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Jubilanti
V období od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2017 se dožívají významného životního jubilea:

Fárková Miroslava
Jeřábek Zdeněk
Dobiášová Stanislava
Jelínková Růžena
Cvečková Stanislava
Fikar Jaroslav
Prchal Jaroslav
Klementová Zuzana 
Fárka Zdeněk 
Polívková Marie
Vomlelová Jana 
Fiala Ladislav 
Dundáček Jaroslav
 

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

Noví občánci
Narozená miminka od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2017:

Jeřábková Natálie
Minařík Adam
Stehno Matyáš
Staněk Pavel

     
Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.
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Pravidla vítání občánků
Vzhledem k ochraně osobních dat se nezobrazí v databázi evidence obyvatel obce u jména novoro-
zeného dítěte společně jména rodičů, někdy i informace o samotném narození se zobrazí se zpoždě-
ním. Proto prosíme rodiče nově narozených dětí, kteří budou mít zájem o slavnostní přivítání, aby se 
přihlásili na obecním úřadě (elektronicky, písemně nebo osobně).

Podmínky pro přivítání nového občánka a předání daru od obce:

• trvalý pobyt alespoň jednoho z rodičů v Rozsochatci či Jahodově
• rodiče nemají u OÚ v Rozsochatci žádné finanční nedoplatky.

Děkujeme za pochopení. OÚ Rozsochatec.

Kurz spirální stabilizace
Bolest zad, to je problém, se kterým se potýká téměř každý. Proto jsme se rozhodli oslovit fyziote-
rapeuta pana Mgr. Richtra a připravit pro zájemce kurz „cvičení s gumou“ v tělocvičně naší základní 
školy.
Kurz je vhodný pro ženy, muže i děti, osoby s vadným držením těla (svalové disbalance), skoliotiky, 
vertebropaty aj.

Kurzu  se může zúčastnit maximálně osm osob.  Pokud bude počet zájemců vyšší, lze uspořádat dva 
kurzy (cvičení by probíhalo ve stejné dny, skupiny by chodily po sobě…). 
Kurz se skládá z šesti lekcí. Časová dotace jedné lekce je 60 minut.
Jednotlivé lekce budou organizovány pravidelně, vždy ve  stejný čas a  jednou týdně. Přesné časy 
a konkrétní termíny (resp. dny v týdnu) se upřesní na začátku září. Zahájení kurzu bude možné nej-
dříve na přelomu září a října. 

Po ukončení základního kurzu je možné pokračování cvičení (dle vzájemné dohody).
Cvičí se bez bot (možno naboso nebo v ponožkách). Možno využít podložky (karimatky), aby cvičící 
nestál přímo na podlaze. Oblečení – volné, pohodlné.  

Cvičební lana na jednotlivé lekce kurzu zajistí lektor. Cvičící si budou mít možnost lana na kurzu za-
koupit, případně je možné tuto pomůcku objednat na internetu (e-shopy…).

Celková cena za kurz 480,-Kč/osoba (1 lekce/ 1 osoba = 80,-Kč). Částka za celý kurz bude vybrána 
na první lekci. Absentované lekce nelze nahradit. Při nepřítomnosti na cvičení se může lekce zúčast-
nit jiná osoba. Pokud budou dvě skupiny cvičících, tak nevadí přehazování lidí mezi skupinami (obě 
skupiny budou mít stejnou osnovu cvičení…).

Přihlášky na kurz přijímáme v kanceláři Obecního úřadu v Rozsochatci do konce srpna .
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Ohlédnutí za školním rokem
Školní rok 2016/17 utekl velmi rychle a já mám stejně jako loni milou povinnost seznámit Vás s čin-
ností školy za uplynulé období.

V září 2016 usedli do lavic 3 noví prvňáčci a celkem se v naší škole učilo 18 dětí. Do mateřské školy 
bylo přihlášeno dětí 28. I když se řadíme k menším školám, v našich aktivitách a ve výuce nás to nijak 
neomezuje. Naopak, většina návštěv a různých kontrol si pochvaluje přátelskou a milou atmosféru 
a můžeme se pochlubit i mnoha úspěchy při výuce. Výborné výsledky letos dosáhli žáci naší školy 
v matematické soutěži Cvrček a Klokánek, kdy druháci a třeťáci měli nejlepší výsledky v rámci všech 
škol v okrese Havlíčkův Brod. Úspěšní jsme byli i v dalších vědomostních, sportovních, literárních 
a výtvarných soutěžích.
I  letos byla výuka ve  škole zpestřená nejrůznějšími zajímavými akcemi - kurzy dopravní výchovy, 
zdravotnickým kurzem, plaveckým výcvikem, výtvarnými a pracovními dílničkami, návštěvami diva-
delních a hudebních představení, kina, exkurzemi do ekologického centra v Horní Krupé a na statek 
Lesolg, besedami a výlety.

Pro veřejnost jsme v lednu připravili v budově školy Putovní výstavu mandal. Tato výstava byla v naší 
škole poprvé. Součástí výstavy byly i  mandaly našich žáků, které se v  loňském roce umístily hla-
sováním mezi prvními čtyřiceti, a tak se staly součástí mandalového kalendáře a putovní výstavy. 
Za peníze utržené z prodeje mandal a kalendářů potom Centrum Mandala pomáhá v rámci projektu 
dětem z dětských domovů. Naši žáci si také připravili doprovodný program k této výstavě. Návštěv-
níci si kromě prohlédnutí výstavy měli možnost zakoupit keramické mandaly v podobě podšálků, 
svícínků a mističek, které vyrobily děti ze školní družiny, dále si mohli vyzkoušet nakreslit svoji man-
dalu a také si mohli projít v doprovodu žáků celou školní budovu, a tak si prohlédnout, co nového 
ve škole přibylo. Akce se líbila a děti z ní měly velkou radost.

Stejně jako loni jsme se podíleli na prodeji výrobků na podzimním jarmarku, připravili jsme  kulturní 
program na setkání důchodců, společně jsme si zazpívali při rozsvěcení vánočního stromu, připravili 
jsme  básničky a písničky pro několik nových občánků, pro Setkání se ženami jsme jako poděkování 
všem maminkám a babičkám secvičili hudebně dramatické pásmo, pomáhali jsme při jarním úklidu 
obce, vynášeli jsme Moranu ze vsi a podíleli jsme se i na dalších akcích.

I v  letošním školním roce jsme zapojeni do několika projektů EU. Díky schválené žádosti projektu 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I jsme obdrželi fi-
nanční příspěvek ve výši 487 tisíc korun. Díky projektu v MŠ od února pomáhá s péčí o dvouleté děti 
chůva, dále můžeme realizovat setkání rodičů s nejrůznějšími odborníky, v  ZŠ pracoval klub zábavné 
logiky, čtenářský klub a probíhalo doučování žáků.

Další důležitou aktivitou školy je projekt Učící se malotřídky zaměřený na rozvíjení vzájemné spolu-
práce mezi malotřídními školami v Kraji Vysočina.

I v letošním roce došlo i k významnému materiálnímu vylepšení v obou budovách školy. V základní 
škole byly během loňských prázdnin vymalovány prostory chodby a jedna z učeben, do I. třídy byl 
zakoupený koberec, který děti využívají k oddechu o přestávkách a také při čtenářských hodinách. 
Na chodbě stojí nová knihovna, do počítačové učebny přibyl nový žákovský počítač, byly zakoupeny 
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nové deskové hry pro klub zábavné logiky, dokupovaly se knihy do žákovské knihovny, školní druži-
na dovybavila svůj inventář novými hračkami a sportovními pomůckami.

Do MŠ byly zakoupeny nové stolky a židličky, 2 notebooky, barevná tiskárna a nové hračky. Do školní 
jídelny byl pořízený nerezový pracovní stůl a chladnička s mrazákem.

Školní rok 2016/17 byl slavnostně zakončený 30. června. Provoz mateřské školy a školní jídelny bude 
obnovený od 28. srpna.

Nový školní rok začne v pondělí 4. září 2017. Prvňáčci budou přivítaní v 8:30 hodin, všichni ostatní 
žáci tradičně v 7:45 hodin.

                                                                                                                                                               Přeji všem krásně prožité léto.
                                                                                                                                                                                   Mgr. Hana Hertlová

Moudrost kořenářek, aneb návrat k přírodě
V pondělí 13. února v podvečer připravily členky ZO ČSŽ v Rozsochatci ve velké zasedací místnos-
ti obecního úřadu pro veřejnost již druhou besedu s PhDr. Janou Beránkovou z Městského muzea 
v Havlíčkově Brodě z cyklu „Život našich předků“ s podtitulem „Moudrost kořenářek“. Paní Beránková 
velice poutavě vyprávěla nejen o kořenářkách, které se v minulosti zabývaly léčitelstvím obyčejných 
lidí a předávaly si znalosti o bylinkách z generace na generaci. Rovněž přiblížila i prostředí různých 
století, co mělo vliv na různé choroby, na věk lidí, zvyky a pověry spojené se zdravím. Lidé v minulých 
dobách žili více ve shodě s přírodou, ke které se v dnešní době snažíme opět vracet. 

Na  závěr besedy předala paní Beránková přítomným několik léčivých receptů z  bylinek a  návody 
na jarní bylinné kůry. Vyprávění mělo úspěch a s paní Beránkovou se tak během roku ještě v Rozso-
chatci sejdeme při dalších besedách.
                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Karnevalové masky tančily a soutěžily v Rozsochatci
První březnový víkend byl v Rozsochatci již tradičně v duchu příprav a konání dětského karnevalu. 
V sobotu 4. března připravovaly členky Českého svazu žen výzdobu v obecním domě, následovala 
členská výroční schůze ZO ČSŽ a po té měly členky již tradiční posezení k nadcházejícímu svátku 
žen - MDŽ. Po dobré večeři, kterou připravil pan hostinský Martin Štěpán, dostaly členky od místních 
mladých hasičů ručně vyrobené papírové kytičky. Následovala volná zábava a povídání u kroniky 
a fotografií místní organizace, které připomínají společné akce.

V neděli ráno 5. března pokračovaly  přípravy na karneval. Ženy z vlastnoručně napečeného cukroví 
přichystaly na stoly pro hosty občerstvení a nafoukly balónky na dozdobení prostor. Ve 14.00 hod. 
začalo dovádění dětských masek. Děti tancovaly a  též se s chutí hlásily do různých her a soutěží, 
které tentokrát připravil spolu s členkami svazu žen DJ Jan Fousek, a soutěžemi provázela slovem 
moderátorka Kristýna Jirásková.
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Každá maska dostala sladkou odměnu. Všechny děti, které první březnovou neděli na  karneval 
v Rozsochatci přišly, si losovaly ke své vstupence tři věcné výhry z pestrých cen od členek ZO ČSŽ 
a od sponzorů. Vyhlášena byla i výtvarná soutěž na téma „Karneval“, která probíhala na místě, a vy-
losovaný výherce Vítek Rejzek si odnesl stavebnici. Domů se všichni rozcházeli plní pěkných zážitků, 
přestože byl program  narychlo upraven, protože původně pozvaný DJ onemocněl krátce před kar-
nevalem.       
                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Jarní setkání se ženami
Na nedělní odpoledne 19. března pozvali zastupitelé obce do sálu obecního domu všechny místní 
ženy, dívky, babičky a maminky na kávu, zákusek a příjemné posezení, aby jim poděkovali za celo-
roční pomoc a podporu při obecních akcích. Tento způsob poděkování zvolili zastupitelé již po osmé 
a zajistili vždy zajímavý kulturní program.

Program zahájil pan starosta obce Jaroslav Krédl, spolu s ředitelkou Základní a mateřské školy v Roz-
sochatci Mgr. Hanou Hertlovou, pak již následovalo kulturní pásmo písniček, tanečků a scének, které 
secvičili pro tuto příležitost paní učitelky s dětmi z místní mateřské a základní školy. Po vystoupení 
dětí, v krátké pauze, roznesli zastupitelé ženám občerstvení a děvčata ze základní školy roznesla ke-
ramická srdíčka, která pro přítomné vyrobily děti na kroužku keramiky ve škole. Pak pokračoval kul-
turní program tanečním vystoupením folklórního souboru Kalamajka z Havlíčkova Brodu. Nejprve 
vystoupila dětská část souboru a pak dospělí. Protože se ženy sešly v hojném počtu, bylo příjemné 
posezení ve znamení nejen kulturních zážitků, ale byl zde i prostor na popovídání se známými a ka-
marádkami. Jarní náladu rovněž navodily pestrobarevné petrklíče na stolech.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Maškarní ples
TJ Sokol Rozsochatec jako každý rok, uspořádal Maškarní ples, který se konal 11. 3. 2017 v  sále  
Obecního domu v Rozsochatci. K  tanci zahrála kapela Fortuna. Ples byl velmi úspěšný, zúčastnilo 
se mnoho lidí. Největším překvapením byla účast masek. V sále se pohybovalo a tančilo  56 masek.  
Je to největší účast za posledních 20 let. Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným lidem, kteří 
se přišli bavit. Dále všem , kteří se podíleli na této akci.
                                                   
                                                                                                                                                                 Dušan Svoboda

Čistá Vysočina
Již po deváté vyhlásil Kraj Vysočina na jaře akci s názvem „Čistá Vysočina“. Tato očistná akce probíhala 
ve dnech od 10. do 23. dubna 2017. V Rozsochatci se přihlásili na čtvrtek 13. dubna na úklid obce, 
stejně jako v minulých letech, mladí hasiči s členkami Českého svazu žen, přidalo se i několik občanů. 
Následující týden se přidaly také základní škola a myslivecké sdružení Rozsochatec- Čachotín. Kraj-
ský úřad dodal dobrovolníkům výstražné vesty a odpadkové pytle.     
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Předem si skupiny rozdělily úseky, kde budou uklízet. Sbíraly se nejen odpadky, ale ženy i zametaly 
u obecního úřadu a obecního domu, či plely plevel na dětských hřištích, hrabaly rovněž lupení a sta-
rou trávu ve středu obce a u domu pro seniory. Využit byl i obecní multifunkční traktůrek, kterým 
starosta obce Jaroslav Krédl odvážel odpad do kontejneru na velkoobjemový odpad, ostatní odpad-
ky byly vytříděny do sběrných kontejnerů. Nežli se všichni rozešli po vykonané práci, rozdaly členky 
ČSŽ dětem sladkou odměnu a pitíčka. V dalších dnech sesbírali žáci základní školy odpadky podél 
komunikace ke Kojetínu a Jahodovu a myslivecké sdružení si vzalo na starosti okolí frekventované 
komunikace k Chotěboři a Čachotínu.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Soutěžní stezka a volba nejkrásnějších čarodějnic
Vedení SDH Rozsochatec vyhlásilo na podvečer 30. dubna tradiční soutěž „O nejkrásnější čarodějni-
ci“. V letošním ročníku soutěže dětských čarodějnic a čarodějů bylo těžké vybírat ty nej… Proto bylo 
rozděleno devět cen mezi výherce, které vybrala porota složená ze starosty hasičů Jakuba Dobro-
volného, starosty TJ SOKOL Dušana Svobody, starosty obce Jaroslava Krédla a vedoucích mladých 
hasičů Evy Jelenové a Milušky Dobrovolné. Na prvním místě se umístila Zuzanka Fousková, na dru-
hém místě Kristýna Jeřábková, na třetím místě byl porotou vybrán jeden z čarodějů Lukáš Špilka, 
na čtvrtém místě se umístila Kamila Křivská, páté místo obsadila Lucie Špilková, šesté místo obsadila 
Kateřina Křivská, sedmé a osmé místo obsadily sestry Adéla a Tereza Rejzkovy a deváté místo obsadil 
další čaroděj Dan Polanský. 

Mladí hasiči uspořádali též pro děti a dospělé od 17.30 hod. na fotbalovém hřišti zábavnou soutěžní 
stezku, na které každý obdržel body za plnění jednotlivých úkolů a za účast na všech stanovištích 
pak sladkou odměnu. Soutěže se zúčastnilo téměř 100 soutěžících, z nichž byli vylosováni tři výherci. 
První výherkyní se stala Jana Haláková, druhá výherkyně byla Hana Šolcová a třetím vylosovaným 
se stal Sam Krédl. Soutěžili nejen děti, ale i dospělí. Všichni výherci dostali pěkné odměny, ale po-
řadatelé nezapomněli ani na ostatní masky, které také dostaly drobnou odměnu. Během akce bylo 
zajištěno občerstvení včetně opékání uzeniny na ohýnku. Jakmile se začalo šeřit, zapálili dobrovolní 
hasiči připravenou hranici s čarodějnicí.

                                                                                                                                                                                               Lenka Hyršová

Dětský den s myslivostí
Myslivecké sdružení Rozsochatec - Čachotín při Statku Lesolg s.r.o. připravilo na sobotní odpoledne   
27.května 2017 již třetí ročník Dětského dne s myslivostí. Akce plná soutěží s mysliveckou tématikou 
se konala opět v zámeckém parku v Rozsochatci, který k této příležitosti otevřela veřejnosti paní Jitka 
Greifová. Za její vstřícnost poděkoval pan Jaroslav Halák během úvodní řeči, ve které všechny přivítal 
a seznámil je s programem. Celý program provázeli svými skladbami Trubači z Liščího vršku. 

V  letošním roce pozvali myslivci sokolníky z obory Žleby Ondřeje a Lenku Pelikánovi, kteří dětem 
a ostatním přítomným názorně představili nejznámější dravé ptáky. Některé bylo možné vidět také 
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v letu, či při lovení na návnadu. Dětem se velice líbilo poutavé vyprávění nejen o dravých ptácích, 
sokolníci je seznámili rovněž s tím, jak se chovat v přírodě, kdy se zvířátka zachraňují a kdy naopak 
by jim zásah člověka spíše ublížil. Během povídání a ukázek přítomní sokolníky a jejich svěřence od-
měňovali potleskem. U některých ukázek se mohli zapojit dobrovolníci, děti si mohly ptáky pohladit 
a na závěr se s nimi též vyfotit.

Během celého odpoledne mohly děti procházet jednotlivá soutěžní stanoviště, kde poznávaly stopy 
a trofeje zvěře, poznávaly dřeviny, zahrály si myslivecké pexeso, hledaly zvěř dalekohledem v parku, 
střílely ze vzduchovky, malovaly anebo si zahrály skákacího panáka. Děti za splněné úkoly dostaly 
drobné sladké odměny a vyřezávané zvířátko. Soutěžní úkoly splnilo více jak sedm desítek dětí. 

Další ukázky se ujal lesní dělník pan Josef Žaloudek, který názorně vysvětlil a předvedl, jak se správně 
kácí strom motorovou pilou a kdy a kde se používají při kácení klíny a jiné pomůcky. 

Jako poslední bod hlavního programu připravily členky Jezdeckého klubu při Statku Lesolg pro děti 
projížďky na koních zámeckým parkem, o které byl velký zájem, a děti se nemohly nabažit. 

Akce měla přiblížit dětem význam lesa a myslivosti, především zvyků a  tradic, které byly zapsány 
na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Pomocí soutěží, poutavého výkladu 
a praktických ukázek vrací místní myslivecké sdružení pozornost dětí k okolní přírodě, k tomu jak se 
v ní mají chovat a jak ji mají chránit.

Pro přítomné připravil občerstvení pan Martin Štěpán. Všem, kteří v hojném počtu přišli, se myslivec-
ké odpoledne líbilo, vydařilo se též pěkné letní počasí.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

V Rozsochatci jsme přivítali novou malou občanku
Na poslední červnovou neděli připravili zastupitelé Obce Rozsochatec letošní první slavnostní vítání 
nového občánka.  Hospodářka obce, paní Dana Šrámková, nejprve přivítala rodinu Natálie Jeřábko-
vé. Následovalo vystoupení žákyň místní základní školy pod vedením paní ředitelky Hany Hertlové 
s pásmem básniček a písniček. Po té mezi občany obce přivítal Natálku rovněž starosta obce, pan  
Jaroslav Krédl, popřál jí a jejím rodičům mnoho společných hezkých chvil a radosti. Na závěr se rodi-
če podepsali do pamětní knihy obce a děvčata ze základní školy předala mamince kytičku a pamětní 
list k vkladu na vkladní knížku Poštovní spořitelny v hodnotě 3000 Kč. 

Nechybělo ani focení miminka u kolébky s blízkými a ochotnými chůvičkami ze základní školy. Na pa-
mátku z této malé slavnosti obdržela rodina též CD nosič s fotografiemi.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová
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TJ Sokol Rozsochatec – historicky nejúspěšnější sezóna
Sezóna 2016/2017 skončila. Byla velmi úspěšná a  řekl bych, že i  historická. V  dospělých hrají dvě 
mužstva, která se umístila v  této sezóně na  prvních postupujících místech. V  mládežnických tý-
mech máme tři družstva. Jedno z  mužstev je dorost. Zde spolupracujeme již druhým rokem  
se Ždírcem n. D. V loňské sezoně jsme postoupili do Krajského přeboru KFS Vysočina. Letošní sezo-
nu se dorostenci umístili na druhém místě. Další dva týmy jsou žáci, kteří hrají v OP Havlíčkův Brod. 
Jeden tým jsou starší žáci 7+1, kteří se umístili na 12. místě. Druhý tým, jsou mladší žáci 5+1, kteří 
skončili na 5. místě.

Žáci 5+1 
odehráli 14 zápasu z  toho 6x vyhráli, 1x remízovali a  7x prohráli. Skoré 74:82 a  získali 19 bodu,  
skončili na pěkném 5. místě z 8 mužstev. 

Žáci 7+1 
odehráli 22 zápasů,  z  toho 2x vyhráli, 3x remízovali a  17x prohráli. Skóre 34:115, umístili se na    
12. místě z 12 mužstev. 

Dorost 
odehrál 22 zápasů, z  toho 15x vyhrál, 4x remizoval a  3x prohrál. Skóre bylo 64:18, umístili se na   
2. místě z 12 mužstev. Dorostenci také letos inkasovali nejméně branek za celou sezonu ze všech 
mužstev.
  
Muži A 
hráli v Okresním přeboru, kde odehráli 26 zápasů,  z toho 19x vyhráli, 4x remizovali a 3x prohráli. 
Skóre 95:30. Mužstvo skončilo na 1. postupujícím místě. Také zde muži nastříleli nejvíce branek a nej-
méně gólů  inkasovali ze všech 14 mužstev. V OP mužů byl vyhodnocen nejlepší střelec Okresního 
přeboru, kterým se stal již po druhé za sebou náš hráč Venc M., který nastřílel 41 branek.

Muži B 
hráli IV. třídu sk. A, odehráli 18 zápasů,  z toho 13 jich vyhráli, 2x remizovali a 3x prohráli. Skóre 65:29. 
Mužstvo skončilo na  1. postupujícím místě. I  tady muži nastříleli nejvíce branek a  nejméně gólů  
inkasovali z 10 mužstev. 

V  příští fotbalové sezoně 2017/2018 budou hrát dvě mužstva dospělých, kteří postoupili. Muži A   
postoupili do Kraje Vysočina, kde si zahrají v I.B  třídě, skupina A – muži. První zápas odehrají na do-
mácím hřišti v neděli  6. 8. 2017 od 16:30 hodin proti Ždírci. 

Muži B hrají v  OFS HB zde si zahrají III. třídu mužů, první zápas hrají také v  neděli 6. 8. 2017  
od 10 hodin v Kamenné Lhotě. 

Dorostenci za spolupráce se Ždírcem nad Doubravou budou hrát Krajský přebor KFS Vysočina. První 
zápasy začínají o 14 dní déle než muži. Zápas odehrají na domácím hřišti dne 19. 8. 2017 od 13:30 h. 
a soupeř je Přibyslav.

 Žáci 7+1 a 5+1 začínají až na konci prázdnin a to 26. -27. 8. 2017.
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V jarní části sezony se nám podařilo trošku zlepšit hrací plochu hřiště, i když to díky počasí vypadalo,  
že tam nebude žádná tráva. Díky darům a  sponzorům se povedlo travnatou plochu udržet. Další 
část je spodní tréninkové hřiště, které už je upravené a zaseté. Teď se musí vybrat kameny a kamínky 
a udržovat, hnojit. Další práce nás ještě čeká okolo hřiště (sítě, zábradlí, střídačky atd.). 

Rád bych poděkoval všem našim trenérům a hráčům za dobře odehraný celý ročník 2016/2017. Dále  
patří dík i Ždírci n. D. za spolupráci v dorostu. Také bych rád zavzpomínal na všechny naše členy, kteří  
nejsou už mezi námi a  myslím si, že by byli rádi, kdyby mohli zažít tento historický úspěšný rok  
v našem oddíle. Dále děkuji za spolupráci Obci Rozsochatec, SDH Rozsochatec a Svazu žen. Také pat-
ří poděkování divákům za podporu v našem fotbale a hlavně všem sponzorům, kteří nám dodali po-
třebné věci k chodu našeho oddílu. Do nové sezony přeji všem našim oddílům hodně úspěchů.

                                                                                                                                   předseda oddílu Svoboda Dušan

Sdružený dorost
Tým dorostu, hrající pod názvem Sdružený dorost Rozsochatec/Ždírec nad Doubravou, hrál v letoš-
ním roce jako nováček krajský přebor a dosáhl v něm velkého úspěchu, když skončil na druhém místě.
Odehrál 22 zápasů z nichž 15x vyhrál, 4x  remizoval a pouze 3x prohrál. Vstřelil 64 branek a pouze  
18 inkasoval, což je nejméně ze všech týmů.

Ve společném týmu s klukama ze Ždírce vytvořili perfektní partu, jak na hřišti, tak mimo něj.  Z naší 
obce hráli za tým bratři Bílkovi, Svoboda, Šimek, Jelínek, Chlubný. Kluci více než sympaticky repre-
zentovali naš oddíl a obec a dokázáli porážet týmy z velkých měst z našeho kraje a tím i naší obec 
zviditelnit nejen na fotbalové scéně Kraje Vysočina.
                                                                                                                                                                             Zdeněk Bílek

                                                                                                                                                                                                                   
Sbor dobrovolných hasičů
Naši činnost jsme v letošním roce zahájili výroční členskou valnou hromadou. Pak  následovalo pořá-
dání hasičského plesu a na konci dubna pálení čarodějnic . Poté už jsme začali nacvičovat na soutěže 
v požárním sportu.

Oblastní soutěž mladých hasičů
Oblastní soutěž mladých hasičů se letos konala v sobotu 6.května v Pohledu. Touto soutěží vyvrcho-
lila hra PLAMEN 2016/2017, kterou hrají celoročně mladí hasiči. Z našeho sboru soutěžila dvě druž-
stva, jedno mladší a jedno starší.  Soutěžilo se ve třech disciplinách - požárním útoku, štafetě dvojic 
a štafetě 4 x 60 m s překážkami. K těmto disciplinám se ještě připočítal podzimní branný závod.

Mladší družstvo se umístilo na krásném  3. místě a kromě medailí si odvezlo i pohár a drobné ceny. 
Starší družstvo se umístilo na 4. místě a odvezlo si diplom a drobné ceny. Obě družstva tak dobře 
reprezentovala náš sbor.
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Okrsková soutěž - dospělí
Okrsková soutěž požárních družstev sboru dobrovolných hasičů se v letošním roce konala v sobotu 13. května 
2017 v Chloumku. Z našeho sboru se jí zúčastnila dvě družstva žen a dvě družstva mužů. Soutěžili v požárním 
útoku a v běhu na 100 m s překážkami. Naši hasiči zde dosáhli velmi dobrých výsledků. Blahopřejeme!!

Ženy                                                            Muži                                 
1. místo                                                      2. místo
3. místo                                                      8. místo

Jednotlivci v běhu na 100m s překážkami:

Ženy                                                             Muži
1. místo - Petra Pelikánová                    2. místo - Jakub Dobrovolný
2. místo - Tereza Pešoutová
3. místo - Pavla Pelikánová

Družstvo žen a družstvo mužů postoupilo na okresní soutěž do Havlíčkova Brodu.

Okresní kolo v požárním sportu – dospělí
Do okresního kola, které se konalo 17. června 2017 na stadionu Dukla v Havlíčkově Brodě, z našeho sboru 
postoupilo z okrskového kola družstvo žen a družstvo mužů.
Závodili ve  třech disciplinách, běhu na 100 m s překážkami, štafetě 4 x 100 m s překážkami a v požárním 
útoku.

Družstvo žen opět nezklamalo / stejně jako v loňském roce / a okresní kolo vyhrálo. Postupují tak do krajské-
ho kola, které se bude konat 5. srpna 2017 v Pelhřimově. Družstvo mužů se umístilo na 5. místě.
V letošním roce jsme díky obecnímu úřadu zmodernizovali náš vozový park. Místo auta Avia, kterou jsme 
měli dosud, obecní úřad zakoupil devítimístnou dodávku  Renault. Přívěsný vozík na materiál  za toto auto 
jsme zakoupili z prostředků sboru. 

Tradiční soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce budeme pořádat v sobotu 16. září na fotbalovém 
hřišti. Soutěžit budou družstva mladých hasičů a družstva dospělých – mužů a žen.

Krajské kolo v požárním sportu - ženy
Do krajského kola v požárním sportu postoupilo z okresního kola naše družstvo žen, protože okresní kolo 
vyhrálo. Krajské kolo se konalo v sobotu 5. srpna v Pelhřimově. Naše družstvo opět zabojovalo a skončilo na 
krásném 2. místě. Je to zatím  nejvýše dosažené umístění v historii našeho sboru. 

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho sboru !!!!!
 
                                                                                                                                                                                               Za SDH Dobrovolná M.
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Plánované akce
• 27. 8. 2017 - Loučení s prázdninami, na zahradě Mateřské školy v Rozsochatci. Připraveny  

budou soutěže od členek ZO ČSŽ i od DJ Vesyho, který při příznivém počasí přiveze i vodní 
soutěže a program doplní hudbou. V případě deště se bude akce konat v sále obecního domu.  
Začátek bude ve 14.00 hod.

• 16. 9. 2017 soutěž O pohár starosty obce.

• 17. 9. 2017 připravily členky autobusový výlet, tentokrát do Muzea loutek v Chrudimi a na 
zámek ve Slatiňanech, podrobnosti již nyní naleznete na webových stránkách ZO ČSŽ a plaká-
tech. Závazně se můžete přihlásit na telefonním čísle 721 847 912 u L.Hyršové.

• 21. 10. 2017 taneční zábava Rock String, pořádá SDH Rozsochatec.

• 29. 10. 2017 chystáme oblíbený Řemeslnický jarmark v sále Obecního domu v Rozsochatci. 
Začátek akce je plánován na 14.00 hod. a konec v 16.00. Zájemci o prodejní místa se mohou již 
nyní hlásit u L . Hyršové na tel .č. 721847912. Podrobnosti jsou rovněž na webových stránkách 
ZO ČSŽ.

• Mikulášská nadílka

• Divadelní představení ochotnického souboru Jen Tak z H. Borové

• Beseda s PhDr. Janou Beránkovou na téma Od kolébky ke hrobu.

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

Výstava mandal v základní škole
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Krajské kolo v požárním sportu 

Muži A - Rozsochatec



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.


