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Střípky z kroniky obce:
Vodovod:
V letošním roce došlo k různým změnám zákonů a vyhlášek. Občanům přibylo starostí s věcmi,které
byly samozřejmé. Prvním problémem se staly studny. Dříve naši předkové neměli vodovod ani
kanalizaci, a tak bylo běžné, že téměř u každého domu byla studna, popř. na návsi studna obecní.
Jak to tedy bylo s vodovodem? V pamětní knize obce Rozsochatec se píše:
"Na jaře roku 1954 postavila brněnská Vodotechna, národní podnik, na místě bývalé koželužny u
stavidel dřevěný barák pro kancelář a pak ještě 3 pro materiál. Bylo to příslušenství pro stavbu
vodovodu pro Havlíčkův Brod. Vodovod má délku 19 km. Kapacita vodovodu bude v Brodě 35 l vody
za vteřinu. Voda se sbírá na katastrech obcí Podmoklan, Studence a Sobíňova tzv. zářezovým
systémem.
Postupně budou na vodovod připojeny sousední obce Chotěboř, Rozsochatec, Dolní i Horní Krupá.
Světlost potrubí je 30 cm. Finanční náklad byl rozpočten na 8 500 000,- Kčs. Přívod vody do
Havlíčkova Brodu měl podle plánu nastat ve druhé polovině roku 1955.”
To byl velký krok vpřed a na studny se tak trochu zapomnělo, i když leckde zůstaly. Až letos v lednu
si někdo vzpomněl, že by bylo dobré doložit, kde vlastně naši předkové brali vodu a kdy si studny
vybudovali. Škoda jen pro jejich potomky,že většinou se zapomněli u studny vyfotit a nebo si to nechat
zapsat jako součást majetku. Vždyť tehdy studna byla samozřejmost. To jen dnes se z toho dělá něco
vyjímečného.
Lenka Hyršová

Jahodov:
Tato osada dříve patřila k obci Počátky, k Rozsochatci byla "přivtělena" 1.1.1936. V té době měla 16
domů a 75 obyvatel národnosti české, náboženství katolického, jak je zapsáno v 1.dílu pamětní knihy
obce Rozsochatec.
Počet popisných čísel zůstal stejný, jen domy jsou dnes z části využívány k rekreaci. Ale i tak se
obyvatelé Jahodova snaží svojí osadu vylepšovat, aby měli pěkné okolí svých domů.
Právě svépomocně opravili jahodovské koupaliště. Největší podíl na tom měli pánové Kaiser M. a
Dočkal M., kteří provedli zednické práce. Děti tak budou mít o prázdninách pěkné koupání. V nedávné
době se občáne též dočkali nového obecního rozhlasu. Jsou nyní již lépe informováni o dění v obci a
nemusí kvůli tomu jezdit do Rozsochatce jehož jsou 71 let součástí.
Lenka Hyršová
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Událo se v naší obci:
Stavění máje:
Dne 1.5.2007 se rozhodla mládež společně s obecním zastupitelstvem, SDH a TJ SOKOL v
Rozsochatci obnovit další ze zapomenutých tradic a to stavění máje. Svobodní chlapci se sešli u místní
základní školy, odkud ve 13.00 vycházel průvod za doprovodu kapely Leškovanky. Vedl ho "policajt",
který řídil kudy se půjde.
Chlapci nesli věnec z chvojí,na košili měl každý přišpendlenou květinu. Před domem svobodné
dívky, policajt průvod zastavil, bubeník zabubnoval a chlapci zarecitovali:"Oznamujeme Vám, že
budeme stavět májí, prosíme o pentle,kde nám je dají. Vyjděte z domu k tanci v tom našem májovém
věnci. "Potom dívka vyšla,vstoupila do věnce, přivázala pentli a vybrala si tanečníka a spolu zatančili
ve věnci. Průvod se zastavil tentokrát u 8 domů, kde si to přáli,ale někde bylo dívek více. Po tanečku
nabídla děvčata občerstvení, něco na místě a něco naložila "bába" na trakař a pokračovalo se dále až na
fotbalové hřiště.
Na hřišti byla celá scénka zopakována a chlapci věnec předali starostovi se slovy: "Pane starosto,
přišli jsme, věnec jsme donesli, mladé jsme přivedli, žádáme svolení postavit máji. "Starosta jim
odpověděl: "Rád dávám svolení i závdavek. "Chlapci připevnili věnec na májku a společně jí začali
stavět. Celé představení bylo zakončeno jakmile májka stála, hudba zahrála tuš a chlapci pronesli:
"Májku jsme si postavili, abychom se pobavili, kdo chce s námi žíti, musí s námi píti. "Na závěr ještě
zatančila děvčata z LŠU v Chotěboři pod májkou ukázku z lidových tanců.
Protože se opět vydařilo počasí,sešlo se hodně diváků,kteří šli s průvodem od začátku až do konce a
zůstali i po postavení májky. Následovala volná zábava,hudba ještě asi hodinu hrála k poslechu a bylo
zajištěno i občerstvení.
Lenka Hyršová

Kácení máje:
V sobotu 26.5. 2007 se v Rozsochatci konalo kácení máje. Začátek byl v 14:00 na asfaltovém hřišti u
obecního úřadu. Na začátek se sehrálo malé divadýlko, ve kterém vystupovali: policajt, soudce, hajný,
bába a dědek. Ti pak provázeli celým programem. Pak průvod zamířil na náves a tam zatančil folklórní
soubor Kalamajka z Havlíčkova Brodu.
I nečekané zastavení u závor bylo zpestřeno hudbou a tanečkem. Po cestě zastavoval policajt auta a
ptal se jich, jestli přispějí na kácení máje. Průvod skončil na fotbalovém hřišti u májky, kde byla
dokončena scénka. Když se dohrála, tak znovu zatančil soubor Kalamajka. Následovalo dražení
májky a májka byla skácena.
K tanci i poslechu celé odpoledne hrála dechová hudba z Knyku. Návštěvníci mohli ochutnat též
uzenou kýtu a dobré pivečko. Pořadatelem byl obecní úřad a mládež z Rozsochatce. Tato akce
navazovala na stavění máje,které se konalo 1.května. Účastníky neodradila ani odpolední bouřka.
Tereza Hyršová
Na obecním úřadu u paní Šrámkové lze objednat sestřih na DVD ze stavění a kácení máje.
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Zájezd do bazénu:
4. 5. 2007 připravil Český svaz žen v Rozsochatci pro děti a jejich rodiče zájezd do krytého bazénu v
Havlíčkově Brodě. Ve 14.30 byl pro účastníky přistaven autobus u místní mateřské školy. Bazén byl
zamluven od 15.00 do 16.00 pouze pro Rozsochatec.
Tohoto zájezdu se zúčastnilo 12 dospělých, kteří zaplatili 60,- Kč a 26 dětí, ty jely zdarma. Hlavně
děti si plavání užily ,od těch úplně malých až po největší. Někteří by jeli znovu. Po plavání si všichni
doplnili síly v občerstvení a přibližně v 16.30 nás autobus dopravil zpět. Byl to již dárek od místního
ČSŽ ke Dni dětí.
Plánované akce.
Na podzim bychom chtěli uspořádat dětem karneval ,aby se jim lépe zahájil nový školní rok, pokud to
počasí dovolí i sportovní odpoledne a pro ženy módní přehlídku pleteného zboží firmy IVI a spol.s.r.o.
Datumy akcí ještě včas upřesníme,z části to závisí na zkolaudování a do vybavení sálu obecního
domu.
Lenka Hyršová

Z činnosti SDH:
Co dělali mladí hasiči v prvním pololetí roku ?
Na Velký pátek se, jak je známo, otevírají poklady. Tak jsme opět, jak už se stalo naší tradicí,vyrazili
na Ronovec. Aby nám cesta lépe ubíhala, tak jsme hráli různé hry. Bylo krásné počasí a poklad jsme
samozřejmě našli. Celkem nás šlapalo 15 dětí, 4 dospělí a pes Viki.
21.dubna jsme se všichni sešli na fotbalovém hřišti, rozdělili se do skupin a vyrazili naši obec
zbavit odpadků podél silnice a cesty k nádraží. Odpad jsme poctivě třídili a dávali do pytlů.
Za odměnu jsme dostali nanuky.
30. dubna pořádal náš sbor ,, Pálení čarodějnic“. Vyrobili jsme krásnou čarodějnici, kterou starší
členové sboru umístili na vrchol hranice. Odpoledne jsme připravili soutěž pro děti i dospělé.
Zasoutěžit si přišlo 99 občanů všech věkových kategorií. Výherce jsme vylosovali.
Současně probíhala soutěž ,, O nejkrásnější čarodějnici“. Zúčastněných krásek bylo 15 a vyhrála ta
nejmodernější / přilétla na vysavači / v podání Ondry Doležána.
Potom už začala příprava na soutěže.
Protože je v našem okrese již mnoho SDH, kde jsou mladí hasiči / 27 / , tak jsme byli rozdělěni
do oblastí. V sobotu 5.- května se konalo oblastní kolo v České Bělé. Zúčastnila se ho družstva z
Kojetína, Čachotína, Jitkova, Pohledu, Krátké Vsi, České Bělé a nás. Silná konkurence. Nakonec
naše mladší družstvo obsadilo 1. místo a starší 4. místo První dvě družstva postoupila do okresního
kola.
Výborná byla i naše účast v jednotlivcích. 1. místo Zadinová Marie
2. místo- Pelikánová Petra
4. místo- Pelikánová Pavla
5. místo- Fialová Zuzana
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Okresní kolo hry PLAMEN 2006/2007 proběhlo v hasičském areálu stadionu Dukla v Havl..Brodě
v sobotu 19. května.
Mladí hasiči soutěžili v těchto disciplinách: štafeta 4x60 m s nářadím, štafeta dvojic a požární útok.
Okresní kolo je vyvrcholením celého soutěžního roku, a tak se sem započítává ještě podzimní branný
závod a hodnotí se další akce, které musí byt zapsány v kronice.
V okresním kole se naše mladší družstvo umístilo na krásném 1. místě. Pro nás je to opravdu ten
největší úspěch. Vyhráli jsme pohár, medaile a různé hry.
V červnu u nás proběhl 3. ročník soutěže ,, O Rozsochatskou podkovu“, které se zúčastnilo 27
družstev mladých hasičů z celého kraje Vysočina. Tady se nám příliš nedařilo 21. a 24. místo. Naše
stříkačka se se svým výkonem těm z ostatních okresů kraje nevyrovná, je to už stařenka.
Z vedení kraje byli pochváleni naši dospělí členové za výbornou organizaci této soutěže.
Aby všech soutěží nebylo málo, tak jsme se přihlásili do další soutěže v požární útoku ,, Vepříkovské
ligy“. Soutěž má 4 kola a to poslední proběhne u nás 26. srpna od 13 hod.na fotbalovém hřišti.
Přijd´te se podívat a povzbudit nás.
Vyhlásili jsme anketu - naši členové navštěvují zakládající členy mladých hasičů a ptají se jich na
jejich začátky. Odpovědi najdete v našem časopise ,, Soptík“ na nástěnce u mateřské školy a nebo na
internetových stránkách naší obce.
Za SDH Dobrovolná M.

-5-

Z činnosti TJ Sokol Rozsochatec:
Fotbalová sezóna 2006/2007 skončila, a tak si připomeneme jak se umístili naše oddíly.
Muži A hráli ve III. třídě. Celou sezónu se jim dařilo. Z 26 zápasů získali 12 vítězství a 7x remizovali
a 7x prohráli. Skóre vstřelených a inkasovaných branek je 53:49. Skončili na 4. místě ze14 hrajících
mužstev.
Muži B hráli IV. třídě skupiny A. Tomuto týmu se moc nedařilo. Z 20 zápasů se podařilo pouze 2x
vyhrát a to vždy nad Novou Vsí u Chotěboře, 3x remízovali a 15x prohráli. Nastříleli 18 branek a 64
inkasovali. Skončili na posledním místě s 9 body jako před nimi Herálec B. Z této skupiny postoupil z
prvního místa Havlíčkův Brod B, který se utká následující sezónu s mužstvem A.
Žáci, kteří měli na podzim problém s hráči se na jaře po příchodu nových hráčů z okolních vesnic dali
do pořádku a začali vyhrávat. Na jaře se jim podařilo porazit i mužstva, která bojovala o první místo. Z
12 týmů se umístili na 9. místě s 25 body, 7x vyhráli, 4x remizovali a 11x prohráli. Skóre měli 45:45. V
této skupině skončil na prvním místě Tis s 66 body.
V sobotu 23.6.2007 od 9 hod. byl na zdejším hřišti zahájen 6.ročník žákovského turnaje v kopané.
Za účasti čtyř mužstev starších žáků bylo sehráno šest zápasů. Tři mužstva mladších žáků sehrála tři
utkání na půl hřiště 7+1systémem každý s každým. Pravidla byla stejná jako ve fotbale, jenom doba
hry byla zkrácena na 2x15 min.. Zápasy s přehledem odřídil rozhodčí pan Šimon.
Konečná tabulka starších žáků:
1/ Pohled
2/ Rozsochatec
3/ Veselý Žďár
4/ Lučice

9:0
3:3
0:2
0:7

/9
/6
/1
/1

Konečná tabulka mladších žáků:
1/ Rozsochatec
2/ Pohled
3/ Tis

2:1
2:1
2:4

/ 4 Rozsochatec - Pohled 0:0 pokutové kopy 5:4
/4
/0

Děkujeme všem sponzorům za poskytnuté dary, dále všem lidem, kteří se podíleli na pořádání 6.
ročníku žákovského turnaje v naší obci. Také moc děkujeme všem divákům, kteří se přišli podívat
a povzbudit naše velké i malé žáky a žákyně.
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Po skončení fotbalové sezóny se odehrál dne 5.7. od 16.30 hodin srandamač mezi fotbalisty a
hokejisty. Zápas skončil nerozhodně 2:2. Po zápase se kopaly pokutové kopy. Zde vyhráli fotbalisté.
Po menším odpočinku byl vyhlášen a odměněn nejlepší brigádník. Na 1. místě skončil Mišta Jaroslav
se 188 hodinami, 2.místo Dočkal Tomáš se 116 hodinami a 3. místo Halama Martin s 82 hodinami.
Poté byly odměněni vedoucí a trenéři všech týmů fotbalu a hokeje. Nakonec se už jenom debatilo jedlo
a pilo.

Společné foto ze zápasu.

Z historie Sokola.. ( pokračování z občasníku číslo dva )
Dne 2.řijna 1948 byl založen oddíl ledního hokeje. Protože v té době u nás žádná organizace zatím
nebyla, hrálo se pod hlavičkou Sokola Chotěboř. Jinak si tento oddíl svojí činnost, jak sportovní tak
materiální zajišťoval sám, mimo brankařské výstroje. Starší typ brankářské výstroje dostali od
chotěbořského mužstva.
V tomto prvním oddílu, který se přihlásil do okresní soutěže byli tito hráči: František Šemík,
( později hrál za Pardubice ), Karel Stehno, Jan Zadina, Ladislav Zvolánek, Bohumil Hrdina, Jan
Hrdina, Bedřich Straka, Stanislav Kučera, Otakar Fiala, Mirek Křivský, Zdeněk Mach, Václav Mach.
Nyní se vrátíme do roku 1945, kde si připomeneme budování sportovištˇ v naší obci. Začalo se více
sportovat a stávající prostory byly již nevyhovující. Občané začali projevovat zájem o budování obce a
její zvelebování. Budování fotbalového hřiště částečně financoval národní výbor a částečně ze sbírky
od občanů.
Dorůstající mládež po dlouhou dobu vymáhala zřízení hřiště. Konečně v roce 1945 se přání splnilo.
Majitelka velkostatku p. Greifová darovala obci na zřízení fotbalového hřiště 7,5 míry pole ´´ u
Dvorka´´. Aby nebylo příliš vzdáleno od obce vyměnil pole o stejné výměře rolník František Šemík za
pole ´´na Ohradě´´(u nádraží).
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Toto hřiště bylo do roku 1989 asi 4x upravováno. O jeho prvním budování je zápis v kronice z roku
1950. ´´Pole bylo za pomoci občanů a hospodářů s potahy srovnáno a tedˇ leží ladem. Mládež se na něm
ukáže jen zřídka a hledá si jiných zábav.´´
Pole pro hřiště mělo asi 3 metry výškový rozdíl z jednoho rohu do druhého. Při úpravě se postupovalo
tak, že se ve vždy část rozorala, hlína se nakládala na povozy a vozila se na druhý konec hřiště, kde se
skládala a rozhazovala. Byla to práce hodně zdlouhavá a namáhavá, ale plochu se podařilo částečně
srovnat. Veškeré práce se zde prováděli brigádnicky.
Při druhé etapě se začalo používat kolejniček se železnými vyklápěcími vozíky. Tyto byly používány
za války k přestavbě silnice na Chotěboř. Bylo to za lesem v místech, kde se říká nebo říkalo
´´Prokopávka´´. Po skončení práce tyto vozíky vypůjčil pro národní výbor tehdejší předseda pan
Pustina, řídící učitel v Rozsochatci. Potom pokračovala práce již rychleji.
Bylo to asi v letech 1947-1949. Po této úpravě se dalo říci, že hřiště bylo již v pořádku a schopné
provozu. Jako kabiny sloužily dřevěné boudy, které se odkoupily od Mlékáren. Byly asi tří. Později se
začala používat dřevěná bouda pod hřištěm. Byl to majetek ČSD a patřila k bytu výpravčího, který zde
skladoval hlavně seno a slámu. Asi kolem roku 1970 byla postavena kabina z desek z pazdeří a kryta
lepenkou, později vlnitým eternitem. Měla dvě kabiny pro hráče, jednu pro rozhodčího a místnůstku na
nářadí.
V poválečných letech dala paní Greifová k dispozici pro obec a hlavně pro mládež hřiště na tenis, které
bylo v parku vedle zámku. Všechna sportoviště byla v té době v majetku národního výboru, který je dal
do používání mládeži a po založení Sokola se stala jeho majetkem.
Byl použit výtah kroniky Rozsochatce. V příštím čísle občasníku se dočtete o založení Sokola a
jejich závazky, hokejové hřiště atd.
Svoboda Dušan
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VÍTE ŽE...
Tomáš Kocourek obhájil letos podruhé své prvenství a stal se Mistrem ČR v silovém trojboji ?
Požádali jsme Tomáše o krátký rozhovor.
Především nás zajímalo, jak se k tomuto sportu dostal?
„Už jako malý jsem hrál fotbal, nejdříve za Rozsochatec, potom za Chotěboř. U toho jsem dělal i
atletiku, hlavně běh na 800 m, několikrát jsem byl přeborníkem kraje. Na konci osmé třídy si mě všiml
trenér dorostu v Jihlavě a tak jsem devátou třídu absolvoval tam. Bohužel mě začaly pronásledovat
zdravotní problémy , natržený stehenní sval, zlomená kůstka v kotníku. Musel jsem začít posilovat a u
toho jsme zůstal.
Nastoupil jsme do Integrované střední školy stavební v Jihlavě. Školu jsem reprezentoval v silovém
čtyřboji a stal jsem se mistrem ČR středních škol. Také se věnuji šplhu na laně, na mistrovství ČR,
které pořádala naše škola se naše družstvo umístilo na prvním místě. Potom mi kamarád řekl, že
existuje také silový trojboj, přihlásil jsme se na závody Mistrovství Jižní Moravy, kde jsem skončil na
druhém místě a tím jsem se kvalifikoval na Mistrovství České republiky, které v loňském roce
pořádala Mladá Boleslav.
V kategorii juniorů jsem získal první místo. V letošním roce jsme opět obhájili první místo ve
víceboji, tentokrát se soutěž konala v Jihlavě.“
Co všechno obnáší silový trojboj?
„Silový trojboj se skládá ze tří silových disciplín. A to benč pres, to je tlak čínkou na lavici se stopkou
na prsou. Druhou disciplínou je dřep. Tam musí být dodržena hloubka dřepu. Poslední je tzv. mrtvý tah,
zvednutí činky ze země a narovnat při tom záda. Jsou to velmi nebezpečné disciplíny, při špatném
provedení by mohlo dojít ke zranění.“
A jaké máš další plány?
„ Dále se chci věnovat kulturistice a jestli mi zdraví dovolí, tak bych se rád vrátil ještě k atletice a možná
trochu k fotbalu .
Zpracovala: Šrámková Dana
Mistrovství ČR ve víceboji
Dříve se tato soutěž jmenovala silák roku. Soutěží se ve čtyřech disciplinách, benč se 75% váhy
závodníka, trojskok z místa, shyby a nově tento rok vznosy na hrazdě. Soutěž se konala ve SŠS v
Jihlavě. Sjely se zde družstva z celé České Republiky.
Každé družstvo se skládalo ze čtyř závodníků. Ale do celkového umístění se počítali pouze 3
nejúspěšnější. Každá disciplina byla jinak bodována. Začínaly shyby kde jsem dosáhl 20 opakování tj.
45 bodů a byl jsem na 4. místě, pak benč 53 opakování se 45ti kg tj. 74,2 bodů ,1. místo, poté trojskok,ač
na moji velikost 165 cm,jsem skočil 920 cm,celkově 1. místo a jako poslední byly vznosy,kterých jsem
nakonec udělal 36 ,celkově 1. místo.
Z 56 závodníků jsem skončil s 251 body na prvním místě a obhájil jsme loňský titul mistra ČR .
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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.
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