ROHOZECKÉ
SLAVNOSTI
2017
Vážení přátelé,
stalo se již pěknou tradicí, že se po deseti letech opět budou
konat Rohozecké slavnosti, v rámci kterých se uskuteční Setkání rodáků a přátel obce Rohozec a oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Rohozec.
Někteří z Vás zůstali ve svém rodišti, ostatní zavál osud
do všech koutů naší vlasti – za zaměstnáním, za rodinou
a spoustu dalších zase našlo domov v naší obci. Vás všechny
velice rádi potkáme na našich slavnostech, které se uskuteční
od 2. do 4. června roku 2017.
Naše kořeny jsou velmi důležité, z historie můžeme čerpat mnoho cenných informací i pro dnešní moderní uspěchanou dobu.
Proto jsem velice rád, že se alespoň o tomto víkendu všichni sejdeme a vzpomeneme na dobu minulou, na své mládí, na veselé
i smutné historky. Budete si vypravovat o svých dětech, o svých
rodičích, o osudech i plánech do budoucna. Jistě vzpomenete
i na své kamarády, kteří se letošního setkání nedožili.
Pevně doufám, že obec Rohozec aktivně roste a rozvíjí se
a všichni věříme, že správným směrem. Chceme, aby tento
trend pokračoval, a chceme i v dnešní době pro obec Rohozec
a naše lidi to nejlepší, abychom se tu cítili dobře a bezpečně.
Historie obce je zajímavá a velice dlouhá. Doufám, že Rohozec neměl jen pestrou minulost, protože minulost je jistá, na ní
se nedá nic měnit, ale čeká ho i zajímavá budoucnost. Rozhodování o naší budoucnosti nenáleží jen státu, není to věc jen
„vysoké“ politiky, ale je to věc i jednotlivých obcí a občanů
samotných. Rád bych poděkoval všem, kteří se o rozvoj naší
obce zasloužili.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem organizátorům
Rohozeckých slavností za přípravu akce a popřál všem účastníkům plno zážitků, na které budou vždy rádi vzpomínat.
Přeji slavnostem mnoho zdaru.
Mgr. Jan Kramář, starosta obce

kostel sv. Máří Magdalény
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PROGRAM
2. června 2017

19:00 hodin – kulturní zařízení – stará škola
Slavnostní prezentace obce Rohozec, slavnostní schůzce SDH
Rohozce ke 130. výročí vzniku, prezentace SOKOLA Rohozec

3. června 2017

9:00–11:00 hodin – obecní úřad, hasičská zbrojnice,
knihovna, kostel sv. Máří Magdaleny
Ukázka dobových fotografií, dokumentů, staré i současné
hasičské techniky

20:00 hodin – letní parket (při nepřízni počasí kulturní zařízení)
Taneční zábava – k tanci a poslechu hraje skupina 4G Kutná Hora

4. června 2017

9:00 hodin – kostel sv. Máří Magdaleny
Mše svatá
13:00 hodin – letiště ULL Rohozec
Vyhlídkové lety pro zájemce, ukázka leteckých modelů

13:00 hodin – rybník Šutrák
Slavnostní průvod obcí
14:00 hodin – hřiště
Okrsková hasičská soutěž
Program pro děti SOKOLA Rohozec, divadelní představení

Dovolte, abych se ohlédl zpět do let 2007 a 1997, tedy do roků, kdy se konaly předešlé slavnosti…
V obecní kronice je psáno….

KRONIKA OBCE 2007
Ze světa a ČR
Události roku byly pestré, mnohdy překvapivé a pro osvěžení paměti
je v krátkosti zaznamenávám tak, jak se udály v jednotlivých měsících v naší republice a ve světě.
LEDEN – 2. 1. 2007 byl popraven irácký diktátor Sadám Husajn,
9. 1. 2007 prezident jmenoval vládu M. Topolánka (4 ženy a 14
mužů), 11. 1. 2007 byl nejteplejší leden za 232 let (14 stupňů C),
18. 1. 2007 orkán Kyril v celé Evropě zabil 50lidí, u nás veliké škody
v lesích i na domech za mnoho miliard korun.

SRPEN – Obrovské požáry v Řecku. Fotbalisté Slavie Praha
postoupili do Ligy mistrů přes Ajax.
ZÁŘÍ – Praha kandiduje na Olympijské hry, Šebrle (10ti boj)
a Špotáková (oštěp) mistry světa. Zemřel Josef Vinklář.
ŘÍJEN – Záměna 2 holčiček v Třebíčské porodnici po jednom roce
objevena.
LOSTOPAD – Ekonom Jan Švejnar kandiduje na presidenta, pokles
nezaměstnanosti na 5,8 %.

ÚNOR – 16. 2. 2007 Šárka Záhrobská je mistryní světa ve slalomu,
prezident Václav Klaus oznámil, že hodlá znovu kandidovat.

PROSINEC – Vstup do schengenského prostoru (bez hraničních
kontrol v EU).

BŘEZEN – 21. 3. 2007 expremiér M. Zeman vystupuje z ČSSD,
22. 3. 2007 Praha chce pořádat olympiádu, po dlouhé době se narodilo více dětí, než kolik lidí zemřelo, rychlobruslařka Martina Sáblíková mistryní světa na 3 000 m.

Sraz rodáků a přátel Rohozce, 120. let SDH
Nejvýznamější akcí roku 2007 byly oslavy SRAZU RODÁKŮ
A PŘÁTEL ROHOZCE spolu se 120. výročím SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ obce Rohozec. Ve dnech 20.–22. července
2007 s tímto programem:

DUBEN – Vláda vyhlásila reformy, Sparta mistrem hokejové ligy,
zemřel B. Jelcin.
KVĚTEN – Náhodně odhaleno týrání sedmiletého chlapce Ondřeje z Blanska členy náboženské sekty, ze záhadné třináctileté Aničky
je odhalena 33tiletá žena. N. Sarkózy se stává prezidentem Francie,
britský premiér T. Blair odstupuje. AC Milán vyhrává ligu mistrů,
Sparta ligu ČR.
ČERVEN – ČR navštívil prezident USA G. Bush.
ČERVENEC – Tropická vedra až 40 stupňů C. Karlův most v Praze
slaví 650. výročí, nových 7 divů světa (Čínská zeď, město Mayů
v Mexiku, Petra v Jordánsku, Machu Picchu v Peru, Tádž Mahál
v Indii a koloseum v Římě).

Pátek 20. 7. 2007 – 19:00 hodin slavnostní veřejné zasedání Obecního zastupitelstva, Sboru dobrovolných hasičů, Sokola Rohozec
a SSK Rohozec (střelecký klub). Ohlédnutí do historie obce.
Sobota 21. 7. 2007 – Dopoledne volná prohlídka obecního úřadu,
hasiočské zbrojnice, kostela a historických dokumentů a obecních
kronik. Odpoledne od 13:00 hodin slavnostní průvod obcí. Od 14:00
hodin soutěž v dovednostech okrsků SDH. Od 16:00 hodin sportovní
utkání v kopané s odpolední hudbou KŘÍDLOVANKA, občerstvení
a zábavné atrakce. Od 20:00 hodin taneční zábava (Křídlovanky).
Neděle 22. 7. 2007 – Dopoledne mše v kostele, vyhlídkové lety na rogalu
či ultralehkých letadlech, předvádění leteckých modelů.
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KRONIKA OBCE 2007
Podrobně se tedy zmíním o jednotlivých částech programu oslav,
které se pořádají vždy po 10ti letech.

Holý, preventista Petr Horký, strojník Tomáš Bíža, jednatel Jaromír
Koudelka. Výbor bude koncem roku výrazně změněn a omlazen.

Z historie
V pátečním večeru bylo vzpomenuto na zajímavé a méně známé historické události obce v podání starosty Mgr. Jana Kramáře.

Ocenění členů SDH Rohozec – v pátečním večeru byli za dlouholetou
činnost oceněni pamětním pohárem členové: Vladimír Bíža, Milan
Čvančara st., Stanislav Havránek, Zdeněk Havránek, Josef Holý st.,
Václav Horák, Pavel Houška, Jaromír Koudelka, Zdeněk Pavlovský
st., Antonín Radla, Josef Šindelář, Václav Vamberský, Josef veselý,
Josef Vojáček, Tomáš Bíža, Ing. Jaroslav Havránek, Zdeňka Landgráfová a Pavel Suk.

Stará škola
Zajímavé údaje se týkají i místní školy. Obec Rohozec byla přiškolena
k obci Žehušice a při vzrůstajícím počtu žáků bylo potřeba žehušickou
školu rozšířit. Tato okolnost donutila občany Rohozce uvažovat o zřízení vlastní samostatné školy (8. prosince 1905). Žádost místní školní
radě byla podána 14. ledna 1906 a později 3. června 1906 byla schválena c.k. školní radou. Plány na školní budovu a rozpočty provedl
Ing. František Topinka, c.k. stavební adjunkt a schváleny byly 2. listopadu 1909 a hned z jara 1910 začala stavba. V pátek 1. března 1912
byla škola slavnostně otevřena – řídícím učitelem jmenován Václav
Kolman. Bohužel po 50ti letech škola byla uzavřena pro malý počet
žáků. Posledním řídícím učitelem dvoutřídní školy byl Karel Siegel.
Dávná historie hasičů – zprávu přednesl
starosta SDH Pavel Suk
Kdysi dávno v pravěku, kdy se člověk naučil rozdělávat oheň, brzy
poznal, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Snad již tehdy vznikaly základy pradávných hasičů, protože potřeba ovládat oheň se stávala stále naléhavější. Během mnoha staletí oheň vypálil tisíce vesnic, měst,
lesů, hradů a tvrzí, zahubil tisíce životů a svojí sílu ukazuje dodnes.
Když nahlédneme do staré hasičské kroniky, dočteme se, že Sbor
dobrovolných hasičů v Rohozci byl založen v roce 1887. Do té doby
nebylo u nás žádných spolků a bylo tedy založení sboru událostí
velmi významnou jednak proto, že dávalo zakládajícím vysvědčení pokrokovosti a zároveň smysl a porozumění pro ochranu majetku bližního. Prvním starostou sboru byl Václav Krásenský z č.p. 60
a prvním velitelem Bohumil Vokřál. Sbor měl 19 členů a tehdy zakoupená stříkačka je i dnes historickým unikátem. Doba devadesátých let byla dějištěm politického zápasu našeho národa a hasičstvo se
stává nositelem národních ideí a občan tak záhy poznává, jak mocnou
záštitu ve sborech má a jejich práci vděčně oceňuje.
1. světová válka přerušila život sboru na celá 4 léta. Počátkem roku
1919 měl sbor … členů. V průběhu let se střídali ve funkcích starostové i velitelé. Vzpomeňme jen pana Josefa Vojáčka ���������������
č.p.�����������
61, Emanuela Láveckého, Jana Míči, Jaromíra Vokřála a řady dalších obětavých
členů. Ve všech létech od svého vzniku se sbor zúčastňoval či sám
pořádal různá cvičení, župní sjezdy, plesy i kulturní či divadelní akce
a spolu se Sokolem byl aktivní složkou obce.
Zlomové datum 15. března 1939 utlumilo činnost sboru opět na dlouhých 6 let a krátce po válce po roce 1948 násilná kolektivizace opět
umrtvila elán jejich obyvatel, což je patrné i v hasičské kronice, kde záznamy od roku 1939 do roku 1986 chybí a pamětníků mnoho nezbývá.
V roce 1989 došlo u nás k významné politické změně a ta přinesla nové naděje pro spolkovou činnost. Z požárníků jsou opět hasiči
a Rohozec je opět samostatnou obcí. V současnosti má sbor více jak
50 členů (rok 2007), výrazně se omlazuje, modernizuje, věnuje se
zejména prevenci, výcviku, údržbě techniky, společenským akcím
a pomoci své obci při ochraně a údržbě majetku.
Poděkování za aktivní podporu patří Obecnímu zastupitelstvu v čele
se starostou obce Mgr. Janem Kramářem.
Složení výboru SDH Rohozec v roce 2007: starosta SDH Pavel Suk,
velitel Vladimír Bíža, hospodář Vlastimil Havránek, revizor Josef

SOKOL Rohozec
Výroční zpráva přednesená Ing. Janou Vaníčkovou, starostkou Sokola, oznamuje splnění všech plánovaných akcí. Dětský maškarní karneval se soutěžemi za účasti 35 masek následoval po Sokolském plese.
Sportovní odpoledne při příležitosti MDD, cvičení a výlety oddílů
všestrannosti, uspořádání volejbalového turnaje za účasti 9 družstev,
rozloučení s prázdninami, noční bojová hra v přírodě, posvícenská
taneční zábava s účastí 163 návštěvníků – tento výčet potvrzuje aktivitu Sokola.
Oddíl volejbalu se zúčastnil řady turnajů smíšených družstev (4 muži,
2 ženy) s výborným umístěním: Chvaletice 2 x 1. místo, Kobylnice
2. místo, Rohozec 2. a 3. místo, Kojice 1. místo a Kácov 1. místo.
SSK Rohozec – Střelecký klub
SSK Rohozec – Střelecký klub oslavuje 50 let své činnosti. Zprávu
o historii přednesl pan Josef Šebor.
Pravěk – historická přednáška pana Josefa Moravce
V závěru pátečního večera seznámil přítomné pan Josef Moravec
s výsledky vědeckého výzkumu pomocí leteckých snímků pobřeží
říčky Brslenky o období pravěkého osídlení v neolitu, tj. míst, kde se
nyní nachází naše obec.
Průvod
V sobotu od 13:00 hodin vyšel slavnostní průvod od rybníka Šutrák za účasti 15 mažoretek (12–15 let) z Ronova nad Doubravou,
dechové hudby Křídlovanka z Kutné Hory a všech členů SDH
ve slavnostních uniformách. Hasičská stříkačka tažená párem koní
spolu s novodobou technikou potvrzovala čas, který uplynul od doby
vzniku sboru. Průvod doplňovali hasiči okrsku ze sousedních obcí
a ostatní občané Rohozce. Počasí bylo ideální a průvod po hlavní
silnici k hostinci a zadní ulicí ke hřišti procházel vzorně upravenou
obcí, na kterou můžeme být právem hrdi!
Hasičské oslavy
Na letním hřišti bylo vše připraveno k vystoupení hasičských sborů,
ukázkám profesionální techniky záchranného sboru z Kutné Hory
a letiště v Chotusicích. Po slavnostním nástupu započaly ukázky připravenosti všech účastníků a dočkala se prověrky i stará stříkačka.
Celé odpoledne vyhrávala Křídlovanka a ve stáncích bylo co jíst a pít.
Kopaná
Více jak 100 spokojených diváků pak bylo svědkem souboje místních
žen s poetickým názvem „MICINKY“ s hasiči seniory. Krásné a nápadité oblečení bylo vlastnoručně zhotoveno v utajení a bylo milým
překvapením. Pivní a becherovkový doping byl povolen, pravidla fotbalu upravena a tak bylo plno legrace. Muži podlehli půvabu i elánu
žen, ale zvítězili vlastně všichni.
Taneční zábava
Na letním parketu při taneční zábavě a dobrém jídle a pití jsme úspěšně dovršili sraz rodáků i oslavy 120 let SDH Rohozec.
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KRONIKA OBCE 2007
Hospodaření obce
Hospodaření obce bylo v roce 2007 z důvodu I. etapy kanalizace podpořeno úvěrem, který byl zcela využit. Příjmy i výdaje proti minulým
rokům (mimo kanalizace) nedoznaly podstatných změn. Z větších
mimořádných výdajů uvádím celkovou rekonstrukci kapličky, včetně oplocení za 113 118 Kč, tlakové čištění kanalizace za 50 000 Kč
a vyhloubení příkopu proti přívalovým dešťům za zahradami pana
J. Mena, pana Z. Svobody až k rybníku Šutrák za 25 000 Kč.
K 1. 1. 2007 na běžném účtu 978 368 Kč, upravené plánované příjmy
3 503 166 Kč, skutečné 3 501 931 Kč. Upravené výdaje 7 301 845 Kč,
skutečné 3 661 455 Kč. K 31. 12. 2007 na běžném účtu 843 506 Kč.
Intenzivně se jedná o přiznání dotace na hloubkovou kanalizaci a tím
i podstatném snížení dluhu z úvěru.

Složení zastupitelstva v roce 2007
(volební období 2006–2010):
Mgr. Jan Kramář – starosta, Rohozec čp. 89
Ing. Vladimír Michálek – místostarosta, Rohozec čp. 123
Jaromír Vojáček, Rohozec čp. 90
Alena Šindelářová, Rohozec čp. 74
Ing. Břetislav Vařečka, Rohozec čp. 92
Ing. Jiří Vaníček, Rohozec čp. 120
Václav Horák, Rohozec čp. 8

Odměňování
Odměňování členů Obecního zastupitelstva určuje Sbírka zákonů
ČR, kde je přihlíženo k počtu obyvatel města nebo obce. V roce 2008
bude zvýšeno odměňování:
– starosta
11 942 Kč
– místostarosta
10 452 Kč
– zastupitel – předseda výboru
1 520 Kč
– zastupitel
720 Kč
– údržba a drobné opravy osvětlení
400 Kč
– správa obecních lesů
1 000 Kč
Narození a úmrtí
V roce 2007 se v obci narodili:
Dominika Nagyová 2. 1. 2007
Nela Pikuliaková 16. 5. 2007
V roce 2007 v obci zemřeli:
24. 3. 2007
Miloslava Havránková, čp. 50, 89 let
4. 6. 2007
Marie Kličková, čp. 87, 86 let
14. 12. 2007
Marie Sieglová, čp. 91, 97 let

pohlednice vydaná roku 2007

Výstavba
Byla zahájena 1. etapa hloubkové kanalizace včetně čističky odpadních vod u mostu k Žehušicím. Tlaková kanalizace vede od čističky
směrem k zadní ulici podél hřiště kolem všech novostaveb. Stavební
dozor vykonává pan Vl. Bláha.
Hrubá stavba restaurace pana Steklého bude dokončena v následujících létech.
Pokračuje stavba rodinných domů.
Keramika
V domě č.p. 14 paní Mašínové jsou 1 x měsíčně kurzy keramiky pro
zájemce z řad dětí i dospělých, účast je bohatá a výrobky zdařilé.
Charitativní organizace „Kovadlina“ úspěšně pokračuje ve své činnosti a uvažuje o dalších stavebních úpravách domu.
Různé
Jako každoročně je obec nucena finančně přispívat na každého svého žáka navštěvujícího základní školu v Žehušicích, letos ve výši
4 100 Kč a také na autobusovou dopravu cca 23 000 Kč. Žehušickou
školu navštěvuje celkem 155 dětí.

pomník obětí I. světové války

Kulturní a společenské akce – plesy, taneční zábavy, dětský den,
lampionový průvod, setkání důchodců, vítání občánků, sportovní
soutěže, měsíční schůzky seniorek a.j. jsou neměnným každoročním
koloritem.
Veřejně prospěšnou činnost na úpravách a údržbě obce vykonával
opět pan František Gráf a z celkové měsíční mzdy 9 500 Kč činí dotace od Úřadu práce 6 750 Kč.

hřbitov
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2007 – II. setkání rodáků a přátel obce Rohozec

obecní úřad
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2007 – II. setkání rodáků a přátel obce Rohozec

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na

SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL ROHOZCE
a oslav 120. výročí Sboru dobrovolných hasičů
ve dnech 20. – 22. července 2007
Program:
Pátek 20.7. –

19 hod. slavnostní veřejné zasedání Obecního
zastupitelstva, Sboru dobrovolných hasičů, Sokola
a SSK Rohozec. Ohlédnutí do historie obce.

Sobota 21.7. – dopoledne volná prohlídka Obecního úřadu, hasičské
zbrojnice, kostela a historických dokumentů,
fotografií a obecní kroniky.
odpoledne od 13 hod průvod obcí
14 hod soutěž okrsků SDH
16 hod sportovní utkání v kopané
odpoledne a večer bude k tanci a poslechu hrát
Křídlovanka, občerstvení, zábavné atrakce
20 hod. taneční zábava na letním parketu
(za nepříznivého počasí ve škole)
Neděle 22.7. – dopoledne ranní mše v kostele, vyhlídkové lety na
rogalu či ultralehkých letadlech, předvádění leteckých
modelů.
Vážení přátelé a rodáci, těšíme se na Vaši hojnou účast a příjemné
chvíle strávené společně s Vámi při vzpomínkách na léta dávno
minulá, při veselé zábavě, tanci, zpěvu i dobrém pivu, vínu a snad i
počasí.
Mgr. Jan Kramář
starosta obce

pozvánka slavností 2007
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KRONIKA OBCE 1997
Zima 1996/1997 byla velmi tuhá, zejména koncem prosince 1996 byly
mrazy až mínus 24 stupňů C. V únoru již byly teploty kolem nuly. V červnu několik horkých dnů, v červenci denně pršelo, až 50 mm za den a noc.
Koncem léta bylo velké sucho, teploty až 30 stupňů C. Koncem října
prvé mrazíky, mínus 4 stupně až mínus 7 stupňů, začátkem listopadu až
plus 14 stupňů C, též prosinec byl mírný, Vánoce na blátě.
Úroda za farmu Rohozec
Sklizeň
– pšenice ozimá
4,8 t/ha
– ječmen
4,7 t/ha
– rané brambory
24,1 t/ha
– cukrovka
39,8 t/ha
Za celé družstvo dodáno hovězího dobytka 529 t , vepřů 588 t. Z ovoce byla velká úroda jablek, dobrá sklizeň švestek. Neurodily se višně.
Různé
– Prodej domu čp. 51, bývalý obchod a restaurace. Obec prodala tento
dům k trvalému bydlení rodině Paďourových z Prahy za 343 160 Kč.
Budova si vyžádá značné opravy omítky a střechy.
– V březnu káceny staré třešně na návsi před čp. 12, dále 65 let starý
jabloňový sad na špici u čp. 93.
– V březnu proveden řez loňských výhonů javorů při silnici na polovinu délky, aby bylo docíleno hustších kulovitých korun.
– Koncem března zrušena v obci pobočka spořitelny, bývalá Kampelička, založená v roce 1903. Nejbližší peněžní ústav je v Žehušicích.
– Na jaře došlo ke krádeži 15 000 Kč u Kasalů, čp. 53. Peníze prý
odcizil podomní obchodník, který měl zájem o koupi starožitností.
Dvířka si otevřel klíčem zasunutým v zámku ze dvorka a prošel byt,
než se paní Kasalová vrátila ze zahrady.
– V létě někdo odcizil vojtěšku v kupách panu Ladislavu Míčovy, čp.
94 na poli u Svatého Mikuláše.
– Letos provedena značná rekonstrukce čp. 27 pana Bílka (dříve Vokřálův statek), byt, školící středisko a restaurace ze starého špýcharu.
– Stavby domů dokončují bratři Bláhové a Petr Vařečka. Přípravné
práce a základy letos zahájil pan Lazarovský�������������������������
z Čáslavi, dále Ing.
��������
Pavel Hynek a Petr Hynek.
– Nejstarší občankou je paní Terezie Marková, čp. 73, 90 let, dále pan
Jaroslav Roubíček, čp. xx, 89 let.
– V červenci uskutečněna sbírka na občany jižní Moravy, postižené obrovskými povodněmi. Od 77 rodin v Rohozci vybráno 30 490 Kč, obec
dodala 11 700 Kč. Občané většinou dávali 300 Kč a 400 Kč, někteří
i 1 000 Kč. Celkem 42 190 Kč poukázáno obci Bochoř, okres Přerov.
– V říjnu provedeny 2 desinfekce a vyčerpání vody ze studny u kostela pro výskyt bakterie COLI. Obsah dusičnanů je v normě.
V říjnu instalováno bezpečnostní zařízení v kostele, který by vstup
cizí osoby avizovalo na policii Čáslav.
– V druhém pololetí probíhalo velké rozšíření a modernizace rodinných domků pana Hvězdy, čp. 107, pana Rajma, čp. 45, domek si upravuje i pan Čapek (letos nastěhován), čp. 106, a pan Michálek, čp. 123.
– Koncem roku vydal pan Kramář v obci videokazetu se snímky domů
i leteckými záběry obce v délce 28 minut, v prodeji za 300 Kč. Jedna
kazeta uložena do obecního archivu, jedna bude půjčována občanům.
– Počet obyvatel v obci se za rok zvýšil z 223 na 246. Po mnoha letech, kdy více lidí umíralo než se rodilo dochází k příznivému obratu.

Narození a úmrtí
V roce 1997 se v obci narodili:
Barbora Melšová 13. 1. 1997
Marie Hošková
11. 3. 1997
Jiří Dastych		
7. 4. 1997
Radek veselý		
14. 5. 1997
Tomáš Rous		
20. 6. 1997
Na uvítání občánků 4. října 1997 byl pozván i Michal Hynek, narozený 19. 8. 1996, protože v roce 1996 se vítání nekonalo.
V roce 1997 v obci zemřeli:
22. 2. 1997
Jarmila Prchalová, čp. 59, 86 let
25. 8. 1997
Marie Chadrabová, čp. 84, 91 let
Sraz rodáků a přátel Rohozce
V červenci 1997 uskutečněna v obci velká a úspěšná akce „Sraz rodáků a přátel Rohozce“ při příležitosti 750. výročí prvého písemného
záznamu o Rohozci a 110. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů. V pátek 25. 7. 1997 konáno slavnostní zasedání obecního zastupitelstva, Sboru dobrovolných hasičů a Tělocvičné jednoty SOKOL.
O historii obce promluvil kronikář. V sobotu 26. 7. 1997 dopoledne byla
prohlídka obecního úřadu, výstavy o historii obce, obecních kronik,
prohlídka výstavky v hasičské zbrojnici a prohlídka kostela. Odpoledne konány na hřišti hasičské soutěže. Večer byla na sportovním areálu,
na letním parketu taneční zábava za velké účasti. V neděli 27. 7. 1997
byla v kostele ranní mše, dále konány vyhlídkové lety nad obcí.
Ze zprávy starosty obce Pavla Suka na slavnostním zasedání
25. 7. 1997:
a) Co bylo dosud vykonáno
Rekonstrukce budovy obecního úřadu.
Převzetí obecních pozemků a lesů.
Rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu.
Úprava veřejných ploch a zeleně podle odborného plánu
Ing. V. Michálka. Nákup stromů a keřů za 12 000 Kč.
Údržba a rozšíření veřejné dešťové kanalizace.
Oprava části zdi u kostela.
Meliorační úpravy u hřbitova.
Zajištění odvozu odpadů.
Podpora drobného podnikání,
Zajištění stavebních parcel.
Akce kulturního, společenského a sociálního charakteru:
o oslavy 28. října,
o pouťové a posvícenské zábavy, plesy,
o doplňování veřejné knihovny
o Mikulášská nadílka pro děti
o dárky jubilantům a dárcům krve
o vítání nových občánků
o Vánoční dárky důchodcům
o dětský den
o finanční podpora pečovatelské služby
v Domově důchodců v Čáslavi
o podpora nemocnice v Čáslavi
b) Dále je v plánu
Dokončit rekonstrukci osvětlení.
Dokončit opravu zdi kolem kostela.
Dobudovat dešťovou kanalizaci u stavebních parcel
Zpevnit nájezd zastávky autobusu
Opravit bývalou školu
Vyčistit rybník Šutrák
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1997 – I. setkání rodáků a přátel obce Rohozec
Rozpočet na rok 1997
Rozpočet na rok 1997 uvažován ve výši 2 599 300 Kč, výdaje
ve stejné výši. Upraven na 1 271 400 Kč v položce příjmů i výdajů
+ přebytek z hospodaření z minulých let 1 028 728 Kč.
Složení zastupitelstva v roce 1997 (volební období 1994–1998):
Pavel Suk – starosta, Rohozec čp. 15
Jaromír Erbal – místostarosta, Rohozec čp. 16
Stanislav Havránek, Rohozec čp. 28
Miloš Hubáček, Rohozec čp. 102
Antonín Radla, Rohozec čp. 115
Věra Patočková, Rohozec čp. 64
Václav Horák, Rohozec čp. 8

pohlednice vydaná roku 1997

pozvánka slavností 1997
Zpracovala a vydala obec Rohozec

