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Jubilanti
V období od 01. 01. 2012 do 31. 08. 2012 se dožívají významného životního jubilea:

Horáková Anna           
Fárková Miloslava      
Jeřábek Zdeněk            
Dobiášová Stanislava   
Cvečková Stanislava     
Klementová Zuzana      
Fárka Zdeněk                
Polívková Marie             
Vomlelová  Jana            
Fiala Ladislav                 
Dudáček Jaroslav          
Melounová Božena      
Dvořáková Anna            
Polívková Věra               
                                            

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

Noví občánci v I. pololetí 2012
Špilka Adam      
Rejzek Vít         
Křivská Kamila      
                                                                           
Srdečně blahopřejeme a přejeme rodičům, aby jim jejich děťátko přineslo hodně lásky,  
pohody, smíchu a něhy.
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Tříkrálová sbírka 2012
Když u Vás zazvonili Tři králové otevřeli jste jim nejen své dveře, ale i svá srdce. V obcích  

Rozsochatec a Čachotín se vybralo 22 259,00 Kč.

„My Tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujeme Vám,
štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli zdaleka“

Děkujeme koledníkům i štědrým dárcům.

Vítání občánků
V neděli 1. července odpoledne se ve velké zasedací místního Obecního úřadu v Rozsochatci uskutečnilo 

první vítání občánků v roce 2012. Při malé slavnosti byli přivítáni mezi občany obce Adam Špilka, Vítek 
Rejzek a Kamila Křivská místostarostou obce panem Dušanem Svobodou a hospodářkou obce paní Da-
nou Šrámkovou. Kulturní vystoupení si pro miminka a jejich blízké připravily děti z místní mateřské školy 
pod vedením paní učitelky Věry Drahošové. Následovaly gratulace a dětem byly předány vkladové listy 
Poštovní spořitelny v hodnotě 3000,- s malým dárkem a každá maminka obdržela kytičku. Poté se rodiny  
s miminky mohly vyfotit u kolébky a všichni obdrží CD nosič s fotografiemi ze slavnostní události.

Čestné uznání kronikářce obce
V loňském roce se kronikářka obce Lenka Hyršová zúčastnila autorské soutěže Územního sdružení 

Syndikátu novinářů Vysočina „Péče o naše památky 2011“. Do soutěže přispěla články a fotografiemi 
dokumentujícími historii a rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého v Rozsochatci. Při novoročním 
setkání hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka s regionálními médii v restauraci pivovaru 
Ježek v Jihlavě dne 10. ledna 2012, byla mezi osmi vyhodnocenými tvůrci a obdržela zde čestné uznání 
a drobné věcné dary.

Základní a mateřská škola Rozsochatec
Vážení rodiče, milí žáci, jistě jste si stačili všimnout, že prázdniny se pomaloučku přehoup-

ly do své druhé poloviny a začátek nového školního roku se rychle blíží. Protože se na konci června  
se školou rozloučily p. ředitelka Mudrochová a p. učitelka Blahušová, napadá Vás určitě řada otázek 
týkajících se činnosti a chodu školy. Než na některé otázky odpovím, nejprve dovolte, abych se před-
stavila.  Jmenuji se Hana Hertlová a od nového školního roku nastupuji na Vaši školu jako ředitelka. 
Mnozí obyvatelé Rozsochatce mě znají, protože jsem v této obci vyrůstala a  rozsochateckou školu 
jsem pět let navštěvovala. Chci Vás ujistit, že se ve škole vše připravuje na nový školní rok. Společně  
s novou paní učitelkou vymýšlíme, co nového vytvořit, co vylepšit, co dokoupit, aby se všem ve škole 
líbilo. 

Moc se obě těšíme na 3. září, až uvidíme naše nové žáky. Ve škole bude nadále vyučovat anglický ja-
zyk p. Krédlová a školní družinu povede p. Dobrovolná. Ve školce se personální obsazení nemění.Rodiče 
žáků budou druhý týden v září pozváni na třídní schůzku, kde budou upřesněny některé další informace. 
Přeji všem dětem, aby si krásně užily zbytek prázdnin, a rodičům přeji příjemnou odpočinkovou dovo-
lenou. 

/ Mgr. Hana Hertlová /



4

Obecní úřad Rozsochatec

Ceny z krajského kola Vesnice roku 2012 předány
26. červenec 2012 se stal slavnostním nejen pro všechny oceněné z krajského kola Vesnice roku 2012 

kraje Vysočina, ale především pro občany obce Křižánek „pod Devíti skalami“. Tato obec v letošním 
roce krajské kolo vyhrála a obdržela zlatou stuhu, kterou za všechny místní občany převzal pan starosta  
Jan Sedláček. Ceremoniál předávání jednotlivých cen byl zahájen v 11.00 hodin českou hymnou. Mezi 
gratulanty figurovali zástupci ministerstev, spolků, měst a obcí, zástupci parlamentu a především předse-
da Senátu PČR - Milan Štěch. Při této příležitosti bylo předáno i deset ocenění za vzornou péči o pomní-
ky padlých ze světových válek. Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice roku 2012. 

Kraji Vysočina :

Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec: Křižánky, okres: Žďár nad Sázavou 

Modrá stuha – za společenský život
Obec: Jakubov u Moravských Budějovic, okres: Třebíč

Bílá stuha – za činnost mládež
Obec: Martínkov, okres: Třebíč

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec: Rozsochatec, okres: Havlíčkův Brod

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Myslibořice, okres: Třebíč

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec: Jiřice, okres: Pelhřimov

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu 
obnovy venkova
Obec: Vysoké Studnice, okres: Jihlava

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
Obec: Želetava, okres: Třebíč

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec: Ořechov, okres: Žďár nad Sázavou

Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce
Obec: Jámy, okres: Žďár nad Sázavou

Diplom za společenský život
Obec: Hodice, okres: Jihlava 

Diplom za zachování venkovského dědictví
Obec: Vepříkov, okres: Havlíčkův Brod
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Diplom za neustálé zlepšování občanské vybavenosti
Obec: Vilémovice, okres: Havlíčkův Brod

Čestné uznání za systematický rozvoj obce
Obec: Bory, okres: Žďár nad Sázavou

Čestné uznání za rozvoj místních částí
Obec: Libice nad Doubravou, okres: Havlíčkův Brod

Obec Křižánky postupuje do celostátního kola, které proběhne v měsíci srpnu. Není však jediná,  
do celostátních kol postupují i držitelé Zelené stuhy- za péči o zeleň a životní prostředí obec Myslibořice 
a držitelé Oranžové stuhy- za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Rozsochatec. Tyto dvě obce 
již budou soutěžit pouze v části, za kterou obdržely stuhu.

Program v Křižánkách doplnilo vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy s pásmem Otevírá-
ní studánek a malou ukázku ze svého představení přítomným zahrál místní spolek divadelních ochotníků 
LAVINA, kteří vystupují i v okolních obcích. Po ukončení oficiální části akce následovala volná zábava, 
k dobré pohodě přispělo výborné občerstvení a k tanci a poslechu hrála kapela TATA BAND. Velice 
inspirující byla procházka po pěkně upravené obci, kde se křižánečtí mohou chlubit mnoha úspěšnými 
projekty. 

Prezentace v celostátním kole bude mnohem náročnější a bude trvat čtyři hodiny, proto bude ví-
tána každá pomoc, či nápad ze strany občanů. Proběhne opět úklid obce a vysíkání travin, kde bude  
za potřebí účast většího počtu pomocníků. Snad se to podaří, i když je zrovna doba dovolených. K zís-
kání Oranžové stuhy náleží též finanční dar ve výši 50.000,- věnovaný Krajem vysočina a získání grantu 
pro rok 2013 ve výši 600.000,- Kč od vyhlašovatelů soutěže. Za loňskou Bílou stuhu obec Rozsochatec 
obdržela též tyto dary, z nichž probíhá oprava v sále obecního domu (oprava podlahy, malování atd.)  
a bude opravena páteřní komunikace od splavu, přes náves za popisná čísla tzv „ke skále“, bude upravena 
i komunikace v chatové oblasti proti nádraží poničená přívalovým deštěm v květnu 2012.

V celostátním kole obce hrají o získání grantu ve výši 1.000.000,- Kč. Hodnotící komise naši obec 
navštíví v týdnu od 13. 8. do 17. 8. 2012. 

/Lenka Hyršová/
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Rej masek v Rozsochatci
První březnovou sobotu se odpoledne v Rozsochatci konal oblíbený dětský kar-

neval. Pro děti ho chystaly členky ZO ČSŽ již v pátek, kdy připravovaly výzdobu  
a večer si pak pro sebe udělaly posezení k blížícímu se Svátku žen. Chutnou večeři jim podával hostinský 
pan Aleš Dobrovolný. Mladí hasiči pro ženy, které se setkání účastnily, vyrobili pěkná přáníčka, která 
udělala všem radost.

V sobotu 3. 3. 2012 po obědě se začaly scházet první nedočkavé masky. Hudbu a hry vybíral tradičně 
DJ Libor Veselý. Každá maska obdržela sladkou maličkost, pitíčko a sušenku. V soutěžích se vyhrávaly 
další dobroty. Členky i další šikovné cukrářky z Rozsochatce napekly domácí cukroví na prodej. Děti též 
ke vstupenkám dostávaly věcné ceny. Potleskem bylo odměněno kulturní vystoupení žongléra „mistra 
Leona“.

Pěkného březnového odpoledne se zúčastnilo téměř osm desítek dětí v doprovodu svých blízkých. 
Poděkování za zdařilou zábavu patří i sponzorům, kteří s organizací dětského karnevalu pomohli.

/Lenka Hyršová/

Pálení čarodějnic
Již po několik let pořádá náš sbor pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti. Tak  

i letos připravili naši mladí hasiči různé soutěže pro děti i dospělé. Z hasičských disciplin to byla chů-
ze po kladině a motání hadic. Dále se soutěžilo v chůzi ve dvojicích se svázanýma nohama, poznávání 
koření se zavázanýma očima, prolézání obručemi, skákáním se švihadlem, poznávání věcí v přikrytém 
košíku, házení míčky na cíl.

Letos si přišlo zasoutěžit 111 dětí i dospělých. Kdo se zúčastnil všech disciplin  
a odevzdal lístek se svým bodovým ohodnocením, obdržel malou odměnu. Ze všech lístků byli vyloso-
váni tři soutěžící, kteří obdrželi pěkné odměny. Byli to: Ruby Fárka, Míša Šulistová a Zdeněk Špilka.

Porotou, kterou vedl starosta sboru K. Pazderka, byly vybrány tři ,,nejkrásnější čarodějnice,,: Natálka 
Holasová, Jana Špilková a Natálka Piskačová. Potom byla zapálena hranice pod fotbalovým hřištěm. 
Zábava pokračovala posezením při opékáním vuřtů.

/Miluše Dobrovolná/

Kurz keramiky
Po zkušenostech s kurzem pletení z pedigu, nyní vyzkoušely ženy a dívky v Rozsochatci kurz kerami-

ky. Členky místního svazu žen pozvaly lektorku paní Lenku Sedlákovou z Jitkova, jejíž keramika je zde 
hojně vyhledávaná například při Podzimním řemeslnickém jarmarku. 

Účastnice kurzu se sešly dvakrát v měsíci dubnu v přísálí obecního domu, kdy nejprve tvarovaly  
z keramické hlíny sluníčka a při druhé schůzce je barvily. Poté jejich výrobky vzala paní Sedláková vy-
pálit do své keramické pece. Když jim nyní dovezla hotová keramická sluníčka, mohly se těšit z opravdu 
pěkných výrobků.

/Lenka Hyršová/
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Čtvrtý kurz pletení z pedigu
V pátek 23. 3. 2012 se uskutečnil v pořadí již čtvrtý kurz pletení v Rozsochat-

ci. Účastnice vedla opět paní Jitka Rosická. Tentokrát pletly korálové misky, některé  
se oplétaly okolo květních misek a budou vhodné např. jako misky na vajíčka, jiné budou sloužit jako 
zásobníky na čaj, ve větším provedení pak mohou být použity jako tác na skleničky s držením na lahev 
vína uprostřed. U všech se do pedigu zaplétaly korálky jednobarevné či různých barev. Rozsochatecké 
košíkářky se opět sejdou na podzim, kdy budou již tvořit vánoční dekorace.

/Lenka Hyršová/

Kácení máje
V odpoledních hodinách se v sobotu 5. května v Rozsochatci uskutečnilo Kácení máje. Vzhledem k dalším 

květnovým aktivitám v obci se musela upravit i organizace Stavění a Kácení máje. Májku postavili místní již při 
Pálení čarodějnic 30. dubna po soutěžích připravených mladými hasiči pro malé i dospělé. Soutěžit a pobavit  
se přišlo okolo 150 návštěvníků. 

V sobotu pak vyšel v 14.00 průvod vedený svobodnými chlapci od místní základní školy, při pěti 
zastávkách navštívili osm mladých děvčat. Každá ozdobila věnec, který chlapci nesli, pentlí a s jedním 
chlapcem si zatancovala uvnitř věnce polku nebo valčík. Průvod doprovázela kapela FORTUNA. Všich-
ni došli až na fotbalové hřiště k májce, na kterou připevnili i ozdobený věnec. 

Následovalo vystoupení dětí z tanečního kroužku místní základní školy. Poté ochotníci ze spolku Za 
minutu dvanáct sehráli tradiční originální scénku o kácení máje. Bába s dědkem a hajným májku skáceli 
a následně vydražili, novým majitelem májky se stal starosta obce pan Václav Havelka. 

Až do večera, než přišla bouřka, hrála kapela k tanci i poslechu a připraveno bylo i dobré občerstvení. 
Bohužel, první nadšenci, kteří tuto tradici v obci zavedli, již postupně odešli a noví nástupci se nehlásí,  
a tak je možné, že v příštím roce se májka nad obcí již neobjeví.

/Lenka Hyršová/

Úklid obce
Vyhlášeného jarního týdnu úklidu obce při akci Čistá Vysočina se zúčastnilo jen několik členek  

a to mimo vybraný společný termín, kdy pršelo a úklid se nemohl uskutečnit.

Proto se v sobotu 2. června 2012 členky ZO ČSŽ zapojily do úklidu obce před soutěží Vesnice roku 
2012. Společně se zastupiteli obce a několika dětmi a mládeží pomohly s úklidem posekané trávy a úpra-
vou prostranství ve středu obce. 

/Lenka Hyršová/
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Odpoledne plné her
Protože se děti již těší na prázdniny, připravili pro ně v Rozsochatci Český svaz žen a TJ SOKOL  

v sobotu 23. června odpoledne plné her na fotbalovém hřišti, aby jim čekání na prázdninový odpočinek 
zpříjemnili. Do soutěží se mohli zapojit i dospělí. 

Děti vyhrávaly sladkosti v malých soutěžích, ale i medaile a věcné ceny v soutěžích na závodních tratích, kde 
se soupeřilo v různých disciplinách jako je jízda na kole, tříkolce, skákání v pytlích a mnoho dalších. Ošizeni 
nebyli ani ti, kteří nezískali žádnou z perníkových medailí, na závěr pro ně bylo připraveno překvapení, aby  
si každé z dětí odneslo alespoň jednu sladkou medaili. Celé odpoledne se také moh-
li malí i velcí svézt na koních z Jezdeckého klubu Statku Lesolg. Též si moh-
li prohlédnout prezentaci centra branných aktivit Doomtroopers KVH a AS TEAMU, kteří  
se zabývají ukázkami první pomoci, sebeobrany a nebo airsoftové střelby. Svůj zajímavý program po-
drobněji předvedou na některé z budoucích akcí. 

Svou prezentaci měl předvést i Shark club potápěčů, ale ti se z vážných důvodů museli omluvit a na 
akci nepřijeli. Každé dítě obdrželo na ochlazení zmrzlinu zdarma a po celou akci bylo zajištěno občers-
tvení. Vstupné na zábavné odpoledne bylo dobrovolné. Přesto, že bylo v okolí několik jiných akcí, sešli 
se na fotbalovém hřišti v Rozsochatci soutěžící v hojném počtu.

/Lenka Hyršová/

TJ SOKOL Rozsochatec
Fotbalová sezóna skončila. Tento rok byl úspěšný, hlavně pro mládežnic-

ká mužstva. Žáci na podzim skončili na prvním místě, po zimní přestávce dohráli tři kola  
v základní části a obhajili si první místo. Následovala nadstavba, kde hráli o celkové umístění z obou sku-
pin okresního přeboru. Naši hráči se utkali ze Starým Ranskem, Přibyslaví a Tisem.V nadstavbě odehráli 
šest zápasů, každý s každým, kde se hrálo o 1. až 4. místo. 

Po dlouhé době se znovu založil oddíl dorostu a nikdo nečekal. že skončí sezónu na 1. místě.  
V podzimní části neprohráli ani jeden zápas a umístili se v tabulce na prvním místě. V jarní části také 
neprohráli ani jeden zápas, ale už měli s výhrami občas namále. Soupeř v několika zápasech vždy vedl, 
ale naši stihli ke konci zápasu skóre otočit a tři body zůstaly doma. Po skončení sezóny byla mož-
nost postoupit do soutěže KFS Vysočiny. Po dohodě s výborem a trenérama to zkusíme. V nové sezóně 
se bude hrát v  I.třídě dorostu skupiny A, kde je 14 družstev. Je to poprvé, kdy se zúčastní náš oddíl  
v krajské soutěži.

Z činnosti spolků v Rozsochatci
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Tabulka žáků
Záp. + 0 - Skóre  Body

1. Staré Ransko 6 4 1 1 25 : 7 13

2. Přibyslav B 6 2 3 1 12 : 12 9

3. Rozsochatec 6 2 1 3 22 : 15 7

4. Tis 6 1 1 4 4 : 29 4

5. Velká Losenice 6 5 1 0 24 : 6 16

6. Golčův Jeníkov 6 3 0 3 19 : 14 9

7. Herálec 6 3 0 3 16 : 21 9

8. Ledeč nad Sáz. 6 0 1 5 7 : 25 1

9. Lípa 6 4 2 0 29 : 9 14

10. Šlapanov 6 3 2 1 18 : 16 11

11. Hněvkovice 6 1 1 4 12 : 19 4

12. Leština 6 1 1 4 9 : 24 4

13. Věžnice 4 4 0 0 30 : 3 12

14. Dolní Město 4 0 0 4 3 : 30 0

Tabulka dorost
Záp. + 0 - Skóre Body

1. Rozsochatec 16 16 0 0 50: 10 48
2. Čejov 16 12 1 3 75: 27 37
3. Habry 16 9 2 5 48: 30 29
4. Velká Losenice 16 6 2 8 26: 49 20
5. Dlouhá Ves 16 6 1 9 29: 41 19
6. Herálec 16 5 3 8 31: 38 18
7. Kožlí 16 4 2 10 42: 61 14
8. Pohled 16 4 1 11 20: 48 13
9. Lučice 16 3 2 11 20: 37 11
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Ve skupinách mužů to bylo také dobré. A tým se držel v sezóně pod středem tabulky. V konečné ta-
bulce skončil na 9. místě. 

9. Rozsochatec 26 8 5 13 41: 54 29

B tým si nevedl také špatně, v podzimní sezóně skončil na 5. místě a na jaře spadl o pár příček dolů  
a skončil taká na 9 místě ze ztrátou 7 bodu na druhé místo.

9. Rozsochatec B    22 9 2 11 52: 48 29

Sezóna skočila, výsledky víme a brzy začneme znova bojovat o body. Ještě bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se podíleli na celé sezóně, která byla velice úspěšná. Poděkování patří panu Novákovi před-
sedovi ZD Horní Krupá a také firmě BASF za nové sady dresů pro žáky a dorost, dále panu Bělkovi  
za sponzorský dar, za který jsme pořídili nové bezpečnostní brány pro mládež 3x2, dále zasupitelům a 
vedení Obce Rozsochatec za spolupráci při chodu oddílu. Také pochvala a poděkování patří všem hrá-
čům a trenérům mládežnických mužstev za výborné umístění v loňské sezóně a všem hráčům a trenérům 
dospělých za dobrá umístění. Nakonec děkuji všem občanům, členům i nečlenům TJ Sokola Rozsochatec 
,kteří pomáhají pří údržbě hřiště a chodu oddílu atd..
                                                                                                                   
                                                                                                               /Předseda oddílu Svoboda Dušan/

Oblastní kolo hry PLAMEN
V sobotu 5. 5. 2012 se konalo v Dolní Krupé oblastní kolo mladých hasičů. Zasoutěžit si přijela 

družstva mladých hasičů z Kojetína, Čachotína, Pohledu, Jitkova, České Bělé, Dolní Krupé a našeho 
sboru. Konkurence tedy byla veliká. Z našeho sboru jela dvě družstva mladších a jedno družstvo starších.  
Po podzimním kole mělo velkou šanci na postup do okresního kola mladší družstvo, ale tentokrát překva-
pilo družstvo starších, které si vedlo velmi dobře. 

Soutěžilo se ve štafetě 4 x 60m s překážkami, ve štafetě dvojic a v požárním útoku. Kdo chtěl, mohl 
se zúčastnit ještě soutěže jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. Starší družstvo obsadilo 2. místo, 
mladší družstvo obsadilo 5. místo.

V soutěži jednotlivců starších obsadili
1. místo - Pešoutová Tereza
3. místo - Kubátová Denisa
3. místo - Zadina Jan

V soutěži jednotlivců mladších obsadili 2. místo - Holasová Natálie, 3. místo - Vašáková Kateřina. 

Starší družstvo tedy postoupilo do okresního kola.

/Miluše Dobrovolná/
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Okresní kolo hry PLAMEN
V sobotu 19. 5. 2012 se konalo v Havlíčkově Brodě na stadionu Dukla okresní kolo. Sjela se zde nej-

lepší družstva z celého okresu a mezi nimi i naše starší družstvo. Soutěžilo se ve stejných disciplinách 
jako na oblasti. Navíc jsou zde přidány ještě dvě soutěže - požární útok CTIF a štafeta CTIF. Na tyto dvě 
soutěže se připravovali téměř každý den od oblastního kola. Po všech soutěžích obsadilo naše družstvo  
6. místo. Nebyla to medaile, ale i tak to je velký úspěch, protože dostat se do okresního kola, není vůbec 
snadné.

Okresního kola se zúčastnily také naše dorostenky. Obsadily 2. místo, a tak bohužel nepostupují  
do krajského kola. 

/Miluše Dobrovolná/

Okrsková soutěž v Chotěboři
Okrsková soutěž sborů dobrovolných hasičů se v letošním roce konala v Chotěboři. Z našeho sboru 

jela soutěžit čtyři družstva. Dvě družstva žen, jedno družstvo mužů mladších a jedno družstvo mužů 
starších - veteránů.

Nejlépe nás reprezentovalo družstvo žen B, které se umístilo na 1. místě a družstvo mužů - veteránů, 
které obsadilo 2. místo. Družstvo žen A obsadilo 7.místo a rovněž družstvo mužů mladších obsadilo  
7. místo.

V soutěži jednotlivců, v běhu na sto metrů s překážkami, obsadila Pavla Pelikánová 2.místo a Tereza 
Pešoutová 3. místo.

Družstvo žen tak opět postoupilo do okresního kola, které se koná v Havlíčkově Brodě. Poděková-
ní patří všem soutěžícím za úspěšnou reprezentaci, ale také Sboru dobrovolných hasičů z Libice nad 
Doubravou a z Chotěboře  za zapůjčení stroje, když nám náš stroj vypověděl službu.

/Miluše Dobrovolná/

Okresní soutěž dospělých v požárním sportu
V sobotu 23. června proběhla na stadionu Dukla v Havlíčkově Brodě soutěž dospělých hasičů                           

v požárním sportu. Z našeho sboru se jí zúčastnilo družstvo žen, které vyhrálo okrskovou soutěž v Cho-
těboři. V okresní soutěži nás také velmi dobře reprezentovalo. Obsadilo krásné 3. místo. V soutěži jed-
notlivců v běhu na 100 m s překážkami obsadila Tereza Pešoutová 2. místo a Pavla Pelikánová 4. místo  
z 35 zúčastněných soutěžících.

/Miluše Dobrovolná/
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Plánované akce na 2. pololetí 2012“
•	08. 09. 2012  Hasičská soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce -VI. ročník (SDH).

•	22. 09. 2012  Autobusový výlet do ZOO Praha. I v letošním roce jsme za pomoci sponzora zorganizo-
vali pro rodiny autobusový výlet do ZOO v Praze. Konat se bude 22. 9. 2012, odjezd autobusu bude 
v 7.00 od mateřské školy, předpokládaný návrat  v odpoledních hodinách. Doprava bude zdarma, 
vstupné si každý zaplatí sám. Mimo ZOO je možné navštívit i botanickou zahradu, či zámeček v Tróji 
za zvýhodněné vstupné vše, a nebo jen jeden areál za jednotlivé vstupné. Zájemci se mohou závazně 
hlásit na tel. č.: 7721847912 u L.Hyršové. Při zrušení místa je nutné za sebe zajistit náhradníka, nebo 
nahlásit nejdéle 2 dny před odjezdem na uvedeném telefonním čísle, aby byla plně využita kapacita 
autobusu (ČSŽ).

•	Září 2012  Humanitární sbírka ošacení,bot, hraček...ve spolupráci s Diakonií Broumov - datum bude 
upřesněno (ČSŽ).

•	Září - říjen 2012  Kurz keramiky - datum bude upřesněno (ČSŽ).

•	19. 10. 2012 Kurz pedigu na výrobu vánočních dekorací od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti 
OÚ (ČSŽ).

•	27. 10. 2012 Řemeslnický jarmak v budově obecního domu od 14.00 hodin (ČSŽ).

•	05. 12. 2012  Mikulášská nadílka v podvečer (ČSŽ).

Na akce ČSŽ se mohou zájemci hlásit u L.Hyršové na tel.čísle : 723 847 912. Všechny akce ČSŽ bu-
dou vždy upřesněny na plakátech a webových stránkách ZO ČSŽ.



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 2012.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.

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


