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Obecní úřad Rozsochatec 2008



Jubilanti:

V období od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2008 se dožívají významného životního jubilea:

Dočkal Miloslav            Jahodov čp. 6
Kučera Stanislav           Rozsochatec čp. 84

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

Noví občánci v III. čtvrtletí 2008

Rýdl Lukáš      Rozsochatec čp. 37
Tuhá Rozálie   Rozsochatec čp. 19

Srdečně blahopřejeme a přejeme rodičům, aby jim jejich děťátko přineslo hodně lásky, pohody, 
smíchu a něhy.

.
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Vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2008.
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     Dne 11.7.2008 se konalo ve vítězné obci krajského 
kola soutěže "Vesnice roku 2008" v  Pikárci na 
Žďársku slavnostní předávání všech ocenění 
přidělených v této soutěži. Slavnostního dne se 
zúčastnili nejen zástupci soutěžících obcí, ale i místo-
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky Miroslava Němcová, senátor 
Vítězslav Jonáš, poslanec Karel Černý, členové Rady 
kraje Vysočina včetně hejtmana kraje pana Miloše 
Vystrčila a zástupci vyhlašovatelů - Ministerstva 
Zemědělství České republiky, Svazu měst a obcí a 
Spolku pro obnovu venkova.
    
   Naše obec obdržela diplom za vzorné vedení 
kroniky, který jeli do Pikárce převzít zastupitel pan 
Jaroslav Krédl, kronikářka Lenka Hyršová a 
hospodářka obce paní Dana Šrámková. Kronikářka 
obdržela sadu per a kytičku, pan Krédl převzal pro 
obec jednak finanční odměnu 25.000,- Kč, která byla 
symbolicky předána jako čokoládové mince v 
koženém měšci a dále věcnou odměnu, což je balíček 

knihovny k zapůjčení všem občanům. Též jsme dostali propagační prospekty obce Pikárec a 
perníkovou kazetu, v které se ukrývá lahvička s pikáreckou pálenkou. Celý ceremoniál byl prokládán 
hudebními, divadelními a tanečními výstupy místních dětí a  na uvítanou zahrála místní dechová 
hudba Bobrůvanka. Připraveno bylo chutné občerstvení a oběd. 
    
    Po obědě následovala procházka po pěkně upravené obci, kde si velice zakládají na upravené 
okrasné zeleni. Mají již svůj znak obce a nebojí se toho využívat a prezentovat svojí obec v širokém 
okolí. Obec je jen malá, ale dokázala zvítězit i nad obcemi s téměř 1000 obyvateli.
    
    Doplňková soutěž pro 28 obcí, které se zúčastnily soutěže o titul "Vesnice roku 2008", byla 
vyhlášena hejtmanem kraje Vysočina panem Vystrčilem, byla zmiňována v minulém čísle 
Rozsochateckého občasníku. Jednalo se o soutěž "Hledá se polévka regionu". Naše obec do soutěže 
podala přihlášku, ale přidala se jen jedna další obec, a tak soutěž musela být odvolána. Ale naše 
dovednosti budou prý využity při  některé další akci pořádané krajem Vysočina.
                                                                                                                                     /Lenka Hyršová/



 Oslavy 725.výročí od první písemné zmínky o obci  Rozsochatec.

    Poslední zářijový víkend byl v Rozsochatci vyvrcholením letošních oslav 725. výročí od první 
písemné zmínky o obci.  Akce byla pojata též jako sraz rodáků. 

    V sobotu byl slavnostně zahájen program v 9.00, v areálu místního zámku, přestřižením pásky k 
otevření výstavy obecních kronik. O tuto výstavu byl veliký zájem po celý den, stejně jako o prohlídky 
zámku s průvodkyněmi. Dále návštěvníci mohli vidět několikrát během dne vystoupení šermířské 
skupiny, sokolníků, děti si mohly zasoutěžit  v dětském koutku, svézt se v kočáře.

   V areálu zámku byl jarmark řemesel, v odpoledních hodinách hrála k poslechu country kapela 
Dostavník, zájemci měli též zajištěné fotografické lety nad obcí z letiště v Dobkově a v přízemí zámku 
byly vystaveny fotografie ze soutěže "Rozsochatec ve fotografii 2008", kde si mohli návštěvníci vybrat 
v anketě právě pro ně tu nejhezčí fotografii.  Akce se zúčastnili i zástupci okolních obcí,  hejtman kraje 
Vysočina a zástupci rodu Bechiniu, kterým v minulosti patřilo zdejší panství se zámkem téměř 300 let. 
Poutavá byla beseda o historii naší obce vedená panem Mgr. P.Hájkem a později panem Dr.Emanuelem 
Bechiniem, který mapuje historii tohoto slavného rodu již 50 let. Tito významní hosté se, s pochvalou 
našich oslav, zapsali i do obecní kroniky. 

     Velké poděkování pak patří i paní Jitce Greifové, která souhlasila s konáním oslav v zámku i okolí, 
což zasáhlo do soukromí její rodiny.  V tento den programem provázeli místní zastupitelé  i ochotnický 
spolek "Za minutu dvanáct" v dobových kostýmech, ve 13.00 sehráli malou scénku s příjezdem 
zámeckého panstva kočárem. Během celého dne bylo zajištěno občerstvení, grilované kýty, cukroví.    

    Den byl ukončen taneční zábavou v obecním domě, kde hrála k tanci i poslechu hudební skupina 
Fortuna. V neděli 28.9.08 dopoledne proběhla vycházka s výkladem po historických zajímavostech 
obce. Po obědě pak ve 13.00  u fotbalového hřiště byla ukázka historických vozidel Veterán klubu 
Úsobí. Následovalo fotbalové utkání žáků děvčata proti chlapcům a po tomto zápase ještě utkání staré 
fotbalové gardy Rozsochatce a České Bělé. Celý slavnostní víkend byl zakončen opět v prostorách 
zámku, kde se konal v 17.00 koncert Komorního orchestru mladých z Chotěboře, zde byla též velká 
účast.

     Vstupné na akcích 27. - 28. 9. 2008 bylo dobrovolné. Organizátory akce bylo obecní zastupitelstvo, 
SDH, ČSŽ a Sokol obce Rozsochatec.
                                                                                                                                      /Lenka Hyršová/
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Vyhodnocení  ankety o nejhezčí fotografii Rozsochatce a okolí vystavené na zámku u příležitosti 
oslav 725 let od první písemné zmínky o obci a setkání rodáků dne 27. 9. 2008.

Kategorie dospělí:
1.místo-fotografie č. I/2, autor : Alena Hrdinová
2.místo-fotografie č. J/3, autor: Jaroslav Hrdina
3.místo-fotografie č. J/6, autor: Jaroslav Hrdina
4.místo-fotografie č. D/11,autor: Marta Zvolánková
5.místo-fotografie č. D/8,autor: Marta Zvolánková

Kategorie děti:
1.místo-fotografie B/7,autor: Jaromír Zvolánek
2.místo-fotografie B/9 autor: Jaromír Zvolánek
3.místo-fotografie B/1 autor: Jaromír Zvolánek
4.místo –fotografie C/2, autor :T.Hyršová a T.Pešoutová
5.místo-fotografie C/4, autor :T.Hyršová a T.Pešoutová              Ankety se zúčastnilo 212 respondentů.

Socha sv. Jana Nepomuckého.

      V minulém  čísle  Rozsochateckého  občasníku  bylo psáno o obnovené poutní slavnosti právě u 
sochy sv. Jana Nepomuckého a v závěru článku pana Mgr.Petra Hájka byla i veršovaná pozvánka na 
pouť i v příštím roce a příslib, že poutníci přijdou opět za svatým Jenem. Bohužel tuto vzácnou sochu 
na hrázi našeho rybníka asi delší dobu neuvidíme. Dne 25.6.08 se v podvečer doslova přihnala bouřka s 
vichřicí, při níž došlo k velkému poničení této sochy, byla rozlomena na 4 velké kusy a 40 zlomků 
padajícími lipami, které stály každá z jedné strany sochy. Na trosky sochy se přijel podívat restaurátor 
pan Máša, k němuž byly později zlomky převezeny a zakonzervovány, dokud nebude rozhodnuto, jak 
se s nimi naloží. Proto zde nyní napíši krátce o historii poničené památky.
       
      Tato socha sv.Jana Nepomuckého stála na hrázi rybníka pod zámkem přibližně od roku 1714 (tento 
letopočet je vyryt i na soše), možná o něco později. Dříve vedle stál i mlýn, který byl přebudován na 
mateřskou školu (provoz byl zahájen 16.2.1981). U této sochy byly vysazeny 3 lípy, jedna z nich byla 
ulomena při vichřici v roce 1949, zbylé 2 při již zmíněné letošní vichřici. Po požáru zámku 26.12.1872, 
shořela též zámecká kaple. Po ohni odnesl pan farář obraz Nejsvětější Trojice a cínovou lampu do 
kostela v Čachotíně a oltářní kámen byl umístěn k soše sv. Jana Nepomuckého, protože zde žádný 
nebyl. Přesná citace z pamětní knihy obce I. dílu ze strany 37 zní:" ...obraz oltářní byl dán na kazatelnu
a kámen k sv. Janu Nep., kde žádný nebyl.." Ovšem pan Máša toto tvrzení zpochybnil, kámen u sochy 
pravděpodobně není přímo oltářní, ale jedná se například o schod z kaple a došlo pak k nepřesnému 
pojmenování. 

     Dalším nedopatřením se stalo, že tato památka nebyla nikdy zapsána jako historická památka, což 
znamená, že by nebylo možné čerpat žádné dotace na její opravu, kterou předběžně odhadl pan Máša 
kolem 200 000,- Kč. Proto se bude muset rozhodnout zda sochu opravit levněji a již nikdy by se 
nemohla zapsat jako historická památka, či se pokusit o její zapsání mezi památky a následnou opravu 
za pomoci dotace od státu. Pan Máša odhalil ještě další zajímavost, socha byla v minulosti natřena 
barvami, kdy plášť byl červený, krajkový lem roucha byl stříbrný a spodek sochy byl černý. Při 
převozu fragmentů pomohla firma Lesolg, která zajistila odvoz do Přibyslavi k panu Mášovi. 
        Budeme tedy doufat, že se vše podaří vyřešit a patron vod a našich občanů se v budoucnu vrátí na 
své místo na hrázi rybníka.                                                                                            /Lenka Hyršová/
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Znak naší obce

     Obec Rozsochatec  požádala  Poslaneckou sněmovnu  České republiky o udělení znaku pro naši 
obec. Podvýbor pro heraldiku a vexilologii se dne l7. září zabýval naší žádostí o udělení znaku a vlajky 
a doporučil, aby nám byly symboly v navrhované podobě uděleny. Znak obce navrhl pan M. Týma.

     Základ znaku vychází z názvu obce - rozsochatý, rozeklaný, vidlicovitý, modrá barva představuje 
vzduch a vodu, podklad - bílá barva ( stříbrná) převzato ze znaku rodiny Bechiniových z Lažan, kteří 
vlastnili rozsochatecký zámek od r. 1600 do r. 1892.Červený pruh připomíná místní část obce Jahodov 
a tři zlaté lipové lístky představují lípy u silnice na Čachotín ( dochovalé jsou již pouze dvě). Barvy 
červená, modrá a bílá jsou barvy české státnosti, lípa - národní strom. 
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Akce SDH Rozsochatec

23. 6. 2008 - 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Čachotíně
V sobotu 23.8.2008 se uskutečnila v Čachotíně soutěž v požárním útoku ke 110. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Čachotíně. Této soutěže se z našeho sboru zúčastnila družstva mladých hasičů, 
žen. mužů mladších a starších.

Umístění:
mladí hasiči - 1. místo, ženy - 1. místo, muži ml. A - 1. místo, muži ml. B - 4. místo, muži starší - 9. místo

30. 8. 2008 - Výstava Pyrocar
V sobotu 30.srpna se vydali mladí hasiči spolu se svými vedoucími a některými rodiči na výstavu 
požární techniky PYROCAR 2008 do Přibyslavi. Jeli vlakem. Přehlídka požární techniky se konala na 
přibyslavském letišti. Nejvíce si užili kluci, kteří s vedoucím Pavlem Doležánem vyzkoušeli co se dalo 
např. ochranné obleky, vysokozdvižnou plošinu, tank..Počasí nám přálo, a tak se výlet vydařil.

13. září 2008 Soutěž ,,O pohár starosty obce"
V sobotu 13. září uspořádal Sbor dobrovolných hasičů soutěž v požárním útoku ,,O pohár starosty 
obce". Zasoutěžit si přijela družstva mladých hasičů, žen a mužů z Kojetína, Dolní Krupé, Čachotína, 
Dobkova , Klouzov a družstva domácích. Celkem se této soutěže zúčastnilo 21 družstev. 

Umístění  mladí hasiči
1 místo - Kojetín A 
2. místo - Kojetín B 
3. místo - Rozsochatec A 

Umístění ženy
1. místo - Kojetín 
2, místo - Rozsochatec A 
3. místo - Dolní Krupá B 

Umístění muži - starší
1. místo - Rozsochatec 
2. místo - Čachotín 

Umístění muži - mladší
1. místo - Dolní Krupá B 
2. místo - Dobkov 
3. místo - Kojetín                                                           foto ze soutěže v Čachotíně

Počasí přálo, a tak družstva domácích přišli povzbudit ostatní obyvatelé obce. Za domácí družstva / 
celkem se zúčastnilo 7 družstev domácích/ soutěžila téměř polovina členů organizace. Na soutěž se 
přišel podívat i nejstarší člen sboru pan Karel Krédl / bývalý velitel /, kterému zde za mladé hasiče 
soutěžila jeho pravnučka Míša.                                                                     
                                                                                                                           za SDH Dobrovolná M.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ - SDH ROZSOCHATEC
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Akce ZO ČSŽ

       Dne 20.9.08 se členky ČSŽ zúčastnily zájezdu pořádaného okresní organizací a tím byl zájezd na 
Kunštátský jarmark. Jelo celkem 17 členek a rodinných příslušníků. Výlet se líbil, i když nebylo moc 
příznivé počasí. Příští rok by jely rády znovu.

     Ve dnech 27.-28.9.08 se členky podílely na přípravách a organizaci oslav  725. výročí od první 
písemné zmínky o obci. Napekly též cukroví pro účinkující i na prodej spolu s dalšími ženami v obci. 
Pomohly též při závěrečném úklidu zámku po skončení všech programů doprovázejících celou akci.
    
       Dne 27.10.08 se uskutečnil autobusový zájezd do Polska na trhy v Kudově Zdroji za Náchodem. 
Pravděpodobně poslední letošní akcí pořádanou ZO ČSŽ bude zajištění tradiční Mikulášské nadílky v 
obci.

Reprezentanti obce ve futsale.

       Asi málokdo ví jaké máme úspěšné reprezentanty mezi mladšími žáky ve futsale. Jedná se o 
chlapce Josefa Horáka, Víta Haláka, Rostislava Fialu a vedoucí družstva je pan Josef Horák st.. Jsou 
organizovaní sice v družstvu mladších žáků FC Chotěboř, ale čest dělají i naší obci. Posuďte sami, 
výsledky jsou čerpány z hodnocení sezóny 2007/2008, které bylo zveřejněno ve zpravodaji města 
Chotěboř " Chotěbořské ECHO č.7/8 2008".
     
 Družstvo mladších žáků se v této sezoně umístilo takto :
 Mistrovská utkání - 20 vítězství, 5 remíz, 1 porážka
 Přátelská utkání  -   8 vítězství, 3 remízy, 1 porážka
 Turnaje venku       -   2x 1. místo
 Turnaje v hale       -   6x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 4. místo, 1x 6. místo

      Mladí sportovci reprezentovali nejen ve výběrech Okresního fotbalového svazu Havlíčkův Brod, 
kdy družstvo postoupilo až do celorepublikového finále v Roudnici nad Labem a získali tam titul 
"Přeborník ČR", i kraj Vysočina, kde se stali v této sezóně fotbalovými přeborníky kraje Vysočina, či 
opět v rámci republiky, kde obhájili loňský titul mistrů ČR ve futsale, ale i v mezinárodních soutěžích. 

     Na turnaji v bavorském Forchheimu "FORCHHEIM Cup 2008" se umístili na pěkném 4. místě z 12 
soutěžících družstev. Na soutěži "MORAVA Cup 2008" v Šardicích byla již konkurence větší, soutěžilo 
zde v kategorii mladších žáků 24 mužstev, tam hoši sbírali hlavně cenné zkušenosti. Zde byl vyhlášen 
nejlepším hráčem mužstva Josef Horák, přeborníky kraje Vysočina se v soutěži stali všichni tři chlapci, 
stejně jako mistry ČR. Přeborníky ČR se stali  Josef Horák a Vít Halák. Při zakončení sezóny byl 
oceněn  Rostislav Fiala, který během celého ročníku absolvoval 84 tréninků z 90. 
       
      Tito třináctiletí chlapci tomuto sportu věnují nemálo času, trénují i 3x týdně, ale jak je vidět jejich 
snaha se plně vyplatila a zaslouží poděkování za tak vzornou reprezentaci naší obce. Děkujeme.

                                                                                                        /z podkladů zpracovala L.Hyršová/

Z ČINNOSTI SPOLKŮ V ROZSOCHATCI
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE:

08. 11. 2008 - Prodejní výstava keramiky p. Lenky Sedlákové z Jitkova pořádá ČSŽ v přísálí obecního 
domu od 15 do 16.3O hod.

 - Zájezd na dětské představení do Horáckého divadla v Jihlavě na velkou scénu 
na pohádku ,, Jak se čerti ženili". Lístky lze zakoupit u p. Evy Jelenové. Odjezd autobusu je v 13.30 hod od 
mateřské školy.  Akci pořádá ČSŽ.

23. 11. 2008 - Perníkové království - víkendové odpoledne pro rodiče i děti se zdobením perníčků 
a loutkovým divadlem.  Akci pořádá ČSŽ a OÚ. Obracíme se tímto na ženy a dívky, které by byly ochotné 
pro tuto příležitost upéct a zapůjčit výtvory z perníku. Bližší informace o této akci budou včas plakátovány.

27. 12. 2008 - Vánoční koncert - pěvecký sbor Doubravan z Chotěboře v sále obecního domu 
pořádá OÚ.

17. 01.  2009 - Hasičský ples  v sále obecního domu, pořádá Sbor dobrovolných hasičů.

Bližší informace k e všem akcím budou ještě plakátovány a všichni jste na ně srdečně zváni. 

22. 11. 2008
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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.c

31. ledna  2009. 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 2009.

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

do dalšího čísla občasníku 1/2009 
z do 


