


2

Rozsochatecký občasník II. 2019 Obecní úřad Rozsochatec

Jubilanti
V období od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019 se dožívají významného životního jubilea:

• Gron Jiří
• Svoboda Vlastimil
• Zadina Petr
• Doležalová Dana
• Polívková Anna
• Pešoutová Věra
• Šemík Jan
• Hyršová Terezie
• Vágner Josef 

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

Noví občánci
Narozená miminka od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019:

• Cacková Zora

• Opršal Maxim 

Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.
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Splatnost poplatků – do 30. září 2019 – svoz domovních odpadů i místní poplatek ze psů. 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.

Splatnost poplatků

Pravidla vítání občánků
Vzhledem k ochraně osobních dat, se nezobrazí v databázi evidence obyvatel obce u jména novorozeného dítěte společně 

jména rodičů, někdy i informace o samotném narození se zobrazí se zpožděním. 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.

Dotace na výstavbu chodníku k nové zástavbě
V dubnu jsme dokončili chodník k nové zástavbě v hodnotě 3,9 milionů. Z části byl chodník hrazen dotací a to částkou  

1,5 milionu. Součástí chodníku je i moderní LED osvětlení. Postupně plánujeme výměnu stávajícího osvětlení za nové LED 

osvětlení v celé obci.

Dotace na rekonstrukci v základní škole
Z Fondu Vysočiny jsme získali dotaci na rekonstrukci v základní škole. Rekonstrukce začala po ukončení školního roku,  

a to rekonstrukcí hygienického zařízení, celkovou výměnou rozvodů vody a odpadů. Tato rekonstrukce bude dokončena 

do začátku školního roku. Rozpočtované náklady 600 000 Kč.

Dotace na rekonstrukci silnice na Jahodov
Název akce: Oprava MK č 24C, k místní části Jahodov, Obec Rozsochatec - Program podpora rozvoje regionu 2019+. Získali 

jsme dotaci v hodnotě 1 321 000 Kč, na opravu části silnice směrem na Jahodov od křižovatky k lesu. Dotace, kterou obdr-

žíme, činí 924 969 Kč. Tuto rekonstrukci plánujeme uskutečnit v období září – říjen letošního roku.

Dešťovka
V letošním roce byl dokončen projekt z Operačního programu, životní prostředí 2014 – 2020. Název – Nádrž na dešťovou 

vodu – Obec Rozsochatec. Celkové náklady 374 086 Kč. Dotace 317 973 Kč. Tato akce se zhotovila u Domu pro seniory.

Přehled čerpání dotací pro naši obec
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Kompostéry a benzínový štěpkovač
Název projektu: Operační program životní prostředí 2014-2020. Získali jsme dotaci na kompostéry do rodinných domků 

a benzínový štěpkovač za malotraktor a osobní auto. Název akce: Rozsochatec – Domácí kompostéry. Tato akce bude 

realizována do konce tohoto roku. Celkové náklady 751 070 Kč, dotace 638 409 Kč. Více informací naleznete v průběhu 

roku na stránkách obecního úřadu.

Žací rameno a hydraulický přívěs za malotraktor
Název projektu: Nákup komunální techniky. Od Kraje Vysočina v programu POVV 2019 jsme získali dotaci, kterou jsme  

použili na zakoupení žacího ramene a hydraulického přívěsu za malotraktor. Celkové náklady byly 349 690 Kč z toho dotace 

127 000 Kč.

Žádosti o dotace
Máme připraveno několik projektů.

Výměna plynových kotlů
První z nich je projekt na výměnu plynových kotlů v základní škole.  V letošním roce budeme opět žádat o dotaci na tento 

projekt, pokud bude dotace vypsaná.

Bezpečný přechod pro chodce u základní školy
Máme zpracovaný projekt na bezpečný přechod pro chodce u základní školy. Součástí projektu bude i chodník se zábradlím 

podél školy. Do školy bude nový vchod směrem ze školní zahrady. Přechod bude bezpečně osvětlen.

Nové stavební parcely
Dokončuje se třetí etapa zástavby v části obce Nové Dvory, kde bude 7 nových parcel. 

Tělocvična a venkovní učebna pro ZŠ
Pro ZŠ plánujeme projekt na opravu tělocvičny a na podzim budeme žádat o dotaci na výstavbu venkovní učebny.

Oprava chodníku pod zámkem
V příštím roce plánuje Kraj Vysočina opravu hlavní silnice v Obci Rozsochatec. S touto akcí se bude opravovat také chodník 

pod zámkem. Bližší informace Vám budou včas sděleny.

Bylo opraveno
V první polovině letošního roku byla zpevněna část komunikace v části obce Nové Dvory u nových rodinných domů. Dále 

byla zpevněna komunikace směrem k zadní bráně zámku. Zpevnění komunikací bylo řešeno štěrkem. 

Na obecním domě číslo 19 jsme nechali opravit izolaci pod dlažbu na venkovním balkónu. O prázdninách provádíme opravy 

zábradlí a nástěnek v obci. Budeme natírat a opravovat prvky na dětském hřišti. 
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Vážení čtenáři, ve zpravodaji vydávaném v tomto období se 

vždy ohlížím za uplynulým školním rokem, stejně tomu bude 

i letos, pouze s tím rozdílem, že Vám zprostředkuji ohlédnu-

tí za školními akcemi v posledním měsíci před prázdninami.

Na začátku června jsme využili milého pozvání paní Petry 

Greifové a navštívili jsme Zámek v Rozsochatci. Paní Grei-

fová nás celým zámkem provedla, připomněla nám historii 

zámku, pro děti připravila soutěžní otázky a také hledání po-

kladu, který podle nápovědy v tajence děti objevily v zámec-

kém parku u překrásného 1000 let starého tisu. Velkým pře-

kvapením pro děti bylo strašidlo, které se objevilo v místech 

bývalé hradní kaple. Všichni jsme si oddechli, když strašidlo 

promluvilo a my v něm poznali Péťu, syna paní Greifové.

Část hodin výtvarné a pracovní výchovy v červnu děti věno-

valy obnově stěn čekárny v naší obci. Děti s paní učitelkou 

Kopeckou tuto akci dlouho dopředu plánovaly. Nejprve si 

ve skupinkách rozdělily témata, která chtěly na stěny nama-

lovat, a pak vytvářely návrhy, podle kterých potom čekárnu 

zdobily. Na jedné stěně pod motivem louky je umístěna ce-

dulka s podpisy všech dětí, které čekárnu vyzdobily s dovět-

kem, že chtěly přinést kousek přírody a radosti všem lidem, 

kteří čekají na odjezd autobusu.

19. června jsme se vydali do  Havlíčkova Brodu na  výuko-

vý program Muzea Havlíčkův Brod  a  Krajské knihovny 

HB - Havlíčkobrodské pověsti. Děti si nejprve zopakovaly 

pojem pověst a pak už jsme procházeli jednotlivé části Bro-

du a  poslouchali poutavé vyprávění paní lektorky. Nejvíc 

se nám líbily pověsti O Hnátovi - o hlásném, který údajně 

zradil své spoluobčany a  jehož kostra byla vystavena pro 

výstrahu na radnici. Také se nám moc líbila pověst O nepo-

ctivém pekaři Koudelovi, který šidil při pečení velikost pe-

čiva a za trest musel vystavět pro ostatní obyvatele města 

na náměstí kašnu. Zašli jsme se podívat i do Štáflovy bašty, 

kde jsme si vyslechli povídání o založení zdejšího gymnázia. 

Čtvrtek a  pátek předposledního týdne letošního školní-

ho roku jsme si náležitě užili. Ve čtvrtek ráno jsme jeli do   

Chotěboře do  místního kina, kde jsme zhlédli animovaný 

film Psí veličenstvo. Navečer jsme se pak sešli v Ekologic-

kém centru Horní Krupá, abychom zde přespali a následu-

jící den nás čekal výukový program Vodní breberky. Večer 

jsme po prohlídce ukázkové přírodní zahrady zasedli k  tá-

boráku a zpívali písničky. Když se setmělo, vydali jsme se 

na  stezku odvahy. Někteří z  nás se báli hodně, ale proto-

že se mohlo jít ve dvojicích, všichni se na stezku vypravili 

a úspěšně ji prošli. Do spacáků jsme se dostali pozdě večer 

a po vyslechnutí pohádky se nám klížily oči a téměř ihned 

jsme usnuli. Druhý den jsme se nasnídali, vyslechli si poky-

ny, co nás čeká, a vydali se lovit k potoku. Co jsme ulovili, 

jsme následně podle odborných knih určovali. Po  obědě 

jsme si ještě stihli zahrát hry a pak už jsme se museli vydat 

na autobus a jet domů. Prožili jsme moc hezké dva dny.

Ve středu 26. 6. jsme strávili dopoledne ve Statku Lesolg. 

Nejdříve jsme se dozvěděli mnoho informací o koních, pak 

jsme je mohli hřebelcovat a  čistili jsme dokonce i  kopy-

ta. Nejvíc jsme se však těšili, až se na koních projedeme. 

Na statku se nám moc líbilo. 

28. 6. jsme rozdali vysvědčení a hurá na prázdniny!

Základní škola a mateřská škola
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Dovádění masek v Rozsochatci
Přes jarní počasí za oknem se odpoledne v neděli 24. úno-

ra prohnala sálem Obecního domu v Rozsochatci sněhová 

bouře z  papírků. Jako každý rok uspořádaly členky Svazu 

žen za pomoci sponzorů pro děti místní i z širokého okolí 

oblíbený dětský karneval.

V podvečer 23. února připravovaly v kulturním domě člen-

ky Svazu žen výzdobu z karnevalových dekorací a balónků. 

Poté měly tradiční výroční schůzi a posezení k nadcházející-

mu Svátku žen- MDŽ. Výbornou večeři připravili pro členky 

ZO ČSŽ členové SDH, pohoštění bylo zároveň poděkováním 

starosty obce pana Dušana Svobody za  organizaci akcí 

v obci zaměřených na děti a rodiny. Ženy rovněž dostaly jako 

každý rok milou pozornost také od mladých hasičů. Ručně 

vyrobené dárečky každý rok vyrobí z jiného materiálu a vždy 

potěší. Následovala volná zábava a povídání u kroniky a fo-

tografií místní organizace, které připomínají společné akce.

V  neděli 24. února pokračovaly ráno přípravy v  sále. Ženy 

napekly cukroví, které přichystaly na stoly pro hosty jako ob-

čerstvení. V  14.00 hod. začalo dovádění dětských masek. 

Šest desítek dětí tancovalo a též se s chutí hlásilo do růz-

ných her a soutěží, které připravili DJ Vesy a členky svazu 

žen. Jako vždy dokázali do programu zapojit všechny věko-

vé kategorie.

Každá maska dostala sladkou odměnu. Děti, které posled-

ní únorovou neděli na karneval v Rozsochatci přišly, dostaly 

Lipánek od firmy Madeta a pitíčko a ke své vstupence si lo-

sovaly ještě tři věcné výhry z pestrých cen od členek ZO ČSŽ 

a  od  sponzorů. Drobné dárkové předměty zde prodávala 

paní Kateřina Cimprichová. Po příjemném a hravém odpo-

ledni se rozcházeli všichni domů plní pěkných zážitků.

Ani o prázdninách se však ve škole nezahálí – dochází k re-

konstrukci sociálního zařízení a vodovodního řádu a dolaďu-

je se projekt na venkovní učebnu školy. 

Také jsou nově zakoupeny notebooky pro výukové účely 

z projektu EU Šablony II – OPVVV. Projekt ZŠ a MŠ aktivně II 

bude na škole realizovaný v období 1. 7. 2019 - 30. 6. 2021. 

Projekt byl MŠMT schválený do  výše nákladů 829  824,00. 

Finance budou využity na  personální podporu – školního 

asistenta v mateřské škole, základní škole a školní družině, 

na realizaci klubu zábavné logiky a deskových her, badatel-

ského a čtenářského klubu pro žáky základní školy, na ná-

kup ICT techniky do MŠ a ZŠ a aktivity s tím spojené, na pro-

jektové dny v MŠ a ZŠ a na komunitně osvětová setkávání 

pro rodiče a děti.

Stejně bohatý na zážitky měly červen i děti z mateřské školy. 

I ony podnikly spoustu výletů a zajímavých akcí. Také vyu-

žily pozvání paní Greifové a navštívily zámek, na výlet se vy-

pravily do Licibořic, dále do ekologického centra Chaloupky 

a konec školního roku zakončily rozloučením s předškoláky 

a společným táborákem s rodiči na zahradě školky.

Nový školní rok 2019/20 zahájíme v pondělí 2. září 2019. 

Prvňáčci budou přivítáni v 8.30 hodin, všichni ostatní žáci 

tradičně v 7.45 hodin.

Mgr. Hana Hertlová        
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Maškarní ples v Rozsochatci
Na  druhý březnový víkend připravili členové TJ SOKOL  

v Rozsochatci tradiční maškarní ples pro dospělé.  Přítom-

ným večer zpestřily tři desítky nápaditých a vtipných masek, 

bylo těžké vybrat ty nejlepší, proto odměnu dostaly všech-

ny masky. Ceny jim předával předseda ze Slavoje Houslice 

Václav Orel v podání starosty TJ Sokol Rozsochatec Duša-

na Svobody, který si do Rozsochatce odskočil v pracovním  

oděvu a  holínkách, přímo ze sekačky, od  sekání trávní-

ku v  seriálu Okresní přebor. K  tanci i  zábavě hrála kapela  

Fortuna. Připravená byla rovněž bohatá tombola a  ceny  

k  losovací soutěži. Všichni, kdo do  sálu v  Rozsochatci  

9. března zavítali, se dobře pobavili.

Setkání se ženami
V neděli 31. března 2019 přichystali zastupitelé obce Roz-

sochatec poděkování ženám za  jejich pomoc při pořádá-

ní obecních akcí. Na  „Setkání se ženami“, které se konalo 

po dvanácté a stalo se již tradiční akcí na začátku jara, nej-

prve přítomné přivítal pan starosta obce Dušan Svoboda 

a ředitelka základní a mateřské školy paní Hana Hertlová.

Program zahájili žáci místní mateřské školy s  pásmem 

písniček, tanečků a  zahráli pohádku „O  třech prasátkách“. 

Po  té žáci základní školy zahráli pohádky „O hluché botě“ 

a „O třech princeznách“, zahráli též několik písniček na flét-

ny a zazpívali anglické písničky v pohybu. Velký ohlas mělo 

vystoupení country tanečního souboru „Koťata“ pod vede-

ním paní Dagmar Opršalové. Vystoupení “Koťat“ zahájila 

s dětmi paní učitelka Petra Pelikánová hrou na kytaru a zpě-

vem country písniček. Děti pak vystřídala kapela „Kocábka“, 

která hrála k poslechu oblíbené country písně a přispěla též 

k dobré zábavě.

Během odpoledne se o ženy starali obecní zastupitelé, kteří 

roznášeli občerstvení kávu, čaj a zákusky. Též děti připravily 

dárečky a ženám předávaly keramické motýly a voňavé rů-

žičky.

Čistá Vysočina
V měsíci dubnu probíhal již jedenáctý ročník akce Kraje Vy-

sočina s názvem „Čistá Vysočina“. V Rozsochatci se do této 

akce zapojují různé složky. Stejně jako v minulých letech se 

do úklidu obce pustili nejprve v pátek 12. dubna mladí ha-

siči, členky Českého svazu žen, přidalo se i několik občanů 

a zastupitelé obce. Následující víkend úklid probíhal rovněž 

v místní části Jahodov. V dalším týdnu se ještě zapojila zá-

kladní škola a myslivecké sdružení Rozsochatec- Čachotín. 

Krajský úřad dodal dobrovolníkům výstražné vesty a odpad-

kové pytle.

Předem si skupiny rozdělily úseky, kde budou uklízet. Sbí-

raly se nejen odpadky kolem místních komunikací, ale ženy 

také zametaly v centru obce či plely plevel na dětském hřiš-

ti, upravily rovněž okolí pomníku padlých z obou světových 
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válek. Využit byl i obecní multifunkční traktůrek, kterým sta-

rosta obce Dušan Svoboda a  místostarosta Jakub Dobro-

volný odváželi odpad do kontejneru na velkoobjemový od-

pad, ostatní odpadky byly vytříděny do sběrných kontejnerů. 

Členky ČSŽ dětem tradičně předaly sladkou odměnu a pitíč-

ka. Žáci základní školy sbírali odpadky podél komunikace 

směrem ke Kojetínu a Jahodovu a celoročně udržují čistotu 

kolem chodníku, který vede ke škole a myslivecké sdružení 

pravidelně uklízí okolí frekventované komunikace k Chotě-

boři a Čachotínu.

Mladí hasiči využili páteční akci i k ozdobení „vajíčkovníku“ 

na zahradě mateřské školy. Již několik let zde barevně roz-

kvete před velikonocemi jabloň zdobenými vajíčky s  maš-

lemi, které děti vyrobí různými technikami. Přes chladné 

počasí a zamračenou oblohu opět zahrada mateřské školy 

rozkvetla barvami.

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic se v naší obci stalo tradicí. Připravují ho 

členové SDH v Rozsochatci. Hranici postavili u fotbalového 

hřiště a o čarodějnici na vrchol se postarali mladí hasiči. Pro 

všechny přítomné, děti i dospělé, byla od 18 hodin připrave-

na zábavná stezka s plněním úkolů. Také tu připravili mladí 

hasiči se svými kamarády. Letos si přišlo zasoutěžit přes se-

dmdesát soutěžících. A z nich byli potom vylosováni tři, kteří 

obdrželi malou cenu, ostatní soutěžící dostali sladkou od-

měnu. Jako každý rok byla vyhlášena a vyhodnocena sou-

těž ,,O nejkrásnější čarodějnici“. Letos obhájila loňský titul 

Kristýnka Jeřábková, protože vyhrála i v loňském roce. Pěk-

né odměny byly připraveny nejen pro vítěze, malou odměnu 

dostaly i ostatní masky. Po vyhodnocení byla zapálena hra-

nice s čarodějnicí. Počasí nám letos nepřálo, ještě hodinu 

před zahájením soutěží chvíli pršelo. Během celé akce bylo 

zajištěno občerstvení a uzenina na opékání.

Obvodové kolo Hry PLAMEN - 4. 5. 2019 Dolní Krupá
Na této soutěži mladí hasiči plní hasičské disciplíny jako je 

štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 metrů s překážkami 

a královskou disciplínu požární útok. Do hodnocení se také 

započítává umístění na  závodě požárnické všestrannos-

ti, který se koná na  podzim, kdy celostátní soutěž začíná. 

V našem kolektivu mladých hasičů je jedno družstvo mlad-

ších a  jedno družstvo starších. Obě družstva jela soutěžit 

do Dolní Krupé. Lépe se dařilo mladšímu družstvu. Po se-

čtení bodů ze všech disciplín obsadilo krásné 2. místo. Star-

šímu družstvu o  jeden bod ,,utekla“ medaile za třetí místo, 

a tak získalo tu ,, bramborovou“. Mladší družstvo postoupilo 

do okresního kola do Havlíčkova Brodu. 



9

Rozsochatecký občasník II. 2019 Z činnosti spolků v Rozsochatci - první pololetí 2019

Okrsková soutěž sborů dobrovolných hasičů  
Rozsochatec
V sobotu 18. května uspořádal SDH Rozsochatec okrskové 

kolo v požárním sportu na fotbalovém hřišti v Rozsochatci. 

V první části proběhla soutěž v běhu na 100 m jednotlivců, 

které se účastnilo 10 žen a 27 mužů.

Výsledné pořadí ženy v běhu na 100 m:

1. místo Pelikánová Pavla - SDH Rozsochatec

2. místo Pešoutová Tereza - SDH Rozsochatec

3. místo Pelikánová Petra - SDH Rozsochatec

Výsledné pořadí muži v běhu na 100 m:

1. místo Jakub Dobrovolný - SDH Rozsochatec

2. místo David Tomáš - SDH Dobkov

3. místo Pleskač Jan - SDH Libice nad Doubravou.

Výsledné pořadí požární útok veteráni:

1. místo SDH Lhůta

2. místo SDH Rozsochatec

3. místo SDH Libice nad Doubravou

Výsledné pořadí požární útok muži mladší: 

1. místo SDH Dobkov

2. místo SDH Chloumek a na 

3. místo SDH Rozsochatec A

Výsledné pořadí požární útok ženy:

1. místo SDH Chotěboř

2. místo Rozsochatec- maminy

3. místo Rozsochatec- holky

Ze soutěží v požárním útoku mladších mužů a žen postu-

pují vždy dvě mužstva z každé kategorie do okresního kola 

soutěže. 

Mimo to byly oceněny i dvě nejmladší závodnice v soutěži 

v běhu na 100 m jednotlivců Adéla Haláková z SDH Rozso-

chatec – holky a Eisová Eliška z SDH Bezděkov a také nej-

starší aktivní soutěžící z řad veteránů Karel Pazderka z SDH 

Rozsochatec.

Soutěžícím stěžoval závod silný vítr, ale jinak počasí přálo. 

Po celou dobu okrskové soutěže bylo zajištěno občerstvení.

Okresní soutěž mladých hasičů Havlíčkův Brod
Do okresního kola, které se konalo na stadionu Dukla v Ha-

vlíčkově Brodě, z našeho kolektivu postoupilo mladší druž-

stvo mladých hasičů. Soutěžila zde nejlepší družstva ze 

všech obvodových kol celého okresu. Mladší družstvo zde 

soutěžilo ve stejných disciplínách jako na obvodovém kole.

Po sečtení bodů za všechny disciplíny obsadilo naše druž-

stvo 6. místo z dvanácti zúčastněných družstev.
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Okresní kolo soutěže sborů dobrovolných hasičů  
v požárním sportu dospělých Havlíčkův Brod
Do  okresního kola postoupilo z  našeho sboru družstvo 

žen, které na okrskové soutěži obsadilo 2. místo. Družstvo 

soutěžilo v požárním útoku, štafetě 4x100 m s překážkami 

a běhu na 100 m s překážkami. Naše ženy obsadily celkově 

4. místo ze sedmi zúčastněných družstev, a tak velmi dobře 

reprezentovaly náš sbor v silné konkurenci.

TJ Sokol Rozsochatec
Sezóna 2018/2019 je dávno za námi. V dospělých hrála dvě 
mužstva. V mládežnických týmech jsme měli také dvě druž-
stva a to žáky, kteří hrají v OP Havlíčkův Brod. Mužstva jsou 

rozdělena na starší žáky 7+1 a mladší žáky 5+1.

Žáci 5+1 
odehráli v základní soutěži 12 zápasu z toho 5x vyhráli, 2x 
remízovali a 5x prohráli. Skoré 66:83 a získali 17 bodů, skon-
čili na 4. místě. Poté se odehrála nadstavba základní části. 
Naši žáci se zahráli o 8. až 14. místo. Zde odehráli 6 zápasů 
z  toho 4x vyhráli, 0x remízovali a  2x prohráli. Skoré 57:33 

a získali 12 bodů, celkově skončili na 8. místě ze 14 týmů.

Žáci 7+1 
odehráli 24 zápasů z toho 14x vyhráli, 2x remízovali a 8x pro-
hráli. Skoré 98:60, umístili se na 4. místě se 44 body z 13 

mužstev. 

Muži A 
hráli druhým rokem v  I.B tř, sk A, kde odehráli 26 zápasů 
z toho 20x vyhráli, 3x remizovali a 3x prohráli. Skóre 84:50. 

Mužstvo skončilo na 1. postupovém místě. 

Muži B 
hráli poprvé III. třídu, odehráli 26 zápasů z toho 10 jich vyhrá-

li, 6x remizovali a 10x prohráli. Skóre 54:62. Mužstvo skon-

čilo na 9. místě. 

S  porovnáním s  předloňskou sezonou musí jen chválit. 
Všechna mužstva poskočila o nějakou příčku nahoru. Žáci 
5+1 v loňské sezóně skončili na 6. místě a letos na 8. místě. 
Jenomže v předloňské sezóně se nehrálo o celkové umístě-
ní. Žáci 7+1 v předloňské sezoně skončili na 7. místě, letos 
poskočili o 3 příčky nahoru a to na 4. místo. Dali i více gólů. 

V předloňské sezoně vycházelo na zápas 2,11 gólu a v letoš-
ní soutěži 4,08 gólu. Muži A v sezoně 2017/2018 jsme hráli 
poprvé v Kraji Vysočina a to I. B třídu skupinu A, kde skončili 
v lepší polovině tabulky na 7. místě. V letošní sezoně jsme 
hráli stejnou skupinu druhým rokem, kde se našim hráčům 
podařilo vybojovat 1. postupující místo. Muži B se polepšili 
také. Poskočili o dvě příčky tabulky nahoru a to na 9. místo.

V letošní fotbalové sezoně 2019/2020 budou hrát dvě muž-
stva dospělých. Muži A v I.A třídě, skupina A – muži. Muži 
B hrají III. třídu mužů. Po roční pauze hrají za náš oddíl zno-
vu dorostenci. Dorost hraje I.třídu dorostu v Kraji Vysočina.  
Žáci 7+1 a 5+1 hrají v OFS Havlíčkův Brod.

Jako každý rok  jarní části sezony se nám podařilo dvakrát 
prořezat trávník na  fotbalovém hřišti. Díky darům a  spon-
zorům se daří travnatou plochu udržovat v  dobrém stavu. 
Zato všem sponzorům děkuji. V letošním roce po konci jarní 
sezóny jsme udělali nový přístup na  hřiště, který je pouze 
jeden, a  to v  rohové časti hřiště vedle přístřešku u kabiny. 
Dále jsme přístřešek zpevnili ztraceným bedněním od bran-
ky k nádrži. Kde je břeh, tam se nechala odebrat část zeminy, 
a tím rozšířit kraj hřiště přibližně o 1 metr. Dále se zhotovilo 
na břehu nové zábradlí. 

Na konci bych rád poděkoval všem našim trenérům a hrá-
čům za celé jejich úsilí, které věnovali v odehraném ročníku 
2018/2019. Děkuji všem, kteří se podílejí na veškeré práci 
na  fotbalovém hřišti. Dále děkuji za  spolupráci Obci Roz-
sochatec (zastupitelům), SDH Rozsochatec a  Svazu žen. 
Také patří poděkování divákům za podporu našeho fotbalu. 
Do nové sezony přeji všem našim oddílům hodně štěstí, klid-

nou hru a hlavně hodně získaných bodů.

Předseda oddílu Svoboda Dušan
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Rozlosování KFS I.A tř. sk.A Muži podzim 2019

2 NE 11.08 16:30 Kostelec Rozsochatec
3 SO 17.08 10:30 Rozsochatec Košetice
4 NE 25.08 16:30 Třešť Rozsochatec
5 NE 31.08 16:00 Rozsochatec Havl. Brod B
6 SO 07.09 16:00 Mírovka Rozsochatec
7 SO 14.09 16:00 Rozsochatec Nový Rychnov
8 NE 22.09 15:30 Telč Rozsochatec
9 SO 28.09 15:30 Rozsochatec Humpolec B

10 NE 06.10 15:00 Leština Rozsochatec
11 SO 12.10 15:00 Rozsochatec Černíč
12 NE 20.10 14:30 Rozsochatec Světlá n.S.
13 SO 26.10 14:30 Štoky Rozsochatec

1 SO 02.11 14:00 Rozsochatec Kamenice n.L.

Rozlosování III. tř. Muži podzim 2019

2 SO 10.08 16:30 Maleč
3 NE 18.08 10:00 Habry B Rozsochatec B
4 SO 24.08 16:30 Rozsochatec B Věžnice B
5 NE 01.09 16:00 Vepřová Rozsochatec B
6 NE 08.09 16:00 Rozsochatec B Jeřišno
7 NE 15.09 16:00 H.Borová B Rozsochatec B
8 SO 21.09 15:30 Rozsochatec B Lipnice n.S.
9 NE 29.09 15:30 Víska Rozsochatec B

10 SO 05.10 15:00 Rozsochatec B Sobíňov
11 SO 13.10 15:00 Veselý Žďár Rozsochatec B
12 SO 19.10 14:30 Kožlí Rozsochatec B
13 NE 27.10 14:30 Rozsochatec B Lípa B

1 SO 02.11 14:00 Keřkov Rozsochatec B

Rozlosování KFS I. tř. sk.A Dorost podzim 2019

   1 SO 17.08 13:30 Rozsochatec Bedřichov B
2 SO 24.08 13:30 Kamenice n.L. Rozsochatec
3 SO 31.08 00:00 Rozsochatec VOLNO
4 SO 07.09 10:00 Chotěboř B Rozsochatec
5 SO 14.09 13:00 Rozsochatec Luka/Puklice
6 NE 22.09 12:30 Telč Rozsochatec
7 SO 28.09 12:30 Rozsochatec Habry
8 NE 06.10 12:00 Pacov Rozsochatec
9 SO 12.10 12:00 Rozsochatec Rantířov

10 NE 20.10 11:30 Rozsochatec Počátky/Žírovnice
11 SO 26.10 14:30 Přibyslav Rozsochatec
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Koťata tančila pro radost
Country taneční kroužek Koťata pod vedením Dagmar  

Opršalové vystoupil spolu se staršími kolegy z  tanečního 

souboru K&K v květnu hned několikrát. 

První vystoupení proběhlo 1. května na náměstí T. G. Masa-

ryka v Chotěboři, druhé proběhlo 8. května na Farmářských 

trzích v Havlíčkově Brodě na Smetanově náměstí a po třetí 

vystupovali v  Country klubu v  Rozsochatci před tanečním 

večerem kde hrála kapela Taxmeni. Na taneční umění Koťat 

se přišlo podívat velké množství diváků.

Dětský den s myslivostí a promenádní koncert  
Vlašanky
Myslivecké sdružení Rozsochatec-Čachotín při Statku  

Lesolg s.r.o. připravilo na sobotní odpoledne 1. června 2019 

již pátý ročník Dětského dne s myslivostí. Akce plná soutěží 

s mysliveckou tématikou se konala opět v zámeckém par-

ku v Rozsochatci, který k této příležitosti otevřela veřejnosti 

paní Jitka Greifová. Úvodní slovo pronesl pan Jaroslav Ha-

lák, který všechny přivítal a seznámil je s programem. Celý 

program provázeli svými skladbami Trubači z Liščího vršku.

V  letošním roce pozvali myslivci sokolníka pana Františka 

Adámka ze Záchranné a chovatelské stanice dravců z obce 

Vavřinec u Kutné Hory, který dětem a ostatním přítomným 

názorně představil nejznámější dravé ptáky. Několik jich 

bylo možné vidět také v  letu, někteří ptáci měli tento den 

svou premiéru a část pochází ze zachráněných jedinců prá-

vě ze Záchranné a  chovatelské stanice dravců. Dětem se 

velice líbilo poutavé vyprávění nejen o dravých ptácích, ale 

i o  tom jak se chovat v přírodě, kdy se zvířátka zachraňují 

a kdy naopak by jim zásah člověka spíše ublížil. Na závěr si 

mohly ptáky pohladit a ti starší se s nimi mohli i vyfotit.

Během celého odpoledne děti procházely jednotlivá soutěž-

ní stanoviště, kde poznávaly stopy a trofeje zvěře, poznávaly 

dřeviny, hledaly zvěř dalekohledem v parku, střílely ze vzdu-

chovky, malovaly anebo si zahrály skákacího panáka. Děti 

za splněné úkoly dostaly drobné odměny.

Dalšími body hlavního programu byly vyjížďky na koních zá-

meckým parkem pro děti, které připravily členky Jezdecké-

ho klubu při Statku Lesolg, o které byl tradičně velký zájem. 

Pan Radim Ledvinka přítomným předvedl i způsoby vábení 

zvěře. Poskytovatel internetu Tlapnet s.r.o. pro děti připravil 

stánek, kde pomocí speciálních brýlí mohli vidět to co le-

tící dravec. Autorka Klára Hanoldová zde představila svoji 

knížku o srně Štěpánce nazvanou „Můj život s jednou neo-

byčejnou srnou“, která popisuje, jak se malého srnčete ujali 

lidé a vypiplali ho od „miminka“ a poté ho navrátili do volné 

přírody. Zájemci si mohli na místě i knížku zakoupit.
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Akce měla přiblížit dětem význam lesa a  myslivosti,  

především zvyků a tradic, které byly zapsány na seznam ne-

hmotného kulturního dědictví České republiky. Pomocí sou-

těží, poutavého výkladu a  praktických ukázek vrací místní 

myslivecké sdružení pozornost dětí k okolní přírodě, k tomu 

jak se v ní mají chovat a jak jí mají chránit.

Po programu zaměřeném na mysliveckou tématiku, násle-

doval v zámeckém parku promenádní koncert východoslo-

venské dechové hudby Vlašanka ze Spišských Vlachů, pod 

vedením kapelníka Rastislava Kožára. Kapela o tomto víken-

du vystupovala hlavně v  Chotěboři, ale obecní zastupitelé  

ji pozvali, aby přijela zpříjemnit odpoledne i do Rozsochatce

Pro přítomné bylo připraveno občerstvení. Všem, kteří v hoj-

ném počtu přišli, se myslivecké odpoledne líbilo, vydařilo se 

též pěkné letní počasí.

Plánované akce
• 07. 09. 2019 Soutěž v hasičském sportu „O pohár starosty obce“-fotbalové hřiště - SDH.

• 08. 09. 2019 „Ronovec men“ – akce pro děti i dospělé, putování na hrad Ronovec se soutěžemi doplněná doprovodným 
programem. Start od 12:30 do 14:30 od značky Kojetín směr Dolní Krupá. Pořádá Country taneční skupina K&K, mladí 
hasiči Kojetín a ZO ČSŽ Rozsochatec.

• 14. 09. 2019 Autobusový výlet do Ratibořic na program „Oživené Ratibořice“ s návštěvou Hereckého muzea. Viz. webo-
vé stránky a plakáty. Zájemci se mohou hlásit u L. Hyršové na tel. č. 721847912 - ZO ČSŽ.

• 12. 10. 2019 Taneční zábava - SDH.

• 20. 10. 2019 Tradiční Řemeslnický jarmark v sále a přísálí OD, od 14.00 do 16.00 - ZO ČSŽ.

• Listopad 2019 Větrníkový den. Pořádá ZO ČSŽ, datum bude upřesněno na plakátech.

• 09. 11. 2019 Kurz pletení z  pedigu od  13.00 v  zasedací místnosti OÚ. Zájemci se mohou hlásit u  L. Hyršové na  
tel. č. 721847912 -  ZO ČSŽ.

• 21. - 24. 11. 2019 Interaktivní výstava modulové železnice v sále OD  - Modelářský kroužek modulové železnice při 
DDM Chotěboř a OÚ Rozsochatec.

•  05. 12. 2019 Tradiční Mikulášská nadílka v obci - ZO ČSŽ.

•  07. 12. 2019 Taneční zábava – Mogul – TJ SOKOL.

• 14. 12. 2019 Koncert souboru Doubravan, s vystoupením divadelního spolku SCHOD, s vánoční výstavou dekorací  
OÚ a ZO ČSŽ.

• 11. 01. 2020 Divadelní představení v sále OD v Rozsochatci, vystoupí ochotnický spolek z Lipnice N/S - OÚ.

Autorkou článků z činnosti spolků v Rozsochatci je Lenka Hyršová.



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 2019.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.

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


