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Obecní úřad Rozsochatec

Jubilanti

V období od 01.09. 2009 do 31. 12. 2009 se dožívají významného životního jubilea:

Havelková Marie                 
Fiala František         
Hrdinová Marie                                           
Polívka Jan                                            
Slanařová Zdenka                                            

Jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti.

Vítání občánků
V neděli 25.10.09 uvítalo, ve velké zasedací místnosti obecního úřadu, zastupitel-
stvo obce Rozsochatec posledního občánka narozeného v tomto roce. Na slavnostní 
obřad doprovodili syna Michala jeho rodiče Jana a Jaromír Doležalovi s nejbližší 
rodinou. Miminko přivítal pan starosta Václav Havelka s paní hospodářkou obce 
Danou Šrámkovou, kteří pronesli slavnostní řeč. 

Nechybělo ani vystoupení dětí z mateřské školy, pod vedením paní Jany Krédlové. 
Malý Michal dostal od obce vklad 1000,- na spoření u Poštovní spořitelny, s drob-
ným dárkem a CD s fotografiemi z dnešního obřadu a s miminkem v kolébce. Ma-
mince děti předaly kytičku.

                                                                                                   Lenka Hyršová

Výzva účastníkům „Jablkobraní“
Protože chceme vyhovět stále většímu počtu žadatelů o recepty vystavených 
moučníků na „Jablkobraní“, prosíme všechny soutěžící aby svůj recept zaslali do 
31.12.2009 e-mailem na adresu:obec@rozsochatec.cz, nebo v písemné podobě 
předali v kanceláři obecního úřadu. Rádi bychom sestavili malou kuchařku. 

                                                                                                       Děkujeme
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Základní a mateřská škola Rozsochatec

Informace ZŠ a poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat  panu  Romanu  Neumannovi a jeho rodině z 
Horní Krupé  za perfektní organizaci tábora s výukou anglického jazyka, který se 
konal v prvním prázdninovém týdnu. Také provozním zaměstnancům, hlavně paní 
kuchařce Haně Votavové z  Čachotína a paní Lídě Jelínkové z MŠ Rozsochatec.

V červnu probíhala výtvarná soutěž pořádaná Krajskou  knihovnou  Vysočiny v 
Havlíčkově Brodě. Naše ZŠ se také zúčastnila.  Žáci pod vedením pí. uč. Klečkové 
obsadili krásné 1. a 2. místo v kategorii  „kolektivní  práce“. Výtvarné práce byly 
vystaveny v průběhu prázdnin v budově Krajské knihovny. Všem zúčastněným  gra-
tulujeme!!!!!
                                                                        Mgr. Lenka  Mudrochová,  řed. ZŠ

Škola opět začíná
V naší obci je sice pouze malotřídní základní škola, ale i zde je první den slavnostní, 
obzvláště pro prvňáčky. Letos v ZŠ v Rozsochatci přivítala paní ředitelka čtyři nové 
žáčky. Na Adélku Halákovou, Nellu Peškovou, Natálku Piskačovou a Jiřího Šulistu 
zde čekaly drobnosti na uvítanou. 

Zahájení bylo pro všechny žáky ZŠ společné, společně si i zazpívali a rozloučili se 
tak písničkou s létem. Když se prvňáčci nesměle představovali, starší spolužáci je 
odměnili potleskem. Potom se již rozdělili žáci do svých tříd a byl zahájen nový 
školní rok 2009/2010, snad bude pro všechny plný úspěchů a jedniček.
                                                                                                  
                                                                                                            Lenka Hyršová

Strašidelný podvečer
Kdo se rád bojí a nevyrostl z pohádek, jistě zavítal 5.11.09 na akci ZŠ v Rozsochatci 
nazvanou „Škola plná strašidel“. V podvečer se v místní základní škole změnili oby-
čejní školáci v žáky studující čáry a kouzla u profesorek Uršuly Ukrutné a Pekelnice. 
Otevřelo se peklo s malými čerty, katovna s katem, po chodbách se procházely bílá 
paní, černá paní a další strašidla, v hrnci ukrýval vodník prosící dušičku a v šatně si 
otevřely svou kouzelnickou učebnu čarodějnice. 

Všichni přivítali návštěvníky písničkou a tanečkem v tělocvičně, pak již předváděli 
své kouzelné dovednosti . Strašidelnou atmosféru doplnily lucerny z vydlabaných 
dýní. Tato proměna se zde koná téměř každý rok v jeden podzimní večer, což je 
znát i na množství návštěvníků dospělých i dětí, kteří si ji nenechali ujít.
                                                                                                          
                                                                                                            Lenka Hyršová
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Základní a mateřská škola Rozsochatec

První návštěva knihovny
Protože ubývá čtenářů, i v rodinách se málo čte a mnoho dětí nikdy v knihovně 
nebylo, navštívily školní děti z družiny ZŠ a předškolní děti z MŠ v Rozsochatci s 
paní učitelkou Věrou Drahošovou ve čtvrtek 19.11.09 místní obecní knihovnu. Zde 
se seznámily s její činností. Knihovník Miroslav Hyrš ml. dětem přiblížil způsob 
rozdělení a řazení knih, za jakých podmínek si je mohou půjčovat, jak lze používat 
internet, atd. 

Děti vše se zájmem poslouchaly a těšily se na nové pohádky, příběhy i encyklo-
pedie, proto si společně založily kartičku na vypůjčování knížek a ihned si nějaké 
tituly vybraly pro školní družinu i pro děti z „mateřinky“.  Školáci i předškoláci tak 
budou nyní knihovnu navštěvovat pravidelně se školní družinou i mateřskou školou, 
někteří nově i s rodiči.
                                                                                                   Lenka Hyršová

Mikulášské nadělování
Mikulášské nadělování začalo v Rozsochatci již v pátek 4.12.09 besídkou v ma-
teřské škole. Pro své rodiče si jí připravili s paní učitelkou Janou Krédlovou malí 
čertíci a čertice. Zazpívali, zatančili a pak již čekali na opravdovou kouzelnou trojici 
Mikuláše, anděla a čerta. Pro ně měli také připravenou písničku a protože byly děti 
hodné, ani čertík nestrašil a andílek každému nadělil dáreček. 

Pro všechny děti pak nechali paní učitelce kouzelnou metlu s čokoládovými penízky, 
jsou pro hodné děti za odměnu a když některé zazlobí, může paní učitelka zaklepat 
metlou a čert by přišel zlobivé děti pokárat. V sobotu 5.12.09 pak navštívila kou-
zelná skupinka děti doma. Stejně jako v minulých letech je mezi děti v Rozsochatci 
pozvaly členky ZO ČSŽ.
                                                                                               
                                                                                                            Lenka Hyršová

     Loučení s prázdninami v Rozsochatci              Soutěž ,,O pohár starosty obce“
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Loučení s prázdninami v Rozsochatci
Na poslední prázdninový víkend připravila ZO ČSŽ v Rozsochatci pro děti sportov-
ní odpoledne na rozloučení s prázdninami. Původně se mělo konat v sobotu, ale 
pro nepřízeň počasí bylo přeloženo na neděli, kdy již svítilo sluníčko. Děti si mohly 
změřit své síly v různých soutěžích sportovních i dovednostních na hřišti u rybníka. 
Velký úspěch měl „Běh kocoura v botách“ v holinách, přesouvání v krabicích, chůze 
na chůdách a jiné soutěže.

Odměnou jim byly nejen sladkosti, ale i různé drobné pomůcky do školy. K tomu 
měl každý pitíčko a sušenku zdarma, v některých soutěžích dostaly i perníkové 
medaile. O ceny se postaraly nejen členky ZO ČSŽ, ale děti dostaly i odměny ze 
sponzorského daru od společnosti finančního poradenství fincentrum z Havlíčkova 
Brodu, jejich pracovníkům tímto děkujeme. Všem školákům pak přejeme hodně 
štěstí a úspěchů v novém školním roce. Doufáme, že jim naše sportovní odpoledne 
ten začátek zpříjemnilo.
     
                                                                                                            Lenka Hyršová

Soutěž O POHÁR STAROSTY OBCE ROZSOCHATEC
V sobotu 12. září 2009 uspořádal náš Sbor dobrovolných hasičů III. ročník soutěže 
v požárním útoku.

Zasoutěžit si přijela družstva mladých hasičů, žen a mužů z celého okolí. Soutěžilo 
13 družstev mladých hasičů, 7 družstev žen a 13 družstev mužů. Z našeho sboru 
soutěžila 2 družstva mladých hasičů, 1 družstvo žen a 3 družstva mužů.

Soutěž začala nástupem všech zúčastněných družstev ve 12.30 hod na fotbalovém 
hřišti. Nejprve soutěžili mladí hasiči, následovaly ženy a potom muži. Z našeho sbo-
ru dosáhly nejlepšího úspěchu ženy, které obsadily 1. místo.

Mladí hasiči skončili na 6. a 10. místě, muži obsadili 5., 7. a 9. místo. Vítězné po-
háry předal na závěrečném nástupu starosta obce p. Havelka a všem zúčastněným 
družstvům předal diplomy starosta SDH p. Pazderka ml.. Každé družstvo mladých 
hasičů dostalo polárkový dort a tašku s drobnými cenami.

Počasí se vydařilo, i když nám nesvítilo sluníčko jako v minulých ročnících. Účast 
soutěžních družstev byla vyšší, než v minulých ročnících. Náš sbor na této soutěži 
také zajistil pro všechny diváky i soutěžící občerstvení. Na soutěž se přišlo podívat 
a povzbudit své soutěžící téměř sto místních, ale i přespolních diváků.
 
                                                                        za SDH Rozsochatec Miluše Dobrovolná
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Z činnosti spolků v Rozsochatci 

Výlet na Kunštátský jarmark
Dne 19.9.09 se členky ZO ČSŽ v Rozsochatci zúčastnily zájezdu na Kunštátský 
jarmark věnovaný keramice. Sjíždí se tam každoročně výrobci keramiky z celé re-
publiky. Akce byla zpestřena i doprovodným kulturním programem pro všechny ge-
nerace. Každá z členek si domů odvážela alespoň maličkost, kterou z nepřeberného 
množství různých tipů keramiky bylo velmi těžké vybrat. 

Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Olešné na ukázku ruční výroby modro-
tisku předávané již několik generací. I zde jsme si mohli zakoupit něco na památku 
či malý dárek pro své blízké. Pěkný výlet zorganizoval ČSŽ- Klub žen v Havlíčkově 
Brodě a i když někteří na jarmarku nebyli prvně, rádi se do Kunštátu pojedou po-
dívat i příští rok.

                                                                                                            Lenka Hyršová

                                               

              

         Výlet na Kunštácký jarmark                                       Jablkobraní

                  Výstava keramiky                                          Hubertova jízda
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Celostátní hra PLAMEN mladých hasičů 
Branný závod v Nové Vsi u Chotěboře
V sobotu 10. října 2009 se konal v Nové Vsi u Chotěboře branný závod mladých 
hasičů z celého okresu Havlíčkův Brod. Branný závod je první soutěží celostátní hry 
Plamen 2009/2010. Zúčastňují se ho družstva mladších i starších hasičů. Z našeho 
sboru se ho zúčastnilo mladší i starší družstvo. Družstva jsou rozdělena do dvou 
hlídek po pěti mladých hasičích. Mladší mají trasu dlouhou 2 km a starší 3 km. Hlíd-
ky běží terénem na čas a po trati označené fáborky plní jednotlivé úkoly. Střílí ze 
vzduchovky na dřevěné špalíky, musí znát základy topografie - topografické znač-
ky, orientování mapy, určení azimutu, na dalším stanovišti váží uzle.

Na stanovišti první pomoci ošetřují a přenášejí raněného, všichni překonávají pře-
kážku po vodorovném laně a na posledním stanovišti musí znát požární ochranu - 
co se čím hasí . Za nesprávně splněný úkol dostávají trestné minuty.

Na tomto závodě se naše hlídky umístily takto:

Družstvo starších
Hlídka A - 5. místo
Hlídka B - 4. místo ze 40 zúčastněných hlídek

Družstvo mladších
Hlídka A - 25. místo
Hlídka B - 10. místo ze 35 zúčastněných hlídek

Tento den také mladí hasiči závodili v běhu na 60 m s překážkami.

Lukáš Zadina obsadil 2. místo, Pavla Pelikánová obsadila také 2. místo
Tento den byl pro obě naše družstva velmi úspěšný, protože se tyto výsledky zapo-
čítávají do jarního kola hry PLAMEN.
                                                                  za SDH Rozsochatec Miluše Dobrovolná

Hubertova jízda
V sobotu 17.10.09 se v Rozsochatci uskutečnil již třetí ročník Hubertovy jízdy, po-
řádaný Statkem Lesolg s.r.o. Rozsochatec. Účastníky neodradil ani nečekaný pří-
děl sněhu, který v minulých dnech napadl. V koňském sedle si přijelo užít volný 
den 20 jezdců místních i z okolí. Nejprve všechny přivítal pan Zdeněk Fárka a pak 
paní Zdena Haláková představila jezdce a jejich koně. Slavnostní zahájení ukončili 
skladbou trubači na lesní rohy a jezdci mohli vyjet. 

Následovalo je i několik doprovodných vozidel se zájemci, kteří chtěli vidět celou 
Hubertovu jízdu. Letošní trasa vedla přes Jahodov, Vlachov, Kojetín, Ronovec a 
zpět, s možností občerstvení a ukončena byla v odpoledních hodinách závodem v 
oboře Skalka.

V tento den byl Statek Lesolg s.r.o. Rozsochatec přiblížen pozorným divákům i v 
televizním pořadu „Proměny venkova“, který uváděl moderátor Martin Dejdar pro 
ČT 2.
                                                                                                            Lenka Hyršová
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Zájezd na trhy do Polska
Dne 17.10.2009 se uskutečnil zájezd do Polska na trhy v Kudově Zdroji. Přes obecní 
úřad se přihlásilo 37 lidí  a pan řidič Toma doplnil ještě 8  lidí. Odjezd od mateřské 
školky byl v 5,30 hod. a návrat kolem 15 hod. Počasí na nákupech se vydařilo, i 
když den předem u nás napadla hromada sněhu a vypadalo to, že nikam nepojede-

me. Pokud bude hodně zájemců i příští rok, zájezd se opět uskuteční.

Přírodní mýdla z Mýdlárny Rubens
V neděli 8.11.09 krátce po obědě zajistily členky ZO ČSŽ v Rozsochatci pro občany 
zajímavou prezentaci manželů Hrachovcových o přírodních mýdlech, která vyrábějí 
ve své Mýdlárně Rubens. Název mýdlárny vznikl od „Růžové“ ulice, ve které v Ar-
nolticích u Děčína firma sídlí.

Nejprve se diváci dozvěděli o dlouhé historii mýdel a vývoji výroby. Pak částečně 
názorně paní Hrachovcová vysvětlila výrobu mýdel, každý si mohl přivonět jak k 
sušeným bylinkám, které do mýdel přidávají, tak i k esencím. Někdy nebylo lehké 
uhodnout co za vůni se skrývá v nádobce či košíčku.

Základem mýdel firmy Rubens jsou olivový olej, kokosový tuk a palmový tuk, které 
samotné jsou téměř bez vůně. K základu se přidává louh pro proces zmýdelnatění 
a pak již bylinky a silice. Vhodná jsou na různé zdravotní neduhy, některá mohou 
používat alergici,či astmatici nebo též kojenci.

Po poutavé přednášce diváci obklopili prodejní stůl a odnášeli si jednotlivá mýdla 
a oleje nebo i dárková balení, pro radost a zdraví sobě nebo svým blízkým. Tento 
víkend mohli ještě nevšední prezentaci vidět i v obci Úsobí a Ždírci nad Doubravou.

                                                                                                            Lenka Hyršová

Přišel čas výlovů rybníků
K předvánočnímu času patří i tradiční výlovy rybníků, nejinak tomu bylo i 13.11.09 
v Rozsochatci. Zdejší „Zámecký“ rybník a rybník „Mlejnek“ má pronajaté, od maji-
telky zámku paní Jitky Greifové, k chovu ryb pan Jiří Jelen. Jejich každoroční výlovy 
jsou zvláštní událostí především pro děti. Přijde se vždy podívat jak mateřská škola, 
tak základní škola, stejně jako mnoho občanů za každého počasí. 

Na hrázi rybníka byl i prodejní stánek, kde si z vylovených ryb mohli zájemci hned 
některé koupit. Děti vybavené podběráky a kyblíky ještě dlouho po výlovu pro-
cházely potokem a hledaly nějaký „pořádný“ úlovek, ale radost jim udělaly i malé 
rybičky. Rybník „Mlejnek“ se na výlov chystá 17.11.09.

                                                                                                            Lenka Hyršová
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Prodejní výstava keramiky
V sobotu 14.11.09 proběhla v Rozsochatci další prodejní výstava oblíbené keramiky 
paní Lenky Sedlákové z Jitkova, kterou uspořádala ZO ČSŽ v přísálí obecního domu 
od 13.00 hod. Paní Sedláková vždy překvapí nějakými novými nápady a tak zde 
má hodně zákazníků, kteří si opakovaně přijdou koupit něco pro svoje potěšení a 
nebo nyní v předvánočním čase i nějaký dáreček pod stromeček, jako překvapení 
pro své blízké. 

Tentokrát výstavu keramiky doplnila i výstava velmi pěkné a moderní bižuterie, 
zejména náušnic a náhrdelníků, z hmoty FIMO, kterou vyrábí Renata Jelenová. Obě 
výtvarnice měly se svými výrobky úspěch, prohlédnout si je přišlo přibližně 100 
návštěvníků.

                                                                                                            Lenka Hyršová

Jablkobraní
Zahájení adventního času v Rozsochatci proběhlo 29.11.09 akcí „Jablkobraní“. Prv-
ní částí programu byla soutěž v pečení s jablky. Každý, kdo se zúčastnil, dostal malý 
keramický dárek. Potom porota, složená ze zastupitelů obce, vybrala tři nejlepší 
cukráře. Pelikánovou Marii, Hyrše Miroslava ml., Opršalovou Dagmar a též diváci 
vybrali jednoho výherce paní Martu Zvolánkovou. Ocenění dostali velký keramický 
zvon. 

Zároveň proběhlo vyhodnocení letošního ročníku fotografické soutěže „Rozsochatec 
ve fotografii 2009“. Zúčastnilo se jedenáct soutěžících v kategorii dospělých. Na 
prvních třech místech se umístili: Vomlel Jan, Hyršová Lenka a Cvečková Stanisla-
va. Dvě děvčata Tereza Hyršová a Tereza Pešoutová, která ovšem fotografie zaslala 
společně, obhájila i loňské vítězství v kategorii do 15 let. I tito výherci obdrželi ceny 
od obecního zastupitelstva.

V době vyhodnocování soutěží si děti vyráběly vánoční svícínky z jablíček, nebo 
se podívaly na studentku Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě 
slečnu Anetu Guhlovou, která předváděla ozdobné vyřezávání z ovoce. Návštěvní-
ci si mohli prohlédnout i výstavu vánočních dekorací. Pak následovala druhá část 
programu. Bylo jím představení pohádky „Čarovné námluvy“ divadelního souboru 
ADIVADLO z Havlíčkova Brodu. Na závěr se uskutečnilo společné rozsvícení vánoč-
ního stromu u mateřské školy, kterému předcházelo zpívání vánočních koled dětí ze 
základní a mateřské školy, pod vedením paní ředitelky Lenky Mudrochové. K dětem 
se přidali i ostatní diváci.

Při příjemné odpolední akci si mohl každý posedět, popovídat, ochutnat pekařské 
výrobky, vánoční čaj nebo punč a děti si odnášely vlastnoručně vyrobené svícínky. 
Vánoční pohodu navodily pro spoluobčany členky ZO ČSŽ a obecní zastupitelstvo v 
Rozsochatci . Těm, kteří se nemohli zúčastnit, přejeme příjemné vánoční svátky a 
hodně štěstíčka a zdravíčka do nového roku 2010.

                                                                            Lenka Hyršová - předsedkyně ZO ČSŽ
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

TJ SOKOL
V tomto roce je činnost TJ Sokola Rozsochatec  většinou v pracovní a fotbalové čin-
nosti. V jarní části loňské sezóny se podařilo mužům  A týmu postoupit do okresní-
ho přeboru. Je to poprvé v existenci Sokola. B tým se umístil také na lepším místě 
než v minulých sezónách. Žáci skončili na pěkném 5. místě a v podzimní sezóně se 
drží na 2. místě v okresním přeboru žáku skupiny B.

Na fotbalovém hřišti se letos udělalo mnoho práce. Hlavní věc je travnatá plocha 
hřiště. Patřili jsme mezi oddíly s nejhorší plochou. Letos se fotbalový plac hodně 
zlepšil, i když práce je tam pořád dost.

Již po osmé jsme pořádali žákovský turnaj, kterého se účastní pět mužstev a hrají 
každý s každým. První místo si z loňského turnaje obhájil Pohled a naši žáci byly 
druzí. Na konci sezóny jako každý rok hrají zápas fotbalisté – hokejisté. Před tímto 
zápasem si změřili síly také žáci s maminkami. Večer už se jenom hodovalo. 

Za poslední tři roky se nám osvědčila lepší spolupráce s obcí při pořádání společ-
ných akcí. Dalším spolupracovníkem jsou místní dobrovolní hasiči, zde si navzájem 
pomáháme v udržbě hrací plochy a opravy budov. 

V příštím roce máme v plánu opravu kabiny v rámci projektu OPS Královská stezka 
a přístřešek u kabiny. Také nás čekají volby do vedení TJ Sokola Rozsochatec. Ty se 
uskuteční při výroční schůzi, která se koná 5.2.2010 od 19 hodin v sále obecního 
domu. Na tuto schůzi zvu všechny členy Sokola. V únoru se uskuteční ještě jedna 
akce, a to ve spolupráci se svazem žen. Dne 27.2.2010 mají ženy dětský karneval 
a večer bude maškarní ples, kde zahraje kapele Fortuna.

Na závěr bych se chtěl nejdříve omluvit obci za nedosekání travnatého povrchu nad 
tratí, nepočítalo se ze sněhem. A teď už na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří pomáhají při údržbě hřiště, dále všem trenérům, rodičům, divákům a všem 
lidem, kteří se starají o chod Sokola a chodí a jezdí podpořit naše hráče. Potom 
bych nerad zapomněl na všechny, kteří zakládali naší organizaci a stavěli fotbalové 
a hokejové hřiště, bez nich bychom tady neměli takové zázemí. Přál bych Sokolu, 
aby spolupráce s obcí, hasiči, svazem žen a všemi sponzory pokračovala stále tak 
dobře jako doposud.
                                                                           Svoboda Dušan předseda oddílu

Rozsochatecké spolky
Jak to bývá téměř v každé malé obci, i v Rozsochatci se o kulturní a sportovní dění 
starají místní spolky s podporou obecního úřadu. Některé akce pořádá každý sám 
a na jiných sehraně spolupracují. Blíží se konec roku 2009, můžeme tedy začít 
hodnotit, co se nám v daném roce povedlo, čím se můžeme pochlubit a komu za to 
patří dík. Každý z „velitelů“ spolků má důvod chválit své nejvíce aktivní členy.

Nejpočetnější je spolek SDH. Zeptala jsem se starosty hasičů pana Karla Pazderky 
ml., na co mohou být v místním SDH pyšní? „Naší obec úspěšně reprezentují druž-
stva hasičů od nejmenších až po „veterány“. SDH Rozsochatec se umístil v okresní 
soutěži na 2. místě. V poslední době posbíralo mnoho ocenění především družstvo 
žen, které se účastní soutěží na okrese a v současné době je nejlepším týmem v 
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okrsku. Velmi pěkný výsledek měla v soutěži jednotlivců na 100 m překážek Kate-
řina Fousková, která se umístila na 3.místě.“ Dále pan Pazderka zmiňuje: „Soutěže 
sami pořádáme nejen v Rozsochatci,ale někdy zajišťujeme i technickou stránku 
soutěží v Havlíčkově Brodě, kde nám byla udělena pochvala za bezproblémový chod 
akcí.“ Jaké další akce v obci SDH pořádá? „ Náš spolek se významně zapojuje i do 
kulturního dění v obci např. pořádáním zábav, zajišťuje program při pálení čaro-
dějnic, technickou výpomoc při společných akcích obce. Mimo kulturu zajišťujeme 
každoročně sběr železného šrotu, mladí hasiči provádí jarní úklid v obci“ jmenuje 
pan Pazderka. Ještě se nabízí otázka zda se místní SDH účastnil i skutečného zá-
sahu? „U požáru jsme sice nezasahovali, ale dobrovolní hasiči pomáhají zejména 
při častých přívalových deštích či záplavách, při přírodních rozmarech, s odklíze-
ním vzniklých škod, odčerpávají vodu, pytlují písek atd.“ Komu SDH vděčí za tyto 
úspěchy? „Úspěch nepřijde sám a v pozadí je parta lidí, kteří mnohdy ani nestojí 
na stupních pro vítěze, ale „jen“ zajišťují hladký průběh pořádaných akcí. Zdaleka 
to není všech 100 členů, ti kteří tvoří tzv. zdravé jádro spolku a zaslouží největší 
pochvalu, jistě poznají komu patří moje poděkování. Velký podíl na sportovních 
úspěších mají trenéři družstev. Výborná spolupráce je i s profesionálními hasiči z 
Chotěboře, kteří pomohou při soutěžích,zapůjčí auto, předvedou vybavení a jeho 
použití těm nejmenším, našim nástupcům. Bez těchto jmenovaných by se mnoho 
vydařených akcí nekonalo“ řekl závěrem pan Pazderka.

V čele druhého početného spolku TJ Sokol je Dušan Svoboda, i on se může chlu-
bit zdary svých členů. Největší radost všem způsobil postup ve fotbale, kde místní 
mužstvo mužů A týmu postoupilo z III.třídy do Okresního přeboru. Stalo se tak po-
prvé v existenci TJ Sokol Rozsochatec. Vedou si velmi dobře, tým mužů B se umístil 
též na lepší pozici než v minulých letech. Žáci skončili na pěkném 5. místě a v pod-
zimní sezóně se drželi mezi prvními třemi místy v okresním přeboru žáků skupiny 
B. Hodně práce se letos udělalo na úpravě fotbalového hřiště, protože místní oddíl 
patřil  mezi oddíly s nejhorší plochou. I do budoucna je tam však ještě mnoho co 
vylepšovat. Letos již po osmé se zde pořádal Žákovský turnaj, kde se účastní pět 
mužstev. Tradicí se stal na konci sezóny souboj mezi fotbalisty a hokejisty, tento-
krát vylepšený o zápas mezi žáky a jejich maminkami. Během příštího roku má 
spolek v plánu opravu kabiny v rámci projektu OPS Královská stezka. Stejně jako v 
SDH i v TJ Sokol se veškeré dění neobejde bez nadšení a obětavosti, skupinky lidí, 
kteří vše tzv. táhnou. Poděkování patří všem, kteří činnost Sokola podporují, ať to 
je obecní zastupitelstvo, diváci, rodiče a hlavně zakladatelé  organizace, kteří budo-
vali  fotbalové a hokejové hřiště, připravili tak podstatnou část zázemí, bez něhož 
by TJ Sokol nemohl existovat.

Posledním činným spolkem v Rozsochatci je Český svaz žen pod vedením Lenky 
Hyršové. Organizace se zaměřuje především na akce pro děti a v posledních letech 
i pro ženy. Má 33 členek ovšem „pilných včeliček“ je jen přibližně polovina, dokáží 
však připravit dětský karneval, různé výstavy, sportovní odpoledne, zájezdy na di-
vadelní představení, mikulášskou nadílku v obci i v mateřské škole. Též pomáhají 
při úklidu obce a při společných akcích s ostatními spolky a obecním úřadem, kde 
většinou zajišťují výzdobu, občerstvení a opět úklid. Poděkováním jim je obnovená 
oslava MDŽ, pořádaná ZO pro své členky, i každoroční akce obecního zastupitelstva 
pro ženy za odměnu. Viděly tak módní přehlídku, ukázky ze studené kuchyně, bar-
manské umění atd. Do budoucna by mezi sebou uvítaly nové posily, časem některé 
členky odcházejí a bylo by škoda nepokračovat. Vždyť činnost tohoto spolku je v 
ČSŽ chválena i na krajské úrovni.
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Závěrem děkujeme všem zmiňovaným, kterým není lhostejné, jak se dnes na ves-
nici žije a snaží se udělat ve svém volném čase nezištně něco zajímavého pro ostat-
ní spoluobčany. Často se jejich ochota v rodinách dědí již v několika generacích a 
pro všechny je dobrá zpráva, že se předávají dál!Za perfektní prezentaci spolků i 
obce patří též velká pochvala Davidu Dobrovolnému, který tvoří pro všechny we-
bové stránky. 
                                                                                                 Lenka Hyršová

PLÁNOVANÉ AKCE
16. 1. 2010 - Hasičský ples – hraje skupina TANDEM – pořádá SDH

27. 2. 2010 - Dětský karneval s DJ Liborem Veselým - pořádá ČSŽ

27. 2. 2010 - Maškarní ples – hraje skupina FORTUNA – pořádá TJ SOKOL

Z činnosti spolků v Rozsochatci
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Připravované akce 

Římskokatolická farnost Čachotín se sídlem v 

České Bělé - Bohoslužby o Vánocích 

24. prosince 2009 
16.00 hod. Dolní Krupá
21.00 hod. Čachotín
24.00 hod. Česká Bělá

25. prosince 2009
8.00 hod. Česká Bělá
9.30 hod. Dolní Krupá
11.00 hod. Čachotín

26. prosince 2009
8.00 hod. Česká Bělá
9.30 hod. Dolní Krupá

27. prosince 2009
8.00 hod. Česká Bělá
9.30 hod. Dolní Krupá

11.00 hod. Čachotín
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Obecní úřad Rozsochatec

Své dotazy a náměty  do dalšího čísla občasníku 1/2010 můžete předávat v kanceláři obec-
ního úřadu, do schránky,  která je umístěna na budově obecního úřadu nebo e-mailem 

obec@rozsochatec.cz do 30. dubna  2010. 

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 2010.

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

Vážení občané,

přejeme  Vám příjemné prožití vánočních svátků a 
v novém roce mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

  zastupitelé ObceNÍHO ÚŘADU Rozsochatec


