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Jubilanti
V období od 01.04. 2011 do 31.12.2011 se dožívají významného životního jubilea:

Šemíková Anastázie                 
Svobodová Stanislava              
Polívka Jan                                   
Vágnerová Marie                       
Havelka Václav                            
Pešoutová Ludmila                   
Haláková Jiřina                           
Fiala Otakar                                  
Sedlmajerová Milada              
Dočkalová Božena                    
Koubek Václav                            
Fousková Marie                         
Pešout Václav                            
Blažek Josef                                
Fialová Bohumila                      
Dočkalová Marie                                            

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

Noví občánci v II. a III. čtvrtletí 2011
Dobrovolná Vendula     
Jeřábek Matyáš  
                                                                           
Srdečně blahopřejeme a přejeme rodičům, aby jim jejich děťátko přineslo hodně lásky,  
pohody, smíchu a něhy.
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Úspěšná reprezentace v soutěži Vesnice roku 2011
      Obec Rozsochatec není v této soutěži nováčkem, krajského kola soutěže o titul Vesnice roku se zú-
častnila již pátým rokem. V roce 2008 získala diplom za vzorné vedení obecní kroniky a v letošním roce 
dokonce dosáhla na ocenění Bílá stuha, které je udělováno za činnost mládeže. Letošního ročníku  
se účastnily čtyři obce z okresu Havlíčkův Brod, ocenění však tentokrát získal pouze Rozsochatec.

      Hodnotící komise navštívila obec 13. června v odpoledních hodinách. Nejprve se zastavila v bu-
dově obecního úřadu v  místní knihovně,v  kadeřnictví a u masérky paní Ivany Novákové, následo-
vala krátká vycházka po hrázi rybníka okolo nově opravené sochy sv. Jana Nepomuckého, dále ko-
lem nově budovaného rozcestníku, kde bude jedna ze zastávek nové turistické stezky přicházející od  
Čachotína. V obecním domě pak byla přichystána prezentace obce s videoprojekcí a pohoštěním, kte-
ré přichystaly místní ženy a mladý cukrář. Část pohoštění byla dle receptů ze soutěže v pečení, která  
v Rozsochatci proběhla během adventní akce v prosinci 2010. Na závěr obdržela hodnotící komise 
malé upomínkové dárečky, které vyrobily rozsochatecké děti.

      Všichni, kteří se podíleli na prezentaci obce, netrpělivě očekávali zveřejnění výsledků. Bílá stuha  
způsobila v obci velkou radost. Ocenění převzali obecní zastupitelé z rukou hejtmana kraje Vysočina 
Jiřího Běhounka při slavnostním vyhlašování výsledků v obci Domamil, která v letošním roce získala 
titul Vesnice kraje Vysočina 2011.
                                                                                                                                                                    /Lenka Hyršová/

Projekt spolupráce – Cesty poznání
       Na počátku září byl schválen projekt spolupráce – Cesta poznání.Realizací tohoto projektu vznik-
ne naučná stezka o délce cca 100 km ( v našem regionu se jedná o 39 km), která propojí Habersko, 
Humpolecko a podhůří Železných hor. Vzniknou zde naučná a odpočinková místa (naučné tabule, 
směrové tabule, mapové podklady) pro průchod či průjezd naučnou stezkou. V naší obci bude umís-
těna naučná tabule vedle MŠ na hrázi rybníka, směrová tabule, odpočívadlo za zahradou mateřské 
školy, kde bude umístěna lavička stolek a  prolézačky pro děti. K dispozici budou pro občany mapy a 
informační brožury. 

      Obracíme se  na veřejnost a prosíme o podněty a nápady, co by kdo rád  viděl na naučné tabuli  
a  směrových tabulích ( na co by bylo vhodné upozornit, čím se pochlubit). Tyto podklady musíme 
shromáždit do konce roku,  aby během jara mohla být zahájena realizace. Ukončení projektu a slav-
nostní  otevření proběhne 14.09.2012.

Stočné v r. 2011
      V pondělí 31.10.2011 jsme zahájili vybírání stočného. Cena za l m3 je 1,00 Kč. Poplatek můžete 
uhradit  v hotovosti v kanceláři obecního úřadu , nebo bezhotovostně na účet č. 209469707/0300. Při 
bezhotovostní platbě je potřeba uvést variabilní symbol, který si vyžádáte v kanceláři obecního úřa-
du. Žádost o přidělení VS můžete zaslat i e-mailem (obec@rozsochatec.cz). Stočné musí být uhrazeno  
do 20.12.2011.
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Adopce na dálku
      Jak už jsme se v občasníku zmiňovali, má naše obec od roku 2005 adoptovanou indickou dívku 
Sekar Malini (nar. 08.01.1993), nyní již studentku střední školy. Pravidelně si s ní dopisují děti ze zá-
kladní školy pod vedením paní učitelky Jany Krédlové. Ve svém posledním dopise nám popsala život 
ve škole, kterou díky našemu příspěvku může navštěvovat, poděkování připojil i ředitel ústavu Fr. X.D. 
Selvaraj. Připravili jsme pro vás krátký výtah z jejich dopisu:
„Ústav sv. Josefa byl založen v roce 1854 francouzskými jezuity.Začal původně fungovat jako domov 
pro sirotky. Vesnice, která vyrostla kolem tohoto místa, má jméno podle toho – Adaikalapurm, což 
znamená „místo záchrany, útočiště.“

      V roce 1923 sirotčinec přechází pod nově vytvořenou diecézi Tuticorin.Stává se rozsáhlým kom-
plexem milosrdných domů s různými školami a praktickými centry.Co je důležité-stává se zastřešující 
charitativní organizací v jižní polovině státu Tamilnadu v jižní Indii.Zahrnuje to přes 1200 osob a za-
městnává přibližně 75 lidí v placených a dobrovolných pozicích. Creche-domek pro chlapce a dívky, 
ošetřovna,milosrdné domy,domy pro přestárlé ženy, mentálně postižené a nemocné, chráněné do-
movy pro svobodné matky a domov pro staré muže, to jsou oblasti působnosti.

      Dovolte mi touto cestou poděkovat Vám velmi srdečně za Vaši obrovskou pomoc našim dětem.Vaše 
laskavost a obětavá pomoc je velkým krokem při formování budoucnosti těchto dětí. Abych Vám přiblí-
žil tuto situaci – v  posledních několika letech pomoc z České charity v Praze přichází k 236 studentům  
v našem ústavu. Děti, kterým pomáháte, mají placené veškeré vzdělání a ve škole dostávají dvoje 
školní oblečení, dvoje nové šaty(jedny v červnu na začátku školního roku a další před Vánocemi)Celý 
rok dostávají stravu, každý měsíc mají nejméně jednu oslavu se speciálním jídlem a pohoštěním. Dále 
se děti účastní každoročních sportovních akcí a školních oslav. Každý rok je bereme ještě navíc na 
jednodenní piknik.Jakmile se děti seznámí se svým sponzorem, píší první děkovný dopis, potom po 
Vánocích a v novém roce píší další dopisy. Když dostanou dopis od svých sponzorů, píší jim i mezitím. 
Veškeré tyto dobročinnosti vyjadřují zvláštní a úpěnlivou prosbu, aby Vám nebe žehnalo nyní a na-
vždy.“

      Z rozpočtu naší obce přispíváme částkou 6 000,00 Kč, což představuje 11,42 Kč ročně za každého 
našeho občana.

Nemocnice LEDEČ - HÁJ
Léčebna dlouhodobě nemocných: 
• má tři oddělení s celkem 88 lůžky ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, z nichž část disponuje vlast-

ním sociálním zařízením
• poskytuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči, jak pro klienty z našeho regionu,  

tak i z ostatních oblastí
• v průměru je ročně přijato více jak 500 pacientů, z nichž 80 % se vrátí do domácího prostředí 

nebo začne žít pokud možno plnohodnotný život v jiném sociálním zařízení (většinou domově  
důchodců)

• délka pobytu pacientů se pohybuje dle zdravotního stavu
• nabízíme uložení depozit, finanční hotovosti a cenností hospitalizovaných
• možnost nadstandardního lůžka - příplatek 300 Kč / 1 den
• v rámci komplexnosti služeb se staráme i o osobní záležitosti pacientů
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Pacienti do léčebny dlouhodobě nemocných jsou přijímáni především:

• z akutních lůžek různých nemocnic k doléčení, rehabilitaci či k ošetřovatelské péči
• na doporučení praktického či odborného lékaře z domácího prostředí při zhoršení zdravotního 

stavu, který nevyžaduje hospitalizaci na akutním oddělení

Při příjmu pacienta do nemocnice je třeba mít s sebou: 

doporučení od praktického (či odborného) lékaře nebo propouštěcí zprávu z nemocnice; občanský 
průkaz; kartičku zdrav. Pojišťovny; léky; hygienické potřeby (tekuté mýdlo, pastu na zuby, kartáček na 
zuby, šampon na vlasy, hřeben, toaletní papír, muži potřeby na holení); domácí obuv, ponožky, spodní 
prádlo; župan; pacienti na rehabilitaci pevnou obuv.

Hospitalizace:

Rehabilitace v LDN obnáší hlavně nácvik chůze, léčebnou tělesnou výchovu, procvičování kognitiv-
ních funkcí, masáže, nácvik soběstačnosti, fyzikální terapii (ultrazvuk, DD proudy, inhalace, biolampa), 
dále cvičení na nářadí, nácvik řeči u afatiků (lze zajistit i logopedii).

Kde nás najdete: 

Háj 675, Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01, www.nemledec.cz,  e-mail : info@nemledec.cz 

Příjmy pacientů se domlouvají:

• p. Mirka Urbanová: tel. 569 492 100, 725 570 585, urbanova.mirka@nemledec.cz
• p. Smejkalová - vrchní sestra: te.: 602 405 309, smejkalova@nemledec.cz

Všestranný sportovec
      V měsíci květnu 2011 se povedlo několik vynikajících sportovních výkonů rodákovi z Rozsochatce 
Tomáši Kocourkovi. Nebyly to zdaleka první úspěchy. Tomáš se od dětství věnuje mnoha sportům 
a sklízí nejedno ocenění. Začínal s fotbalem, atletikou, řeckořímským zápasem. Již jako dorostenec 
získal třikrát titul Mistra České republiky v silovém čtyřboji. Pro připomenutí- o získání druhého titulu 
vyšel článek v Rozsochateckém občasníku 3/2007. Poté se snažil prosadit v soutěži Velká cena šplhu 
schodištěm společně s Vítem Šemíkem, jednalo se o XIII. ročník, který se konal 7.3.2009 v Praze. Zá-
vodníci zdolávali šplh na 4,5 m metě, Vít Šemík v kategorii dorostenecké získal s časem 4,50s zlatou 
medaili. Tomáš Kocourek soutěžil v kategorii I(muži a senioři) , v této kategorii je dohmatové zařízení 
přemístěno na výšku 8m, kterou Tomáš zdolal v čase 8,24s, ovšem na medailové umístění to nestačilo. 

      Ocenění začal sbírat v oboru, kterému se začal věnovat přibližně před rokem,a to ve sportovní 
kulturistice. První úspěch přišel 7. května 2011 na Mistrovství Čech mužů a žen v kulturistice a body-
fitness 2011 v Rumburce, kde ve váhové kategorii do 67,5 kg obsadil 2. místo. O týden později násle-
dovalo Mistrovství České republiky mužů, žen, párů a miss bikiny v kulturistice, fitness a bodyfitness 
v Uherském Hradišti, kde ve stejné váhové kategorii získal 1. místo,  tím i nominaci na Mistrovství 
Evropy v bulharské Sofii, kterého se však nakonec nezúčastnil. 
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Dosažená ocenění Tomáše Kocourka:

• 2002 - Krajský přebor atletika 2.místo 
• 2003 - Krajský přebor atletika 1.místo 800m
• 2004 - Přestup do FC Vysočina Jihlava
• 2006 - 1.místo MČR AŠSK čtyřboj (víceboj) , 3.místo MČR olympijský šplh , 2.místo Mistrovství  

Moravy trojboj(powerlifting) , 1.místo MČR trojboj(powerlifting) 
• 2007 - 1.místo MČR AŠSK čtyřboj (víceboj) 
• 2008 - 1.místo MČR AŠSK čtyřboj (víceboj) 
• 2009 - Olympijský šplh na laně 8m (8:24s)
• 2010 - Bench-press MS GPC 2.místo (130kg), Bench-press VC Klatovy 3.místo (137,5kg), Bench-pre-

ss Podolský bench 1.místo (137.5kg), Bench-press Olomoucký silák 6.místo (140kg), Bench-press 
Ždírec nad Doubravou 2x 1.místo (140kg)

• 2011- Kulturistika Mistrovství Čech 2.místo (váha 67,5kg), Kulturistika MČR 1.místo (váha 67,5kg)

V Rozsochatci pomáhají handicapovaným
      Rozsochatecký sportovec Jan Krédl je dobrovolníkem Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové. 
Společně se svým kolegou z práce Janem Odehnalem z Havlíčkova Brodu se rozhodli originálním 
způsobem přiblížit a podpořit problematiku lidí se zdravotním postižením. Tím byla spuštěna kam-
paň nadace „Odskáčeme si to za Vás“, k níž byly spuštěny i webové stránky www.odskacemesitozavas.
cz. Zmiňovaní dva mladí sportovci se zúčastnili v sobotu 2. dubna 2011 Hervis 1/2 Maratonu v Praze, 
který měřil 21 km. Honzové ho odskákali na jedné noze v čase 4 hodiny a 5 minut. Nesplnili sice sta-
novený limit 3 hodin, ale i přesto budou zapsáni do České knihy rekordů. Nestihli tak ani závěrečnou 
ceremonii, ale o uvítání v cíli se postarali jejich fanoušci. Svým sportovním nasazením tak získali i 
nemalou částku pro nadaci, protože některé firmy se rozhodly, že věnují konkrétní finanční obnos za 
každý jejich odskákaný kilometr. Přispět na konto šlo i zasíláním dárcovské sms. Fotografie z Hervis 
1/2 Maratonu v Praze naleznete na stránkách nadace.

      Jiným způsobem se do kampaně „Odskáčeme si to za Vás“ zapojili i mladí hasiči, kteří se účastníili 
soutěže „Co dokážeš na jedné noze ty?“. S videem, na kterém oskákali celý nácvik do soutěže v hasič-
ském sportu na jedné noze, si  vedli dobře a získali  2. místo. Vyhráli fotoaparát a tandemový let na 
parglidingovém křídle. Tento let věnovali mladí hasiči Janu Krédlovi. 
                                                                                                                                                                    /Lenka Hyršová/



7

Z činnosti spolků v Rozsochatci

Květnové slavnosti v Rozsochatci
     Druhá květnová sobota roku 2011 se v Rozsochatci stala i přes proměnlivé počasí slavnostním 
dnem. Byl zahájen v 10.00 mší svatou, kterou v sále obecního domu celebroval P. Rudolf Zahálka 
při tradiční poutní slavnosti, své kázání věnoval životu a odkazu sv.Jana Nepomuckého. Po mši ná-
sledoval průvod na hráz zámeckého rybníka, kde byla slavnostně vysvěcena zrekonstruovaná socha  
sv. Jana Nepomuckého. Pan starosta Václav Havelka po slavnostním vysvěcení pronesl  krátkou dě-
kovnou řeč věnovanou přítomným i všem, kteří pomohli s navrácením sochy na své původní místo .

      Opravy zbytků sochy poničené vichřicí v červnu 2008 se ujal pan Petr Bárta z Dolní Krupé, na hráz 
patrona vod a občanů Rozsochatce vrátil 29.4.2011 s pomocí ZD Dolní Krupá .Okolí sochy upravi-
ly členky ZO ČSŽ. Obecním zastupitelům se podařilo v roce 2010 získat grant z programu ČSOB a 
Poštovní spořitelny pro podporu regionů  vyhlášený nadací VIA a ČSOB a.s. V rámci tohoto grantu  
‚se  12. března 2011 uskutečnila beseda s promítáním filmu režiséra Otakára Maria Schmidta „Nej-
známější Čech - Jan Nepomucký“. V průběhu besedy byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti na 
téma „Jan Nepomucký - patron při pohromách a povodních“, která byla po sobotní slavnosti vy-
hodnocena v přísálí obecního domu. Na prvních třech místech se umístili: 1.místo-N. Eisenvortová,  
2.místo-M.Piskačová a 3.místo-S.Líbalová. Výherci získali velkou stavebnici LEGO, ale i pro ostatní sou-
těžící byly připraveny malé stavebnice a pastelky. Všichni ocenění se však nesešli, proto jim ceny byly 
předány v zastoupení nebo v základní škole. Následovalo drobné občerstvení, kde nechyběly ani ko-
láčky a poutní obrázky. 

    Odpoledne od 14.00 pak slavnosti pokračovaly na fotbalovém hřišti, kde probíhalo kácení máje. 
Tuto kulturní akci se bohužel pokusil pokazit neznámý lapka, který v období mezi stavěním a káce-
ním  májku skácel a odcizil opentlený věnec. „Uřízl“ si však jen ostudu v neznalosti tradic, protože ke 
skácení májky  konkurencí může dojít pouze první a poslední den, kdy májka zdobí obec, v té době 
se také poctivě hlídá místními mládenci. Proto byla dodatečně májka znovu postavena, aby občané 
nepřišli o pěknou kulturní akci. Pod májkou zatančily děti z tanečního kroužku „Berušky“, který pracuje 
při místní základní škole. Ochotníci ze spolku „Za minutu dvanáct“ též sehráli tradiční výstup o káce-
ní a následné dražbě májky. Májka byla vydražena za 750,-Kč panem Jaroslavem Holubcem st. . Pak 
následovala volná zábava s občerstvením a k tanci i poslechu všem přítomným hrála kapela Kalíšci.

                                                                                                                                                                                                /Lenka Hyršová/

O pohár starosty obce
      V sobotu 10. září uspořádal náš sbor dobrovolných hasičů již V. ročník soutěže v požárním útoku 
,,O pohár starosty obce,, a k 40. výročí založení mladých hasičů. Soutěž mladých hasičů začala v 10 .00 
hodin na fotbalovém hřišti. Zasoutěžit si přijela družstva z Čachotína, Kojetína, Libice nad Doubravou, 
Dolní Krupé a Radňova. Soutěžící byli rozděleni podle věku na mladší a starší družstva.

     Z našeho sboru soutěžilo jedno družstvo mladší a jedno družstvo starší. Na společném nástupu 
přivítal všechna družstva i diváky starosta sboru pan Pazderka ml., kde se zmínil o založení mladých 
hasičů před 40 lety. Předal slovo starostovi obce panu Havelkovi, který také přivítal všechny přítomné 
a popřál jim hodně úspěchů v soutěži.

     Na nástupu stáli také bývalí vedoucí mladých hasičů, kterým starosta hasičů poděkoval za jejich 
práci a předal jim pamětní list, ženám ještě kytičku. Potom začala soutěž v požárním útoku.
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     Naše družstva si vedla velmi dobře, a tak se umístila takto: mladší družstvo obsadilo 2. místo a starší 
se umístilo na krásném 1. místě. První tři místa byla odměněna medailí. Všechna družstva si odnesla 
tašky s cenami, diplom a polárkový dort. 

      Soutěž dospělých začala ve 13.00 hod nástupem všech zúčastněných družstev. Zasoutěžit si přijela 
družstva žen a mužů z Čachotína, Kojetína, Břevnice, Libice nad Doubravou, Ždírce u Pohledu, Bílku, 
Dolní Krupé, Chotěboře, Kyjova a Rozsochatce. Z domácích si zasoutěžila i družstva veteránů mužů a 
veteránek žen.

      Pro domácí sbor dopadla tato soutěž velmi dobře. Ze zúčastněných dvou družstev žen se družstvo 
B umístilo na 1. místě. Družstvo žen A mělo smůlu, protože se jim u rozdělovače rozpojila hadice, 
ale soutěžící pohotově zareagovali a útok dokončili, což se třem družstvům žen nepodařilo. Celkově  
se tedy umístily na 6. místě. Družstvo mužů se umístilo také na 1. místě.

     První místo též obsadila družstva veteránů a veteránek - více jich totiž nesoutěžilo. Pochvalu by 
mělo dostat družstvo mužů - veteránů, protože dosáhlo lepšího času, než některá zúčastněná mladší 
družstva. Veteránky zase sklidily potlesk diváků za svůj nástup při písni Poupata.

Hubertova jízda
      V sobotu 15.října 2011 se konala v Rozsochatci již pátá Hubertova jízda, kterou pořádal Jezdecký 
klub Rozsochatec a Statek Lesolg. Sváteční den koní, jezdců i jejich přátel a příznivců byl zahájen v 
11.00 v areálu statku  skladbou trubačů a uvítací řečí pana Zdeňka Fárky, který účastníky představil. 

     Poté všichni vyrazili na jezdeckou trasu směrem k Jahodovu, Pouchu, Kojetínu, Vlachovu až na 
Ronovec a zpět do Rozsochatce. Trasa byla vhodná i pro mladé koně a jezdce. U Pouchu koně zdolali 
několik překážek. Na Ronovci bylo pak přichystáno malé občerstvení. Večer proběhl tradiční soud v 
rozsochateckém hostinci s pohoštěním. Sluneční den si užilo téměř čtyřicet koní, jezdců i ostatních 
diváků.

                                                                                                                                                                   /Lenka Hyršová/

Podzimní jarmark
      Poslední říjnovou neděli se v odpoledních hodinách konal v Rozsochatci již druhý podzimní jar-
mark. Stejně jako v minulém roce, nabídli návštěvníkům své zboží téměř dvě desítky prodejců v sále  
a přísálí obecního domu. Členky místní organizace ČSŽ do obce pozvaly mimo jiné paní L.Sedlákovou 
s keramikou, své výrobky zde prodávali i místní cukráři a pekaři paní J.Skokanová, M.Hyrš a J.Rejzek, 
výrobky z pedigu a knihy zde prodávala paní M.Dubnová, zboží nabízelo i Bylinkářství Vilémov, pro-
dejna Krystal z Havlíčkova Brodu, firma JUST a mnoho dalších prodejců s bižuterií, polštářky, pletený-
mi výrobky z papíru. 

      Svou práci předvedla i místní družina ze základní školy a mladí hasiči. Návštěvníci měli možnost  
z široké nabídky vybírat pro své nejbližší již drobné vánoční dárky, nebo i přispět symbolickou částkou 
na pomoc dětem nemocným cystickou fibrózou zakoupením přáníček, bublifuků či hraček jo-jo u jed-
noho z prodejních stánků. Takto nemocným dětem se též říká „slané děti“, trpí nevyléčitelnou nemocí. 
Každá pomoc finanční, či jiná forma, může jejich nelehký život alespoň zpříjemnit nebo nějakým způ-
sobem usnadnit. Podzimní odpoledne se naplnilo příjemnou atmosférou a rozličnými vůněmi, což 
ocenil hojný počet návštěvníků. 

                                                                                                                                                                    /Lenka Hyršová/

Z činnosti spolků v Rozsochatci
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Sponzorské dary
     Stejně jako v minulém roce poskytl sbor dobrovolných hasičů sponzorský dar v částce 2500 Kč 
školní družině v Základní škole v Rozsochatci. V letošním roce za tuto částku byly zakoupeny stoly do 
školní družiny.

    Poděkování patří i Honebnímu společenstvu Čachotín, které každoročně věnuje naší ZŠ a MŠ   
finanční neúčelový dar, letos to bylo ve výši 4 160 Kč.

      Dále patří též poděkování anonymnímu dárci, který poskytl finanční dar ČSŽ na výlet do Dinoparku. 
Tento dárce poskytl také finanční dar základní škole na renovaci šaten. 

     Všem sponzorům patří náš dík.

Plán akcí 
•	05.11.2011 Divadelní představení ,, Dva muži v šachu“ v podání divadelního souboru ADIVADLO  

z Havl.Brodu v 17.00 hod v sále obecního domu - pořádá ČSŽ a Obecní úřad v Rozsochatci.

•	12.11.2011 Taneční zábava - hraje skupina S.D.A. v sále obecního domu, pořádá TJ SOKOL Rozso-
chatec.

•	12.11.2011 Setkání seniorů v Kulturním domě v Horní Krupé.

•	03.12.2011 Adventní posezení v sále obecního domu - od 14.00 hod - vystoupí taneční soubor Ka-
lamajka se svým novým programem,,Půjdem spolu do Betléma“. Součástí akce bude opět kulinář-
ská soutěž, tentokrát výrobky z brambor a mrkve naslano i nasladko, prezentace místních pěstitelů 
brambor, ukázka předvánoční a vánoční novodobé i tradiční výzdoby. Vzorky do soutěže přineste, 
prosím, ve 12.30 - 13.00 hod. do sálu obecního domu. Akci pořádá ČSŽ a OÚ.

•	05.12.2011 Mikulášská nadílka v MŠ a obci.

•	10.12.2011 Taneční zábava, hraje skupina Morava v sále obecního domu, pořádá SDH Rozsocha-
tec

•	18.12.2011 Koncert kapely Mistříňanka od 16.00 hod. v sále obecního domu. Vstupné 100 Kč.  
Vstupenky lze objednat dopředu na tel. č. 725 508 258 p. Pazderka.

•	31.12.2011 Silvestr v sále obecního domu- hraje skupina STYL, vstupné 250,- Kč /v ceně je večeře/, 
začátek v 19.00 hod.. Vstupenky a místenka v předprodeji od 15.11. v hostinci. Storno 7 dnů před 
akcí. Hostinec bude otevřen od 15.00 - 18.00 hod., s možností se přesunout na sál. Akci pořádá 
provozovatel hostince A. Dobrovolný.

•	14.1.2012 Hasičský ples - hraje skupina E.M.I.L. v sále obecního domu, pořádá SDH Rozsochatec.

•	28.1.2012 Divadelní představení Horáckého divadla v Jihlavě - Hello, Dolly. Cena bude asi 200,- Kč. 
Přihlášky v kanceláři OÚ do 15.1. u p. Šrámkové. 



Své dotazy a náměty  do dalšího čísla občasníku 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 2011.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.

Náš časopis bude distribuován zdarma do všech poštovních schránek v obci.


