Obecní úřad Rozsochatec 2008

OBECNÍ ÚŘAD ROZSOCHATEC

Jubilanti:
V období od 1.1. 2008 do 30.3. 2008 se dožívají významného životního jubilea:
Horáková Hana
Horák Josef
Krédl Karel
Slanař Josef

Rozsochatec čp. 95
Rozsochatec čp. 18
Rozsochatec čp. 40
Rozsochatec čp. 99

Jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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OBECNÍ ÚŘAD ROZSOCHATEC
Soutěž „My třídíme nejlépe“
V roce 2007 se naše obec zapojila do soutěže „My třídíme nejlépe“. V hlavní soutěži obcí kraje
Vysočina v kategorii obcí od 501 do 2000 obyvatel jsme se umístili na velmi překvapivém 2. místě. Za
toto umístění jsme obdrželi šek v hodnotě 8.000 Kč. Finanční prostředky použijeme na rozšíření
sběrných hnízd u základní školy.
Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří svým aktivním přístupem pomohli k dosažení
výborného výsledku. Věříme, že i nadále věnujete stejnou pozornost třídění odpadů, nejen z důvodu
umístění v soutěži, ale i pro dobrý pocit, že všichni děláme něco pro zdravý život v obci.
Informace o vybírání místního poplatku za svoz domovních odpadů
Vybírání uvedeného poplatku zahájíme od 1. dubna 2008 v kanceláři obecního úřadu. Poplatek je
splatný k 30. 6. 2008. Občané mohou využít i placení složenkou, případně bezhotovostně na účet obce.
Je však nutné si na obecním úřadě vyžádat přidělení VS, abychom platbu identifikovali.
Výše poplatku : 300,00 Kč/osoba.
Od poplatku se osvobozují poplatníci:
a) děti po celý příslušný kalendářní rok, ve kterém se narodily,
b) u 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 a to pro celý příslušný kalendářní rok, ve kterém
tohoto věku dosáhly,
c) fyzické osoby s trvalým pobytem v obci, které v příslušném kalendářním roce dosáhly věku 75 let a
osoby starší 75-ti let,
d) osoby podle čl. 2, pokud se stavba nachází na pozemkových parcelách k. ú. Rozsochatec č. 45/2,
č. 45/3. č.45/4.
Sazba místního poplatku ze psů činí 150,- Kč na jednoho psa ročně.
Obecní úřad Rozsochatec Šrámková Dana
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OBECNÍ ÚŘAD ROZSOCHATEC STŘÍPKY Z KRONIKY OBCE

Střípky z kroniky se tentokrát budou vztahovat k dráze Německý Brod - Rosice
n/L - zastávka Rozsochatec a biografu v hostinci.
Dráha Německý Brod - Rosice n/L - zastávka Rozsochatec
Vyměřovat začali v roce 1867, dráha zabrala panský pivovar a fořtovnu pod pivovarem, domek Říhů
nad Kopicovými nyní čp. 59, kovárnu nad domkem Musilovým čp. 53 a nad domkem čp. 60, panskou
chalupu zvanou "hrkalná" v ní bydlel tkadlec "hrkalník" Ledvinka. Provoz był zahájen první jízdou
1. 7. 1871.
Rozsochatec je ve velkém stoupání Německý Brod je 422 m nad m., Rozsochatec 477 metrů nad
mořem a Chotěboř 549 metrů nad mořem. Prvním přednostou byl František Lásko, nádražní zřízenci
Ferdinand Šrámek a František Sládek. Jízdní lístek III. třídou stál do Německého Brodu 3 Kč a do
Chotěboře 1,80 Kč.
Stavba železnice zapříčinila rozšíření pití kořalky. V roce 1865 v obci Čachotín nevěděli skoro nic o
kořalce v hospodě se pouze pivo nalévalo. Lid se hrnul do práce na stavbě železnice, naučil se pít
kořalku a jinému nepořádku, o kterém dříve nevěděl. Za krátko byly v Čachotíně o 60 číslech v
roce1888 již 4 kořalny. Následek toho byl zadlužení rolnictva, rozprodávání statků, nedbalost,
nešetrnost, neobyčejná plodnost žen (až 15 dětí), krvesmilství.
Na nádraží byla i poštovna jejíž agendu obstarával přednosta dráhy.V čp.47 na nádraží był byt
přednosty Fr.Lásky.
/Pamětní kniha obce Rozsochatce str.42 - 43 I.díl/
Do roku 1929 zde byla pouze zastávka osobních vlaků a nákladiště pro nakládání a vykládání
celovozových zásilek. V tomto roce zde bylo zřízeno nádraží bez možnosti křižování vlaků, jelikož
počet kolejí rozmnožen nebyl. V roce 1935 bylo počato s rozšířením nádraží o 2 koleje nové na straně k
potoku. Na rozšíření bylo pracováno po 2 léta. Při tom bylo nádraží prodlouženo o více než jednu
původní délku a na jižní straně posunuto směrem k rybníku. Práce byly ukončeny až v roce 1936 od kdy
tu mohou křižovati vlaky po případě i 3 najednou. Při této stavbě bylo též připraveno místo pro stavbu
nové nádražní budovy, ale ke stavbě již nedošlo a tak se úřadovalo dále v původním malém přízemním
domku, provisorně rozšířeném o malou čekárnu. U slepé koleje stála z kamene a cihel postavená
strážní bouda.
/Pamětní kniha obce Rozsochatce str 87 I.díl/

Současnost.
V září roku 2007 proběhla nepřetržitá výluka trati Havlíčkův Brod - Chotěboř, při které było
provedeno čistění železničního svršku,obnovení a pročištění odpadního žlabu podél trati od mostku za
odjezdovým návěstidlem na Chotěboř, až k prvnímu přejezdu ve stejném směru a była přeložena
výhybka č.4 na chotěbořském zhlaví. Těleso výhybky bylo upevněno na betonovou podložku a místo
původní výhybky, byla umístěná výhybka nová. Další úpravou , kterou uvítali hlavně cestující, bylo
vyvýšení peronu u první koleje a tím umožnění snadnějšího nástupu a výstupu cestujících do vlaku a z
vlaku. V roce 2008 by mělo dojít ke stejné úpravě i u druhé koleje.
V současné době zde pracuje pouze jeden zaměstnanec ve službě a to výpravčí.Jednou denně je zde
pravidelné křižování, kdy výpravčí obsluhuje pouze jednu výhybku( právě výhybku č.4 na
chotěbořském zhlaví) a tak souprava která jede do Havlíčkova Brodu, musí z jedné koleje na druhou
vycouvat. Výhybky na havlíčkobrodském zhlaví se obsluhují jen vyjímečně, protože než by tam
výpravčí došel a zpět zabralo by to hodně času.Výhybkář byl zrušen k 1.12.2005 od tohoto data tak
přešly všechny pracovní povinnosti pouze na výpravčího, včetně např.úklidu všech prostor. Prodej
jízdenek je prozatím zachován,nakládka a vykládka vozů zde není již několik let.
Lenka Hyršová
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OBECNÍ ÚŘAD ROZSOCHATEC STŘÍPKY Z KRONIKY OBCE

Biograf v hostinci.
Po válce se správa obce snažila o získání koncese k provozování biografu.Stálo to mnoho intervencí
písemných, ústních i hmotných, než konečně 25.11.1947 přijel propagační vůz státní filmové
společnosti, aby vyzkoušeli zájem občanstva o film.
Po náležité propagaci, sešlo se v sále hostince Antonína Henzla 612 osob.Byly promítány dva filmy
za jednotné vstupné 20 Kč. Po dalších intervencích byla konečně koncese udělena, takže se mohl
1.3.1948 zahájit provoz,avšak s podmínkou,že si obec pořizovací náklady zaplatí sama přes to, že
všechny biografy jsou sestátněny. Obec na podmínky přistoupila a provedla sbírku v obci,která vynesla
3580 Kč a 32.141 Kč było občany upsáno jako půjčka,která se bude z výnosu biografu dle možnosti
splácet.
Zřizovací výlohy byly tyto :
promítací přístroj
promítací plátno
instalace
60 židlí
elektrické hodiny

41.264 Kč
3.138 Kč
4.519 Kč
1.800 Kč
503 Kč
--------------------------------------51.224 Kč

Splacených bylo zmíněných a vypůjčených 35.721 Kč, za instalaci 4.519 Kč zaplatil honební spolek
a zbytek zaplatila obec ze svých prostředků. V biografu se hrálo vždy v sobotu odpoledne pro mládež a
večer pro dospělé při vstupném 10 - 8 - 6 - 5 Kč včetně dávek.Návštěvy kolísaly podle přitažlivosti
promítaných filmů a poplatky byly tak velké,že pohltily téměř celý výnos.
/kronikář F. Pecina oficiál státních drah v.v. Pamětní kniha Rozsochatce I. - str.406,542/

Nádraží Rozsochatec rok 1912.
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ V ROZSOCHATCI

Vánoční koncert.
Dne 16. 12. 2007 se uskutečnil v sále obecního domu Vánoční koncert mladých akordeonistů z LŠU
z Havlíčkova Brodu. Soubor si říká "Pohoda" a vede ho paní Laštovičková. Členky ZO ČSŽ i další
občané zapůjčili vánoční dekorace na malou výstavku. K vidění byly adventní věnce z různých
materiálů, perníčky, svícny, betlémy a další vánoční drobnosti.
Zájem o koncert i výstavu byl veliký, přišlo více jak 100 návštěvníků. Nejprve se představil soubor
několika skladbami z různých žánrů, některé skladby byly doprovázené i zpěvem. V druhé části
koncertu jsme si mohli poslechnout vánoční písně a koledy. Při jedné písni zašla děvčata i mezi
obecenstvo. Text písně na rozloučenou dostali všichni diváci hned při příchodu a tak se mohli přidat k
melodii akordeonů a zazpívat si s nimi.
Děti były, po více jak hodinovém koncertě, odměněny velkým potleskem a malým posezením s
čajem a vánočním cukrovím. Paní Laštovičkové předal pan starosta Václav Havelka jako poděkování
kytičku.
Akci připravilo obecní zastupitelstvo za pomoci členek ZO ČSŽ, které pomohly s úklidem a
výzdobou, též donesly cukroví na občerstvení dětem.Vstupné bylo dobrovolné. Bylo to příjemné
zastavení v době adventní a dík za pěkné odpoledne patří nejen učinkujícím a organizátorům, ale i
všem, kteří si udělali čas a přišli si společně posedět a zazpívat.
Lenka Hyršová
Módní přehlídka firmy ivi.
Dne 16. 2. 2008 pozvalo obecní zastupitelstvo v Rozsochatci, pro ženy jako poděkování za pomoc při
různých akcích obce, na prezentaci firmu "ivi", jak na začátek vysvětlil pan starosta Václav Havelka,
když všechny přivítal v sále obecního domu.
Tato firma vyrábí ručně ne- proporční pletenou módu, což znamená, že každému vyrobí výrobek na
míru. Výroba je kusová, hodně užívají prvky vyšívání, háčkování... O tom nám před samotnou
přehlídkou pověděla paní Ivana Hrnčířová, zástupkyně odpovědného vedoucího, hudební doprovod
módní přehlí dky zajišťoval pan Karel Eisenwort, odpovědný vedoucí.
Návštěvníci výstavy si mohly prohlédnout pletené zboží v katalogu, které zároveň předváděly dvě
modelky. Módní přehlídka trvala asi hodinu a pak si každý mohl prohlédnout výrobky zblízka a pokud
měl zájem, hned si je i koupit nebo objednat.
Na prezentaci přišlo více jak 80 lidí a protože se jednalo o poděkování ženám, obsluhovali v šatně i u
občerstvení zručně někteří muži z obecního zastupitelstva.
Lenka Hyršová

Připomenutí svátku žen.
V pátek 7. 3. 2008 se sešly členky ZO ČSŽ, aby připravily výzdobu na dětský karneval v sále
obecního domu. Po práci pro ně přichystali v přísálí hostince manželé Plodíkovi dobrou večeři u
příležitosti Mezinárodního dne žen. Na tuto večeři byly pozvané všechny členky, i ty které již nejsou
činné, sešlo se nás celkem 22. Každá dostala i malou pozornost, kterou vyrobili na své schůzce mladí
hasiči a ženám ji předali. Dárečkem bylo dekorativní srdíčko z mechu, ozdobené kytičkou a všem
udělalo radost. Členky se rozcházely z příjemného posezení ve večerních hodinách.
Lenka Hyršová předsedkyně ČSŽ
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Vynášení zimy a dětský karneval.
V sobotu 8.3.2008 se konaly hned dvě akce, které na sebe navazovaly. Nejprve ve 13.00 hod. se občané a
děti sešli u Mateřské školy, odkud vycházel průvod, který symbolicky odnášel zimu. V čele šla krojovaná
děvčata a nesla Smrtku vyrobenou ze slámy, za nimi průvod, který, tvořily děti v maskách i bez nich a
jejich rodiče. Při zpěvu písniček všichni došli přes náves až k poslednímu domu u potoka, kde Smrtku děti
odstrojily a na hraničce spálily. Její popel pak poslaly po potoce a doprovázeli ji písní "Smrt plave po
vodě..". Poté předali dvěma dívkám ve venkovském šatě Létéčko a průvod se vydal s jarními písněmi k
hostinci, kde Létéčko předali panu starostovi. Za odměnu dostali ošatku koláčů a pozvání na dětský
karneval.
Ve 14.00 byl zahájen DJ Liborem Veselým z Havlíčkova Brodu karneval v sále obecního domu, kterého
se zúčastnilo 110 dětí doprovázených svými blízkými. Pro děti było připraveno mnoho soutěží a pěkné
hudby. Každé dítě dostalo pitíčko a sušenku zdarma a každá maska pak další sladkost za odměnu.
Připravena byla i oblíbená tombola a prodej cukroví, které členky ZO ČSŽ a ochotné maminky napekly.
Hudba občas zlákala k tanci i dospělé a tak odpoledne rychle uběhlo, že se mnohým nechtělo ani odejít
domů. Karneval byl ukončen v 17.00. hod. Sobotní program připravily členky ZO ČSŽ ve spolupráci s
obecním úřadem a mladými hasiči.
Lenka Hyršová

Maškarní ples.
Po dvou letech pořádala Tělovýchovná Jednota Sokol Rozsochatec v sále obecního domu maškarní ples.
K tanci a poslechu hrála skupina GARDE. Plesu se zúčastnilo přibližně 160 lidí, z toho bylo 30 masek.
Všechny masky byli nádherné a zaslouží si poděkování a náš obdiv. V sále jsme mohli potkat třeba
velblouda, dělníka, motýla Emanuela s Makovou panenkou, Ferdu mrevence a berušky, Včelku Máju,
fotbalistu, peřinu, slepici, dámy z E 55 atd., bylo jich mnoho a tak si nemohu na všechny vzpomenout.
Před 23 hodinou bylo vyhlášení třech nejlepších masek. Na 3. místě a o bombonieru se rozdělila vodnice
a bordeldáma, na 2. místě a šampáňa se napili opice s krotitelem a na prvním nejvyšším stupínku a
slivovici ochutnal táta s batolaty, hledající matku na kojení. Součástí byla i bohatá tombola. Za příspěveky
do tomboly bych chtěl všem sponzorům a dárcům poděkovat.
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří pomáhali při přípravě plesu hlavně pořadatelům, panu Halákovi
J. st. a panu Humpolákovi J., dále si poděkování zaslouží Svoboda M., Štěpán L., Štěpán P., Havelková M.,
Doležalová R., Dočkal M., Šemík V. , kteří byly ve výčepu a v šatně a také hospodskému Plodíkovi s
obsluhou a pani Jelínkové. Třeba za rok znova.
předseda TJ Sokol Rozsochatec Svoboda Dušan
Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou
Přestože vánoce jsou už daleko za námi ,neodpustím si alespoň malé ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou. I
přes nepřízeň počasí se i letos uskutečnila v naší obci /letos již po osmé/ tříkrálová sbírka. Poděkování
patří nejen všem dárcům, ale i dobrovolníkům malým i velkým, kteří ve skupinkách obcházeli vesnici a
prosili o příspěvek potřebným.Výtěžek letošní sbírky 14.661,- Kč byl předán přímo do kanceláře
Oblastní Charity v Havlíčkově Brodě. Sem poměrná část celkového výtěžku poputuje a dle záměru bude
použit na rekonstrukci objektu, ve kterém bude vytvořeno zázemí pro charitní služby, na nákup
speciálních pomůcek pro domácí hospicovou péči v regionu, dále pak pro přímou pomoc lidem v tísni a
pro pomoc dětem základní školy na Jamajce.
Celkově letošní Tříkrálová sbírka vynesla v královehradecké diecézi téměř 8 miliónů korun,z této
diecéze se nejvíce naplnily kasičky koledníkům Oblastní charity Ústí nad Orlicí (1 610 073 Kč) a Oblastní
charity Havlíčův Brod (1 082 056 Kč). Pro bližší informace navštivte stránky www.trikralovasbirka.cz
nebo www.charitahb.cz.
Zadinová Marie
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POZVÁNKY NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

30. března 2008 začíná fotbalová sezóna
Jenom malé připomenutí pro fanoušky fotbalu. 30. března přivítá Rozsochatec A od 15 hodin
na domácím hřišti Dobrou.
30. dubna - Pálení čarodějnic
Stejně jako v minulých letech uspořádá SDH Rozsochatec ,,Pálení čarodějnic” na fotbalovém hřišti.
Pro dospělé i děti budou připraveny různé soutěže, bude probíhat soutěž ,, O nejkrásnější čarodějnici”.
Zajištěno bude i občerstvení.

1. května - Stavění máje
I v letošním roce jsme se opět rozhodli uspořádat v naší obci Stavění a kácení máje. Obchůzka spojená
se stavěním májky se bude konat 1. května 2008. Bude probíhat stejně jako v loňském roce tzn., že je
třeba, aby se přihlásili ochotníci z řad svobodné mládeže, chlapci i děvčata. Přihlásit se můžete do 18. 4.
2008 na obecním úřadě, nebo u p. Šrámkové. Bude připraven krátký doprovodný program.

24. května - Kácení máje
Kácení máje proběhne dne 24. května 2008. Obdobně, jako v loňském roce průvod projde vesnicí a
po sehrání krátké divadelní scénky a skácení máje bude slavnost zakončena v obecním domě Májovou
veselicí.
Schůzka všech, kteří se chtějí zapojit do těchto akcí je v pátek 18. 4. 2008 od 18.00 hod. v zasedací
síni obecního úřadu. Spoléháme, že se najdou ochotní a skvělí herci, stejně jako v loňském roce a
přispějí svým umem ke společnému pobavení. Všichni jsou srdečně zváni.
14. června - Krajská liga Vysočiny mladých hasičů.
V sobotu 14. června se uskuteční v naší obci již 4. ročník soutěže mladých hasičů v požárním
útoku.Účastní se jí mladí hasiči z celého kraje Vysočina. Soutěž bude probíhat na fotbalovém hřišti od
10.00 hod. Občerstvení bude zajištěno.
Přijďte povzbudit naše mladé hasiče.

Své dotazy a náměty do dalšího čísla občasníku 2/2008 můžete předávat v kanceláři obecního úřadu, do
schránky, která je umístěna na budově obecního úřadu nebo e-mailem obec@rozsochatec.cz do
20. června 2008. 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 2008.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.
Náš časopis bude distribuován zdarma do všech poštovních schránek v obci.
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