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Obecní úřad Rozsochatec 2009

Obecní úřad Rozsochatec

jubilanti
V období od 01.01. 2009 do 30.04.2009 se dožívají významného životního jubilea:
Pytlíková Jaroslava
Svoboda Vlastimil
Zadina Petr
Horáčková Marie
Janáčková Helena
Pešout Josef
Šemík Jan

Rozsochatec čp. 25
Rozsochatec čp. 102
Rozsochatec čp. 55
Rozsocahtec čp. 23
Rozsochatec čp. 73
Rozsochatec čp. 88
Rozsochatec čp. 38

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

Vítání občánků
Na první adventní neděli byli v Rozsochatci přivítáni ve velké zasedací místnosti obecního úřadu první tři občánci narození v roce 2008 a mající trvalé bydliště v naší obci. Byli to Kristýna Jeřábková, Lukáš Rýdl a Rozálie Tuhá
Slavnostní uvítání začalo ve 14.00 hudebním vystoupením dětí z místní základní školy, které miminkům zazpívaly, na elektrické varhany je doprovázela paní ředitelka L.Mudrochová. Následovalo představení občánků a jejich
rodičů paní D.Šrámkovou panu starostovi V.Havelkovi, ten k nim pak pronesl slavnostní řeč. Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy a děti ze základní školy předaly maminkám kytičky a miminkům pamětní list s peněžitým
darem 1000,- Kč, uloženým v místní pobočce Poštovní spořitelny, k němuž patřil i menší věcný dar.
Obec tak symbolicky podporuje spoření dětem do budoucna, v době kdy je spíše zvykem uzavírat půjčky a úvěry. Navázali jsme tak v naší obci na tradici, která byla zdůrazňovaná především v době před druhou světovou válkou, kdy obecní zastupitelé předávali, sice starším dětem a to prvňáčkům, při vstupu do školy vkladní knížku s
vkladem 5,- Kč. Samozřejmě v té době byla hodnota peněz jiná než dnes, ale záměr byl stejný. O této tradici spoření se píše často v kronice základní školy v Rozsochatci.
Na závěr se rodiče s dětmi i dalšími hosty, kteří se též zúčastnili slavnosti, mohli vyfotografovat u kolébky. Rodiče také obdrželi CD s fotografiemi z průběhu vítání, jako vzpomínku na tento pěkný okamžik.
I v Rozsochatci je málo nově narozených dětí, ale už nyní víme, že další slavnostní uvítání do života bude moci
proběhnout v první polovině roku 2009.
/Lenka Hyršová/

Jak budeme v roce 2009 platit
Svoz domovních odpadů - sazba poplatku 300,00 Kč/osoba/rok
osvobození :
•
•
•
•

děti po celý příslušný kalendářní dok, ve kterém se narodily
u rodin s 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
fyzické osoby s trvalým pobytem v obci, které v příslušném roce dosáhly věku 75 let a osoby starší 75-ti let
osoby podle čl.2 OZV obce Rozsochatec č. 1/2007 jejichž stavba se nachází na pozemkových parcelách k.ú.
Rozsochatec č. 45/2, 45/3,45/4

Místní poplatek ze psů – sazba poplatku 150,00 Kč/ 1 pes
Splatnost poplatků – do 30. června 2009.
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Z činnosti spolků v naší obci

Pohádkový víkend v Rozsochatci
Víkend 22 a 23.11.08 v Rozsochatci již dýchl vánoční atmosférou. ZO ČSŽ a obecní zastupitelé připravili nejen pro rodiče a děti pohádkové radovánky. V sobotu se mohli společně zúčastnit autobusového zájezdu na dětské
představení v Horáckém divadle v Jihlavě na pohádku „Jak se čerti ženili“.
V neděli pak bylo v sále místního obecního domu vytvořeno „Perníkové království“. Zahájeno bylo ve 14.00
soutěžemi pro děti, kdy odměnou byly sladkosti,ale převážně perníčky. Děti mohly malovat perníčky, které si pak
mohly přilepit na střechu chaloupky, zdatnější vymalovávaly obrázek perníkové chaloupky a ti odvážní si mohli sednout dvěma ježibabám na lopatu. Zároveň probíhala ukázka vánočních květinových vazeb s přednáškou L.
Sokolové z Horní Krupé, to zajímalo hlavně maminky a babičky. V 15.00 před zahájením divadelního představení loutkohereckého souboru z Přibyslavi, kteří zahráli dvě „Pohádky z mechu a kapradí“,proběhla ještě soutěž „O
největšího jedlíka perníku“. Výherci dostali nazdobené perníčky na téma mikulášské nadílky. Po představení herci měli pro děti nachystané další soutěže.
Během celého odpoledne byla k vidění i vánoční výstava nejen perníkových výrobků, které zapůjčily členky ZO
ČSŽ i šikovné ženy z Rozsochatce. Příjemné bylo i posezení s vánočním čajem a jak jinak, k čaji byl podáván opět
perník. Děti si mohly i sami vyzkoušet zdobit perníčky. Zdobení jim předváděli dva mladí cukráři z učiliště z Havlíčkova Brodu. Vstupné bylo dobrovolné.
Svátečně naladěné odpoledne bylo ukončeno v 16.30 rozsvícením stromku u mateřské školy, kde nejprve členka
obecního zastupitelstva paní M.Zadinová přednesla vánoční zamyšlení, popřála šťastnou dobu adventu a vánočních svátků. Poté zahrála dvě děvčata ze základní školy u svítícího stromku koledu na flétničkách.
Vzhledem k dalším aktivitám v obci byl u nás předvánoční čas zahájen o týden dříve, ale věříme, že se nám sváteční očekávání podařilo ve všech přítomných příjemně naladit.

Mikulášská nadílka
5.12.08 se nejprve odpoledne sešli rodiče a děti v mateřské škole v Rozsochatci na mikulášské besídce. Děti si
připravily pásmo písniček a básniček i různých tanečků a pod vedením paní učitelky Drahošové se sami proměnily v malé čertíky a andílky odměnou jim byl potlesk rodičů, prarodičů a dalších hostů.
Po vystoupení společně přivolaly Mikuláše, který přišel v doprovodu anděla a dvou čertů. Některé děti byly statečné, jiné se bály a raději se schovaly u maminky v náručí. Byla v nich malá dušička a přesto Mikulášovi zazpívaly a zarecitovaly. Čert s andělem pak každému rozdali balíčky sladkostí a zbylo i na děti, které byly nemocné a
na besídku nemohly přijít.
Druhý čert předal paní učitelce metlu se zlatými penízky, která bude odměnou pro děti hodné, ale také s ní může
paní učitelka přivolat znovu čerty na děti zlobivé. Zlobivé děti to nebudou mít jednoduché ani doma, rodičům čerti rozdali i menší metličky domů a ty je mohou stejně jako velká metla opět přivolat. Děti ovšem slíbily, že zlobit
nebudou, tak metličky asi nebudou použity.
Když se již pomalu začalo stmívat, rozešli se všichni domů, kde mnohé ještě navštíví znovu kouzelná skupinka. Po vesnici se již ozývalo tajemné cinkání čertovských zvonků.
/Lenka Hyršová/

pohádkový víkend

mikulášská nadílka
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Z činnosti spolků v naší obci

Vánoční koncert Doubravanu
Vánoční náladu jsme si ještě vychutnali i 27. 12. 2008, kdy se v podvečer uskutečnil v obecním domě koncert
smíšeného pěveckého souboru Doubravan z Chotěboře. Sál byl plný příjemné atmosféry, vůně cukroví, melodií
koled a vánočních písní prokládaných verši a mluveným slovem o čase vánočním. Nevšední zážitek si nenechali
ujít občané i hosté z širokého okolí, všechna místa tak byla zaplněna. Tuto kulturní událost pro spoluobčany uspořádalo obecní zastupitelstvo a vstupné na akci bylo dobrovolné.
Celému souboru byl odměnou velký potlesk. Sbormistryni paní Renátě Piklové poděkoval i pan starosta Václav
Havelka a předal jí pěknou kytičku. Doubravan v Rozsochatci vystupoval po prvé, ale jistě ne naposledy. Prosincovou tečku za nejhezčími svátky roku udělala rozsochatecká mládež, která v obecním domě pořádala „Silvestrovskou oslavu“. Zbývá jen popřát, aby ten nový rok 2009 byl šťastný nejen pro občany Rozsochatce.

USA očima amerických studentů
V sobotu 24.1.2009 se v Rozsochatci uskutečnila v podvečerních hodinách beseda občanů s americkými studenty v sále obecního domu. Besedu zajistila Církev bratrská z Horní Krupé a obecní knihovna v Rozsochatci v rámci Dnů anglického jazyka. Během svého pobytu v České republice američtí studenti navštěvují naše žáky a studenty na školách a povídají si s nimi. Nyní přichystali poutavé povídání i pro občany Rozsochatce. Na besedě se sešlo kolem 40 lidí různého věku od dětí až po důchodce.
Pan Roman Neumann doprovázel čtyři studenty z USA a zároveň jejich vyprávění překládal do českého jazyka.
Studenti si připravili drobné upomínkové předměty pro účastníky besedy, pro mlsné jazýčky čokoládové bonbóny a na závěr i ochutnávku tradičních amerických koláčů tzv. pájů s jablky. Svoje vyprávění doplňovali i prezentací na promítacím plátně, aby každý dobře viděl o čem vyprávějí. První se slova ujala Amy Barnett, která nám připravila pomyslnou cestu po USA po mapě. O národních parcích a památkách nám vyprávěl Brandon Myers. Téma
sportu, kultury a všeobecné zábavy američanů nám přiblížil Ben Lesperance. Poslední ze čtveřice promluvila Ami
Munn o státních svátcích, jak a kdy se slaví a o pestrosti jídel v USA.
Na závěr bylo pro studenty přichystáno občerstvení. Rovněž se zapsali do Pamětní knihy obce Rozsochatce a
održeli DVD s fotografiemi a videem z kulturních akcí v naší obci a propagační materiály obce. Obecní knihovna
se chystá do budoucna pokračovat v podobných besedách či cestopisných prezentacích hostů i spoluobčanů, hlavně v zimních měsících.
/Lenka Hyršová/

koncert Doubravanu

USA očima amerických studentů

Tříkrálová sbírka
Když u Vás zazvonili tři králové otevřeli jste jim nejen své dveře, ale i svá srdce. V obcích Rozsochatec,Čachotín
se vybralo 16 932,00 Kč. Děkujeme koledníkům i štědrým dárcům.
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Z činnosti spolků v obci, z historie obce

Hubertova jízda Rozsochatec
Statek Lesolg s.r.o. v Rozsochatci pořádal dne 18.11.2008 v pořadí druhou Hubertovu jízdu. V 10 hodin začala
prezence s kontrolou Státní veterinární správy. Přihlásilo se 22 koní. Po kontrole se každý jezdec se svým koněm
nechal vyfotografovat. V 11 hodin p. Fárka zahájil Hubertovu jízdu. Po představení jezdců a koní všichni koně i
diváci vyjeli na předem připravenou trasu. Mastra jela Pavlína Fikarová na koni Boni a lišku Vlasta Kovaříková na
koni Julka. Jelo se na Jahodov, Vlachov, Kojetín a u hradu Ronovec byla přestávka na občerstvení.
Pak jízda pokračovala zpět do statku, kde u obory byl závěrečný dostih. Na závěr jízdy bylo vyhodnocení. Dostih vyhrál p. Milan Malík na koni Smart z Horek u Čáslavi. Závěrečný hon na lišku vyhrál Marek Pošík z Chotěboře. Každý jezdec dostal tašku mrkve, jako odměnu pro svého koně a zarámovanou fotografii z ranního fotografování pro vzpomínku na Rozsochatec 2008.
Večer v zámecké vinárně se konal soud s provinilci a pak pokračovala zábava. Počasí se nám vydařilo, bylo krásně slunečno, všichni koníci i jezdci dojeli bez úrazu a tak jsme si řekli zase za rok NASHLEDANOU.
Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat kamarádům a kamarádkám za jejich velkou pomoc při organizaci této
náročné akce.
Za Statek Lesolg s.r.o. a milovníky koní Zdeněk Fárka.

Z historie obce - silnice
Od cesty Liběcké od Chotěboře k Německému Brodu šla přes Rozsochatec asi již v 13.století cesta, v 15. století dobře frekventovaná, která později byla proměněna v silnici. Stará cesta šla nynější cestou „Mlynářskou“ pod
myslivnou asi k zaniklému mlýnu, který byl při rybníce na potoce, kde je zbytek hráze, od mlýna vedla dále přes
Skořetín k Chotěboři. Původně šla silnice přímo k číslu 30 (nyní Šemíkovo), kdež byla hospoda. Silnice od Rozsochatce přes Čachotín do Raňkova byla profinancována v říjnu 1904 a dne 18.12.1904 byla její stavba zadána rolníkům novoveským. Stavěna byla z jara 1905 v délce 6 1/4 km v ceně 23.500 k.Od Raňkova přes obec Čachotín
byla téhož roku dostavěna a od listopadu 1905 začato bylo s další částí k Rozsochatci, postavena během jara a léta
1906 po hrázi velkého rybníka k hranicím obce Kojetína dle usnesení obecního zastupitelstva z 30/4 1904. Tato
silnice byla prodloužena ke Kojetínu v r. 1933.
/Pamětní kniha obce Rozsochatce I.díl str.40-41/
Do Jahodova byla silnice postavena v letech 1970- 1973. Je 1 500m dlouhá a rozpočet na její stavbu činil
1. 400. 000,- Kčs.
/str. 278 z pamětních knih obce Rozsochatce vybrala L.Hyršová/
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Žijí mezi námi

Žijí mezi námi
V měsíci listopadu 2008 proběhlo v Havlíčkově Brodě předávání ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve. Je to
poděkování pro lidi, kteří nemyslí jen na sebe, ale i na druhé, mnohým mohou zachránit i život. Za svojí solidaritu nic nečekají, ocenění je jen symbolické a publicita též malá.
Málokdo ví, že i v naší obci máme 19 aktivních bezpříspěvkových dárců krve. Mnohdy v rodinách tato záslužná činnost přechází i z rodičů na děti, a tak je v rodině dárců více. Získat některou z plaket, či později i některý ze
Zlatých křížů je nesnadná věc a dárci chodí na odběry pravidelně mnoho let. Zlatá plaketa se předává za 40 odběrů, stříbrná za 20 a bronzová za 10. Přitom většinou může jít dárce na odběr krve nejvíce 4x za rok. Zlatý kříž III.
stupně obdrží po 80 odběrech, následuje ještě II.stupně za 120 odběrů a I. stupně za 160 odběrů, což už je opravdu celoživotní výkon, proto těmto lidem patří velký dík!
A zde jsou aktivní bezpříspěvkoví dárci z naší obce:
Zlatou plaketu prof.MUDr. Jana Jánského již obdrželi:
Josef Piskač st.
Jiří Novák st.
Bohuslav Polanský
Jiří Trnka st.
Václav Havelka ml.
Miroslav Hyrš st.
Stříbrnou plaketu prof.MUDr. Jana Jánského obdrželi:
Luboš Fiala
Karel Krédl
Miroslav Švec
Bronzovou plaketu prof.MUDr. Jana Jánského obdrželi:
Jaroslav Krédl ml.
Václav Kincl st.
Zatím bez ocenění jsou tito dárci:
Jaroslav Krédl st.
Josef Piskač ml.
Petr Zadina st.
Jaroslav Hyrš ml.
Jana Krédlová
Iva Sochůrková
Michaela Havelková
Dušan Horn
Ocenění Zlatým křížem III. stupně zatím v naší obci žádný dárce nemá, ale pan Josef Piskač se 70 odběry a pan
Jiří Novák s 67 odběry, se k němu rychle blíží. V hematologické ordinaci v nemocnici v Havlíčkově Brodě se
ovšem neprovádějí jen odběry od dárců krve, ale i kostní dřeně. V tomto registru dobrovolných dárců kostní dřeně je i náš občan Rostislav Kovařík st., který není jen jménem v seznamu, ale je i dobrovolným pracovníkem, který několik let například pořádá již tradiční ples Dárců kostní dřeně a jeho výtěžek je vždy předán Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, která pomáhá nemocným s leukémií a dalšími těžkými chorobami krve a zhoubných nádorů. Do organizace zmíněného plesu je vždy zapojena celá rodina pana Kovaříka.
Proto se přidáváme jménem obce a všech spoluobčanů, našim oceněným i neoceněným dárcům krve, či kostní
dřeně těmito řádky a děkujeme za to, že nemyslí jen na sebe a jsme rádi, že žijí mezi námi.
/Lenka Hyršová/
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Napsali nám
Milí spoluobčané.
Přeji vám dobrý den a mnoho zdraví a štěstí v roce, který právě začíná, v roce 2009. Dovolte nám, abychom vás
všechny spoluobčany při této příležitosti tímto způsobem pozdravili a oslovili.
Hned na začátku se sluší, abychom se představili. Mé jméno je Miroslav Vacek. Pracuji pro pojišťovací společnost AMCICO AIG Life.
Moje paní se jmenuje Stanislava Cvečková a její největší zálibou jsou knihy a pejsci. Tuto svoji celoživotní lásku a sen si splnila tím, že dnes má již 8 let chovatelskou stanici zlatých a labradorských retrívrů. Pejsci jsou naší
společnou láskou. Oba jsme již v důchodu a tak máme dostatek času na to, abychom se jim v plné míře věnovali. Mnozí z vás nás již znají, jelikož díky těmto pejskům jsme dost nepřehlédnutelnou a lehce zapamatovatelnou
smečkou. Pejsci nás nutí takřka za každého počasí chodit s nimi na procházky. Jsme členy Klubu chovatelů loveckých slídičů. Naše fenky jsou všechny milé, neagresivní, milují lidskou společnost a děti. Jsou to sice lovečtí
psi, ale jsou vycvičení ne k pronásledování zvěře, ale k jejímu přinášení poté, co „zhasne“. Přesto se občas pustí s elánem sobě vlastním po stopě, pokud k tomu dostanou příležitost, protože mají velmi dobrý čich. Nechají se
však odvolat, a za chvíli se vždy vracejí ke svým pánům. Jsou poslušní, dobře ovladatelní, inteligentní. Na loveckých zkouškách získali již několik cen a i na mezinárodních, národních a klubových výstavách si vedou výborně.
Máme také svoje webové stránky. Můžete se na ně podívat na www.bohemiaangel.com.
Poprvé jsme přijeli do Rozsochatce na jaře t.r. Ani prudká bouře, která měla za následek velkou lesní kalamitu a
mnoho dalších škod, kterou jsme zde zažili, nás neodradily od úmyslu zakoupit si zde v Rozsochatci od manželů
Čelanských chalupu. Při výběru lokality jsme přihlíželi k možnostem dobrého bydlení pro nás, ale také pro pejsky,
a brali jsme v úvahu i jejich vášeň pro vodu. Ale co nás od prvního okamžiku uchvátilo, to byla nádherná krajina.
Vesnička Rozsochatec se nám zkrátka zalíbila od prvního okamžiku. Pohledy na Rozsochatec, jehož dominantou
jsou zámek a rybníky, jsou kouzelné ze všech stran a nikdy se nemohou omrzet. Nejúchvatnější jsou zde západy
slunce, které jsou pokaždé jiné a neopakovatelné v barevném ladění. Od první chvíle, kdy jsme Rozsochatec poprvé navštívili, navzdory tomu, že místní ráz klimatu nám hned při této první návštěvě dal jasně na srozuměnou,
že to s ním nebudeme mít lehké, jsme si zdejší kraj zamilovali. Od konce června, kdy jsme se sem přestěhovali,
jsme tu již zažili mnoho pěkných chvil, nejenom tak sami pro sebe, ale i s vámi společně. Byla to např. na velkolepé oslavě výročí 725 let od první zmínky o obci. Příjemně nás překvapila skvělá organizace této akce, to, jak tato
obec žije a příjemní lidé. Věříme, že to nebyl jediný společný zážitek a že jich bude ještě celá řada.
MNOZÍ SI POJISTÍ SVOJI DOMÁCNOST, SVŮJ DŮM, SVOJI ŽIVNOST, SVÉ AUTO a na sebe a svoji rodinu jaksi zapomenou. Nepatříte snad mezi ně? Jestliže ano, je nejvyšší čas s tím něco udělat!
•
Zajistíme Vás, Vaše děti a celou vaši rodinu, jak pro případ úrazu, tak i nemoci.
•
Zajistíme Vám zmírnění finančních dopadů vyplývajících z reformy ve zdravotnictví.
•
Zajistíme Vám snadnější získání hypotéky.
•
Zajistíme Vám bezproblémové splácení hypotéky.
•
Zajistíme Vám spokojenější život v důchodu.
•
Zajistíme Vám velmi kvalitní zhodnocení Vašich úspor.
•
Zajistíme Vám klidný život.
Ve své praxi jsem se setkal jenom s dvěma druhy lidí. Jedni, ti první, kvalitně zajistí sebe a své blízké a ti druzí,
jsou ti, které tyto věci nezajímají.
Mezi které patříte Vy?
Vše, co by Vás v této oblasti zajímalo, Vám s ochotou vysvětlím. Případná schůzka Vás samozřejmě k ničemu
nezavazuje.
finanční poradce – Vacek Miroslav, telefon – 736 681 988, mail – miroslav.vacek@agt.amcico.cz
MOTTO DNE: Pojištění je jako padák.
Když si jej nepořídíte, je možné, že jej již nikdy nebudete potřebovat!
První americkočeská česká pojišťovna AMCICO AIG Life
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Recepty medovník

Medovník
Protože jsme obdrželi mnoho dotazů na medovník, který vystavovala slečna Lacinová na akci „Perníkové království“ rozhodli jsme se udělat výjimku a všem kuchařinkám recept zajistit:
Těsto na placky:
45 dkg hladké mouky, 18 dkg moučkového cukru, 18 dkg másla, 1 vejce, 1,5 lžičky jedlé sody, 3 vrchovaté lžíce medu, 4 lžíce smetany, 1 lžičky kakaa (nemusí být)
Nad párou v misce šleháme (cca 5 min.) máslo, cukr,vejce, med a smetanu,Budeme mít krém,který nebude hustý.Do mísy si vysypeme mouku, smícháme s jedlou sodou a přidáme vlažný krém.Vypracujeme těsto,které zabalíme do mikrotenu a dáme do lednice odpočinout asi na ½ hodinky.
Z těsta uděláme pět kousků, které máme přikryté, aby neoschly. Je nutné, protože by se těsto při válení trhalo.Na
pečícím papíře si vyválíme placku cca 2-3 mm silnou a vykrojíme kolo o průměru 22 cm. Zbytky těsta si dáváme
stranou a pak z nich uděláme placku a její díl použijeme na ozdobu.Vykrojené kolo si přeneseme i s papírem na
plech a upečeme v předehřáté troubě na 180 st. cca 4 min. Upečené kolo necháme vystydnout na papíru dokud nezchladne a bude se dobře přenášet. Takto upečeme všechna kola.
Připravíme si krém :
1 kondenzované zkaramelizované mléko 397 g (plechovku vaříme den předem buďto 2 hod.ponořenou ve vodě,
nebo 1 a čtvrt hodiny v papiňáku. NEOTEVÍRÁME TEPLÉ!!! plechovka by vystříkla, 7 dkg umletých vlašských
ořechů, 20 dkg másla. Vše utřeme dohromady a dáme ztuhnout do lednice.
Placky budeme potírat sirupem, který si připravíme:
4,5 lžíce cukru krystal,1,5 dl převařené vody, 75 ml rumu (jestliže kvůli dětem budete dávat rumové aroma,nezapomeňte dát víc vody)
A JDEME NA TO :
Spodní placku potřeme sirupem jenom zvrchu ( na každou natíranou plochu vypotřebuji cca 20 ml sirupu),natřeme krém (před natíráním si krém rozdělíme na čtyři stejné díly a jeden menší, kterým nakonec potřeme celý medovník) a než přiložíme další placku, tak jí potřeme sirupem zespodu a po přiložení i zvrchu. Takhle dáme na sebe
PĚT placek.Sirup vypotřebujeme téměř všechen. Pamatujte na to, že když to budete mít málo namazané sirupem,
bude to tužší. Krémem lehce namažeme taky vršek a strany. Rozsekáme 3 dkg vlašských ořechů a 5 dkg z upečené
placky (zbytek si snězte) a tím posypeme strany a vršek medovníku. Takhle připravený medovník už můžeme jíst
za 24 hodin, ale samozřejmě ho můžete nechat uležet déle. Medovník upečete za cenu do 130,00 Kč.
Dobrou chuť.
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Připravované akce

Připravované akce
7. 3. 2009 Dětský karneval – v sále obecního domu od 14 hod - pořádá ČSŽ. Hudbu a soutěže zajistí DJ Libor
Veselý, pro všechny bude připravena tombola, občerstvení a cukroví.
14. 3. 2009 Maškarní ples – v sále obecního domu - pořádá TJ SOKOL Rozsochatec
26. 3. 2009 Zájezd do DKO Jihlava na operetu Krásná Helena od 19 hod, přihlásit se můžete do 11 .3.2009 u
p. Šrámkové – pořádá OÚ Rozsochatec
18. 4. 2009 Taneční zábava – v sále obecního domu hraje skupina SDA – pořádá SDH Rozsochatec
30. 4. 2009 Pálení čarodějnic – na fotbalovém hřišti – pořádá SDH Rozsochatec. Přijd´te si zasoutěžit , také budeme volit ,, nejkrásnější čarodějnici“
2. 5. 2009 Stavění máje – pořádá OÚ se spolky působícími v obci. Chceme touto cestou požádat dívky, které budou mít zájem o návštěvu chlapců, aby se přihlásily na OÚ do 10.4.2009
30. 5. 2009 Kácení máje – pořádá OÚ se spolky působícími v obci
30. 5. 2009 Taneční zábava – v sále obecního domu hraje skupina S.A.M. – Rock. Pořádá SDH Rozsochatec
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Obecní úřad Rozsochatec

Své dotazy a náměty do dalšího čísla občasníku 2/2009 můžete předávat v kanceláři obecního úřadu, do schránky,
která je umístěna na budově obecního úřadu nebo e-mailem obec@rozsochatec.cz do
15. června 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.
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