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Jubilanti
V období od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018 se dožívají významného životního jubilea:

Ledvinková Anna
Horn Jiří
Humpolák Josef
Šemíková Marie
Krédlová Zdenka
Vomlel Jan
Pazderková Jaroslava
Klement Antonín
Krédlová Jaroslava
Novotný Jan
Fialová Ludmila
 
Jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Noví občánci
Narozená miminka od 01. 01. 2018 do 31. 05. 2018:

Holubcová Eliška
Pešek Hynek
Šemíková Lea

Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.
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Ze života školy
A  teď už hurá na prázdniny, tak jsme se ve škole loučili 29. června. Poslednímu školnímu dni  
a slavnostnímu předávání vysvědčení ale předcházel celý školní rok, ve kterém jsme zažívali kaž-
dodenní radosti i starosti. 

Kromě toho, že jsme se pilně učili, jsme také jezdili na výlety a exkurze, na divadelní představení, 
do kina a do městské knihovny, odpolední čas ve škole nám vyplňovaly četné kroužky. Školní 
družina nabízela velké množství nejrozmanitějších aktivit a děti si každý týden domů nosily nové 
výrobky.

I letos jsme se zapojili do velkého množství soutěží a projektů. Ocenění si děti odnesly ze soutěží 
výtvarných, literárních, přírodovědných, zdravotních a dopravních. Úspěšní byli i v matematických 
soutěžích.

Již tradičně jsme se zapojili do  projektů Mandala dětem, Tulipánový měsíc, Srdce z  lásky  
darované, Sidus, které se zabývají pomocí ostatním.

Během školního roku jsme realizovali další části projektu financovaného z  prostředků  
EU – Šablony pro ZŠ a  MŠ I, díky kterým mohla ve  školce vypomáhat s  malými dětmi chůva, 
ve  škole jsme zase mohli financovat nákup knih do  školní knihovny, nakoupit velké množství  
logických her a po celý školní rok děti mohly ve svém volném čase navštěvovat Klub zábavné 
logiky a deskových her a Čtenářský klub. 

Rádi budeme vzpomínat i na letošní školní výlet. V pondělí 25. června v půl šesté ráno jsme se 
nevyspalí, ale natěšení sešli na  vlakovém nádraží v  Rozsochatci. Cílem naší cesty byla Praha, 
konkrétně Česká televize na Kavčích horách, kde jsme měli domluvenou prohlídku. V Havlíčkově 
Brodě jsme přestoupili na rychlík a před osmou hodinou už jsme vystupovali na Hlavním nádraží 
v Praze. Poté jsme si vyzkoušeli – mnozí z nás poprvé – jízdu metrem. Vystoupili jsme na sta-
nici Vyšehrad a šli si prohlédnout památné místo, odkud skákal Horymír se Šemíkem do Vltavy.  
Prohlídku České televize jsme měli domluvenou na desátou hodinu, a tak jsme se po procházce 
parkem znovu vydali k metru, abychom se dopravili k cíli našeho výletu. V deset hodin už jsme 
čekali celí nedočkaví na recepci České televize na paní, která nás měla studii provázet. Prohlídka 
trvala více jak dvě hodiny, během kterých jsme se měli možnost podívat do studií, kde se natáčí 
známé pořady, dokonce jsme v dětském studiu Déčku mohli sledovat natáčení pořadu pro děti 
s Jitkou Molavcovou. Paní Molavcová byla moc milá, o pauze si za námi přišla popovídat a do-
konce se s  námi vyfotila. Také jsme měli možnost obléknout si paruky a  kostýmy z  natáčení,  
prohlédnout si různé rekvizity, vyzkoušet si práci za kamerou i před ní. Po prohlídce jsme navštívili 
Galerii ČT, kde bylo velké množství interaktivních her týkajících se pořadů ČT a zde si mnozí z nás 
zakoupili i hezké upomínkové předměty. 
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Z  Kavčích hor jsme se vydali na  Petřín. Na  Petříně jsme se prošli krásně rozkvetlým parkem,  
zasmáli se v zrcadlové síni bludiště, někteří vyšli i na  rozhlednu a pak už nás čekala zpáteční  
cesta domů.  Výlet se nám moc líbil a už se těšíme na to, kam se vydáme příští školní rok.

Za celou ZŠ a MŠ přeji všem krásné léto
Mgr. Hana Hertlová

V Rozsochatci opět nahlédli do života našich
předků
V  úterý 23. ledna v  podvečer připravily členky ZO ČSŽ v  Rozsochatci ve  velké zasedací míst-
nosti obecního úřadu pro veřejnost již třetí besedu s PhDr. Janou Beránkovou z cyklu „Život na-
šich předků“, s podtitulem „Od kolébky k hrobu“. Tentokrát paní Beránková své poutavé povídání  
zaměřila na lidský život od narození až po jeho smrt v průběhu století. Vyprávění o běžném životě  
předků, ale i  tradicích a  rituálech spojených s  jednotlivými úseky našeho života, doprovázela  
rovněž názornou videoprojekcí. Všichni přítomní ani nepostřehli, jak rychle běžel čas během zají-
mavého povídání a každý se jistě dozvěděl něco nového z historie.

Lenka Hyršová

              

V Rozsochatci měli „Pro nemoc zavřeno“
V pátek 2. února 2018 do Rozsochatce opět po třech letech zavítal spolek ochotnického divadla 
JenTak Havlíčkova Borová s novou konverzační komedií s názvem „Pro nemoc zavřeno“. 

Děj hry diváky zanesl na francouzský venkov do malého holičského krámku mistra Alberta, kde 
své stálé zákazníky obsluhuje za pomoci svého pomocníka Aimého. Od okamžiku, kdy se na scé-
ně objeví neodolatelný pánský parfém, po kterém ženy šílí, následuje řada humorných zápletek  
a  lechtivých situací. Holičský mistr Albert vyvěsí ceduli „Pro nemoc zavřeno“ a odjede na ryby. 
Vzápětí se kolem jeho ženy roztočí kolotoč událostí… 

Diváky pozvaly členky Českého svazu žen v 19.00 do sálu obecního domu, aby se pobavili. Byl to 
příjemně strávený večer a herci byli odměněni potleskem.

Lenka Hyršová
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Jarní prázdniny v Rozsochatci jsme zakončili 
dětským karnevalem
Oslavou Svátku žen a  karnevalovým rejem pro děti jsme se bavili na  závěr jarních prázdnin  
v Rozsochatci. V sobotu 3. března připravovaly členky ČSŽ výzdobu v kulturním domě na dětský 
karneval a po té měly již tradiční výroční schůzi a posezení k nadcházejícímu Svátku žen- MDŽ. 
Po dobré večeři, kterou připravil pan hostinský Martin Štěpán, dostaly členky jako každý rok milou 
pozornost od místních mladých hasičů, ručně vyrobené kytičky. Každý rok je vyrobí z jiného mate-
riálu a vždy potěší. Následovala volná zábava a povídání u kroniky a fotografií místní organizace, 
které připomínají společné akce.

V neděli 5. března pokračovaly ráno přípravy na karneval. Ženy napekly cukroví, které přichystaly 
na stoly pro hosty jako občerstvení a prostory sálu dozdobily balónky. Ve 14.00 hod. začalo dová-
dění dětských masek. Pět desítek dětí tancovalo a též se s chutí hlásilo do různých her a soutěží, 
které připravil DJ Vesy. Děti se dočkaly rovněž každoroční sněhové bouře, která se na oblíbený 
karneval vždy přižene a nezáleží, jaké panuje počasí za okny. 

Každá maska dostala sladkou odměnu. Všechny děti, které první březnovou neděli na karneval 
v Rozsochatci přišly, dostaly Lipánek od firmy Madeta a pak si losovaly ke své vstupence ještě 
tři věcné výhry z pestrých cen od členek ZO ČSŽ a od sponzorů. Domů se všichni rozcházeli plní 
pěkných zážitků.

 Lenka Hyršová

Čistá Vysočina
V  měsíci dubnu proběhl již desátý ročník akce Kraje Vysočina s  názvem „Čistá Vysočina“.  
V Rozsochatci se do této akce zapojily různé složky v týdnu od 16. do 20. dubna. Stejně jako v mi-
nulých letech se do úklidu obce pustili mladí hasiči, členky Českého svazu žen, přidalo se i několik 
občanů, základní škola a myslivecké sdružení Rozsochatec- Čachotín. Krajský úřad dodal dobro-
volníkům výstražné vesty a odpadkové pytle.     

 Předem si skupiny rozdělily úseky, kde budou uklízet. Sbíraly se nejen odpadky, ale ženy také  
zametaly v centru obce, či plely plevel na dětských hřištích, upravily rovněž okolí pomníku pad-
lých z  obou světových válek. Využit byl i  obecní multifunkční traktůrek, kterým starosta obce  
Jaroslav Krédl odvážel odpad do kontejneru na velkoobjemový odpad, ostatní odpadky byly vy-
tříděny do sběrných kontejnerů. Členky ČSŽ dětem tradičně předaly sladkou odměnu a pitíčka. 
Žáci základní školy sbírali odpadky podél komunikace směrem ke Kojetínu a Jahodovu a vzali si  
celoroční patronát nad udržováním čistoty kolem chodníku, který vede ke  škole a  myslivecké 
sdružení si vzalo na starosti okolí frekventované komunikace k Chotěboři a Čachotínu.

Lenka Hyršová
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Rej čarodějnic v Rozsochatci
Na poslední dubnový podvečer připravili členové SDH v Rozsochatci tradiční pálení čarodějnic 
u  fotbalového hřiště. Soutěžící plnili úkoly na  zábavné stezce, kterou jako každý rok pořádali  
mladí hasiči. Ze všech malých i velkých soutěžících, kteří prošli čarodějnou stezku, byli vylosovaní 
tři výherci: na 1. místě se umístila slečna Ruby Jane Fárka, na 2. místě paní Mirka Fousková a na  
3. místě paní Veronika Jeřábková, ostatní dostali sladkou odměnu. 

Byla vyhlášena a  vyhodnocena též oblíbená soutěž „O  nejkrásnější čarodějnici“. Z  čarodějnic  
a čarodějů se na 4. místě umístila Lucie Špilková, na 3. místě byl malý čaroděj Vítek Polanský, 
na 2. místě se umístila Kateřina Křivská a 1. místo získala čarodějnice s dlouhým nosem a záro-
veň největším hrbem Kristýna Jeřábková. Pěkné odměny byly připraveny nejen pro vítěze, ale též 
drobnosti pro ostatní masky, které se do soutěže zapojily.

Během celého zábavného soutěžení bylo zajištěno občerstvení a bylo možné zde zakoupit uzeni-
nu na opékání. Oblíbené jarní akci přálo počasí, bylo teplo a slunečno, téměř jako v létě. Na závěr 
zábavného odpoledne byla zapálena hranice u fotbalového hřiště. Z příjemného setkání se mnozí 
z přítomných rozcházeli až v pozdních večerních hodinách.

Lenka Hyršová

Koncert dechové hudby v Rozsochatci
Na nedělní odpoledne 6. května pozvali členové místního SDH do sálu obecního domu v Rozso-
chatci kapelu „Malá muzika Nauše Pepíka“. Příznivci této poslechové hudby se sjeli ze širokého 
okolí a zaplnili celý sál.  Oblíbenou kapelu mnozí znají i z televizního vysílání. Dobrovolní hasiči 
zajistili pro diváky po celé odpoledne rovněž občerstvení. 

Lenka Hyršová

Setkání se ženami
V neděli 25. března připravili zastupitelé obce tradiční setkání se ženami jako poděkování za po-
moc při akcích, pořádaných v obci. Vystoupili zde žáci místní základní i mateřské školy. Několik 
tanečků ve stylu country s dětmi secvičila i paní Dáša Opršalová.

Lenka Hyršová

Z činnosti spolků v Rozsochatci
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V Rozsochatci jsme přivítali nové občánky
Na  nedělní odpoledne 27. května připravili zastupitelé obce Rozsochatec malou slavnost  
k přivítání nových občánků. Mezi občany obce se zapsala dvě děvčátka Eliška Holubcová a Ven-
dula Polívková a dva chlapci Adam Minařík a Hynek Pešek. K dětem, rodičům a  jejich blízkým 
nejprve promluvila hospodářka obce, paní Dana Šrámková, poté se uvítací řeči ujal starosta obce, 
pan Jaroslav Krédl. 

Na slavnosti nechybělo ani kulturní vystoupení děvčat z místní základní školy pod vedením paní 
ředitelky Hany Hertlové. Následně se rodiče zapsali do  pamětní knihy obce. Děvčata předala  
maminkám kytičky a novým občánkům vkladní knížku, na které byl první vklad v hodnotě 3 000 Kč 
a hračku. Dárky věnovalo obecní zastupitelstvo v Rozsochatci. Na závěr proběhlo fotografování 
rodin u kolébky. Ze slavnosti obdržela od obce též každá rodina na památku CD s fotografiemi.

Lenka Hyršová

Dětský den s myslivostí
V sobotu 9. 6. 2018 v Rozsochatci proběhl již čtvrtý ročník akce “Den s myslivostí”, pořádaný  
Statkem Lesolg a spolkem myslivců. Červen je měsíc myslivosti, a proto se v tomto čase  usku-
tečňuje celá řada aktivit, aby se myslivost mohla přiblížit i “laické” veřejnosti.

V malebném prostředí zámeckého parku předvedli ukázku sokolníci ze Žlebů s jejich nádherný-
mi dravci, děti se povozily na koních a myslivci si pro ně připravili ukázky troubení, vábení zvěře,  
lesnických prací, střílení vzduchovkou a mnoho dalších aktivit. Děkujeme všem za účast, která 
byla hojná a těšíme se opět za rok.

Monika Fárka

Koťata tančí country
Manažerka country taneční skupiny K+K paní Dáša Opršalová přišla s nápadem zkusit zapojit 
do country tanců děti ze Základní školy v Rozsochatci. Již první vystoupení předvedly děti mamin-
kám a místním ženám na akci obecního úřadu „Setkání se ženami“, které se konalo 25. března 
v sále obecního domu. Též vystupovaly v Havlíčkově Brodě 8. května na náměstí. Děti tancování 
nadchlo a tak vystoupily i na taneční soutěži v Pelhřimově.

V červnu pro své tanečníky připravila paní Dáša Opršalová v Bazaru U Dáši v Rozsochatci dvě 
country neděle s  tanečním mistrem Mírou Procházkou, který se během kurzu dětem plně vě-
noval a jejich tance zdokonalil. Výsledek pak předvedli rodičům odpoledne 22. června v Bazaru 
U Dáši, na akci malí tanečníci pozvali také své paní učitelky ze základní školy, známé a přátele.  

Z činnosti spolků v Rozsochatci
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Paní Opršalová je manažerkou taneční skupiny K+K , což je zkratka Kocouři a Kočindy, a proto své 
malé svěřence pojmenovala Koťata. Hostům nejprve pustila na plátně videoprojekci vystoupení 
Koťat v Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově, následovalo živé vystoupení Koťat.  Na závěr děti dosta-
ly sladkou odměnu - zmrzlinové poháry a pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení, které 
pomohly připravit děti.

V srpnu by měly začít pravidelné schůzky mladých tanečníků, aby své dovednosti zdokonalovali 
a učili se nové tance. 

Lenka Hyršová

21. 4. Okrsková soutěž sborů dobrovolných hasičů
Chotěboř
Okrsková soutěž se v letošním roce konala 21. dubna v Chotěboři. Z našeho sboru se jí zúčastnila 
dvě družstva žen, dvě družstva mužů a jedno družstvo mužů veteránů. Všem soutěžícím se dařilo 
a přivezli dohromady 12 pohárů.

Umístění v okrskové soutěži:

Ženy:       1. místo 
                 3. místo                    

Muži:        2. místo 
                  4. místo

Veteráni:  2. místo

Družstvo žen i družstvo mužů postoupilo do okresního kola, které se  bude konat opět v Chotěboři.

Soutěžilo se také O pohár města Chotěboře.

Ženy:       1. místo 
                 2. místo                    

Muži:        1. místo 
                  2. místo

Veteráni:  1. místo

Z činnosti spolků v Rozsochatci

V soutěži jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami: 

Ženy:        1. místo  Tereza Pešoutová 
                  3. místo  Pavla Pelikánová

Muži:      3. místo  Jakub Dobrovolný
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5. 5. Obvodové kolo mladých hasičů Čachotín 
V letošním roce jsme na soutěž obvodového kola mladých hasičů jeli do Čachotína. Zúčastnilo se 
ho jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších mladých hasičů.

Soutěžilo se ve třech disciplínách: štafeta dvojic, štafeta 4x 100 m s překážkami, požární útok.

Letos se nám opravdu dařilo. Obě družstva získala medaile.

Starší družstvo obsadilo 3. místo.
Mladší družstvo obsadilo 2. místo.

Do okresního kola postupovala první dvě místa, takže naše mladší družstvo postoupilo do okres-
ního kola, které se konalo 19. května v Chotěboři

19. 5. 2018 Okresní kolo hra Plamen Chotěboř 
V sobotu 19. 5. 2018 se v Chotěboři konalo okresní kolo hry Plamen. Z našeho sboru do něho po-
stoupilo mladší družstvo mladých hasičů, které na oblastním kole v Čachotíně obsadilo 2. místo.

V  okresním kole mladí hasiči obsadili 8. místo z  dvanácti zúčastněných družstev. Soutěžili  
ve štafetě dvojic, štafetě 4 x 60 m s překážkami a požárním útoku.

20. 5. 2018 Okresní kolo dorostenců Chotěboři
Okresního kola se z našeho sboru zúčastnilo družstvo dorostenek a dvě dorostenky  soutěžily 
v jednotlivcích.

Družstvo dorostenek soutěžilo v  požárním útoku, štafetě 4x100 m, běhu 100 m s  překážkami 
a v psaní testu. Počítal se sem i podzimní závod požárnické všestrannosti. Dorostenky obsadily 
2. místo.

V jednotlivcích obsadila Kateřina Vašáková 3. místo a Adéla Haláková 6. místo. 

Z činnosti spolků v Rozsochatci
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16. 6. Okresní kolo sboru dobrovolných hasičů 
Chotěboř 
Do  okresního kola postoupilo naše družstvo žen i  mužů. Soutěžila v  požárním útoku, štafe-
tě 4x100 m s překážkami a v běhu na 100 m s překážkami. Obě dvě družstva obsadila krásná  
3. místa.

TJ Sokol Rozsochatec
Sezóna 2017/2018 skončila. V dospělých hrají dvě mužstva. V mládežnických týmech máme tři 
družstva. Jedno z mužstev jsou dorostenci. Zde jsme spolupracovali již třetím rokem se Ždírcem 
n. D. Další dva týmy jsou žáci, kteří hrají v OP Havlíčkův Brod. Jeden tým jsou starší žáci 7+1,  
druhý tým jsou mladší žáci 5+1.

Žáci 5+ 
Odehráli 20 zápasů, z toho 1x vyhráli, 1x remízovali a 18x prohráli. Skoré 18:130 a získali 4 body, 
skončili na 6. místě. 

Žáci 7+1 
Odehráli 18 zápasů, z toho 5x vyhráli, 1x remízovali a 12x prohráli. Skoré 38:73, umístili se na  
7. místě z 10 mužstev. 

Dorost 
Odehrál 20 zápasů, z toho 11x vyhrál, 2x remizoval a 7x prohrál. Skóre bylo 62:39, umístili se na  
5. místě z 10 mužstev. 

Muži A  
Hráli prvním rokem v I.B tř, sk A, kde odehráli 26 zápasů z toho 13x vyhráli, 3x remizovali a 10x 
prohráli. Skóre 79:68. Mužstvo skončilo na 7. místě. 

Muži B  
Hráli poprvé III. třídu, odehráli 26 zápasů, z toho 10 jich vyhráli, 2x remizovali a 14x prohráli. Skó-
re 72:81. Mužstvo skončilo na 11. místě. 

V  příští fotbalové sezoně 2018/2019 budou hrát dvě mužstva dospělých. Muži A  v  I.B třídě,  
skupina A  – muži. První zápas odehrají na  domácím hřišti v  neděli 12.8.17 od  16:30 hodin.  
Hosté budou Šmolovy, kteří postoupili z Okresního přeboru. Muži B hrají III.třídu mužů, první za-
pas hrají v sobotu11.8.17 od 16:30 v Sobíňově. Žáci 7+1 a 5+1 začínají až na konci prázdnin.

V  jarní části sezony se nám podařilo dvakrát prořezat trávník na  hrací ploše hřiště. Díky da-
rům a  sponzorům se daří travnatou plochu udržet. Další část práce, která bude brzo hotová,  

Z činnosti spolků v Rozsochatci
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je výroba nových střídaček. Střídačky budou umístěny dál od sebe. Další akce je likvidace starých 
sítí a sloupů za bránami. Zde jsou sloupy posunuty 4 metry za bránu, nově zabetonovány a svaře-
ny. Po nátěru přijde přidělat nová síť. Týká se to obou částí hřiště.

Rád bych poděkoval všem našim trenérům a hráčům za odehraný celý ročník 2017/2018. Dál patří 
dík i Ždírci n. D. za spolupráci v dorostu. Děkuji všem mužům a ženám, kteří se podílejí na veškeré 
práci a chodu v celém roce na fotbalovém hřišti. Dále děkuji za spolupráci Obci Rozsochatec, SDH 
Rozsochatec a Svazu žen. Také patří poděkování divákům za podporu v našem fotbale a hlavně 
všem sponzorům, kteří nám dodali potřebné věci k chodu našeho oddílu. Do nové sezony přeji 
všem našim oddílům hodně úspěchů.

Předseda oddílu Svoboda Dušan

Rozlosování podzim 2018

Z činnosti spolků v Rozsochatci

Muži A - Kraj Vysočina I.B třída skupina A 
2 Ne 12. 08. 16:30 Rozsochatec Šmolovy
3 Ne 19. 08. 10:30 Černíč Rozsochatec
4 So 25. 08. 16:30 Rozsochatec Lípa
5 Ne 02. 09. 16:00 Antonínův Důl Rozsochatec
6 Ne 09. 09. 16:00 Rozsochatec Havl. Brod C
7 Ne 16. 09. 16:00 Žďírec n. D. Rozsochatec
8 Ne 23. 09. 15:30 Rozsochatec Pohled
9 Ne 30. 09. 15:30 Chotěboř B Rozsochatec

10  Ne 07. 10. 15:00 Habry Rozsochatec
11 Ne 14. 10. 15:00 Rozsochatec Tis
12  So 20. 10. 14:30 Havlíčková Borová Rozsochatec
13 Ne 28. 10. 14:30 Rozsochatec Nový Rychnov

1 So 03. 11. 14:00 Lučice Rozsochatec

Muži B - III. třída Havlíčkův Brod

2 So 11. 08. 16:30 Sobíňov Rozsochatec B
3 So 18. 08. 16:30 Rozsochatec B V. Žďár B
4 Ne 26. 08. 16:30 Lípa B Rozsochatec B
5 So 01. 09. 16:00 Rozsochatec B Keřkov
6 So 08. 09. 16:00 Česká Bělá Rozsochatec B
7 Ne 16. 09. 16:00 Rozsochatec B Libice n. D.
8 So 22. 09. 15:30 Šlapanov Rozsochatec B
9 So 29. 09. 15:30 Rozsochatec B Jeřišno

10  Ne 07. 10. 15:00 Rozsochatec B Habry B
11 So 13. 10. 15:00 Mírovka B Rozsochatec B
12  Ne 21. 10. 14:30 Rozsochatec B H. Borová B
13 So 27. 10. 14:30 Maleč Rozsochatec B

1 Ne 04. 11. 14:00 Rozsochatec B Hněvkovice
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Plánované akce na druhé pololetí 2018
• 01. 09. 2018 - Předškolní dobývání hradu Ronovec, pro děti i dospělé, kde: Kojetín,  

čas startu: 12.30 h. až 14.30 hod., od značky Kojetína směr Dolní Krupá.

• 15. 09. 2018 - Soutěž v požárním útoku ,,O pohár starosty obce“, fotbalové hřiště.

• 16. 09. 2018 - Autobusový výlet na Keramický jarmark v Kunštátě, Jeskyně Blanických  
rytířů a rozhlednu. Podrobnosti již nyní naleznete na webových stránkách ZO ČSŽ a plakátech.  
Závazně se můžete přihlásit na telefonním čísle 721 847 912 u L. Hyršové.

• 29. 09. 2018 - Taneční zábava kapela Mogul.

• 13. 10. 2018 - Taneční zábava ROCK STRING.

• 21. 10. 2018 - chystáme 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. 721 847 912. Podrobnosti jsou rovněž na webových stránkách ZO ČSŽ.

• 23. 11. 2018 - Výstava železničních modelů.

• 18. 11. 2018 - Přednáška ke stému výročí založení republiky. 

• 05. 12. 2018 - Mikulášská nadílka v obci.

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

21. 4. 2018 Okrsková soutěž sborů dobrovolných hasičů Chotěboř.



13

Rozsochatecký občasník II. 2018 ZŠ a MŠ Rozsochatec

25. 6. 2018 ZŠ Rozsochatec, výlet do České televize.



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 2018.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.

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


