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Jubilanti

V období od 01.04. 2010 do 30. 9. 2010 se dožívají významného životního jubilea:

Halák Jaroslav                                 
Dobiáš Antonín                                  
Doležal Jaroslav     
Vágner Vladimír                              
Polívka Václav
Fialová Marie                                                  

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

Noví občánci

Mutl Lukáš                                 
Kubátová Ester                                  
Křivská Kateřina     
Polanský Daniel                                                                           

Srdečně blahopřejeme a přejeme rodičům, aby jim jejich děťátko přineslo hodně lásky,  
pohody, smíchu a něhy.
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Informace o využití systému CzechPOINT 

V minulém roce bylo v naší obci otevřeno kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Cílem 
projektu je usnadnit občanům vyřizování některých agend státní správy, které potřebují jak 
občané, tak i podnikatelé v běžném životě. Zájem veřejnosti je především o výpis z Rejstříku 
trestů, výpis z Katastru nemovitostí, Obchodního a Živnostenského rejstříku. Na kontaktním 
místě si řidiči mohou požádat i o výpis bodového hodnocení osoby z centrálního registru 
řidičů.

Zastupitelstvo naší obce schválilo na svém zasedání dne 24.5.2010 nový ceník za výše uvede-
né služby, který bude platný od 1. 7. 2010.

Ceník služeb CzechPoint:

Ověřený výstup 
z informačního systému                                                                                                                  Úhrada

Katastr nemovitostí   výstup obsahuje pouze 1 stranu 
  výstup obsahuje více stran
         za první stránku
         za každou další započatou stránku  
                              

100,00 Kč

75,00 Kč
25,00 Kč

Obchodní rejstřík      výstup obsahuje pouze 1 stranu 
  výstup obsahuje více stran
         za první stránku
         za každou další započatou stránku 
                               

100,00 Kč

75,00 Kč
25,00 Kč

Živnostenský rejstřík    za první stránku
  za každou další započatou stránku
                                

25,00 Kč
25,00 Kč

Rejstřík trestů              za výpis
                                                                                     

50,00 Kč

Výpis bodového hodnocení
osoby z centrálního registru 
řidičů

  za každou další započatou stránku                                25,00 Kč
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Vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly jako voda a blíží se konec našeho volebního období. Bylo by jistě vhodné zrekapitu-
lovat co se nám povedlo a kde jsou ještě rezervy…. 

Když  jsme  nastupovali  do  funkce věděli  jsme, že obec hospodaří s úvěrem ve výši  
4 500 000 Kč, a proto nám bylo jasné, že vymýšlet  rozsáhlé  projekty a prohloubit zadlužení není  
ta správná cesta. Rozhodli jsme se především zaměřit na přípravu parcel pro bytovou výstavbu, zkva-
litnění služeb, obnovu kulturních a společenských tradic, opravu stávající vybavenosti atd. 

Naším cílem bylo  získávání grantů a dotací, které jsme využili  k opravám a modernizaci  obecního 
majetku, stačí jen připomenout výměnu oken a dveří v budovách ZŠ a MŠ, modernizaci školní kuchy-
ně (proinvestováno cca 280 000 Kč) výměna plotu kolem zahrady MŠ a oprava zahradního vybavení, 
plynofikace MŠ. Museli jsme dokončit některé stavební nedodělky na budově Obecního domu, pře-
devším ve sklepních prostorách, ale například i výměnu dveří, položení zátěžového koberce na jevišti 
a čistících zón, dokončení úprav sálu a jeho vybavení nábytkem. S pomocí spolků  bylo vybudováno 
peklo a bar v přísálí. Také zateplení stropů, plynofikace a výměna oken v budově obecního úřadu byla 
realizována z dotací programu obnovy venkova. Víme, že nám ještě mnoho práce zbývá např. dokon-
čení bezdrátového místního rozhlasu po celé obci. V prvním roce jsme  získali dotaci, ta však pokryla 
pouze malou část opravy MR, tzn. místní část Jahodov a kousek Rozsochatce.  Pyšní jsme na fotbalové 
hřiště, víme, že za jeho upraveným terénem, přestavěným interiérem kabin a venkovním zastřešením 
je mnoho hodin dobrovolnické práce. I to byl jeden z našich cílů podporovat sportovní vyžití nejen 
v TJ Sokol Rozsochatec, ale i  SDH Rozsochatec.  Pokud to není možné tučnými finančními injekcemi, 
tak alespoň zakoupením malotraktoru, který slouží k údržbě celé veřejné zeleně v obci, ale i finanční 
půjčkou. Také čekárny  doznaly zásadních oprav. V současné době pracujeme na papírové přípra-
vě zasíťování pozemků pro rod. domky. Vlastní realizace musela být z finančních důvodu posunuta,  
ale věříme, že to nebude na dlouho. 

Těší nás, že se podařilo rozšířit nabídku služeb v obci o služby kadeřnice, masérky 
 a kosmetičky. 

Snažili jsme se občanům nabídnout i bohatší kulturní a sportovní vyžití, sice ve skromných podmín-
kách, ale s velkým nadšením. Připomínáme např. jarmark, oslavy 725. let od první písemné zmínky  
o obci, každoroční stavění a kácení máje, besedy a setkání se ženami, sportovní a hasičské turnaje pro 
děti a dospělé, návštěvy divadelních představení a akce pro celou rodinu, jako bylo Perníkové králov-
ství, Jablkobraní, vánoční koncerty atd. Překvapila nás  i hojná účast občanů v soutěži „Rozsochatec 
ve fotografii“.Obnovena byla poutní slavnost u sochy Sv. Jana Nepomuckého. Pravidelně vítáme nově 
narozené občánky do života a navštěvujeme jubilanty. 

Všechny tyto aktivity bylo možné zrealizovat jen proto, že funguje vzájemná pomoc 
a spolupráce mezi občany a místními spolky (TJ Sokol Rozsochatec, SDH Rozsochatec  
a ČSŽ Rozsochatec), protože bez nadšení ,elánu, ale také spousty hodin strávených na pří-
pravách těchto akcí by to  nešlo a za to patří všem naše vřelé díky.  Myslíme si, že právě  
o tom to je, co si totiž v obci neuděláme sami, to mít nebudeme.  Když totiž budeme jenom křičet,  
že na  to či ono nemáme, tak to sice  bude pravda, ale lépe je radovat se i z mála. 
Je jen na Vás , jak naši práci zhodnotíte a zda jsme pracovali dobře a nebo špatně.
  
Závěrem nám dovolte, abychom Vám předložili alespoň stručný finanční přehled volebního období 
2006-2010. Když jsme zahájili naši práci byl stav na běžném účtu obce 520 470,76 Kč a úvěr na pře-
stavbu Obecního domu č.p. 19 ve výši 4 500 000,00 Kč. K poslednímu srpnu letošního roku činí stav 
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běžného účtu 1 311 636,96 Kč a nesplacený úvěr je  3 187 500,00 Kč. Do konce roku předpokládáme, 
že se objem finančních prostředků na běžném účtě zvýší cca o 400,00 tis. Kč, protože nám budou vy-
placeny dotace na akce, které jsme uskutečnili v letošním roce. 

 starosta obce Václav Havelka

Přehled dotací a grantů za celé volební období
  
ROK 2007 

Fond Vysočiny-Grantový program „Rozvoj Vesnice“ – výstavba bezdráto-
vého rozhlasu včetně ústředny v Jahodově 

• Celkové náklady: 159 412,50 Kč 
• Fond Vysočiny : 79 671,00 Kč 
• Obecní rozpočet : 79 671,00 Kč 

Program rozvoje venkova – Stavební úpravy obecního domu č.p. 19  
dokončení omítek a stavebních prací 

• Celkové náklady : 1 000 000,00 Kč 
• Výše dotace : 119 000,00 Kč 
• Obecní rozpočet : 881 000,00 Kč 
  
ROK 2008 

Program obnovy venkova – změna vytápění budovy MŠ 

• Celkové náklady : 333 261,00 Kč 
• Výše dotace : 116 000,00 Kč 
• Obecní rozpočet : 217 261,00 Kč 

Kraj Vysočina – Dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích 
Kraje Vysočina 

• Výše dotace: 4 480,00 Kč 

 Kraj Vysočina – zabezpečení akceschopnosti SDH Rozsochatec 

• Celkové náklady : 1083,00 Kč 
• Kraj Vysočina : 1025,00 Kč 
• Obecní rozpočet : 58,00 Kč 

Kraj Vysočina  - Dotace na návrh územního plánu obce Rozsochatec 

• Celkové náklady: 178 500,00 Kč 
• Kraj Vysočina: 112 500,00 Kč 
• Obecní rozpočet: 66 000,00 Kč 
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Kraj Vysočina – dotace na pasport místních komunikací 

• Celkové náklady: 15 000,00 Kč 
• Kraj Vysočina: 7 500,00 Kč 
• Obecní rozpočet: 7 500,00 Kč 

Kraj Vysočina – dotace na podporu tradičních společenských a kulturních 
aktivit kraje Vysočina „Oslavy 725 let od první písemné zmínky o obci“ 

• Celkové náklady: 50 881,00 Kč, 
• Kraj Vysočina : 21 881,00 Kč 
• Z obecního rozpočtu a od sponzorů : 29 881,00 Kč 
  
ROK 2009 

Program obnovy venkova – výměna oken v budově obecního úřadu  
a zateplení stropů 

• Celkové náklady: 339 745,90 Kč 
• Výše dotace: 134 000,00 Kč 
• Obecní rozpočet : 205 745,90 Kč 

Kraj Vysočina – Dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích 
Kraje Vysočina 

• Výše dotace: 4 480,00 Kč 

CZECH POINT 

• Celkové náklady 93 927,00 Kč 
• Výše dotace EÚ: 74 035,00 Kč 
• Obecní rozpočet: 14 090,00 Kč 
ROK 2010 

Program obnovy venkova – výměna oken a dveří v ZŠ a MŠ 

• Celkové náklady: 280 000,00 Kč 
• Výše dotace: 111 000,00 Kč 
• Obecní rozpočet: 169 000,00 Kč 

ČSOB a Pošt.spořitelna,Nadace VIA – oprava poškozené sochy  
sv. Jana Nepomuckého 

• Celkové náklady 98 500,00 Kč 
• Grant: 49 250,00 Kč 
• Obecní rozpočet: 49250,00 Kč 
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Fond Vysočiny – projekt „ Naše školka“ – výměna sporáku 

• Celkové náklady: 172 000,00 Kč
• Podpora z FV : 86 000,00 Kč 
• Obecní rozpočet: 86 000,00 Kč 

Kraj Vysočina – Dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích 
Kraje Vysočina 

• Výše dotace: 4 480,00 Kč 
  

Prezentace do soutěže Vesnice roku 2010

Obec Rozsochatec se opět v letošním roce účastnila soutěže Vesnice roku 2010. Konku-
rence byla veliká, protože se do krajského kola v Kraji Vysočina přihlásilo 35 obcí. Hodnotí-
cí komise navštívila obec 25.5.2010 v dopoledních hodinách. Nejprve se vzájemně sezná-
mili s představiteli obce, kteří prezentací komisi pak provázeli. Vše zaznamenávali i mladí 
reportéři z občasníku Soptík, který v obci vydávají mladí hasiči. Zpovídali nejen účastníky prezentace, 
ale i spoluobčany. 

Následovala krátká prohlídka obce a potom se všichni přesunuli do sálu obecního domu, 
kde byla nachystaná výstava o dění v obci, provázená videoprojekcí. Připraveno bylo i občer-
stvení a drobné dárečky vyrobené dětmi z místní mateřské školy. Zdálo se, že čas vymeze-
ný pro obec Rozsochatec rychle vypršel a komise se musela přesunout do další soutěžící obce.  
S napětím jsme čekali zda návštěva v Rozsochatci byla pro zúčastněné zajímavá a jestli některá z ob-
lastí života v obci bude i oceněna. Bohužel, naše obec v letošním ročníku soutěže Vesnice roku žádné 
ocenění neobdržela, titul Vesnice Vysočiny 2010 získala obec Vír z okresu Žďár nad Sázavou.

Přesto zastupitelé obce děkují všem občanům, kteří pomáhali s přípravami na prezentaci  
i s úpravami obce. Dík patří  též mladým reportérům, kteří si počínali velmi dobře při vedení rozhovorů 
a natáčení videa. Snad tento neúspěch nikoho z jmenovaných neodradí od snahy zabodovat v někte-
rém z dalších ročníků soutěže, kdy se na nás možná štěstí usměje.

Lenka Hyršová
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Dětský den na konec školního roku

Obecní zastupitelstvo se ZO ČSŽ, SDH a TJ Sokol v Rozsochatci přichystali pro děti v neděli  
27. 6. 2010  odpoledne dětský den pro malé i velké školáky a předškoláky. 

Na úvod si děti mohly prohlédnout hasičskou techniku, slaňování z plošiny, nejmenší hasiči před-
vedli i požární útok, který pilně cvičí na soutěže. Následoval seskok parašutistů na fotbalové hřiště. 
Po zajímavém zahájení se již děti mohly věnovat různým soutěžím jako chození na chůdách, běhu  
v holinách pohádkového kocoura , stříkání džberovou stříkačkou, menší děti lovily rybičky v bazénku, 
skládaly puzzle či kostky, závodily v jízdě s kotoučky.

Počasí přálo, a tak se všem odpoledne líbilo a soutěžící si odnášeli pěkné ceny a sladkosti, všichni též 
dostali pitíčka. Bylo zajištěno i další občerstvení.

Lenka Hyršová

Škola začíná

První den školního roku 2010/2011 se okolo půl 8. hod. začali scházet do místní malotřídky první ne-
dočkaví školáčci. Vyučování zahájila paní ředitelka Lenka Mudrochová v 8 hodin zazvoněním ručním 
zvonkem. Pro tento rok zde mezi sebou přivítali do první třídy osm prvňáčků, tři dívky a pět chlapců. 
Je to nejvyšší počet za několik posledních let. Paní ředitelka přivítala i novou posilu učitelského sboru 
paní Mgr.Evu Blahušovou. 

Vystřídala na zdejší základní škole dvě paní učitelky, které na konci školního roku přešly na jiné půso-
biště. Uvítání patřilo i ostatním žákům, rodičům, kronikářce obce, vzpomínala i na prázdniny a žáky, 
kteří ukončili pátý ročník a odešli na ZŠ do Chotěboře nebo Havlíčkova Brodu. Zdůraznila též štěstí,  
že se našemu regionu vyhnuly letošní velké povodně, které postihly zejména severní část republi-
ky. Při té příležitosti poděkovala paní ředitelka i místnímu sboru dobrovolných hasičů, jehož členové 
mezi sebou vybrali finanční dar pro postiženou obec Chrastavu.

Každého prvňáčka přivítaly paní učitelky osobně, předáním pamětního listu, knihy a psacích potřeb. 
Všichni žáci dostali pamlsek na oslazení prvního dne ve škole. Společně si zazpívali několik písniček, 
při kterých prvňáčci se zaujetím sledovali své starší kamarády. Pak následovala krátká třídní schůzka 
pro rodiče prvňáčků. Děti se zatím pustily ve druhé třídě do společenských her. První letošní školní 
ráno se pěkně vydařilo, dokonce i po deštích opět svítilo sluníčko a zpříjemnilo tento slavnostní den.

Lenka Hyršová 
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Žáci TJ SOKOL Rozsochatec 2009/2010

V loňské sezóně ukázali žáci všem svým fanouškům, jak se má hrát fotbal a příkladně bojovat ve chví-
lích, kdy o něco jde. Dokázali poctivě a v hojném počtu trénovat a každý zápas odmakat na sto pro-
cent. Celou sezónu se dívali z druhého místa na vedoucí Humpolec a nechali za sebou mužstva Lípy, 
Ledče n. S., Tisu, Leštiny, Věžnice, Šlapánova, Kožlí a České Bělé, kterým nenechali ani bod a všechny 
poráželi.

Výsledek poctivé práce se dostavil na konci sezóny, kdy zaváhal i Humpolec a naše parta se dostala 
na první místo a vyhrála OKRESNÍ PŘEBOR skupiny B, a tím dosáhla historického úspěchu pro náš od-
díl. Pochvalu zaslouží každý z nich. Jmenovitě brankář A. Bílek, obránci Z. Šulista, D. Pelikán, V. Brož,  
J. Cakl, I. Dočkalová, záložníci J. Jindra, R. Fiala, M. Siebenbűrger, J. Cudlín, útočníci O. Holoubek, J. Bílek,  
D. Kopecký, P. Tříska, J. Šulista, Š. Blažek.

Pověstnou třešničkou na dortu bylo vítězství v 9. ročníku žákovského turnaje v Rozsochatci a vítězství 
na turnaji v České Bělé. Nezbývá než jim poděkovat a popřát další úspěchy.

Trenéři Zdeněk Bílek, Jan Novák, Michal Dočkal

23. 8. 2010 Peněžní sbírka na povodně

Na srpnové členské schůzi jsem navrhl ostatním členům, že by náš sbor mohl uspořádat mezi členy 
peněžní sbírku pro občany, kteří byli postiženi posledními povodněmi. Přítomní členové můj návrh 
odsouhlasili. Společně s velitelem jsme obešli všechny členy SDH Rozsochatec.
Celkem bylo vybráno 20 700 Kč od členů sboru a od dvou nečlenů, kteří také přispěli. Náš sbor k vy-
brané částce přispěl 5000 Kč.

Protože jsme chtěli, aby naši sbírku dostala konkrétní rodina, tak jsem se spojil s velitelem SDH  
v Chrastavě. Ten nám po dohodě s městským úřadem pomohl vybrat rodinu Novákových, která má 
dvě malé děti narozené v roce 2006 a 2010.

Této rodině jsme společně s velitelem sboru Michalem Dobrovolným peněžní dar v částce  
25 700 Kč předali v zalepené nádobě tak, jak byl vybrán. Rodina nyní žije v náhradním ubytování, pro-
tože jejich dům je zcela neobyvatelný.

Děkuji všem členům a dvěma nečlenům, kteří poskytli peněžní dar. Jsem rád, že jim není  
neštěstí druhých lhostejné.

starosta SDH Pazderka Karel ml.

28. 8. 2010 Nohejbalový turnaj

Naši obec úspěšně reprezentoval tříčlenný tým nohejbalistů ve složení Josef Vágner,  
Petr Dundáček a  Roman Čelanský. 

V nohejbalovém turnaji, který se konal   28. 8. 2010 ve Ždírci, tento tým skončil na 2. místě  
z 11 zúčastněných bez rozdílu věku. Blahopřejeme!
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11. 9. 2010 Soutěž o pohár starosty obce

V Rozsochatci se soutěžilo o pohár starosty obce. Stalo se již tradicí, že náš Sbor dobrovol-
ných hasičů v Rozsochatci pořádá v měsíci září soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce.  

Letos to byl již IV. ročník. Za krásného, slunečného počasí si v sobotu 11. září 2010 přijela zasoutě-
žit družstva mladých hasičů, žen a mužů z celého okolí naší obce. Soutěžilo se na fotbalovém hřišti  
TJ Sokola Rozsochatec. S touto organizací má náš sbor výbornou spolupráci. 

První tři místa ve všech kategoriích byla odměněna pohárem starosty obce. Poháry předal starosta 
obce pan Havelka spolu se starostou sboru panem Pazderkou. 

Všechna družstva mladých hasičů si vysoutěžila tašku plnou odměn.

Umístění

mladí hasiči

1. místo Pohled
2. místo Kojetín A
3. místo Rozsochatec A

Ženy

1. místo Dolní Krupá A
2. místo Čachotín
3. místo Příjemky

Muži

1. místo Kojetín A
2. místo Dobkov
3. místo Kojetín B
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TJ SOKOL ROZSOCHATEC

TJ Sokol Rozsochatec tento rok slaví 60. výročí založení. K založení Sokola došlo přesně  
26. října 1950. Přítomno bylo asi 34 zakládajících členů, z toho bylo 6 žen. V tu dobu byl zvolen první 
zakládající výbor.

• Stehno Karel                                předseda
• Zvolánek Ladislav                      místopředseda
• Hrdina Bohumil                           jednatel
• Šemík František                           náčelník
• Fialová Růžena                             náčelnice
• Straka Bedřich                              vzdělavatel
• Mach Zdeněk                                hospodář
• Zadina Jan a Straka Bedřich     revizoři

 Na začátku se hrál hlavně hokej, který se hrál už před založením. Začalo se postupně upravovat  hoke-
jové hřiště, odpracovalo se na něm mnoho hodin. Přes léto se používalo troto hřiště na tenis a hlavně 
volejbal. Hokej se zde hraje ještě teď, ale už jen pod názvem TJ Sokol Rozsochatec. Jinak si náklady 
hráči hradí sami a mají sponzora.

Fotbalové hřiště se začalo poupravovat asi dříve než v 60. letech. V kronice je první zmínka o fotbale 
v roce 1960, kdy se hrával fotbal 2-3 zápasy za rok a to pouze přátelské. V roce 1961 bylo hřiště již 
upraveno a začalo se uvažovat o založení fotbalového mužstva v Rozsochatci. Mužstvo bylo založe-
no v roce 1963, kdy se začala hrát III. třída v našem okrese. V roce 1971 bylo založeno první žákovské 
mužstvo.

V roce 1980 byla dostavěna nová zděná fotbalová kabina v hodnotě 150 000 Kčs a dva roky  
na to se upravovalo a zvětšovalo fotbalové hřiště. 

V letošním roce 2010  se kabina po 30 letech opět upravovala. Bylo zažádáno o dotaci přes Krá-
lovskou stezku. Dotace tvoří 300 000 Kč. Kabina se nepředělávala celá, pouze se vyměnila okna 
a  nové vchodové dveře. Hlavní práce byla ve sprchách a WC. Tady se to předělávalo celé od pod-
lahy. Vše se dávalo nové a celá část se obkládala. Dále byly postaveny záchody i pro diváky.  
Nakonec se dávaly nové okapy a část střech na staré kabině a střídačkách.  Celá tato akce stála  
380 000 Kč. 

Další část se podařila udělat svépomocně s členy Sokola. Jedná se o přístřešek u fotbalové kabiny, 
který se plánoval mnoho let. Pomohla nám Obec Rozsochatec, hasiči a nejmenovaný sponzor. Tato 
akce stala 80 000 Kč.

Tímto bych chtěl poděkovat všem předsedům, kteří stáli v čele Sokola dále všem členům i nečlenům, 
kteří to s nimi táhli. Bez nich by tohle tady nebylo. Potom bych poděkoval všem dnešním členům  
Sokola, kteří tady vedou fotbal, starají se a udrží hřiště. Dále děkuji všem sponzorům,  
SDH Rozsochatec, Svazu žen a hlavně Obci Rozsochatec a všem zastupitelům, kteří Sokolu pomohli.
                                                                                       
                                                                                                                předseda TJ SOKOL ROZSOCHATEC SVOBODA DUŠAN
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

60. výročí založení TJ SOKOL Rozsochatec

Mladí hasiči - třetí místo

Tým nohejbalistů ve složení Josef Vágner, Petr Dundáček a  Roman Čelanský
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Připravované akce

Připravované akce

9. 10. Taneční zábava
hraje skupina Mogul v sále Obecního domu - pořádá SDH Rozsochatec

16. 10. 2010 Hubertova jízda 
začátek v11.00 hodin,  dvůr statku LESOLG

23. 10. Výlet do Polska
přihlásit se můžete na obecním úřadě

23. 10. Taneční zábava
hraje skupina AIRBACK v sále Obecního domu - pořádá TJ SOKOL

30. 10. Řemeslnický jarmark 
od 14.00 hod v sále Obecního domu - pořádá ČSŽ

6. 11. Taneční zábava
hraje skupina Vosa rock v sále Obecního domu - pořádá SDH

13. 11. Mýdlárna Rubens 
prezentace firmy s prodejem výrobků
od 14.00 hod v zasedací místnosti OÚ - pořádá ČSŽ

13. 11.Posezení s Budvarkou 
od 16.00 hod v sále Obecního domu
pořádá SDH, vstupenky je možno objednat předem u p. Pazderky - tel.č. 725 508 258
cena vstupenky je 50,- Kč

5. 12. Mikulášská nadílka v obci
pořádá ČSŽ

17. 12. Betlémská hvězda
divadelní představení v Horáckém divadle v Jihlavě - pořádá ČSŽ
přihlášky u p. Jelenové - tel.  - 739 059 257

Akce na zahájení adventu - bude pořádat OÚ se složkami v obci - datum konání bude upřesněno na 
plakátech
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Obecní úřad Rozsochatec

Své dotazy a náměty  do dalšího čísla občasníku 1/2011 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 2010 a 2011.

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


