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Jubilanti:

V období od 1.10. 2007 do 31.12.2007 se dožívají významného životního jubilea:

Fousková Marie Rozsochatec čp. 62
Trnka Jiří, Rozsochatec čp. 80
Šemík Jiří, Rozsochatec čp. 30

Jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Noví občánci v II. pololetí 2007:

Piskač Jan Rozsochatec čp. 51
Pešek Lukáš, Rozsochatec čp. 124
Horáková Sylva, Rozsochatec čp. 18
Svobodová Aneta, Rozsochatec čp. 58

Srdečně blahopřejeme a přejeme rodičům, aby jim jejich děťátko přineslo hodně lásky, pohody, 
smíchu a něhy.
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Jak budeme platit za domovní odpady v roce 2008?

Zastupitelstvo obce Rozsochatec schválilo na svém zasedání dne  28. 11. 2007 novou vyhlášku o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

K jakým dojde na základě této vyhlášky změnám?
Mění se cena za svoz  na Kč 300,00 za osobu. K menším změnám dochází i v části osvobození, 
předkládáme proto výtah z uvedené vyhlášky:

Čl. 4

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle  čl. 2 činí 300,00 Kč a je tvořena:

a)  z částky 92,00 Kč za osobu a kalendářní rok  a

b)  z částky 208,00 Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího
    roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Rozúčtování
    skutečných nákladů je provedeno v příloze č. 1.

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují poplatníci:      

a)  děti po celý příslušný kalendářní rok, ve kterém se narodily,
b)  u rodin se třemi a více dětmi je osvobozeno v pořadí dle data narození každé třetí a další dítě ve věku
     do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti, a to pro celý příslušný kalendářní rok, ve kterém
     tohoto věku dosáhly, 
c)  fyzické osoby s trvalým pobytem v obci, které v příslušném kalendářním roce dosáhly věku 75 let a
     osoby starší 75-ti let,
d)  osoby podle čl. 2, pokud se stavba nachází na pozemkových parcelách k. ú. Rozsochatec č. 45/2,
     č. 45/3. č.45/4.
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Střípky z kroniky se tentokrát budou vztahovat k hostinci, k jeho historii a 
využití v minulosti.

Přehled majitelů a pronajímatelů čp.19 - Národního hostince:
   
Byl majetkem rodiny Greifovi,v roce 1926 ho nechala Marie Greifová přestavět a přibyl tak větší sál a 
divadelní jeviště.

 Během 2. světové války a těsně po ní rozprodávala Marie Greifová některý svůj majetek,  mezi jiným i 
hostinec, který si koupili manželé Antonín a Emilie Henzlovi, kteří přišli do Rozsochatce v roce 1937 
provozovali zde živnost řeznickou jako podnájemníci hostinského Václava Adamce. Hostinec a louku 
pod hrází rybníka koupil r. 1943 za 225.000 Kč a ještě téhož roku zřídil elektrickou chladírnu za 40.000 
Kč.  Až dosud se nakládal do sklepa led z rybníka.

 1.3.1950 převzal hostinec a řeznictví "Pokrok" a  Antonín Henzl zde zůstal jako vedoucí.

 V roce 1960 převzal od Emilie a syna Jaroslava Henzlových čp. 19 stát, zastoupený MNV.  Majitelé, 
těžce nesli toto rozhodnutí a podali proti němu odvolání.  30. 1. 1961 bylo rozhodnutí potvrzeno.

 Od roku 1961 je provozovatelem "Jednota" a Jaroslav Hanzl, který zde již žije se svojí ženou  Marii, 
zde pracuje jako vedoucí pohostinství a řeznictví.

 V roce 1976 se manželé Henzlovi odstěhovali do Veselého Žďáru a k vedení pohostinství se přihlásili 
manželé Šulistovi, kteří byli do té doby zaměstnáni v JZD. K této změně došlo 1.7.1976. Na žádost 
manželů Zdeňka a Emilie Šulistových provedl MNV úpravu některých místností, kteréžto práce udělal 
zedník Jan Stehno a K. Křivský. Mysliveckou a jinou dekorou vyzdobený lokál poskytoval příjemné 
prostředí. Přesto, že neměli praxi v tomto oboru, vedli si dobře.

 Po Šulistových se stala vedoucí pohostinství p.Jiřina Skokanová čp.116 v r. 1988.V roce 1989 byla 
zbourána porážka,chlév a část stodoly až po průjezd /přestavba trvala 1987-88/

 1991 byl hostinec vrácen v restituci panu Jaroslavu Henzlovi.

1998 si hostinec pronajali Ivan Fornousek a Roman Červín z Havl. Brodu, od následujícího roku jen 
pan Ivan Fornousek.

 V roce 2003 hostinec odkoupil od pana Henzla obecní úřad v Rozsochatci a zároveň si ho pronajala 
paní Jana Červínová z Chotěboře v době od 1.1.2003 - 14.9.2003.

 Od 14.9.2003 - 31.12.2004 si ho pronajal opět Ivan Fornousek. 1.1.2005 měl hostinec v pronájmu pan 
Radek Humpolák z čp.108, poté od 15.11.2005 až do uzavření před celkovou rekonstrukcí měl hostinec 
pronajatý TJ Sokol Rozsochatec a v obsluze se zde střídali jeho členové.

Nový hostinec byl otevřen 22.12.2006 a pronajala si ho paní Dagmar Plodíková z Chotěboře. Do 
vkusně zařízeného hostince lákají zákazníky i na různé akce jako např. grilované prase, ovar, country 
hudbu.
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Provozní doba v roce 1961:                                           Provozní doba dnes:

Po : Zavřeno.                                                                           Po :          Zavřeno.                                                                     

Ut : 12.00 - 14.00   16.00 - 22.00                             Ut :          17.00 - 22.00

St :   09.00 - 14.00   16.00 - 22.00                             St :           17.00 - 22.00

Čt :   09.00 - 14.00   16.00 - 22.00                             Čt :           17.00 - 22.00

Pa:   09.00 - 14.00    16.00 - 22.00                  Pa:           17.00 - 24.00

So:   09.00 - 14.00    16.00 - 24.00                             So:           17.00 - 24.00

Ne: 11.00  22.00                  Ne:           16.00- 21.00

V roce 1961 byla ještě pracovní Sobota. Maso a uzeniny byli dováženy jednou týdně z Poličky. Později z 

Červeného Kostelce dvakrát týdně. Od roku 1972, kdy byla otevřena prodejna, se maso prodávalo již v 

prodejně.   

Divadlo v Rozsochatci před 2. světovou válkou.

V době před 2. světovou válkou měl velký podíl na kultuře v obci kroužek divadelních ochotníků. 
Počátek činnosti tohoto kroužku se datoval k roku 1924. 
 Režisér:  řídící učitel pan Antonín Kolář
 Výprava jeviště a her:   přednosta stanice pan Hugo Slezák, občas slečna Marie Pacholíková
       
 První účinkující :      -      hospodářský adjunkt Seidl s jeho pozdější chotí Fanynkou roz.  Šimánkovou
                                  -       pan František Doležal s chotí Boženou roz. Plíškovou
                                  -       slečna Řezáčková
                                  -       pan  František Fiala s chotí Vlastou roz.  Dlouhou
                                  -       pan Josef Ledvinka s chotí Alžbětou
                                  -       pan Hugo Slezák ml.
                                  -       slečna Anežka Fialová provdaná Špalková
                                  -       páni Václav a Leopold Fialovi
                                  -       slečna Julie Nedělková provdaná Fialová
                                  -       slečna Anda Staňková provdaná Nováčková
                                  -       slečna Marie Fousková provdaná Piskačová
                                  -       páni  Josef a Jan Vašákovi
                                  -       student Karel Zadina
 Hrálo se s chutí, s nadšením a nezištně. Pokladnu obstarával pan Hugo Slezák později  Josef Polívka - 
mlynář.  Dne 31.12.1924 pořádal divadelní kroužek na improvizovaném jevišti ve starém sále 
národního hostince Silvestr. Z jeho čistého výtěžku 300 Kč a z výtěžku divadelního představení bylo v 
roce 1925 pořízeno nové jeviště.

V roce 1926 uspořádalo ochotnictvo 13. 2. maškarní merendu a dne 20. 2. rozloučilo se v pěkném 
večírku s panem přednostou H. Slezáčkem,  jemuž věnovalo čestný dar  pouzdro na doutníky. Dne 
11. 4. 1926 bylo hráno posledně na prvním jevišti R. Robla "Srdce". Hostinec byl přestavěn a v novém 
sále bylo zařízeno stálé jeviště. První jeviště bylo malé a bylo prodáno za 1850 Kč do Česk. Šicendorfu. 
Větší zánovní jeviště bylo koupeno z Žižkova Pole za 4.200 Kč. Na toto vymohl řídící učitel Kolář od 
ministerstva školství subvenci 500 Kč v roce 1927 a brzy potom bylo doplaceno za jeviště posledních 
150 Kč.
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Z vděčnosti za postavení krásného stánku pro nové jeviště uspořádali ochotníci 21. 12.  pěknou 
slavnost s vojenskou hudbou z Čáslavi a poděkovali pp. majitelům p. Marii a p. Em. Greifovi za jejich 
velkomyslné upravení sálu. Potom sehráli na novém jevišti "Maryšu" bratří Mrštíkových .
V roce 1931 nastalo rozštěpení herců a snaha utvořeného spolku divadelního "Jirásek" naráželo na 
potíže. Tehdy odstoupil režisér Antonín Kolář,spolek Jirásek převzal jeviště a zaručil se písemně, že 
zapůjčí jeviště na požádání vždy bezplatně ku sehrání školní mládeži za vedení správce školy a že 
jeviště bezplatně postaví a odklidí. 

Režisérem a správcem divadla je pan František Fiala jemuž z počátku vypomáhal pan Fárka, správce 
družstevního rolnického skladiště. Návštěvníky překvapovala jemně pěkná výprava sálu i jeviště, o 
kterou se s nevšední ochotou starala choť ředitele velkostatku paní Cecílie Dvořáčková.
 / kronikář řídící učitel v.v. Antonín Kolář - Pamětní kniha I. strany 50,61-66 /

Divadlo v Rozsochatci po 2. světové válce

Dne 15.3.1939 vtrhli do země němečtí Vandalové a tím všechna kulturní činnost ustala. Po válce místní 
osvětová rada nevykazovala žádnou činnost a tak z podnětu předsedy MNV pana Jana Hladíka dne 
20.7.1947 byla zvolena nová MOR jejímiž členy byli :
předseda -  Fárka František, místopředseda -  Hrdina Jaroslav ml.,  jednatel -  Gryč Josef, pokladník a 
hospodář  - Mach Václav.
Tato MOR zahájila činnost 28.10.1947 oslavou státního svátku při níž slavnostní projev měl pan řídící 
učitel R. Pustina a pak sehrána divadelní hra"Česká legenda".
 /kronikář František Pecina oficiál státních drah v.v. Pamětní kniha Rozsochatce I.-str.95-96/

Divadelní tradici později obnovili členové SSM např. divadelním představením pohádkou  
"Král 3333", pod vedením s. Ledvinky staršího, který pracuje jako vedoucí odboru kultury ONV. 
Představení sehráli celkem 3x. Bylo pěkně nacvičeno a sehráno,nasvědčuje tomu i to, že někteří občané 
navštívili všechna 3 představení.
 V listopadu 1982 začali někteří členové SSM nacvičovat na divadlo. Hrálo 14 členů organizace, ale 
pomáhali jim i ostatní např. se zhotovováním kulis. Všechnu přípravu prováděli pod vedením režiséra 
pana Rudolfa Ledvinky a pomocníka Jaroslava Hyrše ml. Divadlo sehráli začátkem rok 1983, sehráli 
dvě představení odpoledne a večer, na obě bylo skoro vyprodáno. V kronice bylo zaznamenáno ještě 
jedno divadelní představení a to 12 humorných jednoaktovek,"12 návodů bez záruky". Sehrána byla 
dvě představení, která byla téměř  vyprodána. Režíroval je pan Ledvinka z čp.70. Maskér a fotograf 
byli z Chotěboře. /kronikář Jaroslav Hyrš Pamětní kniha Rozsochatce I. - str.406,542 a 572/

                                                         Další využití sálu v hostinci.
Ze zápisu z roku 1982 se dozvíme,že se v sále pořádaly např. zábavy,kdy kapela hraje na provizorním 
podiu v rohu sálu vpravo od jeviště. Na jevišti jsou stoly a místa k sezení tak pro 40 - 50 lidí. Sedá tam 
většinou mládež. Dále se pořádaly diskotéky a odpolední čaje, kde se nesměl podávat alkohol a byl zde 
zákaz kouření. Na zábavách se mohlo podávat jen pivo a víno. Lidé si tak nosili alkohol z domu. 
Vstupné na čajích a diskotékách bylo 10Kč, na plesech a zábavách 20 Kč.  Na plesech se prodávaly 
losy za 1 - 5 Kč, cukroví sáček za 5 Kč, tácek chuťovek za 10Kč.
Dalšími akcemi bývaly školní besídky např. k MDŽ, karnevaly, oslavy,Mikulášské besídky atd.  Akce 
pořádaly místní organizace SSM, SDH, Zahrádkáři,Sokolové,ČSŽ.
 /kronikář Jaroslav Hyrš Pamětní kniha Rozsochatce I. - str.558 /                                 
                                                                                                                      připravila Lenka Hyršová
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Den otevřených dveří v Obecní domě v Rozsochatci.

V pátek 9.11.07 se konal v Rozsochatci Den otevřených dveří v Obecním domě, který prošel celkovou 
rekonstrukcí.V první etapě byl v květnu 2006 uzavřen a postupně zbourán starý hostinec, zůstal stát 
pouze sál. Postaven byl nový hostinec a nad ním 3 sociální byty. 8. 12. 2006 proběhla kolaudace 
hostinské části a 22. 12. 2007 v ní začal provoz, nájemcem se stala paní Dagmar Plodíková z 
Chotěboře, která hostinec provozuje spolu s manželem. Již během tohoto prvního roku provozu zde 
bylo mnoho akcí jako grilování prasete, steiků, jindy zase mohli přijít hosté na ovar. Pomáhali i s 
občerstvením při jarním Zámeckém jarmarku. Vytvořili zde příjemné prostředí pro posezení,v létě i na 
terase. Na závěr roku budou pořádat Silvestrovskou oslavu.

V druhé etapě se pak rekonstruoval sál a dodělávaly byty. Jejich kolaudace se trochu zpozdila, protože 
nevyhovovalo měření hluku v bytech. Po některých odhlučňovacích úpravách byla měření splněna a 
sál s přísálím i byty byly též zkolaudovány. Veřejnost se o tuto stavbu velmi zajímala, měla své 
příznivce i odpůrce, a proto zastupitelé obce uspořádali tento Den otevřených dveří, aby se každý, kdo 
měl zájem, mohl podívat,  jak celá rekonstrukce dopadla. V sále byla připravena menší výstava starých 
i nových stavebních plánů hostince,  výpisky a fotografie z kroniky, některé snímky zapůjčili i občané. 
Váží se k akcím pořádaným ve starém hostinci jako bylo divadlo, biograf, besídky, plesy,  karnevaly, 
nebo k majitelům či pronajímatelům a přestavbám budovy. ,Paní Greifová zapůjčila svatební fotografii 
Marie Mettalové a Dr. Emanuela Greifa přibližně z let 1900-1904. Této rodině patří zámek v 
Rozsochatci dodnes a dříve k jejich majetku patřil i místní hostinec.

Sál je oddělen od přísálí shrnovacími dveřmi a oba prostory se budou využívat jak k akcím pořádaným 
obcí, tak i k soukromým akcím za pronájem.  Sál na den za 2000,-  a přísálí 1000,- obec, místní spolky a 
sdružení budou mít pronájem zdarma . Topení je zde plynové. V sále je i obnoveno jeviště,  kde se dříve 
hrávalo ochotnické divadlo.

Sociální byty jsou 3, každý má vybavené sociální příslušenství a kuchyňskou linku se sporákem. 
Pronájem bytů by měl být,  po splnění podmínek pro poskytnutí sociálního bytu, kolem
2000,-. Každý byt má kuchyňku a pokoj, místnosti jsou podkrovní, vytápěné elektrickými přímotopy. 

                                                                                                                                      /Lenka Hyršová/

                                                                 
                                                              Sraz seniorů

V letošním roce se naše obec  poprvé stala hostitelem srazu seniorů z Dobrovolného svazku Krupsko.  
V sobotu 17. listopadu 2007 se z členských obcí sjelo celkem 162 důchodců. Program zahájil starosta 
naší obce pan Václav Havelka. Na jeviště pozval děti z rozsochatecké základní a mateřské školy, potom 
následovala vtipná scénka z myslivecké latiny v podání Martina Halamy. 

K tanci a poslechu hrála kapela Alfa  Úsobí pod vedením pana Růžičky. O úklid a výzdobu sálu se 
postaraly místní ženy, ty také napekly velké množství, cukroví, buchet a zákusků. Věříme, že se setkání 
líbilo a budeme se společně těšit na další akci.

OBECNÍ ÚŘAD ROZSOCHATEC
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                                               Hubertova jízda v Rozsochatci.

 Statek, Lesolg s.r.o.Rozsochatec pořádal dne 27.10.2007 první Hubertovu jízdu.  Tato jízda se jede na 
počest svatého Huberta, patrona jezdců, myslivců a lovců.  Přátelé jezdeckého sportu a milovníci koní 
tuto jízdu pořádají na ukončení  jezdecké sezony. Jízda představuje hon na lišku. V čele jede jezdec s 
liščí oháňkou připevněnou na rukávu  a ostatní jezdci ji jakoby loví- nahánějí do pasti. Druhý v pořadí 
jede master. Je to vedoucí jezdec, který řídí celý konvoj koní. Nikdo ho nesmí předjíždět, nikdo nesmí 
dělat žádné úkony bez jeho  povolení. Master tedy určuje zda se jde krokem, cvalem, tryskem a kdy 
koně s jezdci jdou na překážky.

Naše Hubertova jízda začala na dvoře statku troubením halali panem Markem Vágnerem, přivítáním a 
představením jezdců panem Zdeňkem Fárkou. Následně jezdci  vyjeli na „hon“ směr Jahodov, 
Vlachov, Kojetín  a na zříceninu hradu Ronovec, kde byla přestávka na občerstvení.  Zpáteční jízda 
končila u obory závěrečným dostihem . Dostih vyhrál p. Milan Malík na koni Justin Hors z Horek. 

Následoval lov lišky. Netradičně jezdci sesedli s koní a každý dostal možnost chytit lišku, ale „po 
svých“. Lišku chytil Tomáš Beránek, samozřejmě bez pomoci svého koně . Na statku pak následovalo 
vyhodnocení Hubertovy jízdy, předání cen a halali ukončilo Hubertovu jízdu.

Večer  v zámecké vinárně se konal soud , kde  se řešily přestupky a ihned  vynášely tresty. Nikdo 
neprošel bez viny a na nikom nenechal soud nit suchou. Pak následovala zábava a bylo nám všem 
dobře.

V Rozsochatci se Hubertovy jízdy zúčastnilo 21 jezdců z blízkého okolí. Tímto bych chtěl všem 
účastníkům Hubertovy jízdy i divákům poděkovat za velký zájem o tento krásný vztah ke koním. Dále 
děkuji všem ,kteří mi pomáhali s organizací této jízdy. Už teď se tešíme na příštího „Huberta“ s přáním 
„ ať nám koně jdou“.

                                                       Za Statek, Lesolg Rozsochatec a účastníky naší jízdy Zdeněk Fárka.

 Seznam účastníků Hubertovy jízdy

 Irena Navrátilová na koni Marshal statek Rozsochatec, Tereza Hanouldová  Minda Chotěboř, Pavlína 
Fikarová Bony statek Rozsochatec, Vlasta Kovaříková  Julka  statek Rozsochatec, Jana Šimková   
Miguel  Havl. Brod, Tomáš Beránek  Linhunny  Březinka, Jiří Jonák  Pohoda  Bílek, Kateřina 
Dvořáková  Beauty  Gol. Jeníkov, Nikola Dvořáková  Sindy  Gol. Jeníkov, Vlastislav Dvořák  Seňor  
Gol. Jeníkov, Milan Malík  Justin Hors Horky,  Marek Pošík  Dolly  Chotěboř,  Alena Kosprdová   
Tivio  Počátky, David Beneš  Tamira  Počátky, Jana Petrová  Shadow  Č. Bělá, Marie Petrová   Sajlyn  
Č. Bělá,  Alena Kosprdová  Muf   Chotěboř, Věra Soukupová  Jolanka  Dobkov, Šárka Soukupová  
Junika  Dobkov,  Jaroslav Hrudka  Dina  Chotěboř, Zdeněk Fárka  Karýno  statek Rozsochatec.                         

Z ČINNOSTI SPOLKŮ V ROZSOCHTACI
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    ZO ČSŽ v Rozsochatci

Sportovní odpoledne pro děti
V neděli 16. 9. 2007 uspořádala ZO ČSŽ v Rozsochatci, na začátek školního roku, pro děti sportovní 
odpolene na tenisovém hřišti u rybníka. Původně se akce měla konat o týden dřív,ale protože bylo 
špatné počasí ,byla přesunuta. Změna termínu se vyplatila,protože bylo krásné a slunečné počasí.
Ve 14.00 hod. se začaly scházet děti v doprovodu rodičů. Připraveny pro ně byly různé soutěže a plnění 
úkolů na stanovištích kolem hřiště i závody na "závodní dráze",kde se závodilo v jízdě na kole, v 
běhání, skákání v pytlích a dalších soutěžích. S nasazením bojovali o perníkové a keramické  medaile 
jak nejmenší předškoláčci, tak i velcí deváťáci. Ke každé medaili si ještě mohli každý vybrat  některou 
z pestrých cen. Pro osvěžení dostalo každé dítě zdarma pitíčko. Sportovat jich přišlo kolem 40.Tato 
akce trvala do 16.00 hod. a vydařila se,děti soutěžily do poslední medaile.

Naše členky pomohly s úklidem sálu, přísálí a bytů před Dnem otevřených dveří a úklidem a 
květinovou výzdobou před Srazem seniorů v Obecním domě. Na sraz seniorů též většina členek 
napekla cukroví.

Mikulášská nadílka
Ve středu 5. 12. 2007 uspořádala naše organizace Mikulášskou nadílku v mateřské škole a nadílku po 
celé obci.
                                                                                                                                            /L.Hyršová/

                                             TJ SOKOL ROZSOCHATEC

Pokračování vyprávění o založení TJ Sokol Rozsochatec:

 K založení Sokola v Rozsochatci došlo 26. října 1950. Za OV Sokola byli přítomni pan Sajvera a pan 
Tecl. Schůzi řídil Bohumil Hrdina. Přítomno bylo asi 34 zakládajících členů, z toho 6 žen. Na první 
schůzi byl zvolen tento výbor:
Karel Stehno, studující                       - starosta
Ladislav Zvolánek, truhlář                 - místostarosta
Bohumil Hrdina, zaměstnanec ONV  - jednatel
František Šemík, studující                  - náčelník
Růžena Fialová, dělnice                      - náčelnice
Bedřich Straka, výpravčí                    - vzdělavatel
Zdenek Mach, studující                      - hospodář
Jan Zadina a Bedřich Straka                - revizoři

Od založení Sokola hráli hráči ledního hokeje již jako Sokol Rozsochatec. Do samostatného oddílu se 
přihlásilo těchto 15 hráčů. Horák K., Hrdina J., Fiala O., Křivský M., Mach V., Mach Z., Kučera S., 
Piskač J., Zvolánek L., Zadina J., Straka B., Stehno K., Šemík F., a Sedlák A. ze Ždírce. Jak je vidět, hrál 
za naše mužstvo jediný hráč, který nebyl z naší obce, což svědčí o velkém zájmu o hokej v naší obci. 
Později se začali přibírat hráči i z okolních vesnic,  někdy možná i na úkor domácích hráčů.

Byl použit výtah kroniky  Rozsochatce. Příště se dočtete o  hokejovém hřišti atd.

                                                                                                                                    /Svoboda Dušan/

Z ČINNOSTI SPOLKŮ V ROZSOCHATCI
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Fotbalová sezóna podzim 2007 - výsledné tabulky:
žáci TJ Sokol Rozsochatec

Muži A 

Muži B

Z ČINNOSTI SPOLKŮ V ROZSOCHATCI

  TABULKA 
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Vážení spoluobčané,
především chci poděkovat vám všem, kteří jste již vyjádřili svůj nesouhlas s výstavbou větrných 
elektráren (VE) v katastru naší obce podpisem petičního archu. Snad jen něco málo slov k tomu, co mě 
k napsání petice vedlo.
Za prvé intenzivní pocit, že my, obyvatelé obce zůstáváme „poněkud stranou" a to z příčiny 
nedostatečné informovanosti. Problém VE se řešil (a stále řeší) v okolních obcích a neznaje situaci v 
Rozsochatci, zvědavost mě vedla na obecní úřad za panem starostou. Ani na internetových stránkách 
obce se totiž v danou dobu nedalo cokoliv zjistit k tomuto problému. Bohužel poslední zápis ze 
zasedání zastupitelstva, který je na internetu k nahlédnutí, je až z 25.6.2007 !! Tam byla jediná, 
nenápadná a také poslední stopa po tématu VE až v odstavci „diskuze". Děkuji starostovi, že mi 
ochotně věnoval svůj Čas a informoval mě o záměrech investorů vystavět v obci VE. Jednání probíhala 
již delší čas a toto tolik závažné téma i my, obyvatelé Rozsochatce bychom si jistě zasloužili ze strany 
zastupitelstva vyšší informovanost než je běžný rámec tak, aby se o stavbě dověděli pokud možno 
všichni obyvatelé. Později jsem měla příležitost zjistit, že nejen já, ale Í opravdu mnoho z vás nemá o 
stavbě VE v Rozsochatci tušení. Oznámila jsem ihned starostovi svůj záměr s peticí. Dva dny nato se na 
internetových stránkách obce objevil propagandistický leták tzv. „ekologického" hnutí DUHA o tom, 
jakým „fenomenálním'1 vynálezem VE jsou. Zápisy z proběhlých zasedáni zastupitelstva ovšem stále 
chybí (proč byla tato dobrá tradice zveřejňování na internetu zrušena?). Jistě zajímavý by byl ten, kdy 
se na zasedání zastupitelstva prezentovali investoři VE a setkali se s tuhým odporem těch několika 
přítomných občanů.
Za druhé ovšem s výstavbou VE nesouhlasím. Podivuji se nad Články autorů, kteří pouze popisují, co 
vše se vystaví v obcích, které budou VE hyzdit. Proč tuto hodnotu nových obecních staveb 
nesrovnávají s obrovskou devalvací hodnoty nemovitého majetku svých obyvatel?? Nedbají ani 
možnosti, že pro způsobení této devalvace mohou být obecní úřady podle § 420 občanského zákoníku 
žalovány. A dopad škodlivosti VE na zdraví zejména dětí a starších občanů je natolik nepříjemné téma, 
že se k němu raději nevyjadřují!! I lékař z ekologicky poničené oblasti chomutovská varuje před jejich 
nebezpečným působením na lidské zdraví -jeho Článek je opravdu zajímavý, vyšel v CV a stojí za 
povšimnutí. Proto ho přikládám jako přílohu do našeho občasníku.
K tématu VE se již v současné době objevuje zejména v tisku dostatek informací -pro i proti. A právě 
dostatek informací i to, aby se dostaly ke všem, je tolik důležité, aby si každý mohl vytvořit svůj názor 
na věc.
Doufám, že se mi nejen peticí podařilo alespoň trochu vzbudit váš zájem o tuto problematiku a děkuji 
paní Jelínkové, že poskytla v prodejně TANA prostor k podpisům petice.
                                                                                                                                        
                                                                                                                                      Eva Vágnerová

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ OBCE ROZSOCHATEC
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Milí spoluobčané,
využívám příležitosti místního občasníku, abych vás oslovila ohledně větrných elektráren. Možná i k 
vám se některé informace o výstavbě větrných elektráren dostaly a s tím i názory vyslovující se pro i 
proti. Sama za sebe mohu říci, že  dosud jsem měla o VE pouze povrchní informace. Více jsem se však 
začala o VE zajímat po nabídce firmy KV-VENTI, která oslovila i naší obec a přišla s návrhem 
výstavby asi 4 VE v katastru obce Rozsochatec.

Uvítala jsem proto,  že pan starosta zmíněné investory na veřejné zasedání ob. zastupitelstva pozval. 
Každá domácnost jistě pozvánku na veřejné zasedání zastupitelstva i s navrhovaným programem 
obdržela a myslím, že každý kdo chtěl si našel čas, aby alespoň nějaké informace získal. Chápu, že je 
snad některý termín konání veř. zastupitelstva nevyhovující, ale zápis je možné si přečíst ve vývěsce 
ob.úřadu nebo na internetovích stránkách naší obce.

Reaguji touto cestou i na článek paní Evy Vágnerové, která upozorňuje, mimo jiné, také na 
nedostatečnou informovanost  místních občanů.  Je pravdou,  že zápis ze zasedání veřejného 
zastupitelstva,  na kterém zmínění investoři prezentovali svou nabídku,  nebyl na web.stránkách obce
zveřejněn, ale nebylo to úmyslné a tak se touto cestou všem občanům omlouváme.

Samotná výstavba VE je velmi ožehavé téma a záleží na úhlu pohledu každého jedince. Kéž by naše 
diskuse o VE vedly k zamyšlení: Co já osobně mohu pro zlepšení životního prostředí udělat? Čeho 
jsem ochoten se vzdát?

Po jednáních zastupitelů, která dosud proběhla není o výstavbě VE v naší obci rozhodnuto a chci ujistit 
občany, že bude-li se o tomto kroku jednat, budou se moci k tomuto tématu jistě moci vyjádřit.              

                                                                                                                                   /Marie Zadinová/

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ OBCE ROZSOCHATEC 
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Dne 14.12.07 od 18 hodin se koná výroční schůze TJ Sokola Rozsochatec v přísálí obecního 
domu. Program:
- zprávy jednotlivých mužstev
- zpráva hospodáře
- zpráva výboru
- volba nového výboru
- diskuse
- večeře
Na výroční schůzi zveme všechny členy TJ Sokola Rozsochatec.

Zveme všechny, kteří si najdou v předvánočním mumraji čas na chvilku posedět a třeba si i zazpívat 
spolu s Akordeonovým souborem při Lidové škole umění v Havlíčkově Brodě v neděli 16. prosince  
2007 od 15. 00 hodin do obecního domu na Vánoční koncert . Vstupné dobrovolné. Prosíme o 
zapůjčení adventních věnců, vánočních svícnů a dekorací na malou výstavku, která bude ke zhlédnutí v 
sále. Svoje výrobky přineste v neděli dopoledne od 10.00 hod do 11.00 hod. do sálu obecního domu. 
Ihned po koncertě Vám budou vráceny.  Akci pořádá OÚ Rozsochatec.

Dne 12. 1. 2008 je zajištěný zájezd na divadelní představení do Horáckého divadla v Jihlavě na 
pohádku "Hadí kůže“, která bude uváděna na velké scéně.  Lístky si zájemci mohou zakoupit u paní 
E. Jelenové již nyní. Odjezd by měl být v 13.45 od mateřské školy.

Dne 19. 1. 2008 je zajištěna beseda na téma "Podpora paměti“,  je určena široké veřejnosti a 
přednášet bude paní J. Vejsadová, lektorka z Havlíčkova Brodu. Začátek bude ve 14.00, dle počtu 
zájemců bude ještě upřesněno místo konání. Zájemci se mohou hlásit u paní L. Hyršové ml.

 Poslední zatím naplánovanou akcí ČSŽ je Dětský karneval, který by se měl konat 8. 3. 2008 od 14.00 
v sále obecního domu. Hudbu a soutěže bude opět zajišťovat DJ Libor Veselý z Havlíčkova Brodu.
          
Všechny plánované akce budou ještě upřesněny a připomenuty plakáty vyvěšenými před jejich 
konáním.

                                                                 Vánoční zamyšlení

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám.....
Vánoční příběh zní jako pohádka. Touha po zázraku, ne vždy přiznávaná, ale hluboce zakořeněná 
do lidské bytosti, prodírá se na povrch. Slyšíme starodávné písně a odevšad se line vůně cukroví. 

Města, vsi a domácnosti jsou  slavnostně vyzdobeny a osvětleny.
Ani to, že se Vánoce staly, jako ostatně všechno, předmětem trhu, nemůže umenšit jejich tajemné 
kouzlo, zvláště pro toho, kdo měl to štěstí, že vyrůstal v atmosféře chvějivých plamínků svíček a 

koled a povzbudivých modliteb.
V našem zeměpásu je navíc příroda většinou bíle oděna, vše jaksi ztichne, zmírní se a šeptá: 

"Člověče, můžeš-li jen trochu, postůj, porozhlédni se a snaž se být šťasten.
 Sni své sny a dopřej ostatním ty jejich.

Dovol si být na chvíli dítětem. Co ti to udělá? Vždyť jsi jen jednou na světě."
                                                                                                                      /z knihy Šťastné Vánoce/

POZVÁNKY NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
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Své dotazy a náměty  můžete předávat v kanceláři obecního úřadu, do schránky,  která je umístěna 
na budově obecního úřadu nebo e-mailem obec@rozsochatec.cz. Vítané budou i příspěvky Vás 

občanů - ať jednotlivců, nebo místních organizací, které v naší obci působí.

Těšíme se na Vaše příspěvky a přejeme Vám dobré zprávy v roce 2007.

Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.
Náš časopis bude distribuován zdarma do všech poštovních schránek v obci.


