
 Rozsochatecký
obcasník 1/2010ˇ



2

Obecní úřad Rozsochatec

Jubilanti

V období od 01.01. 2010 do 31. 3. 2010 se dožívají významného životního jubilea:

Dundáčková Blažena                            
Dundáček Jiří         
Fousek Jaroslav                                           
                                            

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

Rozsochatec 
Rozsochatec 
Rozsochatec 
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Obecní úřad Rozsochatec

Jak budeme v roce 2010 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 ka-
lendářní 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 pozem-
kových 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 2010.

Stavění a kácení máje

již stalo v naší obci tradicí a proto se jistě všichni sejdeme v sobotu 1. května 2010               
u základní školy, odkud vyjde průvod. Prosíme děvčata, která se zapojí, aby se přihlásila    
v kanceláři obecního úřadu do 23. 4. 2010. 

Společné zdobení májky proběhne v pátek 30. 4. 2010 navečer.
Máj pokácíme v sobotu 22. května  2010. Jako v uplynulých letech je připraven doprovodný 
program. 

Soutěž Vesnice roku 2010

Zastupitelé obce rozhodli, že se opět přihlásíme do soutěže  „Vesnice roku“. Těší nás, že se 
hodně občanů zapojuje do různých aktivit, a proto si myslíme, že by bylo dobré se trochu 
pochlubit. Čeká nás hodně práce, ať již hovoříme o prezentaci, písemné i ústní, ale přede-
vším při výzdobě a úklidu obce. 

Obracíme se na všechny občany a prosíme o rady, jak naši obec vylepšit, zkrášlit. Přivítáme 
všechny dobré nápady a šikovné ruce. Podstatou soutěže je i výzdoba a úklid domků a okolí 
a za to patří dík všem, kteří s láskou a péči věnují pozornost svým domům, zahrádkám         
i přilehlým prostorům.¨¨

Akce čistá Vysočina

Stejně jako v minulém roce se naše obec přihlásila do ,,Akce čistá Vysočina“, kterou vyhlá-
sil Kraj Vysočina. Akce probíhá od 16. do 22. dubna. Do této akce se v naší obci již tradičně 
zapojují mladí hasiči a členky českého svazu žen. 

V letošním roce se přidají i žáci základní školy. Základní škola půjde uklízet v pátek 16. a 
mladí hasiči a ženy v pondělí 19. dubna. K této akci zveme i další občany naší obce.
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Základní a mateřská škola Rozsochatec

Předvánoční zastavení

 První polovina měsíce prosince byla pro žáky z mateřské a základní školy v Rozsochatci 
ve znamení vánočních příprav. Zahájeny byly 4.12. v základní škole vánoční dílnou, kdy 
vánoce a zvyky s nimi spojené žákům přiblížil v poutavém vyprávění pan Petr Hájek.                   
O týden později si v mateřské škole děti procvičovaly pečení vánočního cukroví, následo-
valo vyrábění svícínků s maminkami v pondělí 14.12. 

Ve stejný den odpoledne se již mohly děti radovat z dárečků, které nalezly pod „školko-
vým“ stromečkem. Předvánoční čas v rozsochateckých školách byl ukončen v pátek 18.12. 
dopoledne besídkou pro rodiče, příbuzné, kamarády z mateřské školy i zástupce obce. 
Nejprve žáci předvedli své znalosti v anglickém jazyce: sehráli pohádku „O veliké řepě“, 
předvedli konverzaci i zazpívali. 

Po ukázce anglického jazyka následovaly písničky a koledy, při nichž žáky doprovázela na 
klavír paní ředitelka Lenka Mudrochová. U některých písní se připojili i žáci hrou na drobné 
hudební nástroje. Po vystoupení se hosté i účinkující přesunuli do druhé slavnostně vyzdo-
bené třídy. Na všechny zde čekalo občerstvení připravené dětmi a nechyběl ani stromeček 
pod nímž žáci nalezli dárečky od svých kamarádů, i na paní učitelky čekala malá překva-
pení. Paní ředitelka pronesla slavnostní přípitek a popřála všem přítomným krásné svátky 
a nový rok a s dětmi i kolegyněmi si přiťukla „rychlými špunty“. 

Školákům nadělil Ježíšek v letošním roce i nové počítače pro výuku a pro zábavu vybavení 
na florbal. Ze všech dárků i dárečků měly děti radost, též pro rodiče to bylo příjemné před-
vánoční zastavení.
                                                                                                         /Lenka Hyršová/

Výuka angličtiny trochu jinak a beseda 
s americkými studenty

Stejně jako v předešlých dvou letech, i letos v lednu proběhly na havlíčkobrodsku „Dny 
anglického jazyka“ na základních školách. Kazatel Sboru církve bratrské v Horní Krupé 
Roman Neumann, již po třetí pozval na týdenní pobyt v našem regionu studenty z Taylo-
rovy univerzity v USA. Studenti procházeli přísným výběrem a ani pak neměli pobyt jistý, 
museli si ještě najít sponzora, který jejich cestu financoval. Až potom mohli přijet do Čes-
ké republiky, kde v rámci studijní praxe navštívili základní školy v Dolní Krupé, Skuhrově                   
a Rozsochatci.
 
Ve školách se formou hry zapojili do vyučování a školáci si netradičně mohli ověřit své zna-
losti anglického jazyka a doplnit si vědomosti o životě v USA. Američtí studenti se stejnou 
formou dovídali zajímavosti o životě u nás. Studenti i žáci mohli vzájemně porovnávat od-
lišnosti ve stylu výuky i ve způsobu života v obou zemích. Toto zpestření je velmi oblíbené 
a úspěch měl i letní tábor s výukou angličtiny, který proběhl v základní škole v Rozsochatci 
v červenci 2009. I tohoto tábora se účastnili vybraní američtí studenti a školáci převážně 
z Rozsochatce. Občané i děti nevynechali ani besedy s mladými američany, o které byl            
v obou letech v Rozsochatci velký zájem.

Letošní besedu uspořádala 23.1.2010 Církev bratrská v Horní Krupé ve spolupráci se ZO 
ČSŽ a OÚ v Rozsochatci v sále obecního domu. Zaměřena byla především na mládež, ale 
o životě mladých lidí v USA si rádi poslechli i starší občané. Studenti si připravili prezentaci 
z různých oblastí běžného života. Po této úvodní části proběhlo předání drobných dárků, 
připomínajících studentům pobyt v Rozsochatci fotografiemi, pohledy, brožůrkami o obci a 
okolí až po DVD nahrávku z dění v obci a dodržování zvyků přeložené do anglického jazyka. 
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Základní a mateřská škola Rozsochatec

Při besedě byl zajištěn překlad do českého jazyka, proto mohli živě debatovat také ti, kteří 
se anglicky sami nedomluví. Účastnice předvánoční soutěže v pečení s jablky, „Jablkobra-
ní“, upekly podle vítězných receptů několik dobrot a podávalo se i další občerstvení. Všichni 
se těšíme na další setkání za rok, kdy nás přijedou navštívit opět noví studenti a i v létě    
na dětský tábor, který bude v tomto roce věnován tématu pohádkové Narnie.
                                                                                                      
                                                                                                         /Lenka Hyršová/

Zápis prvňáčků do ZŠ v Rozsochatci

Do základní školy v Rozsochatci se přišlo 1.2.2010 zapsat 8 nových žáčků:
Jakub Eisenvort, Jakub Jeřábek, Alois Piskač, Josef Eisenvort, Simona Pešoutová, Adéla 
Rejzková, Dominik Hepner a Lucie Rosičková. 

Někteří se těšili, jiní měli trochu obavy z povinností, které jim nastanou. Ovšem úplně 
neznámé prostředí to pro žádného z nich nebylo. V Rozsochatci předškoláčky připravují         
na vstup do školy postupně. Mateřská škola navštěvuje tu základní poměrně často při růz-
ných besídkách, nebo kulturních akcích jako je Škola plná strašidel, divadelní představení, 
ukázka výcviku dravců, i mnoho dalších zážitků prožívají společně. 

Budoucí školáci navštívili tedy několikrát školu základní ještě před jejich zápisem. Účelem 
bylo ukázat jim, jak probíhá ve škole výuka, aby se nebáli neznámého a mohli si představit, 
co je bude čekat od začátku školního roku. 
                                                                                                         /Lenka Hyršová/

Úspěch tanečního kroužku ze základní školy

V ZŠ v Rozsochatci máme šikovné děti. Dne 26.3.2010 se děti z tanečního kroužku zúčast-
nily soutěže ve Žďáře nad Sázavou. BERUŠKY vytancovaly krásné 4.místo. 

Byla to jejich první taneční soutěž. Velký dík patří Radce Řezníčkové, která s dětmi pracuje. 
Děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
                                                                                                                     /rodiče/

Zápis prvňáčků do ZŠ v Rozsochatci
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Z činnosti spolků v Rozsochatci 

Beseda nad obecní kronikou

V sobotu 6.2.2010 uspořádala místní knihovna v Rozsochatci besedu nad obecní kronikou    
s kronikářkou obce Lenkou Hyršovou, která si připravila povídání o historii pamětní knihy a 
o popisných číslech Rozsochatce. 

Zájemci si mohli prohlédnout fotografické přílohy věnované popisným číslům a k nahléd-
nutí byly i tři díly obecní kroniky. Protože návštěvníků nebylo mnoho, sesedli se kolem 
kronikářky a též přidávali své vzpomínky. 

Čas vyměřený pro besedu uběhl velmi rychle a zúčastnění by se rádi sešli i nad některým 
dalším tématem z minulosti jejich obce. Atmosféru besedy zachytily na fotografiích 
T. Hyršová a T.Pešoutová.

Slavnost masek v Rozsochatci

Poslední únorový víkend byl v Rozsochatci ve znamení dovádění masek. Nejprve odpoledne 
pořádala místní ZO ČSŽ dětský karneval. Sešlo se téměř 100 dětí doprovázených blízkými, 
každé dostalo pitíčko a sušenku zdarma, ocenění čekalo i na všechny masky. Soutěže a 
hudbu pro děti vybíral DJ Libor Veselý, který je u místních dětí velmi oblíbený. Členky ZO 
ČSŽ přichystaly občerstvení, prodej balíčků s cukrovím a bohatou tombolu. Vstupné bylo 
dobrovolné a děti si odpoledne pěkně užily.

Pro dospělé připravil místní spolek TJ Sokol taneční zábavu na večer, kdy se konal maškar-
ní ples. I zde se sešlo hodně pestrých masek a byla přichystaná jak bohatá tombola, tak 
občerstvení. Veselé dovádění masek provázela hudební skupina Fortuna. Pořadatelé též 
vyhodnotili nejlepší masky, kterými byly: kovbojové, účastníci cvičení CO, klauni, dědek     
s pytlem obilí a úplně nejlepší maskou byly dvě květiny.

Účast na plese byla hojná a i večer se vydařil. ZO ČSŽ i TJ Sokol za vydařené akce děkují 
i všem sponzorům, kteří k jejich uskutečnění vydatně přispěli, především těm, kteří si ne-
přáli být jmenováni.
                                                                                                                /L.Hyršová/

Beseda o Indii

Na páteční večer 5.3.2010 si připravil pan Jaroslav Hrdina z Jahodova poutavou besedu       
o své cestě po Indii. Besedu zahájil pozdravem v hindštině, oblečen stylově v indickém 
svatebním oděvu a na hlavě měl čepici z Bangladéše. 

Rodina pana Hrdiny měla možnost zúčastnit se v loňském roce svatby v Indii. Při té příleži-
tosti podnikli i poznávací cestu touto zemí, zemí pohostinnou, ale velmi chudou. Sraz celé 
výpravy byl v New Delhi a pak již putovali na různá místa, podívali se do Himalájí, do Agry, 
byli u posvátné řeky Gangy, až dojeli do Karaikkudi, kde se konala již zmiňovaná svat-
ba. K dopravě použili různorodé dopravní prostředky. Výroba je zde převážně primitivní,                
o to více zaslouží pozornost. Viděli ruční tkaní koberců, péči o čajové plantáže, tkaní látek                 
na tradiční sárí a mnohé další. 

Kulturní zvyky jsou zde odlišné, některé si vyzkoušeli a z náročné cesty si dovezli domů 
nepřeberné množství dojmů. Pan Hrdina vše zpracoval do videoprojekce, kterou doplnil 
humorným vyprávěním, aby se o své nevšední zážitky mohl podělit i se svými spoluobčany. 
Závěrečný potlesk byl zasloužený.
                                                                                                         /Lenka Hyršová/
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Posezení k MDŽ

Členky ZO ČSŽ v Rozsochatci vyjely v sobotu 6.3.2010 na malé posezení ke svátku žen     
do Havlíčkova Brodu do restaurace  U Kroupů. Za Krajské středisko ČSŽ je zde přivítala 
jeho vedoucí paní M.Bohuslavová. Pro ženy připravila malé překvapení, s paní V. Zelen-
kovou zajistily vystoupení dětí Elišky a Michala Rázlových, kteří recitovali dlouhou báseň 
popisující Havlíčkův Brod a sklidili velký potlesk.

Od členek ČSŽ dostaly sladkou pozornost za pěkný přednes a pak ještě děti předaly kytičku 
předsedkyni ZO ČSŽ v Rozsochatci. Následoval večer plný povídání u dobrého jídla a pití.

/Lenka Hyršová/

Vynášení zimy

Jak je již v Rozsochatci zvykem, i v letošním roce nezapomněli přivolat jaro, ve čtvrtek 
25.3.2010 zde vynášeli zimu. Ve 14.00 vyšly školní a školkové děti, doprovázené občany, 
v průvodu od budovy mateřské školy a společně při zpěvu jarních písní vyprovázeli symbo-
lickou postavu zimy za obec k potoku. 

Zde ji odstrojili a spálili, pak popel poslali po potoce. Velikonoční náladu dotvářely i některé 
děti, které si na dnešní den vzaly s sebou i hrkačky a klapačky. Krojovaná děvčata převza-
la létéčko a všichni se vypravili opět za zpěvu k budově obecního domu, zde ho odevzdali 
zastupitelce obce paní M.Zadinové. Ta je odměnila koláčky. 

Paní Zadinová pak názorně předvedla v přísálí obecního domu výrobu velikonoční dekora-
ce. Všichni zúčastnění si mohli zkusit vyrobit některé z vystavených zvířátek ze sena. Děti 
i rodiče se s zájmem zapojili do práce. Bylo to velmi příjemné jarní odpoledne připravené 
místní základní školou, mateřskou školou a obecním zastupitelstvem.

/Lenka Hyršová/
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Setkání se ženami

V sobotu 27. 3. 2010 přichystali zastupitelé obce Rozsochatec poděkování ženám za jejich 
pomoc při pořádání obecních akcí v roce 2009. Setkání se ženami se konalo již po třetí, 
vždy začátkem jara. 

Odpoledne bylo zahájeno besedou o kosmetice Regina, kterou zde předvedla obchodní zá-
stupkyně firmy Detecha se sídlem v Novém Městě nad Metují paní M. Vaníčková s kolegyní. 
S hudebním vystoupením přijely žákyně paní Laštovičkové z Lidové školy umění z Havlíč-
kova Brodu, které zahrály ženám na akordeony několik písní. 

Během odpoledne se ženy mohly radit o používání kosmetiky, některou si i na místě zakou-
pit a nebo vyzkoušet profesionální líčení. Po celou dobu zajišťovali obsluhu s občerstvením 
místní zastupitelé.

/Lenka Hyršová/

Konec II. Světové války v Rozsochatci

U příležitosti 65.výročí ukončení II. světové války uspořádají Veterán klub Úsobí a Klub 
přátel železnic rekonstrukci událostí, které jsou zaneseny v naší kronice. Akce proběhne     
v sobotu 15.5. 2010 od 15.00 hod na rozsochateckém nádraží.

Scénář:

1. fáze: Ve stanici Rozsochatec stojí již několik dní odstavený německý vojenský staveb-
ní vlak s odzbrojenými vojáky Wehrmachtu. V obci se vytvoří revoluční výbor, v rozhlase        
se mluví o kapitulaci německé armády, všude se vyvěšují československé prapory. 
Za této situace, se velitel německého stavebního vlaku rozhoduje kapitulovat a odevzdat 
zbraně četnickému strážmistrovi. Ten ale odmítá zbraně převzít s tím, že nemá žádné in-
strukce.

2. fáze: Mezi tím se němci opět zmocní rozhlasu  v  Praze a v zemi zavládá zmatek a ne-
jistota. Po převzetí rozhlasu opět Pražany, se místní občané  rozhodují odzbrojit posádku 
německého vlaku v Rozsochatci. Jeden z občanů jede pro posily a pro zbraně, které v Dolní 
Krupé získali odzbrojením němců. Přibližně dvacet ozbrojených mužů s kulometem a jiný-
mi zbraněmi, jde z kopce nad nádražím k německému  vlaku a žádají velitele německého 
vlaku o kapitulaci. Ten už ale není ochotný zbraně vydat. Nastává těžká přestřelka mezi 
domobranou a posádkou vlaku. Při ní je zabit velitel německého vlaku a několik vojáku      
je zraněno.

3. fáze: Od Chotěboře přijíždí německá jednotka z Wehrmachtu, v obci nastává zděšení.   
Po divoké honičce a přestřelce se domobrana rozuteče po vesnici. Někteří z ozbrojených 
mužů jsou zajati, naloženi a odvezeni do Chotěboře. 
Konec ukázky.
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Připravované akce

Připravované akce

24. dubna Taneční zábava 
hraje skupina S.D.A. v sále obecního domu – pořádá  TJ Sokol Rozsochatec 

30. dubna Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti
Od 17.00 hod pořádají mladí hasiči pro děti i dospělé zábavné soutěže. Soutěžit se bude 
i o ,, nejkrásnější,, čarodějnici. Bude zajištěno i občerstvení. Všechny spoluobčany zve 
pořádající organizace Sboru dobrovolných hasičů v Rozsochatci.

1. května Stavění máje
stejně jako v minulých letech projde obcí průvod chlapců od základní školy na fotbalové 
hřiště s jednotlivými zastávkami u domů děvčat. Po postavení májky je připraven dopro-
vodný program. Pořádá obecní úřad se spolky působícími v obci.                                                        

15. května Poutní slavnost
poutní bohoslužba se uskuteční od 10.00 hod.

15. května Konec II. světové války v Rozsochatci
od 15.00 hod na nádraží v Rozsochatci. Rekonstrukci událostí před 65 lety provede Vete-
ran klub Úsobí a Klub přátel železnic.

22. května Kácení máje
na fotbalovém hřišti – pořádá obecní úřad se spolky působícími v obci

18. června Akce pro základní školu
pořádá ZŠ a Sbor dobrovolných hasičů. Na fotbalovém hřišti seskočí parašutisté a přista-
ne vrtulník (bude ovšem záležet na počasí).

26. června Fotbalový turnaj dětí
pořádá TJ Sokol Rozsochatec

27. června Dětský den na fotbalovém hřišti
pořádají spolky působící v obci. Různé hry pro děti doplní přehlídka hasičských vozidel, 
motorek a seskok parašutistů. Občerstvení bude zajištěno.

Bližší informace k plánovaným akcím najdete na plakátech. 
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Obecní úřad Rozsochatec

Své dotazy a náměty  do dalšího čísla občasníku 2/2010 můžete předávat v kanceláři obec-
ního úřadu, do schránky,  která je umístěna na budově obecního úřadu nebo e-mailem 

obec@rozsochatec.cz do 30. července  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.


