dcera Marie se provdala za Josefa Pružinu
Děti: Jiřina, provdaná Čejková
Anna, provdaná Janglová
Božena, provdaná Šubrtová
Jaroslav a jeho žena Božena, rozená Maxová
Děti: Jaroslava
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Jiří a jeho žena Vlasta, rozená Zatřepálková
Dům není trvale obydlen

Čp.

6

Dům byl Kuželů, hospodařili zde až do konce 20. let.
Poté statek pronajali
panu Sedláčkovi z Rozkoše. Ti zde bydleli až do začátku války,
pak zde bydleli Kadeřábkovi z Vatěkova.
Od roku 1948 zde byla strojní traktorová stanice.
Po vzniku JZD zde sídlilo vedení družstva až do dalšího slučování družstev.
V 60. letech zde byl Místní národní výbor.
Asi dva roky zde byla prodejna Jednoty.
V roce 1998 objekt koupil Obecní úřad Vidice.

Čp.

7

Podle dochovaných zápisů zde sídlí již tři století rod Jirsů
Ve 2. polovině 19. století zde žili
Josef Jirsa a jeho žena Marie, rozená Francová
Děti: Marie
Karel a jeho žena Marie, rozená Vašíčková
Děti: Bohumila
Jiří a jeho žena Stanislava, rozená Siřinková
Děti: Alena, provdaná Levá
Stanislava, provdaná Doudová
Marta, provdaná Zajičková

Čp.

8

Dům byl rodiny Podhorovy
František a jeho žena Růžena
Děti: Miloslav (Kutná Hora)
Milada, provdaná Novotná
V roce 1975 se přistěhovali
Jiří Bareš a jeho žena Květoslava, rozená Novotná
Děti: Jana, provdaná Wagenknechtová
Jiří
Martin

Čp.

93

Roubený dům původně rodiny Janglů
Po I. světové válce ho koupili
Josef Petrle (krejčí) a jeho žena Marie
3

Doplněno při přepisu kroniky: Tento roubený domek byl zařazen mezi architektonické památky Kutnohorska jako
ukázka lidové architektury 18. století.
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Děti: Růžena, provdaná Lupínková
Miloslava, provdaná Nováková
V 70. letech domek prodali panu Burdovi z Prahy. Trvale obydlen není, slouží
k rekreaci.

Čp. 10
Původně dům rodiny Brandejských. Po II. světové válce zde bydlel
R. Trojan, sadař, holič. Začátkem 50. let se odstěhoval na Slovensko.
V 60. letech koupil dům František Cirkl, dům zboural a na jeho místě postavil nový.
František Cirkl a jeho žena Marie
Děti: Libuše
Marie, provdaná Nováková
Zdeňka, provdaná Táborská
Dům není trval obydlen, je využíván k rekreaci dětmi Marie Novákové.

Čp. 11
Začátkem 20. století v roubeném domku bydleli Zadražilovi.
Ve 40. letech dali domek
Jaroslavu Ryšánkovi a jeho ženě Anežce
V 1. manželství dcery: Marie
Ludmila
V 2. manželství děti: Josefa
Jaroslava, provdaná Krtilová
Děti: Pavel (nyní čp.22)
Vlasta, provdaná Křivohlavová
Ivana, provdaná Holanová

Čp. 12
Roubený domek obývala rodina Francova až do 50. let. Pak byl neobydlen. V 80. letech ho
koupil Stanislav a Ivana Zástěrovi, kteří provedli demolici roubeného domku a z bývalé
stodůlky si zřídili bydlení
Syn Stanislav

Čp. 13
Původně roubený domek.
František Šibrava (krejčí) a jeho žena Aloisie (smíšený obchod)
Děti: Ladislav
Ludvík
V 60. letech byl domek zbořen a na jeho místě byl postaven bytový dům.
Bydlí zde: rodina Hálova
rodina Nekolova
rodina Marečkova
rodina Neumanova
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Čp. 14
Od 19. století ho vlastnila rodina Sahulkova
Děti: Marie, provdaná Šlejtrová
Růžena, provdaná Chadrabová
Jaroslav Sahulka a Zdeňka, rozená Krtilová
Děti: Jaroslava, provdaná Nešporová
Zdeněk Sahulka a jeho žena Miloslava
Dcera Zdeňka

Čp. 15
Koncem 19. století zde byli Martínkovi.
S dcerou Annou se oženil Alois Jangl, v roce 1928 dům opravili a provozovali hostinec
Syn Josef Jangl a jeho žena Helena, rozená Pospíšilová
Děti: Josef (Mladá Boleslav)
Helena (Uhlířské Janovice)
Usedlost prodali manželům
Stanislavu Divišovi a jeho ženě Tereze, rozené Štědré
Děti: Prokop a Šimon

Čp. 16
Původně zde bydleli Chudomelovi (kovář).
Jejich dcera se provdala za truhláře
Bohumila Herela
Děti: Miloslav
Josef
Miloslava, provdaná Bílková
Bohumil Herel po ovdovění nepřevedl dům na své děti, ale na Františka Prosse a ten ho
postoupil svému synovi
Josefu Prossovi a jeho ženě Janě
Děti: Pavel
Lukáš

Čp. 17
Na přelomu 19. a 20. století vlastnili dům Josef Kosina a Marie, rozená Brynychová
Děti: Otakar (Kutná Hora)
Josef (Černíny)
Jaroslav (Vidice)
Po smrti rodičů připadl dům Josefovi, který ho prodal Václavu Pokornému z Prahy. Dům
slouží k rekreaci.
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Čp. 18
Začátkem 20. století vlastnila dům rodina Martínkova. Asi ve 20. letech pronajali dům rodině
Fliegrově. Ti se na začátku 40. let odstěhovali do Uhlířských Janovic. Pak zde bydleli
Kněnichovi vystěhovaní z Vrchotových Janovic. Po válce se vrátili domů. Dům pak koupili
Josef a Božena Procházkovi
Děti: Libuše, provdaná Černíková
Marie , provdaná Doudová
Josef Procházka a jeho žena Alena
Děti: Alena, provdaná Henčlová
Milan (Nepoměřice)

Čp. 19
Začátkem 20. století vlastnili dům Josef Bureš a Marie, rozená Růžičková
Děti: Marie
Jiřina, provdaná Boušová
Manželé Boušovi měli děti:
Jitku
Milana
Jirku
Dům není trvale obydlen, slouží k rekreaci.

Čp. 20
V 19. století dům vlastnili Francovi.
Jejich dceru si vzal za ženu František Šmejkal
Děti: Marie, provdaná Ptáčková
Karel Šmejkal a jeho žena Růžena, rozená Polednová
Děti: Marie, provdaná Dvořáková
Růžena, provdaná Drahovzalová
Karel a jeho žena Marie, rozená Jelínková
Děti: Vladimír (zemřel)
Marie, provdaná Kučerová
Karel Šmejkal a jeho žena Jana Bílá
Děti: Petr, syn Jany z 1. manželství
Jana
Adéla

Čp. 21
Kuželův deputátní domek. Střídali se v něm služebníci. Za války zde byly rodiny Vnoučkova a
Šachova z Neseklovska. Pak zde bydleli Kadlecovi, kteří odešli do pohraničí. Po sloučení JZD
v 60. letech družstvo provedlo adaptaci a zvedlo budovu o jedno patro. V roce 1974, po
dalším slučování JZD Suchdol budovu opustilo. Byla zde kancelář Místního národního
výboru Vidice. Nyní zde bydlí rodina Petra a Aleny Henčlových s dětmi Michalou a Filipem.
Přízemí obývá paní Dvořáková se synem Josefem.
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Čp. 22
Tento dům obývají Jan a Marie Krtilovi.
Děti: dcera ? (Nesměň)
František (Chotouchov)
Antonín Krtil a jeho žena Božena, rozená Bílková
Děti: Jan
Stanislav (Přelouč)
František (Roztěž)
Jan Krtil a jeho žena Jaroslava, rozená Ryšánková
Nyní dům vlastní Pavel Krtil a jeho žena Ludmila
Děti: Jan

Čp. 23
Dům Františka a Marie Cirkových je sloučen s popisným číslem 10 a je neobydlen.

Čp. 24
Dům patřil Josefu a Boženě Procházkových. Ti koupili dům čp. 18 a přestěhovali se do něj.
Dům pak chátral a demolici provedl po koupi pozemku František Pross.

Čp. 25
Dům patřil Krtilovým (Loucký)
Synové: Alois, zedník
Josef a jeho žena Marie
Děti: Věra (Přítoky)
Josef (Kutná Hora)
Dům není trvale obydlen, je užíván k rekreaci dcerou Josefa, Radkou

Čp. 26
Koncem 19. století zde byli Mojžíšovi
Dcera Bedřiška a její manžel František Bártl
Děti: Vratislav (Louny)
Hedvika, provdaná Pospíšilová
Zdeňka, provdaná Brantová
Václav (Uhlířské Janovice)
Po smrti Františka Bártla zůstal dům neobydlen. Dnes je využíván dětmi Václava Bártla
k rekreaci.
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Čp. 27
Dům patřil rodině Brantů
Synové: Josef (Kutná Hora)
Jaroslav a jeho žena Anna, rozená Palečková
Děti: Blažena, provdaná Pýchová
Jaroslava, provdaná Zvoníková
Začátkem 80. let dům prodali Pavlu Řehákovi a jeho ženě Heleně, rozené Štolbové,
Děti: Renata (Praha)
Miloslava (Uhlířské Janovice)
Jaromír (Vidice)

Čp. 28
Začátkem 20. století zde bydleli Žídkovi (švec). Ve 20. letech domek prodali
Stanislavu a Boženě Vlasákovým
Děti: Miloslav (Kutná Hora)
Jiřina (Onomyšl)
Božena (Lomec)
Josef Lupínek z Miletic
Od 90. let je dům neobydlen.

Čp. 29
Dům patřil Josefu Křečkovi a jeho ženě Anně, rozené Ryšánkové.
Syn Josef a jeho žena Růžena, rozená Dušková.
V 90. letech dal dům přestavět jejich syn Miloš Křeček (Praha). Dům není obydlen, slouží
k rekreaci.

Čp. 30
Dům patřil koncem 19. století rodině Kmochově
Synové: Josef (Solopysky)
Karel a jeho žena Milada, rozená Truhlářová
Dcera Milada, provdaná Vlasáková
Dům je neobydlen.

Čp. 31
Koncem 19. století zde bydleli Civínovi.
Dcera Božena a její manžel Václav Kozlík
Děti: Marie, provdaná Mertlová
Josef
Po smrti Kozlíkových je dům neobydlen a jen občas využíván k rekreaci.
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Čp. 32
Začátkem 20. století byl dům rodiny Linhartových.
František Linhart( padl v I. světové válce) a jeho žena Emílie, rozená Jirsová
Děti: František
Josef
Emílie
Ve 20. letech si vzal vdovu Emílii František Lesák.
V 70. letech, po smrti Františka Lesáka koupili dům Prossovi, po jejich úmrtí zde bydlel syn
Stanislav. Po jeho smrti je dům neobydlen.

Čp. 33
Začátkem 20. století zde bydleli Lupínkovi
Synové: Josef (Ratenice)
Antonín a jeho žena Anna, rozená Herelová
Děti: Josef (Plzeň)
Miroslav, učitel
Zdeňka, provdaná Volánková
V 80. letech prodali dům rodině Jelínkových z Nymburka. Dům je neobydlen a využíván jen
k rekreaci.

Čp. 34
Koncem 19. století patřil dům Pospíšilovým
Děti: Josef (Zalíbená)
Jaroslav se ženou
Dcera Jaroslava, provdaná Vavroušková
Dům je neobydlen a využíván k rekreaci.

Čp. 35
Jednopatrová budova obce Vidice z 19. století. V přízemí byla kovárna. V poschodí zasedací
místnost obecního úřadu a byt. Přechodně zde bydlela rodina Jaroslava Ryšánka. Do 20. let
byl kovářem Jan Chudomel. Potom až do zrušení kovárny Josef Křeček. Po prodeji obecního
domku čp. 3 dal MNV kovárnu Josefu Nácovskému za provedení demolice. Dnes již
neexistuje.

Čp. 36
Bydlela zde rodina Sykáčkova
Václav Sykáček a jeho žena Emílie, rozená Pospíšilová
Děti: Jiřina Drahokoupilová, provdaná Michalová
Oto (Zbraslavice)
Po úmrtí Václava Sykáčka přešel domek na pana Císaře z Kutné Hory. Dnes využívá domek
jeho syn k rekreaci.
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Čp. 37
V 19. století zde bydleli Semerádovi. Začátek 20. století přešel domek do vlastnictví rodiny
Mikšíčkových
Děti: Václav (Nymburk)
Božena, provdaná Sedláčková
Miloslava, provdaná Sedláčková
V 50. letech koupili domek František a Emílie Novotných
Děti: Kamil
Emílie (Mělník)
Po smrti Kamila Novotného využívá domek jeho syn k rekreaci.

Čp. 38
Dům na počátku 20. století vlastnila rodina Bečánova
Syn František a jeho žena Božena, rozená Černohlávková
Děti: Jarmila, provdaná Lajgnerová
Josef
Po smrti Josefa je dům neobydlen.

Čp. 39
Původně, v 19. století zde bydleli Čeněk a Marie Jirsovi
Děti: Josef (Zeleneč)
Emílie, provdaná Lesáková
Po I. světové válce prodali dům
Františku Petránkovi, koláři a jeho ženě Antonii
Děti: Libuše – zemřela
Emil (Čáslav)
V 90. letech prodal dům stavební firmě Milana Hrbka. K bydlení není využíván.

Čp. 40
Koncem 19. století si postavili Kosinovi domek jako výměnek.
Ve 20. letech dali domek svému vnukovi Otakaru Kosinovi.
V 50. až 60. letech zde bydleli Rudolf Trojan se ženou.
Po jejich úmrtí využívá k rekreaci vlastník Otakar Kosina. Dům není obydlen.

Čp. 41
V 19. století zde bydlela rodina Vlasákova.
Syn Václav a jeho žena Blažena, rozená Drahokoupilová
Dcera Václava, provdaná Lencová
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Čp. 42
Bydleli zde Novákovi (cestář)
Synové: Josef (Zbraslavice)
František , který dům zdědil, oženil se do Malešova a dům pronajímal.
Prvními nájemci po dobu asi 10 – 12 let byli Plechtovi z Rozkoše, kteří se
přestěhovali do Kutné Hory, kde si postavili vlastní domek.
Pak si domek na 4-5 let pronajala rodina Knytychova, měli zde kůžárnu.
Pak si dům od Františka Nováka odkoupili manželé Drobkovi.
V roce 1988, po jejich úmrtí, syn manželů Drobkových dům prodal Josefu a Zdeňce
Havelkovým z Prahy. Ti nejprve dům užívali k rekreaci. Od r. 2001, po nezbytných opravách,
dům obývají trvale.

Čp. 43
Před II. světovou válkou zde bydleli Žídkovi.
Za války Lamačovi.
Po válce Wurmovi. Po jejich smrti byl domek nějaký čas prázdný. V 70 letech ho koupil
František a Marie Prossovi.
Synové: Jiří (Suchdol)
Josef (Vidice čp. 16)

Čp. 44
Začátkem století zde bydleli
Josef – tesař a Božena Vlasákovi
Děti: Václav (Přelouč)
Miloslava a po válce její manžel Josef Brandejský
Děti: Hana, provdaná Štípková
Miloslav (Nepoměřice) a jeho žena Vlasta, rozená Táborská
Po smrti Miloslavy Brandejské je dům neobydlen.

Čp. 45
Dům si postavil ve 20 letech Alois Krtil, zedník a jeho žena Barbora, rozena Podhorská
Děti: Zdeňka (Červené Pečky)
Jaroslav a jeho žena , rozená Bínová
Děti: Vlastimil (Kutná Hora)
Jaroslava (Suchdol)
Dům je neobydlen a využíván k rekreaci.
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Čp. 46
Ve 30 letech si zde postavil dům Josef Novák a jeho žena Marie, rozená Podhorská (čp.2)
Děti: Josef (Sázava)
Jaromír (Čenovice). Když se Jaromír odstěhoval, prodal dům koncem 60. let
Aloisu Novákovi a jeho ženě Vilmě ze zatopené Staré Lhoty.
Děti: Marie (Znojmo)
Helena, provdaná za Františka Kmocha
Děti: Petr
František
Jakub

Obec Vidice, stav k 20.2.2003:
46 popisných čísel
2 čísla popisná již neexistují, č. 24 a 35
21 čísel popisných je trvale obydleno
23 čísel popisných je neobydleno, z toho: 1 Obecní úřad čp. 6
1 stavební firma čp. 39
2 čp. jsou opuštěna
19čp. občas užívána k rekreaci
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Činnost OZ
Nákup
Nákup trávní sekačky – malotraktor. Cena 75.000,- Kč + 22% DPH + sleva 15.000,- Kč.
Svoz TKO
Změna svozu na čtvrtek, na 1 popelnici 42,- Kč.
VPP
1 osoba, pan Šlosar – křovinořezu od 26.5.
Prodej pozemků
Prodej pozemku č. kat. 28/1 paní Drahomíře Machkové za odhadní cenu 3.360,- Kč.
Prodej pozemku v K.Ú. Vidice o rozloze 171 m² panu Oberreiterovi za 3.626,- Kč.
Směna pozemků
Paní Matoušková žádá o směnu pozemku č. 278/8 v Nové Lhotě za obecní.
Odkup
Žádost o odkup pozemku v Roztěži podal p. Trpišovský. Jedná se o cestu č.k. 704 v délce
pozemku k.č. 33/1v K.Ú. Roztěž – umístění dvojgaráže.
Kupní smlouva
Kupní smlouva na parcelu č. 82 od ZOD Suchdole (jedná se o hasičárnu a hospodářskou
budovu). Na parcele č. 82 v K.Ú. Vidice za cenu za cenu 24.900,- Kč.
Nákup
Nákup 2 ks počítačů za 55.587,- Kč.
Nákup krytu na travní sekačku za 1.350,- Kč.
Dražby
1. dražba – č. 16 v Roztěži u pana Pospíšila – vydražen Cassou Serenou
2. dražba – auto pana Kvěcha v Roztěži
Vyhláška
Vyhláška o místních poplatcích
za psa se platí od 3 měsíců
za 1 psa – 30,- Kč
za druhého a každého dalšího – 60,- Kč
za hrací automaty – 3.000,- Kč.
Osvětlení
Přeložení nového světla veřejného osvětlení do parku proti kapličce v Tuchoticích a
osvětlení vánočního smrku na návsi v Tuchoticích za částku 19.000,- Kč. Lidem se toto velice
líbí.
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Cassa Serena
Cassa Serena byla požádána, aby při výstavbě golfového hřiště v lokalitě Roztěž počítala
s případným kapacitním systémem pro všechny spádové obce (čistička odpadních vod a
úprava pitné vody).
Automatika
Nákup a montáže automatiky v „Lázních“ Roztěži na rozsvěcení a zhasínání.
Referendum
Referendum, zda si Češi přejí účast v EU se konalo 13. – 14.6.2003.
3 okrsky:
Vidice – zapisovatelka paní Procházková
Tuchotice – zapisovatel paní Šourková
Roztěž – zapisovatel pan Pulkert.
Výsledek - Češi říkají „ANO“ pro účast v EU.
Svatební místnost
Obecní zastupitelstvo určilo jako svatební místnost pro obec Vidice - zasedací místnost na
Obecním úřadě. Oddávajícím bude pan starosta Zdeněk Sahulka nebo místostarosta pan Jan
Herel.
Pronájem
Pronájem nebytových prostor čp. 32 Roztěž manželům Ryšavým do 31.12.2003.
Prodej
Prodej pozemku č.kat. 22/5 v K.Ú. Roztěž manželům Opaskovým za cenu 1.570,- Kč.
Žádost
Žádost o odkup pozemku v Roztěži za svou zahradou – pan Kadlec.
Paní Weimarová – o vybudování jímky v Tuchoticích.
Manželé Kosteleckých – kolaudace pozemku.
Paní ing. Pavlová – o drobné úpravy v Tuchoticích a převedení rekreační chalupy na
rodinný dům.
Stavební úpravy
Ohlášení stavebních úprav – pan Trpišovský z Roztěže
Informace
O internetové adrese Vidice@email.cz a o internetové stránce www.antee.czVidice.
Golfové hřiště
OZ souhlasí s výstavbou golfového hřiště v Roztěži. Předběžný souhlas pro přípravy a
projednání projektové dokumentace. Provozovatelem hřiště bude Cassa Serena.
Územní plán
Firma ing. arch. Miky dodělá územní plán po panu ing. Klingerovi. Část bude financovat
obec (35.000,- Kč) a druhou část Cassa Serena.
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Smlouva TKO
Končí firma Ciner – nová smlouva s Reorwe Entsorgung, s.r.o. – 310,- Kč na občana,
234,- Kč na popelnici, kontejner 1.600,- Kč. Svoz 1x za 14 dní.
Střecha školy v Tuchoticích
Oprava střechy na škole v Tuchoticích a plechová střecha nad sociálním zařízením za
142.430,- Kč.
Drobné stavby
Stavba verandy o velikosti 9 m² – pan Šafránek.

Hospodaření obce
Rozpočet na rok 2003
Příjmy
Příjmy by měly činit

1,452.700,- Kč

Výdaje
Výdaje by měly činit

2,315.000,- Kč

Finanční prostředky
Běžný účet u KB, a.s.
Termínovaný vklad u KB
Česká spořitelna, a.s.
Celkem

373.516,60 Kč
2,633.229,07 Kč
1.098,22 Kč
3,007.843,89 Kč

Dotace
Dotace na státní správu z kraje
Kostel Vidice
Vyúčtování za opravu kostela
za loňský rok
Obec zaplatila

2.700,- Kč

169.370,- Kč

Doprava
Smlouva
Smlouva s CONNEX na rok 2003, na jednoho občana 120,- Kč, tj. 25.920,- Kč.
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Památky a životní prostředí
Hráz rybníka Tuchotice
12. – 13.4. za přispění hasičů a rybářů byla opravena hráz rybníka v Tuchoticích.
Výsadba břízek
Okolo silnice z Tuchotic po „Veseláku" a k dolní autobusové zastávce byly vysázeny
břízky. Protože bylo velké sucho, zalévání zajistil pan Zima.

Politický, kulturní a sportovní život
Hasičský ples
Hasičská jednota Roztěž pořádala hasičský ples dne 8.2.2003 od 19 hodin. Tombola byla
bohatá. Účast asi 80 lidí.
Setkání důchodců
Setkání důchodců 8.3.2003 od 15 hodin. Byla zajištěna hudba a malé občerstvení (guláš,
zákusky, káva, limonáda). Vše v ceně 6.000,- Kč.
Nejstarší občan
Nejstarším občanem Vidic je paní Blažena Vlasáková, nar. 24.1.1912, je jí 91 let. Je
pohyblivá, dokáže se sama o sebe postarat. Ještě se stará o králíky a slepice. Zatím nechce jít
k dceři do Malešova, nejraději je doma ve svém domku. Přejeme jí mnoho zdraví a ještě
spoustu krásných let.
Životní výročí
60 let - pan Josef Havelka, Vidice, paní M. Dvořáková
65 let – paní M. Jelínková, Vidice a pan V. Nácovský, Vidice, pan J. Pokorný.Tuchotice,
paní Z. Brynychová, Tuchotice, pan ing. J. Slabý, Roztěž
70 let - pan Karel Šmejkal, Vidice
75 let - paní J. Veselá, Tuchotice, paní J. Míchalová, Roztěž, paní L. Šlosarová, Roztěž
80 let – pan J. Vokolek, Tuchotice, paní M. Koukalová, Vidice
81 let – pan J. Hylas, Tuchotice, pan S. Kadlec, Roztěž, paní Z. Sahulková, Vidice, pan L.
Hála, Karlov, paní V. Vyhnálková, Vidice, pan J. Urban, Karlov, pan F. Míchal,
Roztěž
82 let – paní H. Dytrychová, Nová Lhota
86 let – pan E. Dytrych, Nová Lhota
87 let – paní A. Veselá, Karlov
88 let – paní B. Procházková, Vidice
91 let – paní B. Vlasáková, Vidice.
Všem přejeme mnoho zdraví.
Správce areálu
Správcem sportovního areálu ve Vidicích je Miroslav Řehák.
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Cvičení žen
Na Obecním úřadě se každé úterý a pátek koná pod vedením paní Havelkové z Vidic
cvičení žen.
Volba prezidenta
1.1.2003 přednesl svůj poslední prezidentský projev pan Václav Havel. Dne 28.2. byl
prezidentem zvolen 62letý pan Václav Klaus. Do funkce byl uveden slavnostně dne 7.3.2003.
Čarodějnice
30.4. se již podruhé konaly čarodějnice na kopci Vysoká. Ve Vidicích uspořádali pálení
čarodějnic hasiči. Sešlo se zde mnoho dětí i dospělých. I přes déšť, který zpočátku
čarodějnice ohrozil, se umoudřil a všichni si mohli čarodějnice užít.
Sběr Starého železa
Hasiči z Tuchotic provedli sběr starého železa. Bylo to po velmi dlouhé době, proto
množství, které shromáždili, tomu odpovídá.
Hasičská soutěž
10.5. se konala hasičská soutěž u „Lázní“ Roztěž. Zahájil ji pan starosta Z. Sahulka.
Zúčastnilo se celkem 5 družstev. Vyhrály Chlístovice, 2. Tuchotice, 3. Vidice, 4. Suchdole, 5.
Roztěž. Bylo to příjemné odpoledne. Hasiči se po skončení šli ochladit do hospůdky. Začátek
byl ve 13 hodin a konec soutěže byl v 16 hodin. Obecní úřad zakoupil poháry v hodnotě 600,Kč.
Dětské sportovní odpoledne
Koncem června bylo připraveno pro děti do 14 let sportovní odpoledne se spoustou cen a
s občerstvením. Vše v hodnotě 5.000,- Kč
Mikulášská nadílka
Opět byla připravena dne 13.12. pro děti Mikulášská nadílka i s programem. Děti do 14
let dostávaly kolekce a pohoštění.

Školství
Placení školám
Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů města Kutná Hora na 5 žáků – 24.502,- Kč.
OÚ Malešic – doplatek za loňský rok – 11.459,- Kč
na letošní rok 50.000,- Kč
na 1 žáka činí částka
6.000,- Kč.

Zdravotní a sociální záležitosti
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba Kutná Hora dováží obědy pro občany. Oběd stojí 35,50 Kč + doprava
17,- Kč. Obecní úřad dává příspěvek 10,- Kč na občana. Oběd dováží od pondělí do pátku,
ale dovoz je možný i po celý týden.
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Obědy odebírají: Tuchotice – pan Hylas, pan Štolba
Nová Lhota – paní Dytrychová
Karlov – paní Urbanová.

Počasí
Leden
Konec minulého roku a 1. den Nový rok – byl chladný. Procházela arktická fronta a
sněžilo. Z 31.12.2002 na 1.1.2003 bylo -5ºC až -10ºC, ale už 2.1. se začalo oteplovat a další
dny bylo až +8º C. Rychlé tání sněhu zavinilo 3. povodňový stupeň a bylo evakuováno
Nymbursko. Celý leden byl poměrně teplý, teploty se pohybovaly okolo 0º C, či mírně pod
bodem mrazu.
Únor
Byl chladnější, teploty klesly až na -14º C, ale ke konci měsíce se oteplilo na -4º C.
Březen
Denní teploty se pohybují okolo +13º C, ale noční jsou začátkem měsíce okolo -5º C. Až
ke konci měsíce se dostávají na +3º C.
Duben
6.4. v neděli padá sníh a trvá to až do 8.4.. V celé republice je spousta havárií. Ke konci
měsíce se denní teploty pohybují okolo 19º C.
Květen
3.5. prší, 10.5. je krásně s občasným zatažením oblohy.
Červen
Denní teploty okolo 26 a noční okolo 14º C.
Červenec
Denní teploty jsou v průběhu celého měsíce vysoké, okolo 26 až 27º C a 21.7. až 29º C.
Noční okolo 16 stupňů.
Srpen
Denní od 28º C do 33º C. V letošním roce jsou velká sucha a vedra, která lidi velice sužují.
V Severních Čechách, kde byly loni povodně, vysychají i studny. 13.8. po dlouhé době krátký,
ale prudký déšť. 14.8. teplota ze 33º C se snížila na 26º C, občas drobně zaprší, ale je veliké
vedro.
Září
Denní teploty 18 - 24º C, noční 3 - 11º C.
Říjen
Denní teploty 14 - 6º C, noční 5 - 1º C – noci jsou studené.
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Listopad
Denní teploty 8 - 5º C, noční 5 až -4º C.
Prosinec
Denní teploty 5 až -4º C, noční začátkem měsíce -4ºC. Před vánocemi -7º C. 15.12. padá
sníh – vánice.

Pohyb obyvatelstva
Narození dětí
Adéla Šmejkalová, Vidice 20, nar. 24.2.2003
Lukáš Matoušek, Tuchotice 15, nar. 25.6.2003
Richard Kvěch, Roztěž 2, nar. 26.11.2003
Úmrtí
Miluše Koukalová, Vidice čp. 14, nar. 21.3.1923
zemřela 14.3. (80 let)
Emanuel Dytrych, Nová Lhota, nar. 19.9.1917
zemřel 25.3. (86 let)
Antonín Růžička, Roztěž, nar. 1.1.1947
zemřel 19.5. (56 let)
Josef Nácovský, Vidice, nar. 26.4.1934
zemřel 22.5. (69 let)
Antonín Dytrych, Roztěž, nar. záznam chybí
zemřel 13.6. (… let)
Přistěhovaní, přihlášení
František Michal
od 6.1.
Vlastimil Šimáček
od 14.4
Vlastimil Čermák
od 8.1.
Kostelecký
od 15.5.
Láska, Roztěž 24
od 15.5.
Petr Novák, Vidice 10
od 16.7.
Lenka Majerčáková, Tuchotice
od 22.10.
Veronika Majerčáková, Tuchotice od 22.10.
Markéta Majerčáková, Tuchotice od 22.10.
Odstěhovaní, odhlášení
Ludmila Weimarová, Roztěž
Libor Wendl, Vidice

od 21.5.
od 1.12.

Na tomto místě je v Pamětní knize
otisk kulatého razítka
OBEC VIDICE
Podpis kronikářky Mgr. Ludmily Myslivečkové
a starosty obce Vidice
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