Rod Rohlelů a Jakubínský mlýn
Podle souboru Tajemství rodu, přišli Rohelové, nebo Rohel do Čech roku 1471 s králem
Wladislavem Jagelonským, zřejmě jako součást jeho družiny. Původ jména je situován na pomezí
Polska a Litvy. Vítek z Prčic a jeho syn Jindřich z Hradce začali už ve 12. Století kolonizovat a
osidlovat zdejší pustou krajinu. Prvním osadníkem byl jakýsi Jakub, kterému vrchnost uložila
založit osadu. Výsledkem bylo vyčištěné území, na kterém vzniklo osm hospodářství.
První Rohel, který se přistěhoval do již existující osady asi v roce 1500 obdržel pozemky od
Diviše Kamaréta už mimo jakubínské území a zde založil mlýn. První konkrétní Rohel, zmiňovaný
v berní rule žirovnického panství roku 1655 je Martin (nar. asi 1615), panství vlastnil rod Slavatů.
V této době roku 1654 je mlýn zapsán do jakubínského katastru. Mlýn převzal Martnův syn Vít
(1656-1747), bratr Šimona, zakladatele této rodové větve. Po Vítovi, který měl s manželkou
Markétou šest dětí, se stal mlynářem jeho syn Jakub (1705-1788). Se ženou Agnes (1704-1774)
měli devět dětí. Za jeho života v r. 1714 by mlýn přepsán do katastru Cholunná a dostal č.p. 15.
Dalším mlynářem byl syn Franz (1744-1814). Ten měl se ženou Marianou, rozenou Sudil, šest
dětí. Posledními mlynáři z rodu Rohelů byli jeho synové Prokop (1761-1796) a po něm Vít (17681835).
Po Vítově smrti přešel mlýn, zřejmě prodejem, do majetku Johana Mináře a po něm mlýn
vlastnil jeho syn Bartoloměj, který je již zapsán jako vlastník v pozemkové knize 21.8.1844, po
130 letech znovu v jakubínském katastru s č. p. 19. Protože neměl dědice, přechází mlýn v roce
1886 do vlastnictví rodiny Tamáše a Marie Bučkových za 17000 zlatých. Buček se ale začal
věnovat výrobě knoflíků a tak už v roce 1896 kupují nemovitost za 13000 zlatých Vojtěch a Josef
Pechovi, jejich potomci vlastní mlýn dodnes a stále s popisným číslem 19.
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