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Jubilanti
V období od 01. 07. 2016 do 31. 12. 2016 se dožívají významného životního jubilea:

Haláková Jiřina
Fiala Otakar
Špinarová Alicja Loyda
Dočkalová Božena
Fousková Marie
Pešout Václav
Polanský Bohuslav
Blažek Josef 
Fialová Bohumila 
Dočkalová Marie
Calta Milan 
Vágnerová Jana 

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

Noví občánci
Narozená miminka od 01. 10. 2015 do 31. 01. 2017:

Baláž Benedikt
Jeřábková Natálie

     
Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.

Rozsochatec
Rozsochatec

Rozsochatec 
Rozsochatec 
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Rozsochatec - Jahodov
Rozsochatec 
Rozsochatec 
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec 
Rozsochatec
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Jak budeme v roce 2017 platit místní poplatky

Svoz domovních odpadů   - sazba poplatku 350 Kč/osoba/rok 
 
Osvobození :
(1) Od poplatku se osvobozují:

a) Děti po celý příslušný kalendářní rok, ve kterém se narodily

b) U rodin se třemi a více dětmi je osvobozeno v pořadí dle data narození každé třetí a další dítě 
ve věku do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti a to po celý příslušný kalendářní rok, 
ve kterém tohoto věku dosáhly

c) Fyzické osoby podle OZV č. 2/2015, čl. 2 odst. 1 s pobytem nebo vlastnictvím nemovitosti 
na poz. parcelách : č. parcely st. 45/2,45/3,45/4 v k.ú. Rozsochatec

d) Fyzické osoby pobytem uvedené v čl. 2 odst. 1 písm a), které v příslušném kalendářním roce 
dosáhly věku 75 let a osoby starší 75 ti let.

V místním poplatku za svoz domovních odpadů je zahrnut nejen vývoz popelových nádob, ale také 
přistavení  kontejneru na  velkoobjemový odpad a  odpad ze zeleně. Z  vybraných finančních pro-
středků je hrazeno i vyvážení kontejnerů za plasty, sklo a papír, které jsou přistaveny u obecního 
úřadu, u řadových rod. domků, u školy a v Jahodově. Nedílnou součástí je i 2x ročně mobilní sběr 
nebezpečného odpadu.

Od  ledna 2017 byl sběr rozšířen o  dvě nádoby na  jedlý olej a  tuk výhradně rostlinného  
původu z domácností, které byly umístěny u prodejny smíšeného zboží a řadových rod. domků. 
Uvedené odpady vkládejte do sběrných nádob v plastových lahvích, řádně uzavřených. 

Místní poplatek ze psů – sazba poplatku 150 Kč/ 1 pes

Splatnost poplatků – do 30. září 2017. Poplatek je možné uhradit hotově v kanceláři Obecního 
úřadu v Rozsochatci, nebo bezhotovostně na účet  obce. V případě bezhotovostní platby je 
třeba vyžádat si,  např. e-mailem přidělení VS.
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V Rozsochatci vítali nové občánky
V neděli 19. června byl mezi občany obce slavnostně přivítán Tadeáš Ciner. Malý kulturní program 
připravili žáci Základní a mateřské školy v Rozsochatci  pod vedením paní učitelky Jany Krédlové. 
Fotografie ze slavnostního odpoledne pořídil Michal Pilař.

V  neděli odpoledne 27. listopadu jsme přivítali v  Rozsochatci mezi občany obce tři chlapce,  
Benedikta Baláže, Matyáše Štěpána a Šimona Krédla. Slavnost zahájila hospodářka obce paní Dana 
Šrámková. Následovalo vystoupení žákyň místní základní školy pod vedením paní ředitelky Hany 
Hertlové s pásmem básniček a písniček. Po té nové občánky přivítal starosta obce pan Jaroslav Krédl, 
popřál dětem a jejich rodičům mnoho společných hezkých chvil a radosti. Na závěr se rodiče pode-
psali do pamětní knihy obce a děvčata ze základní školy předala maminkám kytičku a chlapcům pa-
mětní list o vkladu na vkladní knížku Poštovní spořitelny v hodnotě 3000,-Kč. Nechybělo ani focení 
miminek u kolébky se svými rodinami. Na památku z této malé slavnosti obdrží každá rodina též CD 
nosič s fotografiemi.

Lenka Hyršová

Tříkrálová sbírka
Již tradičně se i letos uskutečnila v naší obci tříkrálová sbírka , kterou pořádá Charita .Děkuji všem, 
kteří se zapojili do této akce, která slouží nejen k získání financí  pro potřebné služby zajišťované 
Charitou, ale  je zaměřená i na obnovení tradice Tří králů .V naší obci se vybralo celkem 19.694 Kč, 
které byly odeslány na konto Charity ČR.  Z této částky se  65% vrátí Oblastní charitě v Havlíčkově 
Brodě.

V roce 2017 díky vám budou podpořeny tyto záměry:

• Komplexní zajištění služeb klientovi - zajištění fakultativních služeb pro klienty, zejména svoz 
klientů a poskytování odborných terapií hendikepovaným (canisterapie, hippoterapie atd.)

• Půjčovna kompenzačních pomůcek - nákup kompenzačních pomůcek, zajištění provozu půjčov-
ny

• Ostatní charitní služby pro potřebné a nemocné - příspěvek na provoz 
• Přímá pomoc potřebným pro řešení akutních situací, kde již byla využita veškerá dostupná po-

moc ze strany státu, obcí i rodiny
• Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů 

apod.
• Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hon-

durasu*

Díky všem koledníkům i dárcům. Chci poděkovat i pracovníkům obecního úřadu  za poskytnutí záze-
mí pro koledníky. V mrazivém počasí jsme se mohli ohřát při čaji v zasedací místnosti OÚ, kde se děti 
podělily o dojmy i  vykoledované dobroty.

Za organizátory Marie Zadinová
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Ze života školy
V sobotu 23. ledna mohli návštěvníci v budově základní školy zhlédnout putovní výstavu mandal. 
Naše škola se již několik roků účastní celostátní soutěže v malování mandal. V minulých ročnících byli 
naši žáci velmi úspěšní, jejich mandaly se staly součástí putovní výstavy a několik jich bylo dokonce 
zařazeno do mandalového kalendáře pro rok 2017.

Důležitou součástí této akce je pomoc ostatním - podpora nějakého charitativního projektu. Získa-
ná částka z prodeje kalendářů a vystavených mandal poputuje letos na pomoc dětem z dětských  
domovů, které letos  „vylétnou z  hnízda“.  Jsme rádi, že se naše děti tímto způsobem učí myslet 
na ostatní a pomáhat jim. 

Putovní výstavu hostovala  naše škola letos poprvé. Výstava se setkala s velkým ohlasem. Návštěvníci 
měli možnost zakoupit si keramické mandaly vyrobené dětmi ze školní družiny, mohli si i vyzkoušet 
nakreslit svoji mandalu a také si mohli projít v doprovodu žáků celou školní budovu a prohlédnout 
si, co nového ve škole přibylo.

Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na charitativní projekt Mandala dětem, děkujeme.
Kde se s námi uvidíte v nejbližší době? 

Určitě se budeme podílet na vítání nově narozených občánků obce, těšíme se na besídku věnovanou 
všem našim ženám, plánujeme Noc s Andersenem s přespáváním žáků ve škole, zdobení velikonoč-
ního stromu, úklid obce při akci Čistá Vysočina a v dubnu uvítáme pomoc široké veřejnosti při úpra-
vách a výsadbě jedlých keřů na zahradě mateřské školy. 
                Mgr. Hana Hertlová

Den otevřených dveří v Domě pro seniory
V pátek 21. října se v Rozsochatci uskutečnil Den otevřených dveří v Domě pro seniory za přítomnos-
ti hostů, mezi nimiž byli za PWB Stavby s.r.o. pánové Václav Brečka a Václav Prášek, za ČSOB ředitel 
Bc. Richard Vostrý a Stanislav Joukl, projektant a stavební dozor-  pan Ing. Michal Topolovský. Dále 
přijeli též starostové z okolních obcí - pan Ing.Tomáš Škaryd, starosta města Chotěboře, pan Václav 
Lacina z Horní Krupé, pan Milan Tichý z Dolní Krupé, pan Petr Zadina z Radostína a pan Ing. Jiří Kunc 
z  Lípy. Starosta obce, pan Jaroslav Krédl, všechny přítomné přivítal. Poté zahráli několik písniček 
na flétničky žáci z místní ZŠ pod vedením paní učitelky Jany Krédlové. 

Následovalo slavnostní přestřižení pásky, o které se rovným dílem podělili zástupce firmy PWB - pan 
Václav Prášek, ředitel ČSOB - pan Bc.  Richard Vostrý, projektant pan Michal Topolovský a  starosta 
obce- pan Jaroslav Krédl. Příležitost k prohlídce prostor využili během celého dne též místní občané. 
Pro návštěvníky připravily členky ZO ČSŽ v Rozsochatci drobné občerstvení a na panelech byly vy-
staveny fotografie z průběhu stavby.

Aby se mohla uskutečnit tato malá slavnost, proběhla na samém začátku v roce 2014 nejprve v obci 
anketa o výstavbě Domu pro seniory. Mezi občany, kteří mají zájem o dění v obci a svůj názor v an-
ketě vyjádřili, převažovaly kladné ohlasy na výstavbu Domu pro seniory. 
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Následně se zastupitelé obce proto pokusili o získání finanční podpory v rámci projektu „Podpora 
výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. Podrobný rozpis výstavby byl zveřejněn starostou obce  
panem Jaroslavem Krédlem, v minulém vydání Rozsochateckého občasníku. Obyvatelé domu bu-
dou moci využívat služeb Oblastní charity v Havlíčkově Brodě například na dovoz obědů apod. Druh 
služeb se upraví podle zájmu nájemníků.

Na pozemku se nachází rovněž pergola se zahradním nábytkem, náklady na její výstavbu byly čás-
tečně hrazeny z dotačního titulu Ministerstva zemědělství, z programu „Udržování a obnova kultur-
ního dědictví venkova“, předmětem dotace byla „Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasiv-
ního odpočinku“.

Následující víkend se ještě uskutečnily konečné úpravy pozemku náležejícímu k Domu pro seniory. 
Zapojili se obecní zastupitelé společně s místními spolky. V rámci projektu neziskové organizace Sá-
zíme stromy,  z.ú., která se zabývá ozeleňováním obecních prostranství, byla dodána zdarma zeleň, 
která byla na pozemku vysazena, a minimálně pět let se bude udržovat ve stejném složení (pokud 
by některá rostlina uhynula, bude muset být nahrazena tou samou). Nezisková organizace připravila 
plánek a rozmístění jednotlivých stromů, keřů či okrasných rostlin. Výsledkem by mělo být nejen pří-
jemné prostředí pro obyvatele domu, ale též návrat k původním rostlinám a dřevinám typickým pro 
tento ráz krajiny a nadmořskou výšku. 

Lenka Hyršová

Řemeslnický jarmark
V pátek 28. října odpoledne se v sále Obecního domu v Rozsochatci sešli již po sedmé prodejci z širé-
ho okolí na tradičním Řemeslnickém jarmarku, který zde každoročně pořádají členky Českého svazu 
žen. Návštěvníci mohli vybírat a nakupovat keramiku Lenky Sedlákové z Jitkova, několik druhů per-
níčků, dušičkovou vazbu, bižuterii, výrobky z pedigu, háčkované ozdoby a svícínky, gelové svíčky, 
šité výrobky, voňavé balíčky od firmy Avon a mnoho dalších výrobků. Velký zájem byl o ručně ma-
lované skleněné vánoční ozdoby, které zde zdobily ženy z DUV ze Dvora Králové. Zájemci si mohli 
nechat napsat na ozdoby na přání jméno, či jiný nápis. Pro děti byl připraven tradičně koutek s ma-
lováním na obličej. 

Lenka Hyršová

Setkání seniorů
V sobotu 12. listopadu uspořádali zastupitelé obcí z Dobrovolného svazku obcí Krupsko každoroční 
setkání seniorů z členských obcí. V letošním roce se uskutečnilo v sále Obecního domu v Rozsochat-
ci, kde se naposledy setkání konalo v roce 2012. S obsluhou a výzdobou pomohli zastupitelům obcí 
členky místní ZO ČSŽ a  členové TJ SOKOL. Na  úvod všechny přivítal pan starosta pořádající obce 
Rozsochatec Jaroslav Krédl. Starostové členských obcí obdrželi malou pozornost z keramiky od žáků 
ZŠ. Žáci rovněž vytvořili z keramiky podkovičky pro štěstí a věnovali je všem hostům, pro které bylo 
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odpoledne připravené. Následovalo vystoupení žáků místní MŠ a ZŠ. Poté vystoupila v rytmu coun-
try hudby taneční skupina K+K Kocouři a Kočindy pod vedením Dagmar Opršalové. Ke kávě promítli 
organizátoři krátký videoprojekt o nově postaveném domě pro seniory v Rozsochatci. Ve vstupních 
prostorách hostince byly též vystaveny na panelech fotografie z průběhu výstavby. Poté již přítom-
ným hrála k tanci i poslechu oblíbené písničky kapela Rebelka. 

Senioři od 63 let z miokroregionu DSO Krupsko z obcí Rozsochatec, Dolní Krupá, Horní Krupá, Ra-
dostín, Olešná a Skuhrov se na těchto setkáních potkají se svými známými a kamarády, zároveň se 
podívají i do okolních obcí. Proto účast na nich bývá vždy hojná, letos se přišlo pobavit 150 seniorů. 
Pro účastníky z okolních obcí je vždy zajištěn svoz.

Lenka Hyršová

Pomáhejme slaným dětem
21. listopadu se slaví Evropský den pro cystickou fibrózu. Po celé České republice se v tento den ko-
nají benefiční akce s názvem Větrníkový den za účelem zvýšení povědomí o tomto nevyléčitelném 
onemocnění, které postihuje především dýchací a trávicí ústrojí. Větrník symbolizuje ztížené dýchání 
slaných dětí, řada z nich ho nedokáže ani roztočit. Nemocným cystickou fibrózou se někdy říká slané 
děti, protože mají až pětkrát slanější pot. Nemocné CF a jejich blízké z celé ČR sdružuje Klub nemoc-
ných cystickou fibrózou. Klub poskytuje základní a odborné sociální poradenství, poskytuje psycho-
sociální péči, chrání zájmy a práva nemocných, přispívá nemocným na náklady spojené s  léčbou, 
spolupracuje s centry pro léčbu CF, informuje veřejnost o problematice CF a vede veřejnou sbírku 
na pomoc nemocným CF. Více na www.cfklub.cz 

V Rozsochatci se zapojují do akce již čtvrtým rokem mladí hasiči a členky Svazu žen. V sále obecního 
domu se vždy koná tvořivá dílna pro všechny věkové kategorie. Tentokrát využili volného dne a dílnu 
uspořádali 17. listopadu v podvečer. Větrníčky, které zde vyrobili, budou využity na „Běhu pro slané“, 
který se bude konat v Knyku 10. června 2017. Rovněž vybrané drobné finanční příspěvky pomohou 
slaným dětem. Někteří z přítomných donesli také občerstvení ve tvaru větrníčků. 

Pomoc však mohou nabídnout i ostatní:
• jednorázovým finančním darem nebo jeho zprostředkováním
• věcným darem nebo jeho zprostředkováním
• umožněním bezplatného užívání firemních služeb 
• uspořádáním či spoluorganizací benefiční akce s výtěžkem pro nemocné CF
• dobrovolnickou činností
• vlastními znalostmi a zkušenostmi
• šířením informací o CF ve svém okolí
• mediální podporou - napište o Klubu nemocných CF, uspořádejte besedu, pozvěte zástupce klu-

bu do rádia či televize
• tipy a další náměty na možnosti spolupráce s Klubem nemocných CF

Pomoc je možná i odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SLANEDETI na telefonní číslo 87 777. Cena 
DMS je 30,- Kč. Více na www.darcvovskasms.cz. Každá pomoc je vítaná a možná právě i vy můžete 
něco nabídnout.

Lenka Hyršová
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Advent začíná
V Rozsochatci jsme zahájili předvánoční čas tradičně „Adventním posezením“, které se konalo v so-
botu 26. listopadu odpoledne v sále obecního domu. Organizátory akce byli členky místního Svazu 
žen, zastupitelé obce, mladí hasiči a ZŠ a MŠ v Rozsochatci. Pro diváky připravili bohatý program. 
Odpoledne bylo zahájeno kulinářskou soutěží, tentokrát na  téma „Bábovky a  bábovičky na  slano 
i na sladko“. Porotci soutěže byli zastupitelé obce, ale i diváci mohli vybrat ze soutěžících jednoho 
výherce. Rozhodování bylo těžké, na konec z 23 soutěžících 1. místo získala slečna Adéla Rejzková, 
2.místo paní Marta Dvořáková,  3.místo paní Hana Votavová a cenu diváků získala Marie Pelikánová. 
Ceny pro výherce dodalo DUV-družstvo Dvůr Králové nad Labem, rovněž každý soutěžící dostal ma-
lou odměnu z jejich sortimentu.

 Pro návštěvníky byla nachystána rovněž „Výstava vánočních dekorací našich domácností“ a bábov-
kových forem, které zapůjčily členky Svazu žen a někteří občané. Děti si mohly vyrobit vánoční oz-
doby v tvořivé dílně připravené ZŠ. S hudebním vánočním programem vystoupili Anna a Josef Dole-
žalovi, kteří si říkají „Sádlo v pohybu“. Během odpoledne podávali pořadatelé domácí vánoční punč, 
kávu a čaj. S prvním šerem se všichni přemístili k budově mateřské školy, kde si spolu s žáky ZŠ a MŠ 
zazpívali několik koled, pan starosta obce, Jaroslav Krédl, popřál přítomným pěkné vánoční svátky 
a celý nový rok 2017. Poté byl slavnostně rozsvícen vánoční strom.

Lenka Hyršová

Čas pro společné chvíle
Předvánoční čas našich předků byl ve znamení setkávání, tradic, pohody a těšení na svátky vánoční. 
V Rozsochatci se snaží alespoň částečně tomuto vzoru přiblížit. Adventní čas zahájili již 26. prosin-
ce Adventním posezením s pestrým programem pro děti i dospělé. Následovala tradice mikulášské 
nadílky, kdy v pondělí 5. prosince pozvaly členky Svazu žen nejprve nadpřirozenou dvojici Mikuláše 
a čerta v poledních hodinách do místní základní školy. Děti přednesly básničky a zazpívaly společně 
písničku, některé přiznaly své prohřešky a  slíbily, že se polepší. Poté jim čert s  Mikulášem rozdali 
drobné sladkosti. V podvečer pak již početnější skupina procházela obcí a navštěvovala děti v rodi-
nách.

Ve středu 7. prosince v podvečer připravily opět členky ZO ČSŽ v Rozsochatci ve spolupráci s kraj-
skou organizací ČSŽ Kraje Vysočina ve velké zasedací místnosti obecního úřadu povídání s PhDr. Ja-
nou Beránkovou z Městského muzea v Havlíčkově Brodě z cyklu „Život našich předků“. Tématem byl 
čas adventu. Paní Beránková velice poutavě vyprávěla o tradicích spojených s předvánočním časem, 
co naši předkové dodržovali, čím se bavili, co vařili, čím se obdarovávali. Společný čas rychle uběhl, 
proto jistě tato přednáška nebyla poslední a v novém roce 2017 se opět s paní Beránkovou v Rozso-
chatci rádi setkáme.

Lenka Hyršová
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Vánoční šachový turnaj
Ve dnech 28. - 30. prosince se v hostinci v Rozsochatci konal již 22. ročník vánočního šachového tur-
naje. Vlivem nemocí a pracovních povinností se zúčastnilo pouze 6 hráčů. O zajímavé a vyrovnané 
partie však nebyla nouze. Z vítězství se radoval pan Michal Svoboda, který po roce svůj triumf obhá-
jil. Na druhém místě se umístil pan Aleš Dobrovolný a stupně vítězů uzavřel pan Jan Dvořák. Orga-
nizátoři děkují všem zúčastněným, sponzorům (Balvizt, pivovaru Havlíčkův Brod, obecním úřadům 
v Rozsochatci, Dolní Krupé a Horní Krupé, Mistní lidové knihovně v Dolní Krupé a hostinskému panu 
Martinu Štěpánovi ) a paní Lence Hyršové, kronikářce obce Rozsochatec.

Aleš Dobrovolný

TJ Sokol Rozsochatec
První polovinu fotbalové sezony máme za  sebou a  teď probíhá zimní pauza. V  této pauze se ale 
neodpočívá, mužstva začínají trénovat. Vedení po novém roce zajištuje přípravu na akce pořádané 
v tomto roce (schůze, zápasy na jarní sezónu, společenské akce atd.).

Sezónu 2016/2017 za náš oddíl hrají dvě družstva dospělých, jedeno mužstvo dorostu a dvě mužstva 
žáků. Podzimní sezona byla odehraná s dobrými výsledky.

Žáci 5+1 odehráli 7 zápasů z toho 3x vyhráli, 1x remízovali a 3x prohráli. Skóre mají 36:37 a získali 10 
bodů, přezimují na pěkném 4. místě z 9 mužstev. 7+1 odehráli 11 zápasů, z toho 1x vyhráli, 1x remí-
zovali a 9x prohráli. Skóre 16:60, přezimují na 12. místě. 

Dorost v loňské sezóně za společné spolupráce se Ždírcem skončil na krásném 1. místě a postoupil 
do Krajského přeboru dorostu. Dorost odehrál 11 zápasů, z toho 8x vyhrál, 2x remizoval a 1x prohrál. 
Skóre bylo 33:8, přezimují na 2. místě z 12 mužstev se čtyřbodovou ztrátou na 1. místo. 

Muži A hrají Okresní přebor a v podzimní části sezóny odehráli 13 zápasů, z toho 8 jich vyhráli, 3x 
remizovali a 2x prohráli. Skóre 46:17. Přezimují na 3. místě ze 14 mužstev s dvoubodovou ztrátou 
na 1. místo. 

Muži B hrají IV. třídu sk. A a v podzimní části sezóny odehráli 9 zápasů, z toho 8 jich vyhráli, 1x re-
mizovali a ani jednou neprohráli. Skóre 31:12. Přezimují na 1. místě z 10 mužstev se šestibodovým 
náskokem od 2. místa. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem naším trenérům a hráčům za dobrou spolupráci a dobře odehra-
nou podzimní část fotbalové sezóny a popřát do  jarní části sezóny hodně výher v nadcházejících 
zápasech. 
Také bych rád poděkoval panu Novákovi, od kterého jsme obdrželi přes firmu BASF nové fotbalové 
míče.
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Jarní sezona začíná 1. 4. 2017 pro Okresní přebor Mužů, kdy přivítáme Kožlí, zápas začíná v 15:30 ho-
din. Muži B začínají 16. 4. 2017 od 16:00 hodin na hřišti ve Vepřové. Dorost hraje první zápas v Polné 
a to 8. 4. 2017 od 12:30 hodin. Žáci 7+1 začínají ve Věznicí 15. 4. 2017 od 13:30 hodin a 5+1 začínají 
23. 4. 2017 v Jeřišně od 9:30 hodin.

Za loňský rok se zase vylepšovalo a hlavně udržovalo naše zázemí. Na začátku roku v zimním období 
se vedle nádrže dodělával chodník na lepší přístup na horní břeh. Pod chodníkem se také předěláva-
la přípojka vody z nádrže pro hasiče a pro zavlažování. U chodníku se přidělalo nové zábradlí.

Další problém byl s vodou na zavlažování hřiště. Před jarní sezonou jsme nechali opravit čerpadlo, 
které dodává vodu na zavlažování. Letos se budou měnit ještě proudová čidla na čerpadlo, která 
hlídají stav vody v nádrži.  

Hlavní akcí je údržba hrací plochy. To znamená sekání, hnojení, zavlažování, dosetí trávy a válcová-
ní. Není to jednoduchá údržba hřiště, máme se ještě co učit. Musíme se zaměřit hlavně na hnojení. 
Chtělo by to ale i provzdušnit a propískovat. To však zaleží na financích.

Další akcí, která probíhá, je úprava spodní části hřiště. V  loňském roce se zde udělalo parkoviště 
a vybrali se po ploše kameny. V jarní časti podle počasí se znovu hřiště zvláčí a vyberou se kameny 
a zaseje se tráva.

Další práci jsme odvedli při pomoci naši obci, kdy se sázeli stromky okolo Domova pro seniory. Dále 
jsme s obcí pořádali letní kino, které by mělo být i letos o velkých prázdninách. Také jsme pomáhali 
našim zastupitelům při pořádaní srazu důchodců v loňském roce, který se konal v našem sále Obec-
ního domu.

Na výroční schůzi, která se konala 21. 1. 2017, byl pozván pan Mazánek P., předseda OSS Havlíčkův 
Brod, který předal čestné uznání panu J. Dundáčkovi  za dlouholetou práci ve vedení Sokola. Po pře-
dání mu poděkovali i členové nynějšího výboru. Je třeba  nezapomínat na všechny členy, kteří oddíl 
zakládali, tvořili naše zázemí, hráli fotbal, hokej a jiné sporty. Patří jim zasloužené poděkování za veš-
kerou práci, kterou odvedli. Toto se vztahuje i na dnešní členy, kteří se o náš spolek starají, hraji zde 
fotbal a tvoři nový vzhled a budoucnost našeho oddílu.

Rád bych poděkoval všem lidem, kteří nám fandí a podporují nás. Poděkování patří i naší obci, dále 
SDH Rozsochatec a Svazu žen. Dále všem sponzorům, kteří nám dodali potřebné věci k chodu naše-
ho oddílu. TJ SOKOL ROZSOCHATEC.

předseda oddílu Svoboda Dušan
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Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat panu Františku Fialovi staršímu, který reagoval na výzvu v minulém Rozsocha-
teckém občasníku, kde jsem žádala o pomoc při hledání fotografií či jiných dokumentů (např. novinových 
výstřižků), které se vztahovaly k nehodě na železnici v červenci 1958. Pan Fiala poskytl fotografie a poutavé 
vyprávění, které využije nejen pan Jiří Caska pro publikování, ale zaznamenáme ho i do obecní kroniky. Zde 
jsem tyto události shrnula podle zápisů v obecní kronice a podle vyprávění pana Fialy. 

Nehoda na železnici
V obecní kronice v I. díle na straně 185-186 je tato nehoda krátce popsána. Je zde napsáno, že se stala 30. 7. 
1958 asi v 11 hodin v noci. Vlak měl mít poruchu na brzdách a vezl 20 vagónů ložených pískem. Pan František 
Fiala (nar. 1934) z Rozsochatce se na tuto událost pamatuje, v té době začínal jako mladík též jezdit na lo-
komotivě jako strojvedoucí. Podle  jeho vyprávění se mělo jednat o ucelený vlak písku, který jezdil nepra-
videlně z Rosic nad Labem do Havlíčkova Brodu. Na vlaku jela vlaková četa z Pardubic. V Havlíčkově Brodě 
bylo plné nádraží, proto měl vlak zůstat v Rozsochatci na čtvrté koleji. Ložený vlak musel mít nejméně 1000t, 
z Rosic nad Labem do Hlinska jezdíval s postrkem, který se v Hlinsku odpojoval. 

Podle vyprávění pana Fialy se jezdilo po  této koleji málo a  klouzalo to, proto se nepodařilo vlak ubrzdit. 
V čele vlaku byla lokomotiva 434.2. Výpravčí již tušil, že vlak jede moc rychle, proto stačil varovat telefonem 
výhybkáře pana Karla Potměšila, který ten den sloužil noční směnu a on stihl své stanoviště opustit. Násled-
ně vlak zděný domek rozbořil. Topič byl na místě usmrcen, zasypalo ho uhlí z tendru lokomotivy, strojvedou-
cí stihl vyskočit, ale na lokomotivě byl ještě cvičný strojvedoucí a ten při nehodě také zemřel, opařila ho pára. 
Později byla na stejném místě postavena nová, o něco větší budova St. I. Trosky vlaku se odklízely několik 
dní pomocí jeřábu, ale naštěstí nezasahovaly do první hlavní koleje, proto doprava nebyla přerušena.

Pan František Fiala pořídil z nehody i několik fotografií. Ovšem viděl ho příslušník OOŽ(ozbrojená ostraha 
železnice, spíš možná VBŽ-našla jsem na  internetu, že OOŽ byla až od roku 1963) a chtěl mu vyndat film 
z fotoaparátu. Panu Fialovi se podařilo příslušníka přesvědčit, že je také již začínající zaměstnanec dráhy a on 
mu film nezničil.

Podle vyprávění pana F. Fialy sepsala L.Hyršová

Budu ráda i do budoucna, kdyby se někdo další chtěl podělit o vzpomínky, fotografie nebo dobové doku-
menty k dalším událostem v naší obci, které bychom zaznamenali pro další generace.

Lenka Hyršová
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Příspěvky občanů
Milí čtenáři, spoluobčané, turisté, či jen náhodní kolemjdoucí,

žil a  rostl jsem téměř 150 let nedaleko města Slatiňany. Byl jsem strom známý jako Smrk ztepilý 
(vědecky Piceaabies). Na svůj druh jsem se dorostl úctyhodných rozměrů. Na okolí jsem vzhlížel ze 
svých 42 metrů výšky, na  pařezu jsem měl neobyčejný průměr 127 centimetrů. Když mne poká-
celi a měřili, tak ještě v 17 metrech své výšky jsem měl průměr 87 centimetrů. Celkového objemu, 
ve dřevní hmotě, jsem se dorostl na neuvěřitelných 17,78 ,,kubíků“ (odborně m3).Byl jsem zkrátka 
takový „mohykán“ mezi smrky. Měl jsem i své jméno, lidé mi říkali Tom.

Osudná se mi stala letní bouřka v roce 2015, při níž jsem utrpěl zásah bleskem. To by mne však neu-
smrtilo, nebýt následného napadení zákeřným broučkem zvaným „kůrovec“ čili Lýkožrout smrkový 
(vědecky Ipstypographus). Tím byl můj život ukončen.

Pro svá nemalá a významná poškození spojená s enormními rozměry jsem byl pilařsky takřka nepo-
užitelný. Proto celé mé tělo bylo málem spáleno. Naštěstí se tomu tak nestalo a Vy si dnes můžete 
v mé společnosti příjemně odpočinout.

Šetrně se mnou zacházejte, děkuji. Váš Tom

Milí čtenáři, spoluobčané, turisté, či jen náhodní kolemjdoucí,

když jsem viděl tyto dvě klády, co mimo jiné vznikly po základním zpracování smrku Toma, bylo mi 
líto toho, že takový „mohykán“ skončí v plamenech. Řekl jsem si, že po něm musí něco zůstat. Byl to 
obr a hodně toho pamatoval, proto jsem se rozhodl, že z klád musím něco vytvořit. Tak mne napadlo 
vyřezat motorovou pilou dvě lavice se stoly (jedna zde, druhá na asfaltovém hřišti). Pevně věřím, že 
když si dovnitř sednete, představíte si, jak byl Tom asi mohutný. 

Na konci roku 2015 jsem začal. Ve spolupráci s obcí Rozsochatec a několika dobrovolníky z řad spo-
luobčanů jsem kmeny nejprve vyřezal, poté obrousil a natřel a už v létě 2016 jsme je usadili na svá 
místa. Jelikož dřevo na rozdíl od lidí (ti to nevydrží)neustále pracuje, bylo třeba obě tato „posezení 
v  kmeni“ opatřit kovovými obručemi proti případnému prasknutí a  následnému rozpadnutí. Obě 
tyto obruče vytvořil a věnoval místní umělecký kovář Marek Šemík.

Doufám, že toto netradiční posezení nám bude dlouho a dobře sloužit.

Všem, co pomohli, moc děkuji za spolupráci. Martin Halama

Plánované akce
• 13. 02. 2017 Beseda z cyklu „Život našich předků“ tentokrát na téma „Moudrost kořenářek 

(lidové léčitelství)

• 04. 03. 2017 Posezení k MDŽ pro členky Svazu žen v přísálí hostince 

• 05. 03. 2017 Dětský karneval - ZO ČSŽ

• 11. 03. 2017 Maškarní ples - TJ SOKOL

Podrobnosti k akcím budou ještě zveřejněny na plakátech před plánovanou akcí.
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Fotografie

Nehoda na železnici

Den otevřených dveří v Domě pro seniory



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 2017.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.

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


