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Obecní úøad Rozsochatec 2008

OBECNÍ ÚØAD ROZSOCHATEC

Jubilanti:
V období od 1.4. 2008 do 30.09.2008 se dožívají významného životního jubilea:
Piskaèová Anna
Fialová Ludmila
Krédlová Jaroslava
Klement Antonín
Vomlel Jan
Ledvinková Marie
Šemíková Marie
Svoboda Ladislav
Dundáèková Marie
Piskaè Josef

Rozsochatec èp. 51
Rozsochatec èp. 98
Rozsochatec èp. 5
Rozsochatec èp. 86
Rozsochatec èp. 12
Rozsochatec èp. 70
Rozsochatec èp. 38
Rozsochatec èp. 61
Rozsochatec èp. 8
Rozsochatec èp. 51

Jubilantùm blahopøejeme a do dalších let pøejeme hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti.

Noví obèánci v I. pololetí 2008
Jeøábková Kristýna Rozsochatec èp. 139
Srdeènì blahopøejeme a pøejeme rodièùm, aby jim jejich dìátko pøineslo hodnì lásky, pohody, smíchu
a nìhy.
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OBECNÍ ÚØAD ROZSOCHATEC
Kam se starým elektroodpadem ?
Naše obec vyøešila tento problém zapojením do projektu „Zelená obec“. V prùbìhu èervence bude
v budovì obecního úøadu umístìn sbìrný box na drobná vyøazená elektrozaøízení a baterie (mobilní
telefony, rychlovarné konvice, holící strojky, toustovaèe,hodinky, kalkulaèky, discmany, atd.) s
komplexním zajíštìním následného svozu a ekologického zpracování. Veškerý servis bude zdarma.
Prezentace k soutìži "Obec roku".
Druhý den po pøívalovém dešti 2. 6. 2008 se uskuteènila prezentace k soutìži "Obec roku". Probìhla
v sále obecního domu, protože v budovì obecního úøadu byla zahájena plynofikace. Na pøípravì
prezentace se podílely všechny složky v obci i obèané, kteøí si upravili okolí svých domù i veøejná
prostranství, donesli kvìtiny na osázení døevìných koryt pod zvonièkou atp.
Hodnotící komisi nejprve uvítal jménem obce pan starosta a v sále obecního domu pak dìvèata v
dobovém obleèení ze zaèátku minulého století. Následovalo krátké vystoupení dìtí z místní základní
školy a dìvèata pøedala komisi drobné dáreèky, které vyrobily dìti z mateøské školy. Pak již
následovala prezentace, zakonèená malým obèerstvením a projížïkou po obci. Hodnotící komisi se
vìnoval pan starosta, pan místostarosta, hospodáøka obce a kroni káøka.
/Lenka Hyršová/
Vyhodnocení soutìž „ Vesnice roku 2008“
V pondìlí 2. èervna 2008 nás navštívila hodnotící komise soutìže „Vesnice roku 2008“. Velmi nás
potìšilo, když jsme se dozvìdìli, že naše obec získala jednu z cen – diplom za vzorné vedení kroniky .
Rád bych Vám všem podìkoval za spolupráci a pomoc , protože toto ocenìní nejen hodnotí práci
souèasné kronikáøky paní Lenky Hyršové, i jejího pøedchùdce pana Jaroslava Hyrše, ale také èinnost
všech, kteøí vedou kroniky hasièù, sportovcù, školy a školky, kteøí pracují na pøípravì a vydávání
Obèasníku a Soptíku. V nemalé míøe je to také práce tìch, kteøí se snaží podporovat a rozvíjet všechny
kulturní, sportovní a spoleèenské aktivity v obci a tím pøispívají k tomu, že je o èem psát.
Závìrem si dovoluji citovat z osobního dopisu hejtmana kraje pana Miloše Vystrèila:
„ Dovolte, abych Vám pogratuloval k tomuto ocenìní. Zároveò Vám, pane starosto a také všem
obèanùm Rozsochatce dìkuji za vzornou péèi o Vaši obec, za Váš zájem o to, mít hezké a dobré
místo k životu na naší Vysoèinì“ – konec citátu.
/ Havelka Václav/
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OBECNÍ ÚØAD ROZSOCHATEC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola a mateøská škola Rozsochatec
Chtìla bych touto cestou podìkovat p. Josefu Piskaèovi ml. za zhotovení policových skøíní do naší
základní školy. Zároveò dìkuji rodinì Piskaèových za sponzorský dar, kterým byl obnos za práci na
tomto nábytku. Velmi si toho vážíme. A ještì jedno podìkování patøí také p. Davidu Dobrovolnému,
který se po celý školní rok staral o webové stránky ZŠ.
Co se týká budoucího školního roku, pokraèujeme ve složení dvojtøídky a poèet dìtí by mìl zùstat
stejný – 27 žákù. O prázdninách probìhne velká rekonstrukce v budovì MŠ, která jistì napomùže ke
zlepšení prostøedí jak pro dìti, tak i pro zamìstnance. Zøizovateli patøí také za toto provedení velký dík.
Jelikož se blíží prázdniny, pøeji Vám všem krásné sluneèné léto.
Mgr. L. Mudrochová
Náš poslední rok
Náš poslední školní rok 2007-2008 na ZŠ Rozsochatec se vydaøil. Probìhlo mnoho akcí a zážitkù.
Asi náš nejlepší zážitek bylo setkání s Amerièany. Bylo jich osm. Ale nám to staèilo. Obèas jsme na nì
zírali s otevøenou pusou, ale moc se nám to líbilo. Další akcí bylo vynášení smrti. Smrtku jsme vyrábìli
na výtvarném kroužku.
Vítání obèánkù byla také pìkná událost, tam jsme zpívali a první roèník øíkal básnièky. Bylo tam
celkem devìt miminek. Maminky dostaly kytièky a tátové knížky. Další z našich akcí byla výstava.
Ukazovali jsme naše výrobky, které jsme vyrobili. Naše poslední akce byla vesnice roku, kde jsme
zpívali. Sehráli jsme fotbalový zápas proti ZŠ Dolní Krupá, který se konal 20. èervna.
Celé ty roky plné diktátù, písemek, slohových prací jsou za námi. Chtìli bychom podìkovat paním
uèitelkám: Lence Mudrochové, Lence Vodvárkové, Jiøinì Kleèkové, Lence Dleskové a panu uèiteli
Petru Hájkovi za krásných pìt let a také nemùžeme zapomenout na naší paní uklízeèku Marii
Holubcovou, která nás pouštìla do tìlocvièny a dávala na nás pozor.
Dìkujeme Pááci (David Pelikán, Roman Fiala,Tereza Pešoutová, František Piskaè, Stanislav Šimek)
Rekonstrukce nádraží.
Zaèátkem mìsíce bøezna 2008 byly zahájeny další úpravy železnièní stanice Rozsochatec. V této
etapì byla novì položena tøetí dopravní kolej a pátá manipulaèní kolej byla zkrácena jen k rohu budovy,
kde je WC. Na havlíèkobrodské zhlaví byla odstranìna jedna výhybka a odvratná kolej u tøetí dopravní
koleje. Též bylo obnoveno štìrkové podloží, kdy to staré bylo použito na zpevnìní cesty k horním
chatám na "Nových dvorech". Pùvodní pøístupová cesta, která vedla ke stavìdlu na havlíèkobrodském
zhlaví, zanikla obnovením odpadní strouhy.
Velká zmìna nastala i u výpravní budovy, kde bylo vybudováno nástupištì pro cestující u první
dopravní koleje a též u tøetí dopravní koleje, pro pøípadné køižování vlakù. V minulém èísle obèasníku
jsem psala, že je zde jedno pravidelné køižování, což ovšem platilo do zmìny jízdního øádu z 9.12.07,
èlánek byl napsán pøed tímto datem. Nyní zde žádné pravidelné køižování již není, ke køížení vlakù zde
dochází jen mimoøádnì. Pøístup k budovì a k WC jsou bezbariérové. Prostor pøed výpravní budovou se
opticky zvìtšil odstranìním pøístøešku, kde v minulosti bylo umístìno zaøízení pro obsluhu závor a
pozdìji sloužil jako skladištì. Odstranìny byly i záhony kvìtin, které již nebyly udržovány jako v
minulosti a èást prostoru byla vydláždìna zámkovou dlažbou a ohranièena modøe natøeným
zábradlím, èást byla oseta travou. Ètyøi pøístupové cestièky k nástupištím, jsou též tvoøené zámkovou
dlažbou. Na vydláždìné èásti pøed výpravní budovou byly umístìny nové lavièky. Celkové osvìtlení
stanice bylo zlepšeno nìkolika novými stožáry elektrického osvìtlení.
V budoucnu by mìlo dojít ještì k nìkolika dalším úpravám pro zlepšení kultury cestování. Už nyní
stanice pùsobí upraveným dojmem a snad se tento stav podaøí udržet.
/Lenka Hyršová/
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OBECNÍ ÚØAD ROZSOCHATEC - USPOØÁDANÉ AKCE
Stavìní máje 1. 5. 2008
V loòském roce byla v Rozsochatci obnovena tradice Stavìní máje. I letos se vydal 1. 5. od ZŠ
prùvod svobodných chlapcù se zeleným vìncem, dechovou hudbou "Hroch" a cestou se pøidávali i
místní obèané. Jeho trasu øídili dva "policajti" a "bába s dìdkem" vezli trakaø s výslužkami od dìvèat.
Tentokrát bylo sedm zastávek u 11 dìvèat. Chlapci dívky vždy vyzvali k pøidání pentle na vìnec a
zatanèili si ve vìnci taneèek. Po té dívky podaly obèerstvení a pøidaly se též k prùvodu, který zamíøil na
fotbalové høištì. Tam mládež spoleènì pøedala vìnec starostovi a ten jim dal svolení k postavení májky
v rohu høištì.
Když jí chlapci úspìšnì postavili, bubeník zabubnoval tuš a "policajt" vyzval kapelu, aby zahrála
sólo pro "dìdka a bábu". Mládež okolo nich vytvoøila taneèní kruh. Jeden z "policajtù" zaèal od divákù
vybírat "pøíspìvky". Stejnì jako bìhem cesty udìlovali ,,policajti“ pokuty øidièùm i pøihlížejícím.
Jednou to bylo za nedovolené shromažïování, po druhé za rychlou jízdu, nebo falešný zpìv.. dùvodù k
pokutì bylo hodnì.
Po sólu následovalo krátké pásmo dìtí z mateøské školy a družiny, které bylo odmìnìno velkým
potleskem. Odpoledne pokraèovalo volnou zábavou, pøi hudbì, dobrém jídle a pití.
Poèasí postrašilo májovým deštíkem, ale pak se vyèasilo. Vrtkavé poèasí pøihlížející neodradilo,
pøišlo se podívat pøibližnì 150 lidí. Obèerstvení zajišovali dobrovolní hasièi, lidé si mohli napøíklad
pochutnat na uzené vepøové kýtì a pivì, pro dìti byly na prodej sladkosti èi zmrzlina. Poøadateli bylo
obecní zastupitelstvo a místní mládež.
/Lenka Hyršová/
Kácení máje v Rozsochatci 24. 5. 2008.
V Rozsochatci se podaøilo uhlídat májku, i když v okolních vesnicích nìkolik májek bylo pokáceno
a tak v sobotu 24.5.08 se mohla uskuteènit slavnost Kácení máje. Diváci i úèinkující se sešli ve 14.00
hod. pøed obecním úøadem, kde se nejprve spoleènì vyfotili u zvonièky muzikanti z kapely Alfa Úsobí,
folklórní soubor Kalamajka, v letošním roce i s dìtskými èleny souboru a ochotniètí herci z naší obce,
kteøí se trefnì nazvali "Za minutu 12".
Potom mohl zaèít zábavný program. Nejprve ochotníci zahráli scénku a vyzvali diváky, aby se s
nimi vydali kácet máji. V èele prùvodu vykroèili "policajt, soudce, hajný, bába a dìdek s trakaøem", za
nimi se vydali spoleènì dìti a dospìlí ze souboru Kalamajka, kteøí též nesli jednu májku, hudba a
pøidávali se i èetní diváci. První zastavení bylo na návsi, kde si zatanèila nejen bába s dìdkem, ale
pøidal se k nim i folklórní soubor. Pak již prùvod pokraèoval na fotbalové høištì. Tam byla sehrána další
scénka o kácení máje, následovalo vydražení májky a její pokácení. Než byl ukonèen program na
fotbalovém høišti, pøedstavili se divákùm i jednotliví herci a všechny pozvali na vystoupení Kalamajky
a obèerstvení do obecního domu.
V sále hostince vystoupil taneèní soubor s pásmem, které pøibližovalo tradice patøící k jaru a životu
na vesnici. V programu se støídala vystoupení starších èlenù a dìtí. Též pøedvedli ukázku rùzných
lidových tancù. Divákùm se program líbil a odmìnily taneèníky potleskem. Následovala volná zábava,
k tanci i poslechu hrála Alfa Úsobí. Vstup na akci byl dobrovolný a vstupenka byla slosovatelná,
výherci si vybírali jakou písnièku si nechají zahrát. Ochutnat mohli návštìvníci i grilované vepøové
kýty. Poøadateli bylo obecní zastupitelstvo, Sokol a SDH z Rozsochatce.
/Lenka Hyršová/
Sestøih ze stavìní a kácení máje na DVD si mùžete vyzvednout v kanceláøi obecního úøadu
u p. Šrámkové.
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USPOØÁDANÉ AKCE V OBCI
Poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého - 17. 5. 2008
V jubilejním roce obce Rozsochatec se konala v odstupu deseti let od poslední podobné události. S
radostí lze øíci, že po tìch deseti letech se sešlo více úèastníkù, než tehdy. Letos jich bylo tøiapadesát,
když nepoèítáme malé dìti.
Už pøed zahájením poutní bohoslužby mohli pøíchozí vidìt na zeleném koberci u paty historické
sochy sv. Jana vystavené symbolické dary, které byly potom neseny v obìtním prùvodu. Všechny
pøipomínaly staletí trvající život ve vesnici:
Dvì vìtve - z buku a jedle - byly pøipomínkou, že kdysi ještì neobydlenou, pustou krajinu pokrýval
bukovojedlový prales. Nad nimi si pak vìøící pøipomínali slova z Písma svatého"..a zemì byla pustá...",
to je bez lidí. Jen pøíroda tu v rostlinách a živých tvorech zpívala chvalozpìv Božího stvoøení, ke
kterému se chceme pøipojit.
Voda, nabraná z lesní studánky a pøinášená ve sklenìném džbánu pøipomnìla životadárnou sílu vody,
nutnou k neustálé obnovì života v pøírodì a také potok,který zde vyhloubil údolí mezi kopci.
Pøipomnìla ale i pokøtìnost prvních obyvatel tohoto údolí.
Kámen ze skály byl ozdoben polodrahokamy turmalíny ze zdejšího nalezištì. Pøipomínal materii,
která tu od pradávna dává vznik pùdì a dala také vznik prvním stavbám - zem rodu mužského.
V košíèku byla donesena pùda z pole, po staletí vzdìlávaná našimi pracovitými pøedky - hlína, zem
rodu ženského. Nad ní byla pronesena modlitba, volnì pøejatá z dávných korunovaèních obøadù
èeských králù:
Zem rodu mužského- kámen
Zem rodu ženského- hlína.
Požehnej, Pane, tuto krajinu ve jménu Otce, Ducha svatého i Božího Syna. Dále byla pøinesena
rozsocha z kmene stromu Ona dala jméno pluhu prvních oráèù, dala jméno i obci. V zamýšleném
obecním znaku má být znamením "mluvícím". Vìøícímu pøipomíná též Boží Trojici, k jejíž oslavì mìla
být zbudována zdejší kaple. Je tedy i symbolem, který pozvedá lidské mysli k Bohu.
Ve dvou koších byly pøipraveny také jarní kvìty, v jednom polní a luèní kvítí, ve druhém kvìty ze
zahrad.Jsou znamením krásy a krása je symbol Boží pøítomnosti. Promlouvá k duši èlovìka tichým
voláním:"Bùh má péèi o všechno, co stvoøil."
Koneènì tu byl i nekvašený chléb a zkvašená šáva vinných hroznù - obìtní dary,o nichž vìøíme, že
se slovem Božím promìní v Tìlo a Krev Ježíše Krista.
V deset hodin vyšel z budovy obecního úøadu liturgický prùvod ke mši svaté. Celebroval ji
chotìboøský dìkan P. Josef David. Ozdobený døevìný procesní køíž v èele prùvodu procházel
Rozsochatcem již podruhé. Poprvé ho zde bylo užito o Velikonocích 2007.
V úvodu mše svaté, kterou vìøící doprovázeli zpìvem starobylé verze svatojánské poutní písnì,
zaznìla pøipomínka duchovních dìjin tohoto místa a pak se už odvíjela bohoslužba slova.
V poutním kázání P.Josef David vyložil život sv. Jana. Zmínil se také o Janu Husovi, který byl jeho
souèasníkem, a to krásným pøímìrem, že tyto dvì historické osoby nestojí proti sobì, ale vedle sebe,
protože oba, každý svým zpùsobem usilovali o nápravu tehdejší spoleènosti a oba vyšli ze stejného
zdroje poznání, z díla Jana z Jenštejna a obrodného hnutí devotio moderna. Hovoøil též o právním
zápase sv. Jana za práva žen, který byl ve své dobì ojedinìlý. Za povzbudivý odkaz tohoto knìzemuèedníka pak ohlásil úsilí o vzájemné porozumìní mezi lidmi rùzných východisek a rùzných názorù,
výzvu k toleranci a vzájemnému naslouchání. K tomu nás skuteènì tento muž 14. století, který se víc
proslavil osobní stateèností, zavazuje.
K obìtnímu stolu pak byly pøinášeny pøipravené symbolické dary, které spoèinuly na oltáøi a na
èerveném koberci pøed ním.
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USPOØÁDANÉ AKCE V OBCI
Pøi bohoslužbì obìti více než polovina zúèastnìných pøistoupila ke svatému pøijímání, pøi kterém
skupinka místních dìvèat nádhernì zazpívala latinské Magnificat/èesky to znamená Velebí má duše
Hospodina/.
Závìreèné požehnání pana dìkana bylo urèeno všem obyvatelùm Rozsochatce, vždy za živé i
zemøelé zdejší osadníky byla poutní Mše svatá také obìtována.
Co ještì dodat? Je krásné, že do jubilea bylo zakomponováno toto rozpomínání na duchovní koøeny
života. Díky Bohu a všem, kdo se jakýmkoliv zpùsobem pøièinili o krásu letošní pouti. Sladká pouová
srdíèka, rozdávaná na její závìr, nám to pøipomnìla jen krátce. Pouový obrázek sv. Jana snad vydrží
déle, ale urèitì
Za rok sejdeme se zase
v krásném májovém èase,
svatý Jene, pøijdem za tebou s Bohem na shledanou!
/Mgr. Petr Hájek/
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Z ÈINNOSTI SPOLKÙ - SDH ROZSOCHATEC
30. 4. 2008 Pálení èarodìjnic
30. dubna poøádal Sbor dobrovolných hasièù v
Rozsochatci ,, Pálení èarodìjnic“. Mladí hasièi vyrobili
èarodìjnici, kterou starší èlenové sboru umístili na
vrchol hranice.
Odpoledne pøipravili soutìž pro dìti i dospìlé.
Zasoutìžit si pøišlo 122 obèanù všech vìkových
kategorií. Výherce jsme vylosovali. Souèasnì probíhala
soutìž ,, O nejkrásnìjší èarodìjnici“. Zúèastnìných
krásek bylo 15 a vyhrála ta nejmenší – A. Haláková.

3. 5. 2008 Obvodové kolo MH Kojetín
V sobotu 3. kvìtna se uskuteènilo v Kojetínì obvodové kolo mladých hasièù hry Plamen 2007/2008.
Mladí hasièi soutìžili v tìchto disciplinách : požární útok, štafeta dvojic, štafeta 4x 60 m s pøekážkami a
jednotlivci.
Zápolili zde mladí hasièi ve vìku od 6 do 15 let z Kojetína, Èeské Bìlé, Jitkova, Èachotína, Krátké
Vsi, Pohledu a Rozsochatce.
Našim mladým hasièùm se daøilo, mladší družstvo obsadilo 1. místo a starší družstvo 2. místo,
a tak obì družstva postoupila do okresního kola, které se konalo 24. kvìtna v Havlíèkovì Brodì. V
soutìži jednotlivcù - bìh na 60 m s pøekážkami obsadila Pavla Pelikánová 2. místo.
17. 5. 2008 Okrskové kolo hasièù
V sobotu 17. kvìtna se konalo v Libici nad Doubravou okrskové kolo hasièù. Z našeho sboru zde
soutìžila dvì družstva mužù mladších, jedno starších a družstvo žen. Soutìžili v požárním útoku a bìh
100 m s pøekážkami.
Umístìní:
• ženy - 1. místo
• muži starší - 4. místo
• muži mladší A - 13. místo
• muži mladší B - 15. místo
• bìh na 100 m - 3. místo - Jakub Dobrovolný
24. 5. 2008 Okresní kolo hry Plamen Havl. Brod
Okresní kolo hry Plamen 2007/2008 se konalo 24. kvìtna v Havlíèkovì Brodì na hasièském
stadionu Dukla. Sjela se zde nejlepší družstva mladých hasièù z celého okresu. Starším družstvùm
pøibyly ještì dvì discipliny - požární útok CTIF a 400 metrù štafetový bìh s pøekážkami CTIF.
Našemu staršímu družstvu se daøilo ve štafetì dvojic a požárním útoku CTIF, kde byli na 2. místì. V
dalších tøech disciplinách jim štìstí nepøálo. Do celkového hodnocení se poèítá i umístìní z
podzimního závodu požárnické všestrannosti a celoroèní èinnost, která je zapsána v kronice. Po souètu
všech disciplin tedy skonèilo na 6. místì.
Mladšímu družstvu pøed soutìží onemocnìli dva soutìžící, takže nastoupili oslabeni. Daøilo se jim
ve štafetì dvojic, kde se umístili na 2. místì, a potom následovala stejná situace jako u staršího
družstva, a tak aby si nemìli co vyèítat, skonèili také na 6. místì.
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1. 6. 2008 Pøívalový déš
1.6.08 se v podveèer pøihnala bouøka a kroupy. Po delším suchu byl déš prudký a po silnicích i v
potoce teklo bláto. Nejvìtší proud tekl po silnici od Èachotína, kde nad zámkem protekla voda polem s
bramborami a proud tekl až pøes železnièní pøejezd u zámku do rybníka a èást tekla podél chodníku k
Mateøské škole.
Siréna svolala dobrovolné hasièe, kteøí vyjeli s hasièským autem. Bláto bylo nejprve odstraòováno
nakladaèem a zbytek byl umýván vodou, kterou støíkali dobrovolní hasièi hadicemi na komunikace.
Též byla uvolnìna propus na potoce od Jahodova. K vìtším škodám na štìstí v obci nedošlo.
14. 6. 2008 Rozsochatecká podkova
V sobotu 14. èervna se konal v naší obci 4. roèník Rozsochatecké podkovy mladých hasièù v
požárním útoku. Tato soutìž se zapoèítává do Ligy mladých hasièù kraje Vysoèina.
Soutìž zaèínala v 10 hod na fotbalovém høišti Sokola Rozsochatec nástupem všech družstev. V
letošním roce se jí zúèastnilo 20 družstev mladých hasièù ve vìku 6 – 15 let z celého kraje Vysoèina
.Všechny pøítomné pøivítala paní Kvìta Smutná, vedoucí rady mládeže okresu Havl.Brod. Zvláštì
pøivítala pana Grubauera, který je okresním starostou SH ÈMS v Havl.Brodì a zároveò krajským
starostou SH ÈMS.
Mladí hasièi mìli dva pokusy v požárním útoku. Stále jsou vidìt velké rozdíly ve vybavení
jednotlivých sborù / hasièské støíkaèky/. V soutìži Liga Vysoèiny obsadili:
1. místo MH z Radonína
2. místo Staøeè
3. místo Heraltice
Naše družstva se umístila na 16. a 19. místì. V soutìži O Rozsochateckou podkovu si dort ve tvaru
podkovy odvezli mladí hasièi z Radonína – mladší i starší družstvo. Do podkovy se zapoèítává souèet
èasù obou pokusù.
21. 6. 2008 Okresní soutìž dospìlých
Do okresního kola v soutìži dospìlých postoupilo z okrsku družstvo našich žen. Na tuto soutìž se
velmi svìdomitì pøipravovaly. Soutìž se konala v sobotu 21. èervna v hasièském areálu stadionu Dukla
v Havl. Brodì v tìchto disciplinách: požární útok , bìh na 100 m s pøekážkami, štafeta 4x 100 m s
pøekážkami. Soutìže se zúèastnilo 7 družstev žen z celého okresu.
Naše ženy se umístily na velmi pìkném 3. místì. V soutìži jednotlivcù obsadila 3. místo Michaela
Havelková. Všem èlenkám družstva patøí velký dík za vzornou reprezentaci našeho sboru a zároveò i
jejich trenérovi Pavlu Doležánovi.
za SDH Rozsochatec - Dobrovolná M.
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27. 8. 2008 - Rozlouèení s prázdninami
Na 27.8.08 je pro rodièe a dìti pøichystán na rozlouèení s prázdninami, autobusový zájezd do krytého
bazénu v Havlíèkovì Brodì. Odjezd od mateøské školy bude ve 14.30, bazén máme pronajatý od 15.00
do 16.00. Dìti mají vstup a dopravu zdarma, dospìlí za 60,- Kè. Zájemci se mohou hlásit u L.Hyršové
(721847912). Poøádá ÈSŽ Rozsochatec.
13. 9. 2008 - Hasièská soutìž v požárním útoku O pohár starosty obce.
20. 9. 2008 - Zájezd na Kunštátský jarmark
Dne 20.9.08 se zúèastní èlenky ÈSŽ zájezdu na Kunštátský jarmark, který poøádá OO ÈSŽ. 16
èlenek se již pøihlásilo pøedbìžnì na jedné z minulých èlenských schùzí, pokud by byly ještì další
zájemkynì, prosím o nahlášení do konce mìsíce èervna opìt u L.Hyršové. Poøádá ÈSŽ Rozsochatec.
27. - 28. 9. 2008 - Oslavy 725. výroèí první zmínky o naší obci
Z nejstarších dìjin Rozsochatce a okolí.
Zaènìme v pravìku. O osídlení zdejší krajiny mùžeme pochybovat, ale archeologický nález nelže. Z
rozkopané hrázky rybníèka Na Dvorku u Rozsochatce pochází hlazený a provrtaný kamenný
sekeromlat z eneolitu. Nelze jím doložit osídlení, ale alespoò nìjaká pøítomnost nejstarších zemìdìlcù
na našem území jím prokázána je. Tato vzácnost je ve sbírkách okresního vlastivìdného muzea v
Havlíèkovì Brodì.
Potom historie mlèí. Víme, že Vysoèinu pokrýval bukovojedlový prales a Bøevnický potok si tudy
razil cestu k Sázavì. Právì jeho údolí se stalo dìjištìm prvního souvislého osidlování v polovinì
13.století. Byl to mocný rod Lichtenburkù, který tu dává budovat vsi a v centru rozšíøené državy
posléze i hrad Ronovec.
K nìmu pak pøíslušejí první zemìdìlské osady, mezi nimi i Rozsochatec. O jeho existenci víme z
listiny, datované rokem 1283, kde se vyskytuje jméno svìdka: ..testis Johan dictus Moraws de
Rozzchatecz.., tedy asi Jan, øeèený Moravec z Rozsochatce. Škoda, že o nìm nevíme více, ostatnì i
zmínìná listina byla objevena náhodnì jako pøílepek užitý k vazbì knihy. Jistì to byl èlovìk s jistým
postavením. Pøi známém komfortu lichtenburského dvora, holdujícího rytíøské kultuøe, mùžeme za tím
jménem tušit dvoøana èi správního úøedníka. Pravda, ale zùstává skrytá.
Zajímavý je název vsi, odvozený od staroèeského slova rozsocha, též rasocha. Jeho význam byl
velice široký. Oznaèovalo všechno, co mìlo dva rohy nebo konce podobné samorostlým vidlicím k
podávání slámy. Jméno Rozsochatec pak vzniklo zpodstatòující pøíponou -ec od rozsochaty, tj.
rozsochu mající.
Co asi bylo ve staré vsi rozsochaté? Mùžeme hádat: rozsochu kmene a vìtví, která po úpravì sloužila
jako pluh? Menší rozsochu, z níž povstaly vidle? nebo tu rostly rozvìtvené stromy?Také soutoky
potokù mìly ten tvar. Kdo ví?
Jisté je jen jedno. Takto vzniklé jméno je naprosto originální a Rozsochatec tak je jediný v Èechách,
když nepoèítáme stejnojmenný kopec kdesi na Moravì, ten ale není vsí.
Rozsochatec sdílel osudy sídelního hradu svých majitelù. Ves sama nemìla zøejmì nikdy centrální
náves a osídlení se šplhalo do strání po obou bøezích potoka. Dole pøi nìm bylo vhodné místo tak leda
pro mlýn, od trvalého bydlení odrazovala mlha, chlad a èasté záplavy.
Když Ronovec patøil Andìlùm z Ronovce, už bylo veta po vší nádheøe.Jeden ze zchudlých rytíøù toho
jména šel dokonce vydìlávat jako jeho kamarád Žižka do dalekého Polska. Pohusitských válkách je
hrad pustý. V 16. století si Jindøich a Zikmund Haugvicové jeho panství rozdìlili a Zikmund postavil v
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Rozsochatci tvrz pro své pohodlné bydlení.
Psal se rok 1584, když na výšinì nad potokem, zaèal èilý stavební ruch.Stavìla se tu tvrz pro Z.
Haugvice. Dožila se r. 1651, kdy byla pøestavìna a doplnìno další køídlo, dnešní zámek. To už se ale
psala historie dalších držitelù a Rozsochatec byl centrem malého panství.
/zpracoval Mgr. Petr Hájek/
Tento èlánek jen èásteènì pøibližuje historii naší obce, kterou bychom chtìli v širším pohledu
pøipomenout pøi oslavách 725. výroèí první zmínky o naší obci.
Tyto oslavy se budou konat 27-28. 9. 2008 a srdeènì na nì všechny obèany zveme. Malá
ochutnávka z programu: k vidìní budou šermíøi, jarmark, výstava kronik obce, bude se grilovat, v
sobotu bude taneèní zábava, v nedìli se budou moci zájemci zúèastnit procházky s výkladem o historii
po naší obci a mnoho dalších zajímavostí a zábavy, které se dozvíte vèas z plakátù a pozvánek.
Oslavy by mìly být pojaty i jako sraz rodákù, proto prosíme obèany, kteøí by chtìli své pøíbuzné a
známé pozvat, aby si vyzvedli koncem srpna na obecním úøadì pozvánky.

Soutìž " Hledá se nejlepší polévka regionu".
Hejtman kraje Vysoèina Miloš Vystrèil vyhlásil soutìž o Polévku Vysoèiny.Letošní první roèník je
urèen pro obce, které se úèastní soutìže Vesnice roku 2008, ale její prùbìh bude hodnocen oddìlenì od
krajského kola hlavní soutìže. Hejtman kraje Vysoèina nejlepší recept pøedstaví v rámci slavnostního
vyhlášení ceny Vesnice roku.
Pravidla soutìže:
1) Polévka musí být pøipravena s využitím regionální suroviny- brambor.
2) Uvaøit 3 l polévky pøed komisí v Jihlavì.
3) Hodnotí se nejen chu, ale i vizuální dojem a originalita.
4) Kkuchaø musí mít trvalé bydlištì v pøihlášené obci.
Tímto prosíme obèany o návrhy receptù a hlavnì dobrovolníka èi dobrovolnici, kteøí by jeli polévku
na soutìž, v mìsíci srpnu, uvaøit. recepty a reprezentanty je potøeba nahlásit do 5. 7. 2008 na obecním
úøadì, pøihláška do soutìže se musí podat do 10. 7. 2008.
Soutìž je dobrovolná, ale vzhledem k tomu, že jsme udìlali dobrý dojem pøi prezentaci v soutìži
Vesnice roku, mìli bychom pokraèovat i v této nepovinné èásti. Podrobná pravidla jsou k dispozici na
webových stránkách kraje Vysoèina, nebo k nahlédnutí na obecním úøadì.
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Soutìž „Rozsochatec ve fotografii“
Pravidla soutìže:
1) Soutìž je urèena pro širokou veøejnost, není nutný trvalý pobyt v obci.
2) Jsou vypsány dvì kategorie, vìková hranice do 15 let a nad 15 let, vìk se poèítá k datu 31.12.2007.
3) Každý pøihlášený pøedloží nejvíce 15 snímkù obce Rozsochatec, místní èásti Jahodov a okolí
( nerozhoduje z jakého roèního období),snímky by nemìly být starší dvou let .
4) Fotografie budou pøedloženy na CD,nebo v papírové podobì o rozmìrech 9x13, 10x15, nosièe CD
po vyhodnocení budou soutìžícím vráceny.
5) Pøihlášky s nosièi CD se pøijímají osobnì, nebo poštou do 28.7. 2008 do 20.00 hod.
6) Hodnocení provede odborná komise.
7) Vyhodocení probìhne do 8. 8. 2008.
8) Vítìz soutìže v každé kategorii obdrží vìcný dar. Dále budou vyhodnocena i druhá a tøetí místa
v každé kategorii.
9) Slavnostní pøedání cen vítìzùm se uskuteèní na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
10) Vítìzné fotografie budou zveøejnìny na webových stránkách obce.
11) Obec Rozsochatec si vyhrazuje právo použít zaslané snímky k prezentaci obce.
Soutìž vyhlašuje starosta obce pan Václav Havelka. Pøihlášku do soutìže lze stáhnout na stránkách
www.rozsochatec.cz, nebo vyzvednout na obecním úøadì u p. Šrámkové.

Své dotazy a námìty do dalšího èísla obèasníku 2/2008 mùžete pøedávat v kanceláøi obecního úøadu, do
schránky, která je umístìna na budovì obecního úøadu nebo e-mailem obec@rozsochatec.cz do
20. záøí 2008. Vítané budou i pøíspìvky Vás obèanù - a jednotlivcù, nebo místních organizací, které v
naší obci pùsobí.
Tìšíme se na Vaše pøíspìvky a pøejeme Vám dobré zprávy v roce 2008.
Èasopis Rozsochatecký obèasník vydává Obecní úøad Rozsochatec.
Náš èasopis bude distribuován zdarma do všech poštovních schránek v obci.
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