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Obecní úřad Rozsochatec

Jubilanti

V období od 1.1. 2011 do 31. 3. 2011 se dožívají významného životního jubilea:

Zadinová Bohumila      
Opršal Jaroslav              
Kaiserová Eva               
Kaiser Miroslav              

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

Noví občánci v I. čtvrtletí 2011

Jeřábek František    Rozsochatec
Doležal Marek        Rozsochatec
Eisenvortová Amálie Rozsochatec
                                                                           

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

Jak budeme v roce 2011 platit

Svoz domovních odpadů   - sazba poplatku 300 Kč/osoba/rok. 
 
Osvobození :
• děti po celý příslušný kalendářní rok, 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

V místním poplatku za svoz domovních odpadů je zahrnut nejen  vývoz popelových nádob, ale také 
přistavení  kontejneru na velkoobjemový odpad a odpad ze zeleně. Z vybraných finančních prostřed-
ků je hrazeno i vyvážení kontejnerů za plasty, sklo a papír, které jsou přistaveny u obecního úřadu,  
u řadových rod. domků, u školy a v Jahodově. Nedílnou součástí je i 2x ročně mobilní sběr nebezpeč-
ného odpadu.

Místní poplatek ze psů – sazba poplatku 150,00 Kč/ 1 pes.

Splatnost poplatků – do 30. června 2011. Poplatek je možné uhradit hotově v kanceláři Obecního úřa-
du v Rozsochatci, nebo bezhotovostně na účet  obce. V případě bezhotovostní platby je třeba vyžádat 
si  např. e-mailem přidělení VS.
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Základní a mateřská škola

Zápis do základní školy

Pondělí 7. 2. 2011 bylo pro budoucí prvňáčky v Rozsochatci dnem, kdy se v doprovodu rodičů, přišli 
slavnostně zapsat do místní základní školy. Uvítala je a jejich znalosti si vyzkoušela paní ředitelka Len-
ka Mudrochová. 

Děti ukázaly, jak znají barvy, čísla, tvary, poznávaly zvířátka, přednesly básničku, nebo písničku, také 
malovaly a povídaly si s paní ředitelkou. Na památku si mohly vybrat dáreček, který pro ně vyrobili 
budoucí spolužáci. U zápisu obstálo a do školy bylo zapsáno šest nových žáčků, pět chlapců a jedna 
dívka. 

Škola pro ně není zcela neznámá. Už jako žáčci mateřské školy, se účastnili společných kul-
turních či sportovních aktivit. Budoucí prvňáčci se zde byli i minulý měsíc seznámit  
s průběhem vyučování, aby se nástupu do školy nebáli.
                                                                                                                                                                                                /Lenka Hyršová/

30.výročí otevření mateřské školy v Rozsochatci

Přesně v tento den před třiceti lety 16.2.1981 vkročili první žáčci do mateřské školy v Rozsochatci. 
Tomuto dni předcházelo několik let plánování a vyjednávání, kde by bylo vhodné místo pro toto za-
řízení. Nejprve měla stát mateřská škola proti základní škole, výhodou by bylo společné stravování 
a vytápění. Bohužel v té době nebylo povoleno stavět novostavby, proto se záměr mohl realizovat 
pouze jako adaptace starší budovy. 

K tomu účelu zakoupila obec, zastoupená panem starostou, již nefunkční mlýn, jeho činnost byla 
ukončena 15.10.1956 a od pana Henzla i zahradu, na které bylo zřízeno dětské hřiště. Odkup budovy 
i pozemku financoval tehdejší ONV. K získání budovy došlo 1.12.1976, již po novém roce 19.2.1977 
bylo zahájeno vyklízení objektu a na jaře 1978 byla zahájena stavba, hrubá stavba byla dokončena 
ještě téhož roku. Kolaudace mateřské školy se uskutečnila 19.12.1980, o celých osm měsíců dříve než 
se plánovalo. Pravidelný provoz byl tedy zahájen 16.2.1981. 

Provozovatelem mateřské školy bylo JZD, které zde později odebíralo i obědy a zajišťovalo dopra-
vu dětí z Jahodova a Čachotína dodávkovým autem. Kapacita byla 35 dětí. Nyní je provozovatelem 
obecní úřad a kapacita je 28 dětí. Zájem o mateřinku je veliký, dojíždí do ní i děti z okolních vesnic. 
Předškolní zařízení má společné ředitelství se základní školou v Rozsochatci. Do konce školního roku 
2009/2010 zde byla provozována i školní družina, která byla následně přesunuta do ZŠ. Stravování je 
společné pro MŠ i ZŠ.

Dne 16. 2. 2011, se vrámci oslav uskutečnil dětský karneval v mateřské škole, mezi rodiči dnešních 
žáčků byli i ti, co zde před třiceti lety byli prvními žáčky. Děti si připravily i malá vystoupení. Děvčátka 
pod vedením jedné maminky paní Szotkowské secvičila orientální tanečky a chlapci měli připravený 
mušketýrský tanec „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ Maminky též připravily občerstvení. Děti  
si hrály při tanci s balónky, prolézaly obruče, k tanci vyzvaly i rodiče. Na závěr ještě vystoupila opět 
paní Szotkowská s orientálním tancem.
 
Pokračováním oslav bylo i setkání bývalých zaměstnanců v pátek 18.2.2011, kdy si prohléli dnešní 
zmodernizované zařízení mateřské školy. Následovalo posezení v přísálí obecního domu.
                                                                                                                                                                     /Lenka Hyršová/
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Podzimní řemeslnický jarmark

Jarmarky v Rozsochatci si občané oblíbili, ale vždy byly součástí větší kulturní akce. Na poslední říjno-
vou sobotu připravily členky ZO ČSŽ odpoledne v sále Obecního domu podzimní jarmark. Tentokrát 
samostatně, bez doprovodného programu, přesto se vydařil.

Prodejci zde byli místní i přespolní s keramikou, šperky z různých materiálů od stříbra, chirurgické  
oceli, či v poslední době velmi oblíbené hmoty FIMO, též výrobky z látek jako tašky, polštářky.  
Zavoněli zde místní cukráři se zákusky, preclíky, koláči, ale i prodejci s bylinkami, kořením, kávou a čaji. 

Dále se zde daly koupit levné knihy, výrobky z proutí, ozdobné svíčky, kosmetika z Aloe Vera,  
i keramika Lenky Sedlákové z Jitkova, o kterou je zde vždy velký zájem a mnohé další drobnosti.  
Též děti přispěly svými výrobky, které vytvořily ve školní družině a nebo na schůzkách mladých hasičů.  
Návštěvníci přišly v hojném počtu a na závěr nákupů si mohli  posedět a popovídat u kávy a čaje.

                                                                                                                                                                                                /Lenka Hyršová/

Mýdlárna Rubens 

V sobotu 13. 11. 2010 uspořádal Český svaz žen v Rozsochatci v zasedací místnosti obecního úřadu 
od 14.00  prezentaci Mýdlárny Rubens a prodej jejich přírodních produktů. Jedná se o mýdla a oleje s 
léčebnými účinky, ale i vhodnými např. pro relaxaci a uvolnění. 

Nově nám paní Miloslava Hrachovcová představila šampony v tuhé podobě pro mastné i suché vlasy. 
Protože akce zde proběhla také v loňském roce, přišli si někteří návštěvníci pro již vyzkoušené výrob-
ky, ale byli zde i noví zákazníci. Výrobky jsou vkusně zabalené, proto se právě v předvánočním čase 
mnohé stávají i vhodnými vánočními dárečky pro blízké.

Koncert kapely Budvarka

V sobotu 13. 11. 2010 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Rozsochatci v sále Obecního domu kon-
cert kapely Budvarka. O poslech známých písniček měli zájem i lidé ze širokého okolí a všechna místa 
byla vyprodána. 

Díky výtěžkům z pestrých aktivit místních dobrovolných hasičů, byla tato akce pouze za symbolickou 
cenu 5O Kč/za jednu vstupenku a zbytek koncertu uhradil spolek SDH v Rozsochatci. Návštěvníci  
odcházeli spokojeni a plni pěkných dojmů.
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Předvánoční hodování
Jak se již stalo zvykem, adventní čas v Rozsochatci zahajují občané společně. Letošní akci s názvem 
„Předvánoční hodování“ připravily členky ČSŽ a obecní úřad na sobotu 27. 11. 2010 od 14.00 v sále 
obecního domu. Jak již napovídá název programu, hlavní částí byla kulinářská soutěž, tentokrát  
v pečení z tvarohu a sýru ve slané i sladké podobě. Výrobky hodnotila komise složená ze zastupitelů 
obce, ale i návštěvníci měli možnost vybrat jednoho výherce ceny diváků. Kulturní program zahájili 
vystoupením žáci místní ZŠ, pod vedením paní učitelky J. Krédlové, scénkou s vánočním zastavením 
u jesliček. Následovala ukázka místního tanečního kroužku dětí ze ZŠ, které vystupují pod názvem 
„Berušky“. 

Potom vyhlásil starosta obce vítěze fotografické soutěže „Rozsochatec ve fotografii 2010“. Hodnotící 
komisi opět tvořili zastupitelé obce společně se zástupci fotografického studia PIXEL z Chotěboře.  
V kategorii do patnácti let se na 1. místě umístili dva soutěžící Jakub Fendrych a Tereza Pešoutová.  
V kategorii nad patnáct let bylo soutěžících více. Zde byli vybráni tito výherci, první Marie Dundáčko-
vá, druhý Jan Vomlel a třetí Eva Jelenová st.. Všechny soutěžní fotografie byly vystaveny na adventní 
akci.

Po předání cen pokračoval program divadelním představením nejen pro děti. „Pohádka o cukrářce 
Barborce“, v podání Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, se všem líbila. Děti se též přidaly k nácviku 
společného tanečku a zazpívaly koledy s kašpárkem. Následovalo vyhodnocení kulinářské soutěže. 
Byly uděleny opět tři ceny jako první se umístila Gabriela Fendrychová, druhá Marie Zadinová st.  
a třetí Jitka Nováková. Cenu diváků získala Helena Pešoutová. Výherci dostali svícny a svíčky, ostatní 
soutěžící však také neodešli s prázdnou, dostali voňavé svíčky a od sponzora balení sýrů.

Během odpoledne byla pro diváky připravena i výstava vánočních dekorací a děti si odnášely vlast-
noručně vyrobené dekorace z tvořivé dílny. Všichni návštěvníci ochutnali nejen soutěžní vzorky,  
ale i další občerstvení, včetně vánočního punče paní Dany Šrámkové. Předvánoční hodování bylo 
ukončeno v podvečer slavnostním rozsvícením vánočního stromu u budovy mateřské školky.  
Zde si spolu s žáky místní ZŠ, pod vedením paní ředitelky Lenky Mudrochové, zazpívali několik koled. 

                                                                                                                                                                    /Lenka Hyršová/

Vítání občánků
První adventní neděle nemusí být spojená jen s vánočními tradicemi. V Rozsochatci se tento den stal 
slavnostním díky vítání nových občánků narozených v roce 2010. V letošním roce se zde narodili čtyři 
noví občánci. Slavnostního přivítání se zúčastnili se svými nejbližšími dva Kateřina Křivská a Daniel 
Polanský. První letošní občánek Lukáš Mutl se s rodiči z obce odstěhoval a Ester Kubátovou navštívili 
zástupci obce přímo v rodině. 

Vítání občánků se konalo 28. 11. 2010 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. Průvodního slova 
se ujala paní Miluše Dobrovolná, která po úvodní řeči miminka i rodiče představila starostovi obce 
panu Václavu Havelkovi a předala mu slovo. Občánky přivítaly i děti z místní ZŠ několika písnička-
mi, hudební doprovod jim zajistila paní ředitelka Lenka Mudrochová. Potom předaly děti maminkám  
kytičky a miminkům dárečky od obce. Následoval podpis rodičů do pamětní knihy a focení u kolébky. 
Každá rodina dostane ze slavnosti i CD s fotografiemi.

                                                                                                                                                                                                /Lenka Hyršová/

Z činnosti spolků v Rozsochatci
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Tříkrálová sbírka

Když u Vás zazvonili tři králové otevřeli jste jim nejen své dveře, ale i svá srdce.
V obcích Rozsochatec a Čachotín se vybralo  24 452 Kč.

„My tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujeme Vám, štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám 
přišli zdaleka“

Děkujeme koledníkům i štědrým dárcům.

Dovádění masek v Rozsochatci

Na závěr jarních prázdnin v sobotu 26. 2. 2011 připravily členky ZO ČSŽ pro děti tradiční „Dětský kar-
neval“. Odpolednem naplněným tancem a soutěžemi, provázel oblíbený DJ Libor Veselý. Jako vždy 
dokázal do programu zapojit všechny věkové kategorie. Mimo hlavního programu byla připravena 
bohatá tombola, prodej domácího cukroví, které napekli místní pekařky a pekaři. Každé dítě, které na 
karneval přišlo, dostalo pitíčko a sušenku zdarma a odměny byly přichystané spravedlivě i pro všech-
ny masky, protože každá maska byla ta „nejhezčí“. Vstupné bylo dobrovolné.

Sešlo se sice méně dětí, nežli v jiných letech, protože se projevila velká nemocnost v regionu. Ale přes-
to všichni, kdo zde byli, si dnešní rej masek užili. Za vydařenou akci patří i velký dík všem sponzorům, 
kteří členkám ZO ČSŽ s organizací dětského karnevalu pomohli. Dospělí se mohou v maskách přijít 
pobavit na Maškarní ples, který pořádá TJ Sokol Rozsochatec 12. 3. 2011 opět v sále obecního domu, 
hrát jim k tomu bude kapela Fortuna.
                                                                                                                                                                    /Lenka Hyršová/

Nejznámější Čech-Jan Nepomucký

V sobotu v podvečer 12. března 2011 se ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Rozsochatci 
uskutečnilo promítání filmu režiséra Otakára Maria Schmidta „Nejznámější Čech - Jan Nepomucký“. Po 
hodinové videoprojekci následovala beseda o postavě sv. Jana Nepomuckého s Mgr. Petrem Hájkem. 
Obecním zastupitelům obce Rozsochatec se podařilo v roce 2010 získat grant z programu ČSOB a 
Poštovní spořitelny pro podporu regionů, vyhlášený nadací VIA a ČSOB a.s. 

Tento grant bude použit na opravu poškozené sochy patrona vod, který stával do letní vichřice v 
roce 2008 na hrázi „Zámeckého“ rybníku v Rozsochatci, uhradí 49.250,- Kč, což je polovina nákladů na 
opravu. Grant je doplněn i některými, doprovodnými akcemi. Jednou z nich bylo i dnešní promítání 
filmu s následnou besedou. Dále byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti na téma „Jan Nepomucký - 
patron při přírodních pohromách a povodních“, děti se na svých obrázcích mohou inspirovat dnešním 
filmem, ale i tématy vztahujícími se k tradičním umístěním soch sv. J. Nepomuckého na mostech, bře-
zích vod, u mlýnů. Svoje práce mohou odevzdat soutěžící nejpozději do 30. dubna 2011 v kanceláři 
OÚ v Rozsochatci. 

Vyhlášení výsledků a výstava prací proběhne při Poutní slavnosti 14. května 2011, kdy bude opravená 
socha opět umístěna na své místo na hrázi rybníka a bude slavnostně vysvěcena. První tři výherci zís-
kají stavebnice LEGO. Tato slavnost bude vyvrcholením celého programu.
                                                                                                                                                                    /Lenka Hyršová/ 
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Tvořivé ženy v Rozsochatci
V pátek 25. března 2011 v podvečer si připravily ženy v Rozsochatci již druhý kurz pletení z pedigu, 
pod vedením lektorky paní Jitky Rosické. Některé účastnice se učily plést z pedigu poprvé a zbývající 
rozvíjely znalosti z prvního kurzu. Tentokrát si vybraly ženy výrobu podnosu na kávu a nebo různých 
košíčků. Začátečnice i pokročilé účastnice vyrobily pěkné výrobky a dohodly se na dalším zdokonalo-
vání opět s paní Rosickou na podzim tohoto roku.

Členky svazu žen si také uspořádaly dodatečné posezení ke Svátku žen v sobotu 26. března 2011 opět 
v přísálí obecního domu. Večeři připravil hostinský pan Aleš Dobrovolný. Předsedkyně Lenka Hyršová 
členkám vyřídila poděkování za pestrou činnost z Okresní rady žen v Havlíčkově Brodě a společně při-
pravily plán akcí, které se budou konat v dalších měsících. K nahlédnutí donesla paní Jitka Nováková  
i kroniku ZO ČSŽ v Rozsochatci s fotografiemi z akcí. Pak následovala volná zábava.

                                                                                                                                                                    /Lenka Hyršová/

Vítání jara v Rozsochatci
V pondělí 28. března 2011 si mohli v Rozsochatci všichni zanotovat „Smrt neseme ze vsi...“ spolu s žáky 
mateřské a základní školy, kteří vynášeli zimu ze vsi a vítali zde jaro. Nejstarší žáci nesli v čele průvodu 
vlastnoručně vyrobenou „Morenu“ od základní školy přes obec k Břevnickému potoku, kde jí spálili  
a popel poslali po vodě. Během celé akce zněly písničky, v nichž se loučí se zimou a oslavuje jaro.  
Děti zpěv doprovázely i hraním na drobné hudební nástroje.

                                                                                                                                                                    /Lenka Hyršová/

Čistá Vysočina
Naše obec se jako každoročně zapojila  do 3. ročníku projektu Čistá Vysočina, který je vyhlášen  
Krajským úřadem kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý kraj Vysočina ve dnech 8 -15. dubna 2011.

Do 2. ročníku se zapojilo 14 534 registrovaných účastníků, kteří sesbírali 60 tun odpadků. V rámci akce 
Čistá Vysočina bylo vedeno v evidenci 215 oficiálních úklidů, z toho denně 20 až 30 akcí s podporou 
veřejnosti, škol a neziskových organizací.

V naší obci má pravidelný jarní úklid již letitou tradici a proto prosíme všechny občany o pomoc.  
Brigádníci  především děti a ženy budou uklízet v pátek 8.4 a 15.4. 2011. Obec obdrží úklidové pytle 
na sběr odpadků. V rámci akce je však potřeba i uhrabat uschlou trávu a vyklidit některé nehezké 
kouty naší obce. Děkujeme všem pečlivým občanům, kteří uhrabou a zametou okolí svých domů  
a tím přispějí ke zkrášlení obce.

Stavění a kácení máje
Tradiční stavění máje proběhne v neděli 1. května 2011. Průvod půjde od základní školy a končit bude 
na fotbalovém hřišti. Abychom  mohli zvolit trasu prosíme děvčata, která se zapojí, aby se přihlásila 
v kanceláři obecního úřadu do 15. dubna 2011.  Zároveň se domluvíme na ozdobení májky a věnce, 
vítány jsou všechny nápady.

Máj pokácíme v sobotu 14. května 2011 v odpoledních hodinách, doprovodný program  je připra-
ven na fotbalovém hřišti.V případě nepříznivého počasí budou obě akce přesunuty do sálu obecního 
domu. Vítány jsou i všechny podněty a připomínky spoluobčanů k sestavení scénáře pro herce.

Z činnosti spolků v Rozsochatci
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Připravované akce

16. dubna - Country bál - hraje skupina Wobčas

30. dubna - Pálení čarodějnic

1.  kv ětna - Stavění máje

14. května - Poutní slavnost- slavnostní mše, vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého

14. května - Kácení máje

22. května - Návštěva DKO v Jihlavě - opereta Vídeňská krev - objednávky vstupenek  
                        v kanceláři Obecního úřadu v Rozsochatci od 11. 4. 2011 do 30. 4. 2011

19. června - Dětský den - odpoledne pro děti na fotbalovém hřišti

25. června - Žákovský turnaj v kopané

10. září -  Soutěž v požárním útoku ,,O pohár starosty obce,,

Bližší informace o pořádaných akcích budou upřesněny na plakátech.



Své dotazy a náměty  do dalšího čísla občasníku 2/2011 můžete předávat v kanceláři 
obecního úřadu, do schránky,  která je umístěna na budově obecního úřadu 

nebo e-mailem obec@rozsochatec.cz. 

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 2011.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.

Náš časopis bude distribuován zdarma do všech poštovních schránek v obci.


