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Obecní úřad Rozsochatec 2007

Vážení a milí spoluobčané,

práve držíte v rukou první výtisk obecního zpravodaje.
Chceme touto cestou zlepšit informovanost občanů a umožnit tak všem 
získávat nejen potřebné, ale i  zajímavé informace týkající se naší obce 
a dění v ní.
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Noví občánci v roce 2006

Stejskal Dominik ,  Rozsochatec čp. 1
Nováková Tereza, Rozsochatec čp. 125
Halama Jindřich ,Rozsochatec čp. 115
Pešoutová Nikola ,Rozsochatec  Jahodov čp. 11
Rejzková Tereza, Rozsochatec čp. 34

Narozených dětí si vážíme a rodičům přejeme mnoho radosti a šťastných chvil 
s Vašimi dětmi.

Jubilanti

V období od 1.1. 2007 do 31. 3. 2007 se dožívají významného životního jubilea :

Horáková Anna, Rozsochatec čp. 18
Dobiášová Stanislava, Rozsochatec čp. 10
Kopicová Marie, Rozsochatec čp. 59
Šulista Zdeněk, Rozsochatec čp. 45

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Střípky z kroniky obce.

V každém čísle našeho občasníku Vás budeme seznamovat s něčím zajímavým, co bylo v minulosti 
napsáno  v kronice naší obce. Začneme tím, kdo  z našich občanů kroniku obce psal.
Tato pamětní kniha má již tři díly. 
První díl obsahuje 808 stran a psal se v letech 1934-1986,
druhý díl obsahuje 476 stran a psal se v letech 1987-1997,
třetí díl začíná v roce 1997, je rozepsaný a bude mít 546 stran

1934-1936  
kronika byla založena řídícím učitelem panem Antonínem Kolářem. Vedl ji do        konce roku 1936, 
kdy se z naší obce odstěhoval.

1937-1946
v těchto letech nebyly vedeny záznamy, upozornil na to pan František Pecina, kterému byla v roce 
1946 předána. Byl oficiálem státních drah, ale v té době již ve výslužbě. Za chybějících 10 let provedl 
úhrnně záznamy a pak pokračoval až do roku 1958, kdy pro nemoc s prací kronikáře přestal.

1959-1977
V tomto roce začal kroniku psát pan Václav Mach. Byl to bývalý hospodář na statku čp.31, v té době již 
člen JZD. Bylo mu 56 let.  Zapisoval až do roku 1977, kdy rovněž onemocněl a skončil s prací 
kronikáře. Jako první začal zakládat fotodokumentaci v roce 1962.

1979-2006
kronikářem se stal pan Jaroslav Hyrš z čp.81, vyučený soustružník a brusič kovů, ve věku 44 let. Roky 
1977 a 1978 zapsal též souhrnně, převážně podle zápisků pana Macha, pak již následovaly pravidelné 
zápisy až do roku 2005. Každý rok doprovázel na úvodní straně ručně malovaným obrázkem, který se 
vždy vztahuje k obci. 
Prováděl též fotodokumentaci. Rok 2006 zapíše podle jeho zápisků již nová kronikářka, která byla 
jmenována po jeho smrti, v prosinci 2006. Kronikářkou se stala snacha minulého kronikáře, paní 
Lenka Hyršová též z čp.81, která je zaměstnána u Českých drah jako dozorce výhybek, je jí 35 let. 

Poslední díl kroniky má několik příloh fotodokumentace, svatební oznámení, parte, novinové 
výstřižky a diapozitivy, které se vztahují k dění v obci.

První díl kroniky bude předán k archivaci, ale bude převeden do elektronické podoby a na 
internetových stránkách obce bude přístupný všem občanům.
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Kam s odpadky?

Odpad je věc, kterou stvořilo našich dest prstů a těch dest prstů by si s ním mělo umět poradit. Dokud 
se na něj budeme dívat jako na něco, co nepotřebujeme, pak nám opravdu nezbude nic jiného, než se 
ho zbavovat jako otravné a nepotřebné věci k vyhození. Když ale skusíme slovo odpad nahradit 
slovem surovina, možná nám pak i jeho třídění půjde lépe.

Jak na to ?
Domovní popelnice -  popel, běžný domovní odpad.

Žlutý kontejner  plasty, kelímky, krabičky a výrobky z plastů, nápojové kartony 
( vypláchnout vodou, rozložit rohy, stlačit), PET lahve (stlačené), 

NE -  plastové nádoby od olejů a chemikálií.

Modrý kontejner  papír, noviny, časopisy, reklamní letáky

NE - obvazy, vložky, papír. pleny
Krabicové kartony  sklad pod OÚ.

Bílý kontejner  čiré sklo, skleněné nádoby  odstranit kovové zátky.

Zelený kontejner  sklo barevné  odstranit kovové zátky

NE -  skleněné láhve od chemikálií.

Nebezpečné odpady  svoz 2x ročně (jaro, podzim)
-   bude vyhlášeno v MR + plakáty
- chladničky mrazáky, zářivky, výbojky, obrazovky, monitory, přenosné baterie, autobaterie, 
motorové oleje, chemikálie, herbicidy, insekticidy, mořidla, ředidla, barvy, laky, lepidla, tmely, čistící 
prostředky, chemikálie pro provoz a údržbu bazénů, rtuťnaté teploměry, repelenty, spreje, 
pneumatiky.

Velkoobjemový kontejner  svoz podle potřeby nejméně 2 x ročně (jaro, podzim)
-  odpad, který nelze odložit do popelnice, nábytek, koberce,textil, odpad ze zeleně

NE -  odpady ze staveb a rekonstrukcí, eternit (možno po dohodě s obec.úřadem  odvést na skládku), 
lepenka, železo.

Sběr starého železa  2 x ročně  zajišťuje SDH  bude zveřejněno v MR + plakáty.

Od 1. ledna 2007 nebude firma ODAS Žďár nad Sáz. sbírat pytle umístěné u popelnic. Občané si 
mohou pořídit další popelnici (obsah 110 l), nebo je možné prostřednictvím obecního úřadu si 
objednat popelnici větší (obsah 240 l).

Cena za svoz pro 1 občana v roce 2007 je 250,00 Kč. Osvobození jsou občané ve věku nad 75 let a 

každé z  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.



Odpovědi na nejčastější otázky o třídění odpadů.

Jak správně vytřídit PET láhev? 
Prázdnou PET láhev (neznečištěnou chemikáliemi) sešlápněte. 
Víčko můžete znovu nasadit. Etiketu není třeba strhávat. 
PET láhve patří do kontejneru na plasty.

Jak správně vytřídit skleněnou láhev? 
Láhev vhazujte do kontejneru na sklo bez uzávěru.
Etiketu není třeba strhávat.

Je potřeba vymývat plastové obaly?
Vymývání plastových lahví, kelímků, krabiček apod. není nutné. Tyto vytříděné odpady se drtí a 
čistí při zpracování  recyklaci.

Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?
Krabice například od džusů nebo mléka se nazývají „nápojové kartony“. Organizovaný sběr těchto 
obalů probíhá. již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý 
nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový 
karton. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových 
kartonů ve vaší obci/městě se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního 
prostředí nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové hospodářství). 

Jak správně vytřídit nápojový karton?
Nevyhazujte krabice se zbytky nápojů. Před odložením je 
vhodné nápojový karton vypláchnout troškou vody. Takto
 jednoduše vymytý karton stlačte a vhoďte do kontejneru nebo
 pytle určeného pro tento druh odpadu. Plastová víčka není 
třeba odstraňovat.
 

Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad?
 Obecně lze říci, že pokud se nejedná o odpad nebezpečný nebo o odpad, se kterým se musí nakládat 
zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad.
 
Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená 
ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na benzínových 
pumpách. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.
 
Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný odpad dohromady?
Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná technika jako je tomu u svozu směsných 
komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být viditelně označen 
nápisem sbírané komodity. Pak nedochází k pochybnostem občanů o sesypávání odpadů.

Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do směsného odpadu skutečně dojde. Jedná se 
většinou o situaci, kdy jsou odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejnerech na tříděný odpad 
vyskytuje směsný odpad nebo je odpad natolik znečištěný, že není možné ani jeho dotřídění, celý 
obsah kontejneru je znehodnocen a musí být odvezen na skládku. Proto je tak důležité třídit správně!
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Obecní dům.

Jistě všichni se zájmem sledujete dění v naší obci,a tak vám myslím neuniklo,že místní hostinec 
změnil svou tvář. Mrzí mě, že místo, kde by se lidé měli scházet (ať již v hostinci, nebo vedlejším 
sále ), se stalo předmětem a možná i důvodem rozdělení, mnoha sporů a nedorozumění. Chtěla bych, 
aby již nedocházelo k mylným informacím, a proto jsem požádala hospodářku naší obce o přehled 
nákladů spojených s rekonstrukcí budovy čp.19.

V dalším čísle místního časopisu Vás budeme dále informovat o průběhu stavby. Uvítáme veškeré 
podněty k tomu, co by vás zajímalo, a budeme se snažit Vám na dotazy odpovědět. Z pohledu někoho 
se může zdát tato investice, jejíž výsledek není konečný, příliš velká. Někdo může mít názor jiný. V 
zájmu celé obce ( a myslím tak každého z nás ), by mělo nyní být úspěšné dokončení této stavby, která 
by pak mohla sloužit nám všem.                                                        
                                                                                                                                          M.Zadinová 

Rozpis proinvestovaných nákladů na budovu čp. 19  - Obecní dům k datu 31.12.2006

Nákup budovy včetně pozemků .............................................................................   1 285 000,00 Kč
Oprava střechy nad sálem r. 2005 ...........................................................................     318 334,00 Kč
Projektová dokumentace  ...........................................................................................  230 285,50 Kč
Demolice části objektu  ..............................................................................................  100 000,00 Kč
Jistič ČEZ  ...................................................................................................................   47 500,00 Kč
Stavební práce  komerční prostory ( hostinec ) ......................................................  4  920 980,69 Kč
Stavební práce  byty  ................................................................................................    579 334,67 Kč

Celkem k 31.12.2006                                                                                                7 481 434,86 Kč

Český svaz žen.
V sobotu 13.1.2007 byl zahájen vzdělávací kurz E- LEARNING ,,CHCI, MOHU, UMÍM“ pro ženy z 
naší obce. První společná lekce trvala asi 3 hodiny. Dále bude probíhat již individuálně. Tento kurz 
nebyl určen jen členkám ČSŽ, ale i ostatním ženám z naší obce.
Do kurzu se přihlásilo 12 žen, které přijel školit lektor pan Ondřej Veselý z Havlíčkova Brodu. Na 
závěr každá účastnice kurzu vypracuje závěrečný test a po úspěšném složení obdrží certifikát o 
absolvování tohoto kurzu. Kurz se uskutečnil v ZŠ Rozsochatec, kde nám paní ředitelka zapůjčila 
počítačovou učebnu.
Výhledově plánujeme další kurzy např. výuka práce na počítači, kde je již počet účastnic omezený a 
konal by se v Havl. Brodě na středisku svazu žen.

PLÁNOVANÉ AKCE

Další plánovanou akcí je PRODEJNÍ VÝSTAVA KERAMIKY PANÍ LENKY SEDLÁKOVÉ. 
Výstava se uskuteční v neděli 18. února v době od 13.30 hod do 16.00 hod. v zasedací místnosti 
obecního úřadu.

Zájezd na divadelní představení  pro starší děti a dospělé občany naší obce se uskuteční 2. března  do 
Jihlavy na představení Strakonického dudáka.
Autobus na  představení bude odjíždět od mateřské školy. Zájemci  o  představení se mohou přihlásit u 
paní Jelenové.
                                                                                                                                       Lenka Hyršová
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Z činnosti  SDH Rozsochatec.

Sbor dobrovolných hasičů v Rozsochatci měl v roce 2006 93 členů, z toho 26 dětí a dorostenců, 9 žen a 
58 mužů.

V tomto příspěvku bychom Vás chtěli seznámit s činností naší organizace. Začneme mladými hasiči. 
Ti se scházejí se svými vedoucími na pravidelných schůzkách po celý rok. 

Máme tři vedoucí - p. Dobrovolná, Jelenová, Doležán a tři instruktorky - Doležalová, Havelková, 
Jelenová ml..
Do kroužku mladých hasičů mohou chodit děti od 6 do 15 let / příp.18 let-dorostenci /.
Jsou rozděleni do dvou družstev- mladší a starší. Hrají celostátní hru Plamen, ve které musí prokázat 
své znalosti a dovednosti. Hra Plamen je rozdělena na dvě kola, podzimní  závod požárnické 
všestrannosti / vázání uzlů, topografie, zdravověda, střelba ze vzduchovky, požární tématika/ a jarního 
kola  požární útok, štafeta 4x60 m a štafeta dvojic, kde musí prokázat svoji rychlost a zručnost. Tato 
soutěž je na jaře vyhodnocena v celookresním kole.V roce 2006 jsme se umístili takto: mladší  4. 
místo, starší  8.místo a dorostenci 3. místo. Vzhledem k tomu, že na okrese cvičí nejméně 20 družstev 
je toto umístění velmi dobré.

Toto ale není celá činnost mladých hasičů. V zimě chodíme do tělocvičny, kde hrajeme různé hry a 
připravujeme se na odznaky odbornosti. 

13. dubna jsme se vydali, jako každým rokem , hledat poklad na Ronovec.  
19. dubna jsme naši obec zbavovali odpadků kolem silnic. Odpad jsme poctivě vytřídili.
30. dubna náš sbor pořádal pálení čarodějnic. Napadlo nás uspořádat soutěž pro všechny občany naší 
obce. Porotci jsme byli my, mladí hasiči. I přes nepřízeň počasí se soutěže zúčastnilo 95 občanů.
3. června uspořádal náš sbor krajskou soutěž dětí v požárním útoku  2. ročník Rozsochatecké 
podkovy. Celkem se zúčastnilo 27 družstev z celého kraje.
Na konci května jsme začali soutěžit v požárním útoku s obcemi Jitkov, Klokočov, Vepříkov a Novou 
Vsí. Soutěže se konaly vždy v neděli v jedné z těchto vesnic. Soutěž skončila  v naší obci 2.července. 
My jsme skončili na 3. místě a získali hezké ceny.
Další prázdninovou akcí bylo stanování na fotbalovém hřišti spojené se soutěží ve střelbě ze 
vzduchovky. Poslední sobotu v srpnu jsme se vydali na XX. ročník pochodu ,,Krajem Jana Žižky a 
Karla Havlíčka“ okolo Přibyslavi. Trasa měří 15 km.
S prázdninami jsme se rozloučili 3. září. To jsme společně s Českým svazem žen připravili pro menší 
děti z naší obce a okolí ,,Pohádkový Ronovec“. Pohádkové bytosti v našem podání se zasloužily o to, 
aby se prckové na hradě nenudili a vysoutěžili spoustu cen.
V září naši starší členové uspořádali posezení pro členy s opékáním prasete. Samozřejmě jsme se též 
zúčastnili a večer připravili stezku odvahy pro dospělé členy.
7. října se konalo v Perknově podzimní kolo hra Plamen. Zúčastnilo se ho 38 starších a 18 mladších 
hlídek z celého okresu. Mladší se umístili na 5. místě a starší na 7. místě.
Na podzim jsme byli pouštět draky, uklízeli dřevo do hasičárny a vyráběli keramiku.
Poslední akcí roku 2006 byla Mikulášská diskotéka .

O všech akcích píšeme do své kroniky, která je též hodnocena v okresním kole. Vydáváme svůj 
časopis, který si můžete přečíst v obecní vývěsce u mateřské školy. Zprávy o naší činnosti najdete i na 
internetových stránkách obce. V příštím příspěvku Vás seznámíme s činností dospělých členů naší 
organizace.
                                                                                                                         Za SDH Dobrovolná M.
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Své dotazy a náměty  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 2007.

Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.
Náš časopis bude distribuován zdarma do všech poštovních schránek v obci.

Ve dnech 5.-7.2007 proběhla také v naší obci Tříkrálová sbírka. Veškeré finanční prostředky obdržené 
koledníky v celé ČR putují na celostátní konto České katolické charity. Z toho 35% zůstává na účtu 
ČKCH k poskytování humanitární pomoci a 65% vybrané částky se vrací zpět na realizaci charitních 
projektů. 

V letošním roce budou vybrané finanční prostředky využity převážně na přístavbu a rekonstrukci 
hygienického zařízení v Charitním domově pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě. V naší obci bylo při 
letošní Tříkrálové sbírce vybráno celkem 16 721,- Kč. 

Poděkování patří Vám všem, kteří jste jakoukoliv částkou přispěli na pomoc potřebným. V neposlední 
řadě chci poděkovat všem dětem – koledníkům a také paní Věře Kučerové, Evě Jelenové a Šárce 
Urbanové, které koledníky doprovázely. 
                                                                                                                                              


