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Jubilanti

V období od 01.05. 2009 do 30.08.2009 se dožívají významného životního jubilea:

Hyršová Terezie                 
Oubrechtová Zdena         
Kinclová Anna                                           
Doležán Václav                                            
Blažková Marie                                            

Jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti.

Noví občánci v I. pololetí 2009

Doležal Michal    
Fousek Petr        

Srdečně blahopřejeme a přejeme rodičům, aby jim jejich děťátko přineslo hodně 
lásky, pohody, smíchu a něhy.

Rozsochatec 81
Rozsochatec 46
Rozsochatec 67
Rozsochatec 42
Rozsochatec 27

Rozsochatec 65
Rozsochatec 71
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Pozor změna otevírací doby hostince v Rozsochatci
 
otevírací doba od 1.7 2009 

• pondělí - 17-22 
• úterý - 17-22 
• středa - zavírací den (průběhu ligy v šipkách otevřeno každou druhou středu) 
• čtvrtek - 17-22 
• pátek - 17-24 
• sobota - 17-24 
• neděle - 16-21

Masáže

Zastupitelstvo naší obce schválilo na svém zasedání dne 17. 6. 2009 smlouvu s 
paní Novákovou z Olešné, která bude v prostorách kadeřnictví provádět masáže. 
Provoz bude zahájen v pondělí dne 20. července 2009 v odpoledních hodinách . 
Objednávky se přijímají v prodejně paní Jelínkové.

V nabídce je: sportovní a rekondiční masáže - shiatsu masáže, reiki, dále  reflexní 
terapie, která je prováděna při masážích.

Ceny: 

• celková masáž - 1 hod. - 300 Kč,- 
• záda, šíje, ruce - 30-45 min. - 250 Kč,- 

Kosmetika, pedikúra,manikúra 

Zastupitelstvo naší obce schválilo na svém zasedání dne 17. 6. 2009 smlouvu s 
paní Kopicovou z Chotěboře, která bude v prostorách kadeřnictví provádět kos-
metiku,manikúru a pedikúru. Provoz bude zahájen ve čtvrtek 16. července 2009 v 
odpoledních hodinách . Objednávky se přijímají v prodejně paní Jelínkové.

V nabídce je: pedikúra, manikúra, barvení obočí a řas,úprava obočí,odstranění 
chloupků (vosk), čištění pleti, masáž obličeje a dekoltu piling,líčení a další po do-
mluvě. Používaná kosmetika- LA CHATON, ATOK

Ceny :

• Pedikúra – 130,00 Kč
• manikúra – 200,00 Kč
• barvení obočí – 30,00 Kč
• barvení řas – 30,00 Kč
• úprava obočí – 20,00 Kč



4

Obecní úřad Rozsochatec

Pravidla pro soutěž „Rozsochatec ve fotografii“
druhý ročník

Soutěž vyhlašuje starosta obce pan Václav Havelka.

1. Soutěž je určena pro širokou veřejnost, není  nutný trvalý pobyt v obci.

2. Jsou vypsány dvě kategorie, věková hranice do 15 let a nad 15 let, věk se 
počítá k datu 31.12.2008.

3. Témata pro obě věkové kategorie:

a. Obec a okolí 

b. Kulturní, společenský a sportovní život v obci 

c. Žijí kolem nás - zvířata

4. Fotografie budou předloženy na CD,nebo v papírové podobě o rozměrech 
9x13, 10x15, nosiče CD po vyhodnocení budou soutěžícím vráceny.

5. Přihlášky s nosiči CD se přijímají osobně, nebo poštou do 13.11. 2009 do 
11,00 hod.

6. Hodnocení provede odborná komise.

7. Vyhodocení proběhne do 31.12.2009.

8. Vítěz soutěže v každé kategorii obdrží věcný dar. Dále budou vyhodnocena i 
druhá a třetí místa v každé kategorii.

9. Slavnostní předání cen vítězům se uskuteční na nejbližším zasedání zastupi-
telstva obce.

10. Vítězné fotografie budou zveřejněny na webových stránkách obce.

11. Obec Rozsochatec si vyhrazuje právo použít zaslané snímky k prezentaci 
obce.

Poděkování ženám v Rozsochatci

V podvečer dne 17.4.09 uspořádalo obecní zastupitelstvo v Rozsochatci v obecním 
domě program pro členky ZO ČSŽ i ostatní ochotné ženy z obce, které v roce 2008 
různými způsoby pomáhaly na kulturních akcích pro spoluobčany. Ať už se jednalo 
o napečení cukroví, příprava akcí, úklid po nich a další pomoc. Všem ženám jmé-
nem obecního zastupitelstva tímto poděkoval pan starosta Václav Havelka.

Na setkání se ženami byla první částí programu ukázka dovedností studentů Ob-
chodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě. Studenti předvedli přípravu 
studené kuchyně, barmanské umění a šikovnost při vyřezávání dekorací z ovoce a 
zeleniny. Součástí byla i ochutnávka všech výrobků, které natolik lahodili oku, že je 
bylo až škoda sníst. 

Také předvedli slavnostní balení dárků. Na pozvánce, kterou každá žena obdržela, 
byla zveřejněna možnost balení, a proto kdo měl zájem mohl si nechat zabalit i 
vlastní donesený dárek pro své blízké. Druhou část programu si připravili zastupi-
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telé obce, kdy ženám promítli video z oslav 725.let od první písemné zmínky o obci 
a srazu rodáků, které proběhly v září 2008. 

Ženy se sešly v hojném počtu a přítomní zastupitelé se vzorně starali, aby se jim 
setkání líbilo. Myslím,že si i odnesly mnoho inspirace na zpestření stolování, či na 
nápadité vylepšení dárků.

/Lenka Hyršová/

Prezentace k soutěži Vesnice roku 2009 v Rozsochatci

V letošním roce je to již po třetí, za existence soutěže Vesnice roku, kdy se naše 
obec pokusila získat některé z ocenění udělovaných v této soutěži. Odměnit tak 
snahu obecních zastupitelů, spolků i samotných občanů o co nejlepší život v naší 
vesničce. 

V loňském roce se nám podařilo získat Diplom za vzorné vedení kroniky, můžeme 
doufat, že i letos snad nějaké ocenění získáme. Je za tím však mnoho hodin dobro-
volné práce všech, např. vloni se umístila na 1.místě krajského kola a na 2. místě 
celostátního kola malá obec Pikárec, čemuž ovšem předcházelo 13 let příprav a 
postupného sbírání jednotlivých diplomů a stuh udělovaných za různé oblasti života 
v této obci.

26.5.09 přijela do Rozsochatce hodnotící komise. Před budovou obecního úřadu je 
přivítal starosta obce Václav Havelka a seznámil je s průvodci po naší obci a prezen-
taci jimiž byli dva členové obecního zastupitelstva, hospodářka obce a kronikářka. 
První zastávka byla v místní knihovně, následovala prohlídka zahrady u mateřské 
školy, kde měly děti připravený krátký kulturní program. 

Potom přišla na řadu prezentace v sále obecního domu, zde komisi přivítaly děvčata 
v dobových šatech ze začátku minulého století a předal jednotlivým členům komise 
drobné dárečky vyrobené dětmi. Následovalo občerstvení a videoprojekce z dění v 
obci. 

/Lenka Hyršová/

Vítání občánků

V neděli 21.6.09 jsme v Rozsochatci slavnostně přivítali další dva nové občánky, 
tentokrát dva chlapce Jiřího Nováka a Petra Fouska. Krátce po obědě se sešli jejich 
blízcí, aby se ve velké zasedací místnosti obecního úřadu, zúčastnili přivítání mimi-
nek mezi občany naší obce. 

Na úvod pronesli pan starosta Václav Havelka a hospodářka obce paní Dana Šrám-
ková slavnostní řeč věnovanou malým občánkům a jejich rodičům. Kulturní zpest-
ření si připravily žáci místní ZŠ za hudebního doprovodu paní ředitelky Lenky Mud-
rochové. Také předali drobné dárečky a pamětní list s vkladem 1000,-Kč u Poštovní 
spořitelny pro miminka a kytičky maminkám. Po tom se rodiče zapsali do pamětní 
knihy obce. Jako památku na dnešní den dostanou též rodiny CD nosič s fotografie-
mi z průběhu vítání a s miminky v kolébce.                         
                                                                                                /Lenka Hyršová/
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Posezení ke svátku žen

Členky ZO ČSŽ v Rozsochatci se sešly v sobotu 28.2.09 v podvečer v přísálí obec-
ního domu k příjemnému posezení. Manželé Plodíkovi, kteří provozují místní hosti-
nec, jim uvařili chutnou večeři. Po ní rozdaly vedoucí mladých hasičů paní Jelenová 
a Dobrovolná ženám dárečky a přáníčka, která s dětmi na své schůzce pro ně vy-
robily. 

Zbytek večera se nesl v duchu povídání u skleničky vína, či jiného nápoje, na které 
většinou nezbývá čas. Ženy si tak připomněly MDŽ-svátek žen, který připadne na 
následující sobotu. To ovšem v  budou mít členky ZO ČSŽ plné ruce práce, protože 
chystají pro děti karneval. 
                                                                                                         /Lenka Hyršová/

Dětský karneval

V sobotu 7. 3. 2009 se v odpoledních hodinách sešlo v obecním domě v Rozsochatci 
okolo 80 dětí v doprovodu svých blízkých a kamarádů, aby si zasoutěžily a zatančily 
na dětském karnevale. Byla pro ně připravena i bohatá tombola, se kterou pomohlo 
nemálo sponzorů, kterým děkujeme. Všechny losy vyhrávaly, každý kdo si jej kou-
pil, proto neodcházel z karnevalu s prázdnou. Děti dostaly jako obvykle při vstupu 
pitíčko a sušenku zdarma, ale dále si mohly nakoupit i z jiných nabízených dobrot. 
Maminky a babičky nakoupily i oblíbené balíčky s cukrovím, které členky ZO ČSŽ 
napekly spolu s dalšími ochotnými ženami z Rozsochatce. 
                                              
Hudbu a soutěže vybíral a moderoval DJ Li-
bor Veselý z Havlíčkova Brodu, jehož kar-
nevaly jsou v širokém okolí velmi oblíbené. 
Děti při soutěžích tančily s balónky, hádaly 
pohádkové písničky, soutěžily ve skupin-
kách kdo najde nejvíce věcí začínajících na 
písmeno „K“ v časovém limitu, či tančení na 
pódiu. 
Proběhla i soutěž kdo nejrychleji vypije ke-
límek s limonádou obřími brčky a spousta 
dalších kvízů a soutěží pro děti v maskách i 
pro ty starší bez masek. 

Všechny masky pak byly odměněny ještě drobným dárečkem. Odpoledne tak člen-
ky ZO ČSŽ plně věnovaly dětské zábavě, jejich úsměvy a radost jim byly odměnou.
/Lenka Hyršová/
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Akce „Čistá Vysočina“ v Rozsochatci

Dne 24.4.09 se sešli v odpoledních hodinách mladí hasiči a členky ZO ČSŽ a zapojili 
se do akce Krajského úřadu kraje Vysočina „Čistá Vysočina“. Protože se do projek-
tu přihlásilo větší množství obcí, našeho úklidu se přímo z Krajského úřadu nikdo 
nezúčastnil, naší aktivitu podpořili aspoň dodáním výstražných vest a odpadkových 
pytlů. Protože naše obec není velká, tak jsme nabízenou pomoc formou dopravy 
nevyužili.

Skupinky se vydaly uklízet svou obec a sešly se u budovy obecního úřadu. Nasbí-
raný odpad pak vytřídily do obecních kontejnerů. Mladí hasiči dostali za odměnu 
každý zmrzlinu. Zatím co ženy a děti uklízely obec, muži jim vydatně „radili“, i bez 
jejich pomoci však byl výsledek výborný.
                                                                                                         /Lenka Hyršová/

V Rozsochatci Vynáší zimu dvakrát

Protože se rozsochateckým zdá letošní zima již dlouhá, pokusili se jí „vynést“ hned 
dvakrát. První pokus proběhl 27.3. 2009 v dopoledních hodinách, kdy nejprve školní 
a školkové děti pozvaly rodiče i další hosty na Velikonoční dílnu do budovy základní 
školy. Děti si zde zkoušely malovat kraslice za pomoci vosku, prohlédly si známé 
hrkačky, se kterými budou někteří chodit až tzv. odletí zvony do Říma. 

Velký zájem byl o pletení pomlázek, které školákům ukazoval bývalý ředitel zdejší 
základní školy pan Petr Hájek. Pletení pomlázek doprovázel jako obvykle poutavým 
vyprávěním. Některé děti zkoušely uplést pomlázku sami, ostatním pomáhal pan 
Hájek. Na všechny se dnes nedostalo a tak přislíbil ještě jednu návštěvu, kdy jim 
opět pomůže. Později se všichni přesunuli do tělocvičny, kde proběhl velký jarní zá-
vod v běhu s vejcem na lžíci. Vítězové si odnesli drobné dárečky a svojí bojovností 
zlákali do soutěže i paní ředitelku Lenku Mudrochovou, paní učitelky L.Vodvárková 
a J.Klečková s ostatními dětmi fandily. Před polednem vyšel průvod, v čele nejstarší 
školáci nesli Smrtku, kterou za zpěvu na návsi u potoka spálili a popel pustili po 
vodě. 
                                                                                                        /Lenka Hyršová/

                 Vynášení smrti                                         Čistá Vysočina
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Vynášení „SMRTI“

Stejně jako v loňském roce jsme se sešli v sobotu před  „Smrtnou nedělí“, 28.3.2009 
abychom se rozloučili se zimou a  společně tak přivítali očekávané jaro. Jarní a ra-
dostnou náladu mělo i sluníčko,které nám jako na objednávku mile hřálo a tak se i 
naše oko mohlo  potěšit pohledem  na děvčata v krojích,která za zpěvu:

“Smrt nesem ze vsi....“

vynesla „Moranu“za vesnici,kde byla spálena.Průvod s děvčaty nesoucí létečko se 
vrátil k obecnímu domu. Zde v sále proběhl jarmark, kde bylo možné si prohlédnout 
a za dobrovolný příspěvek i zakoupit drobné dekorační předměty,vztahující se k 
jaru a blížící se době velikonoční.Zároveň zde byly vystaveny i obrázky ze života lidí
v MALAWI,která je jednou z chudých zemí uprostřed Afriky. Bylo zde možné i shléd-
nout dokument o misijní cestě do této země.

Výtěžek z  akce,který byl štědrý : 4 041 Kč, poputuje na účet Papežského misijního 
díla-na projekty pomoci do chudých zemí,jako je Malawi,Uganda,Bangladéš.Více o 
těchto projektech se dozvíte na stránkách www.misijnidila.cz

Chci poděkovat všem děvčatům, která v krojích vynesla již po několikáté „SMRT.“ 
Poděkování patří také všem dárcům a i těm, kteří pomáhali při přípravě nebo při  
výrobě dárkových předmětů. Upřímné díky a ujištění od lidí nejen z Malawi. Děku-
jeme a modlíme se za vás a vaši zemi.
                                                                                                /Marie Zadinová/

Pálení čarodějnic v Rozsochatci

Stalo se již tradicí, že v poslední dubnový den pořádá v naší obci  ,,Pálení čaroděj-
nic“ Sbor dobrovolných hasičů.

V 17 hodin se sešli na fotbalovém hřišti všichni ti, kteří se přišli pobavit a zasoutěžit 
si.Soutěže pro děti i dospělé připravili opět mladí hasiči, kteří se v tento den pro-
měnili v čarodějnice. Soutěžilo se v hodu na cíl, na plechovky, přenášely se lentilky 
brčkem, skákalo se v pytlích, malovalo se a i v některých hasičských disciplinách 
běh po kladině, rozhazování a svinování hadic, střílení ze vzduchovky. Letos se zú-
častnilo opět více soutěžících než v předcházejících ročnících, celkem 133 malých i 
velkých.

Vyhlášení soutěže  ,, O nejkrásnější čarodějnici „ provedla odborná porota pod ve-
dením starosty SDH p. Pazderky. Vyhlášení proběhlo až po pořádném dešti a bouř-
ce. I přes závěrečnou nepřízeň počasí téměř všichni vytrvali. Čarodějnicí roku 2OO9 
se stala nejmladší mladá hasička Radka Jelínková. Také byly vyhlášeny výsledky 
soutěže. Všech 133 soutěžních lístků bylo slosováno a vyhrála opět mladá hasička 
Denisa Kubátová.
                                                                                 /za SDH Dobrovolná Miluše/
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Stavění máje v Rozsochatci

V sobotu 2.5.09 již po třetí stavěli v Rozsochatci májku. Za krásného slunečného 
počasí vyšel ve 14.00 průvod svobodných chlapců za doprovodu části dechové hud-
by Alfy Úsobí a občanů. V letošním roce se zastavili celkem pětkrát u děvčat, ovšem 
někde bylo děvčat více. Každá si s chlapcem zatančila v zeleném věnci, na který 
věnovala barevnou stuhu. 

Následovalo občerstvení zúčastněným i „bábě a dědkovi“ do trakaře. Slavnostní 
průvod zakončil svou pouť na fotbalovém hřišti, kde byla postavena májka. Celý 
program doplňovaly vtipné výstupy místních ochotníků „Za minutu dvanáct“. Na 
hřišti bylo připraveno posezení s občerstvením místní organizací SDH. V 17.00 ho-
din se návštěvníci přesunuli do sálu obecního domu, kde je čekalo vystoupení diva-
delního souboru Schod z Chotěboře, který zahrál pohádku pro děti i dospělé „Vod-
níkova schovanka“. Stejně jako v předešlých letech se na slavnostním odpoledni 
sešel velký počet diváků místních i z okolí.
                                                                                                         /Lenka Hyršová/

8. 5. 2009 - Oblastní kolo mladých hasičů

V pátek 8. května pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Rozsochatci, oblastní kolo 
mladých hasičů. Soutěže se zúčastnila družstva mladších a starších mladých hasičů 
z Kojetína, Dolní Krupé, České Bělé, Jitkova, Pohledu, Čachotína a Rozsochatce. 
Soutěžili v požárním útoku, ve štafetě požárních dvojic, štafetě 4 x 60 m s překáž-
kami, v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami. Celkem se zúčastnilo 9 družstev 
mladších a 5 družstev starších mladých hasičů ve věku 6 - 15 let. 

Počasí se opravdu vydařilo. Všechny děti soutěžily s velkým nadšením. 
Při závěrečném vyhodnocení měla asi největší radost obě družstva domácích ,mlad-
ších i starších, protože obě zvítězila. 
V přeboru jednotlivců zvítězila M. Klimešová, druhé a třetí místo obsadily mladé 
hasičky z Rozsochatce Petra a Pavla Pelikánovi. Do okresního kola postupují první 
tři  družstva mladších a dvě družstva starších mladých hasičů, které se bude konat 
23. května v Havl. Brodě.
                                                                                 /za SDH Dobrovolná Miluše/
       

  

               Pálení čarodějnic                                           Stavění máje
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Pouť ke cti sv.Jana Nepomuckého v Rozsochatci

V sobotu 16.5.09 se sešlo přes 60 občanů místních i z blízkého okolí v 11.00 ke 
společnému prožití mše svaté v Rozsochatci. Tato mše se měla konat stejně jako 
v loňském roce na hrázi „Zámeckého“ rybníka, letos u zvoničky, která stojí naproti 
budově obecního úřadu. Ovšem počasí nebylo příznivé, proto se slavnost přesunula 
do sálu Obecního domu jelikož v Rozsochatci není žádný kostel či kaplička. 

V roce 2008 byla právě poutní slavnost zahajovací kulturní akcí k oslavám 725.
výročí od první písemné zmínky o naší obci a konala se u patrona našich vod a 
občanů, u sochy sv.Jana Nepomuckého. Bohužel nedlouho po té, koncem měsíce 
června se nad obcí přehnala vichřice a vyvrátila dvě vzrostlé lípy v blízkosti sochy a 
ty ji při svém pádu rozbily. Nepodařilo se zajistit dvousettisícovou částku, která byla 
odhadnuta na opravu akreditovaným restaurátorem a tím již nikdy nebude socha 
patrona zapsána mezi kulturní památky. Opravena však bude za nižší částku a vrátí 
se na své místo na hrázi „Zámeckého“ rybníka.

Uctívání sv.Jana Nepomuckého je nerozlučně spjato s českým barokním uměním. 
Takzvané svatojánské sochy jsou typické pro českou krajinu a najdeme je nejen v 
blízkosti vod,ale i jinde. Tyto sochy jsou většinou v různých obměnách vypodobně-
ny podle vzoru Brokofa, tedy postavou kněze v rochetě, s biretem na hlavě a pěti 
hvězdami kolem ní, v ruce drží kříž (též náš patron ho měl), případně palmovou 
ratolest. V našem okolí byl Jan Nepomucký ctěn již v době před jeho svatořečením, 
proto naše socha pochází již z roku 1714. V těchto dnech si připomínáme 280. vý-
ročí svatořečení Jana Nepomuckého, což znamená, že k němu došlo v roce 1729, 
přesně 19.3.1729 v lateránské basilice v Římě.

Mši svatou v Rozsochatci celebroval P. Rudolf Zahálka. Ve svém kázání zdůraznil sílu 
duchovní víry v životních cestách lidí. V závěru vyjádřil přání, abychom se zde opět 
všichni sešli při příští poutní slavnosti. Každý při odchodu obdržel obrázek sv.Ja-
na Nepomuckého jako upomínku na dnešní slavnost a poutní perníček či koláček. 
Budeme doufat, že v příštím roce se již slavnost uskuteční opět u opravené sochy 
patrona naší obce sv.Jana Nepomuckého.
                                                                                                        /Lenka Hyršová/
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Z činnosti spolků v Rozsochateci - 1. pol.

16. 5. 2009 - Okrsková soutěž Svinný

16. 5. 2009 se uskutečnila Okrsková soutěž pořádána SDH Svinný na Bunbálce u 
Chotěboře. Naše družstva se umístila:

muži st. na 4. místě
muži ml. na 7. místě
ženy na 1. místě

Také se dobře umístil Jakub Dobrovolný na trati 100 m překážek na dobrém dru-
hém místě. Na této soutěži se konal první ročník O přebornici okrsku na 100 m. 
překážek žen, kde se naše ženy umístily na prvních třech místech v tomto pořadí:

1. místo Monika Eisenvortová
2. místo Kateřina Fousková
3. místo Veronika Šrámková.

Tento úspěch jsme zdárně zakončili příjemným posezením.
Všem děkuji za reprezentaci!!!!!
Starosta SDH ROZSOCHATEC Karel Pazderka

23. 5. 2009 Okresní kolo hry Plamen Havl. Brod

Okresní kolo hry PLAMEN 2008/2009 mladých hasičů se konalo v sobotu 23. května 
v Havlíčkově Brodě na hasičském stadionu Dukla. Sjela se zde nejlepší družstva z 
celého okresu. Okresní soutěži předchází oblastní kola soutěží a ti, kteří tato kola 
vyhrají postupují do okresního kola. 

Naše starší i mladší družstvo toto kolo vyhrálo 8. května, a tak postoupilo do okres-
ního kola. Mladší družstva soutěží v požárním útoku, štafetě 4x 60 m s překážkami 
a štafetě dvojic.

Starší družstva mají o dvě mezinárodní 
discipliny více, a to o požární útok CTIF a 
štafetu CTIF. 

Do celkového umístění se započítává i 
umístění z podzimního závodu požárnické 
všestrannosti a celoroční činnost, která je 
zapsána v kronice. 

Starší družstvo se umístilo na 4. místě 
a mladší družstvo na 7. místě. Starší-
mu družstvu pouze o jeden bod uteklo 3. 
místo.

Každým rokem odborná rada mládeže uděluje diplom ,, Za nejhezčí kroniku „ a ten 
jsme v letošním roce získali my.
                                                                                /za SDH Dobrovolná Miluše/
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Z činnosti spolků v Rozsochateci - 1. pol.

Kácení máje v Rozsochatci

Poslední květnová sobota byla bohužel deštivá a proto se v Rozsochatci Kácela máj 
netradičně. Začátek akce byl ve 14.00, kdy se všichni sešli v sále obecního domu. 
Místní ochotníci „Za minutu dvanáct“ sehráli několik scének s bábou, dědkem, haj-
ným a soudcem, zapojila se i omladina při příběhu nazvaném:“Bába s dědkem 
vzpomínají“. 

Ani o symbolické kácení májky a její vydražení diváci nepřišli, skácena byla zmen-
šená májka z břízy a vydražena ta opravdová na fotografii a výherce na ni obdržel 
i certifikát. Následovala volná zábava, kdy k tanci i poslechu hrála část kapely Alfa 
Úsobí. Lidé se v Rozsochatci chtějí bavit, proto je neodradilo ani špatné počasí a 
sešli se v hojném počtu, prožít zajímavé odpoledne, které jim připravilo obecní za-
stupitelstvo a spolky z Rozsochatce. 

Večer pak pokračoval program rockovou zábavou pořádanou SDH v Rozsochatci, při 
které hrála skupina S.A.M. z Třeště.
                                                                                              /Lenka Hyršová/

14. 6. 2009 Dětská soutěž v požárním útoku Vepříkov

V neděli 14. června se mladší a starší družstvo mladých hasičů zúčastnilo 4. ročníku 
dětské soutěže v požárním útoku ve Vepříkově.  Mladší  družstvo  se  umístilo  na  
2. místě z 10 zúčastněných družstev. Vyhráli pohár, každý dostal medaili za umís-
tění a pro celé družstvo tašku s různými cenami.

Staršímu družstvu se nepovedlo sání, a tak skončilo na 13. místě.
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Z činnosti spolků v Rozsochateci - 1. pol.

20. 6. 2009 Okresní kolo Havl. Brod

V sobotu 20. června 2009 se v Havlíčkově Brodě na hasičském stadionu Dukla 
konalo okresní kolo v požárním sportu, kterého se z naší organizace zúčastnilo 
družstvo žen, protože vyhrálo okrskovou soutěž. Celkem zde soutěžilo 8 družstev 
z celého okresu.

Naše družstvo žen se po sečtení časů z požárního útoku, štafety 4x 100 m s překáž-
kami a běhu na 100 m s překážkami umístilo na vynikajícím 2. místě. 
V běhu na 100 m s překážkami - jednotlivci se Fousková Kateřina umístila na 3. 
místě z 39 zúčastněných žen. 

Členové naší organizace pracovali jako technická četa, tzn., že organizačně zajišťo-
vali průběh soutěže a další členové (i nečlenové) se postarali o občerstvení všech 
soutěžících i diváků.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se postarali o zdárný průběh soutěže a o výbor-
nou reprezentaci naší organizace v rámci našeho okresu.
                                                                             /Pazderka Karel starosta SDH/

TJ Sokol Rozsochatec

Tato sezóna byla pro všechny naše  fotbalové  týmy  úspěšná. Žáci skončili loni na 
7. místě a letos jsou na 5. místě. Rozsochatec B skončil loňskou sezonu na posled-
ním místě a letos se posunul na 8. místo. 

Rozsochatec A skončil minulou sezonu na 4. místě, tento rok se umístil na 2. místě  
se ztrátou 3 bodů na první Jeřišno. Rozhodující zápas se hrál 21.6.09 od 16.30 hod 
na domácím hřišti proti Jeřišnu. Zápas odřídili tři rozhodčí. Na obou stranách byly 
šance vstřelit branku, bohužel se to nikomu nepodařilo a utkání skončilo nerozhod-
ně 0:0. Po odpískání konce zápasu se začali radovat hosté, kteří měli jasný postup 
do okresu. 

Domácí hráči po poděkování fanouškům čekali na výsledky z I.B třídy. Ty se  do-
zvěděly do půl hodiny a potom už bylo jasné, že postupuje i oddíl z druhého místa. 
Oslava začala. V TJ Sokolu Rozsochatec je to první postup do okresu za celé jeho 
existence. Na jaře mužstvo v Rebel lize ani jednou neprohrálo, pouze čtyřikrát re-
mizovalo. Je to velký úspěch. 

Tímto bych chtěl všem hráčům jak z A týmu, tak i z B týmu poblahopřát k postupu. 
Dále žákům patří blahopřání za dobře odehranou sezonu.Také všichni členové so-
kola  a fanoušci si zaslouží poděkováni za odvedenou práci na hřišti a podporu při 
zápasech. 

Zvu všechny na fotbal Hokejisté – Fotbalisté který se hraje 5.7.09 od 16 hodin. 
Před tímto utkáním se hraje předzápas od 14.30 hod Mamči, děvčata – Žáci.   
                                                                        
                                                                           /Svoboda Dušan předseda oddílu/
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Z činnosti spolků v Rozsochateci - 1. pol.

20. 6. 2009 - Okresní kolo v požárním sportu Havl. Brod
Jelenová E., Fialová B., Eisenvortová M., Pelikánová P., Hornová J.,Šrámková V., Svobodová M., 

Fousková K., Havelková M. a trenér  Doležán P.

Fousek P.,  Pleskač I., Dundáček P.,  Vorreiter P., Jelínek K., Dočkal M., Provazník P., Bílek Z., 
Venc P., Mišta J., Dundáček D., Fiala J., Plodík L., Štěpán P., Peňáz K.



15

Připravované akce

05. 07. O9 - 

29. 08. 09 - 

12. 09. 09 - 

19. 09. O9 - 

19.  09. 09 - 

24. 10. 09 - 

08. 11. 09 - 

14. 11.09 - 

20. 11. 09 - 

05. 12. 09 - 

 
05. 12. 09 - 

Fotbalový zápas Hokejisté - Fotbalisté od 16.00 hod
předzápas Dívky a mamky - Žáci od 14.30 hod
pořádá Sokol Rozsochatec na fotbalovém hřišti

Rozloučení s prázdninami - sportovní odpoledne pro děti
pořádá ČSŽ

Soutěž v požárním útoku dětí, žen a mužů ,, O pohár starosty obce“
pořádá SDH Rozsochatec na fotbalovém hřišti

Taneční zábava - hraje skupina VOSA ROCK
pořádá SDH Rozsochatec v sále Obecního domu

Zájezd na Kunštátský jarmark
pořádá ČSŽ pro své členky

Zájezd na prodejní trhy do Polska
Zájezd na divadelní představeni pro děti - datum bude upřesněn
pořádá ČSŽ  

Prezentace a prodejní výstava Mýdlárny RUBENS
pořádá ČSŽ v přísálí Obecního domu

Prodejní výstava keramiky p. Lenky Sedlákové
pořádá ČSŽ v přísálí Obecního domu

Divadelní představení v Horáckém divadle v Jihlavě 
,,Kdyby tisíc klarinetů“
Přihlášky se budou přijímat od 1.10. v kanceláři obecního úřadu.

Mikulášská nadílka v MŠ a po obci
pořádá ČSŽ
 
Taneční zábava - hraje skupina TITAN
pořádá SDH Rozsochatec v sále Obecního domu
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Obecní úřad Rozsochatec

Své dotazy a náměty  do dalšího čísla občasníku 2/2009 můžete předávat v kanceláři obec-
ního úřadu, do schránky,  která je umístěna na budově obecního úřadu nebo e-mailem 

obec@rozsochatec.cz do 
30. října  2009. Vítané budou i příspěvky Vás občanů - ať jednotlivců, nebo místních orga-

nizací, které v naší obci působí.

Těšíme se na Vaše příspěvky a přejeme Vám dobré zprávy v roce 2009.

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


