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Jubilanti

Tříkrálová sbírka 2013

V období od 01.09. 2012 do 31.12.2012 se dožívají významného životního jubilea:

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2013 se v celostátním měřítku uskuteční již potřinácté. Výtěžek sbírky je určen
především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Vacek Miroslav
Fousková Marie
Pacasová Hana
Trnka Jiří
Šemík Jiří

Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec

Prosíme občany,jak dospělé, tak i děti, kteří by měli zájem se zapojit, aby s přihlásili u paní Marie
Zadinové. Koledníci v naší obci budou obcházet ve dnech 04. 01. 2013 - 06. 01. 2013.

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

Obec Rozsochatec
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Noví občánci v II. pololetí 2012
Jeřábková Anna
Janovská Leontina
Vondráčková Eva

Částečný výtah z OZV 1/2012 platné od 01. 01. 2013

Zastupitelstvo Obce Rozsochatec se na svém zasedání dne 28.11.2012, usnesením č. 05/2012/05 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec

Čl. 2
Poplatník

Srdečně blahopřejeme a přejeme rodičům, aby jim jejich děťátko přineslo hodně lásky,
pohody, smíchu a něhy.
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.

(2)

2

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
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Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

Občané obce Kč 340,00/ osoba/rok – odčítají se osvobození

Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena:
a) z částky 160,- Kč za kalendářní rok a
b)

(2)

Shrnutí:

Chataři Kč 500,00/chata/rok

z částky 340,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů
obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Počet osob s trvalým pobytem k 1.1.2012

191 005.Kč
522

Počet nemovitostí určených k individuální rekreaci
Skutečné náklady na osobu

36

Změna svozu TDO v období vánočních svátků
Svoz komunálních odpadů v obci v období vánočních svátků - svoz místo v pondělí 24. 12. 2012 provede firma ODAS v sobotu 22. 12. 2012. Děkujeme za pochopení.

191005 : 558 = 342,-Kč

Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 340 Kč.
V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(2)

Celé znění vyhlášky je zveřejněno na úřední desce obecního úřadu.

Skutečné náklady za rok 2011na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: a byly rozúčtovány takto:
Skutečné náklady za rok 2011					

(1)

Splatnost poplatku do 30.06 příslušného kalendářního roku.

Od poplatku se osvobozují:

Základní a mateřská škola Rozsochatec
Vážení občané,
ani se nechce věřit, že od slavnostního zahájení školního roku uplynuly téměř čtyři měsíce.
Když se ohlédnu zpět, myslím si, že jsme tento čas nepromarnili. Kromě toho, že jsme se poctivě učili,
jsme si také ve škole užili spoustu zábavy a legrace - například při vymýšlení scénáře a při výrobě masek
a výzdoby na Den plný strašidel.
Zajímavá byla i zkušenost z vystoupení pro seniory z nejbližších obcí. Přestože většina dětí vystupovala před tak velkým množstvím lidí poprvé, vše zvládly velmi dobře. Hezké bylo i vystoupení dětí při
vítání nového občánka obce.

a)

Děti po celý příslušný kalendářní rok, ve kterém se narodily

Společně s mateřskou školou jsme zhlédli několik hudebních a jedno divadelní představení. Žáci ve
škole absolvovali kurz dopravní výchovy.

b)

U rodin se 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 po celý příslušný kalendářní rok,
ve kterém tohoto věku dosáhly

Školu i školku navštívil Mikuláš s čerty. Zřejmě jsou všechny děti v obci hodné, protože nikoho do
pekla čerti neodnesli. I když úplně bez slziček se tato návštěva neobešla.

c)

fyzické osoby podle čl. 2 odst. 1 s pobytem nebo vlastnictvím nemovitostí na poz. parcelách:
č. parc. 45/2, 45/3,45/4 v k.ú. Rozsochatec

d)

fyzické osoby pobytem uvedené v čl. 2 odst. 1 písm a), které v příslušném kalendářním roce
dosáhly věku 75 let a osoby starší 75 ti let.

Úleva se poskytuje:
a)

Fyzickým osobám s pobytem podle čl. 2 odst. 1 písm. a) ve výši 160 Kč.
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V letošním roce žáky ZŠ ještě čeká program ,,Ochutnejte vánočního kubu“ v ekologickém centru v
Horní Krupé a poslední den školy strávíme v pohodové vánoční atmosféře – nejdříve k nám do školy přijede p. Neumann s pořadem o Vánocích, pak budeme zpívat koledy, mlsat cukroví, vyprávět si pohádky
a samozřejmě rozbalovat drobné dárečky pod stromečkem.
V lednu se těšíme na návštěvu budoucích prvňáčků ve škole a hned poté - 18. 1. - na jejich oficiální
zápis do školy.
V zimě máme ještě naplánované besedy v knihovně v Havlíčkově Brodě, opět návštěvu ekologického
centra v Krupé a na konci března Noc s Andersenem – přespání ve škole spojené s čtením dětských knih.
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Rádi bychom také ve škole začali s tradicí cestovatelských besed.
Ve škole se nevzdělávaly jenom děti, ale i všichni zaměstnanci školy. Absolvovali jsme školení bezpečnosti práce, požární ochrany, kuchařky navíc hygienické minimum a učitelé zdravotnický kurz, kurz
anglického jazyka, kurz rukodělný a logopedický.
Ve škole i školce došlo k řadě úprav uvnitř budov. Např. školáčci v mateřince mají od září k dispozici
nadstandardně vybavené hygienické zařízení, ve škole bylo v tělocvičně upraveno osvětlení.
Díky sponzorům jsme mohli zakoupit interaktivní dataprojektor i do druhé třídy ve škole, dovybavit
kabinet se školními pomůckami chybějícím nábytkem, do tělocvičny byly zakoupeny míče a švihadla a
školní družina doplnila pomůcky potřebné k různým rukodělným činnostem.
Chtěla bych tímto moc poděkovat sponzorům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vylepšení vybavení školy.
Také bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za poctivě odvedenou práci.
Musím rovněž zdůraznit i výbornou spolupráci se zřizovatelem školy - obecním úřadem.

Prezentace v celostátním kole Oranžové stuhy 2012
Ve čtvrtek 16. srpna v ranních hodinách navštívila obec Rozsochatec šestičlenná hodnotitelská komise
Oranžové stuhy České republiky 2012 v rámci soutěže Vesnice roku 2012. Předmětem hodnocení byla
spolupráce obce a zemědělských subjektů, zemědělských a lesnických podniků a místních organizací z
resortu zemědělství, jako jsou myslivci, včelaři, rybáři. Hodnotil se jejich podíl na zaměstnanosti v obci,
péči o veřejná prostranství a krajinu, společenské projekty, místní produkty, nezemědělské aktivity a
mnoho dalšího.
Zastupitelé obce spolu s mládeží museli během dvou hodin odprezentovat vše, čím se Rozsochatec chtěl v soutěži pochlubit. Majitelka zámku, paní Jitka Greifová, vyšla obci vstříc a zapůjčila k této
příležitosti prostory v zámku. Vzhledem k mnohým úpravám a opravám se nemohla akce uskutečnit v
obecním domě. Komisi byla promítnuta videoprojekce, představeny regionální produkty, prohlédnout si
mohli též kroniky a fotopřílohy, které se vztahují k tématice. Následovala projížďka po obci, návštěva ve
Statku Lesolg a návštěva u soukromého zemědělce, pana Jiřího Šemíka. Svoji práci uměleckého kováře
též názorně předvedl jeho syn Marek Šemík ve své skromné dílně. Na závěr se komise projela připravenými kočáry taženými koňmi. Do úprav obce a příprav prezentace se zapojilo mnoho občanů, aby obec
co nejlépe reprezentovala Kraj Vysočina v celostátním měřítku.

Velký dík patří i Davidu Dobrovolnému, který spravuje webové stránky školy.

/Lenka Hyršová/

Všem občanům obce přeji za žáky i zaměstnance školy klidné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.
/ Mgr. Hana Hertlová /

Výlet do ZOO v Praze
Na první podzimní den 22. září připravila základní organizace Českého svazu žen v Rozsochatci pro
rodiny autobusový výlet do pražské zoologické zahrady. Spolu s nimi se na uskutečnění výletu podílel
i sponzor, který si nepřál být jmenován. Při odjezdu ráno z Rozsochatce to sice vypadalo, že celý den
proprší, ale v Praze bylo pěkné podzimní počasí, dokonce s občasným sluníčkem. Děti i rodiče si tak den
užili. K vidění bylo velké množství zvířat ve venkovních výbězích i v krytých pavilonech. Velice pěkný
výhled na Prahu se naskytl všem, kteří se odvážili vylézt na rozhlednu Obora.
Největší zážitek si však odvezli ti, kteří viděli vystoupení lachtanů. Celý areál si návštěvníci mohli též
projet v malém výletním vláčku. Někteří z účastníků zájezdu využili i možnost vidět botanickou zahradu
a Trojský zámeček, které jsou nedaleko od zoo. Domů se výletníci vrátili vpodvečer, o bezpečnou jízdu
se postaral pan řidič Jiří Toma z Habrů.
/Lenka Hyršová/

Podzimní jarmark v Rozsochatci
Poslední říjnovou sobotu pozvaly členky místní organizace ČSŽ do sálu obecního domu širokou veřejnost na tradiční podzimní jarmark. Své výrobky prodávali a vystavovali pravidelní drobní prodejci,
ale i prodejci noví. Návštěvníci si mohli též prohlédnout výstavu obrazů malovaných technikou airbrush
pana Michala Kocourka, nebo výrobky uměleckého kováře, pana Marka Šemíka. Akce zpříjemnila sychravé podzimní odpoledne velkému počtu návštěvníků.
/Lenka Hyršová/
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Rozsochatci se podílela nejen školská zařízení,ale i místní Český svaz žen. Na uskutečnění celoročních
akcí ČSŽ v Rozsochatci se též podíleli sponzoři, kterým patří velký dík.

Humanitární sbírka
Svaz žen v Rozsochatci nepořádá jen svoje akce, ale členky se zapojují i do akcí vyhlášených někým
jiným, jako je například humanitární sbírka ošacení. Tuto sbírku vyhlašuje Diakonie Broumov, která
vybrané věci sváží a dále třídí, čímž nabízí i pracovní příležitosti, a nakonec vše rozděluje potřebným
lidem. V letošním roce byly umístěny na okrese Havlíčkův Brod i sběrné kontejnery, kam se mohou věci
odnášet v průběhu celého roku. I přes to členky Českého svazu žen v neděli 28. října vybraly v obci velké
množství ošacení, obuvi, hraček, domácích potřeb či ložního prádla a přikrývek. Společně tak s místními
občany pomohou lidem, kteří se ne vždy vlastní vinou dostanou do těžké životní situace.
/Lenka Hyršová/

Vánoční zastavení v Rozsochatci

/Lenka Hyršová/

O pohár starosty obce
V sobotu 8. září 2012 se konal na fotbalovém hřišti Sokola Rozsochatec již VI. ročník soutěže v
požárním útoku ,,O pohár starosty obce“. Zasoutěžit si přijela družstva mladých hasičů, mužů, žen a
veteránů - žen a mužů. Soutěž začala společným nástupem v jedenáct hodin. Po nástupu následoval útok
těch nejmenších hasičů z domácího sboru. Potom soutěžila družstva mladších a starších družstev mladých hasičů z Čachotína, Kojetína, Dolní Krupé, Chotěboře a Rozsochatce.
Mladší hasiči

Na první prosincovou sobotu připravili obecní zastupitelé spolu s členkami českého svazu žen tradiční
Vánoční zastavení na zahájení adventního času. Součástí byla opět i kulinářská soutěž. V letošním ročníku soutěže se hodnotily nejlepší pomazánky na „kanapkách“, pro neznalé jednohubky. Odborná porota
složená z místních zastupitelů ochutnávala a vybírala z dvaceti rozmanitých pomazánek. Na prvních
třech místech se umístily:1. Pavla Šrámková, 2. Eva Jelenová st. a 3. Marie Dundáčková. Svůj názor
mohli vyjádřit i všichni hosté, kteří vybrali cenu diváků, kterou obdržela Lenka Hyršová. Všichni ocenění byli odměněni pěknými cenami vytvořenými ve vánočním duchu. S prázdnou neodešli ani jejich
soupeři, každý soutěžící obdržel roztomilý zvoneček z pedigu.
Během soutěžení a hodnocení přispěl k dobré vánoční pohodě i koncert souboru mladých harmonikářů s příznačným názvem „Pohoda“ z Havlíčkova Brodu. V první části zazněly skladby z jejich běžného
repertoáru a v druhé části si již mnozí mohli zanotovat v pásmu vánočních písní. Pro děti byla připravena
tvořivá dílnička a pro dospělé domácí vánoční punč. Členky ČSŽ i ostatní občané uspořádali též výstavku vánočních dekorací, převážně vlastnoručně vyrobených. Během odpoledne byly na stojanech k vidění
i fotografie z dění v obci a promítána byla videoprojekce, vytvořená během úspěšného reprezentování v
letošní soutěži Vesnice roku. Většina občanů ji zde mohla vidět poprvé. Příjemné posezení bylo ukončeno slavnostním rozsvícením vánočního stromu u místní mateřské školy, kde si všichni ještě jednou
společně zazpívali několik vánočních koled.
/Lenka Hyršová/

1.místo - Čachotín
2.místo - Dolní Krupá
3.místo - Dolní Krupá
Starší hasiči
1.místo - Rozsochatec
2.místo - Čachotín
3.místo - Dolní Krupá
Každé ze soutěžních družstev si vysoutěžilo tašku sladkostí a drobných předmětů a vítězná družstva
medaile. Po soutěži mladých hasičů začala soutěž dospělých. Zúčastnilo se jí 11 družstev žen a 12 družstev mužů, jedno družstvo veteránů a jedno družstvo veteránek. Zasoutěžit si přijela družstva z Břevnice,
Čachotína, Dolní Krupé, Dobkova, Kojetína, Kyjova, Chotěboře, Bílku, Ždírce u Pohledu, Příjemek,
Svinného a Rozsochatce. Poháry, které na tuto soutěž věnuje každý rok OÚ Rozsochatec, si vysoutěžila
tato družstva:
Ženy:
1. místo - Dolní Krupá
2.místo - Kojetín
3. místo - Rozsochatec
Muži :

Mikulášská nadílka
Do rozsochatecké základní školy zavítali Mikuláš s čertem již v dopoledních hodinách 5. prosince.
Pochválili hodné děti a zlobivým domluvili. Všechny děti pak společně zazpívaly písničku a za odměnu
dostaly malý balíček sladkostí.
Odpoledne si jejich mladší kamarádi z mateřské školy připravili „čertovskou besídku“ pro rodiče a
ostatní blízké. Všichni se převlékli do kostýmů čertíků a andělů a předvedly pásmo písniček a básniček.
Po skončení vystoupení přivolaly paní učitelky spolu s dětmi cinkáním zvonečku také Mikuláše s čertem
a andělem. Ti nebojácní přednesli básničku a všichni, i ti méně odvážní, obdrželi balíček sladkých odměn. Většinu pak čekala návštěva kouzelné skupinky i v podvečer doma. Na mikulášských nadílkách v
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1.místo - Dolní Krupá
2.místo - Dolní Krupá
3. místo - Kojetín
V soutěži veteránů získala první místa domácích ,žen i mužů, protože se jich bohužel více nezúčastnilo. Veteránky tuto soutěž pojaly netradičně, zasoutěžily si v kostýmech trpaslíků a jejich trenér v kostýmu
Sněhurky. Šmudla měl trošku smůlu, protože se mu vousy připletly do savice / při nácviku je neměl/,
útok ale zdárně dokončily.
Opět přálo krásné počasí a tak se soutěž vydařila.
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/Miluše Dobrovolná/

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2012
Neděle 23.12. – 4. neděle adventní
08.00 hod. Česká Bělá
09.30 hod. Dolní Krupá
11.00 hod. Čachotín
Pondělí 24.12. – Štědrý den
16.00 hod. Dolní Krupá – mše sv. pro děti
20.00 hod. Čachotín – půlnoční
22.00 hod. Česká Bělá – půlnoční

21.12. pátek
22.12. sobota
23.12. neděle
24.12. pondělí
25.12. úterý
26.12. středa
27.12. čtvrtek
28.12, pátek
29.12. sobota
30.12. neděle

15.00 -17.00 hod.
15.00 -17.00 hod.
15.00 -17.00 hod.
09.00 -11.00 hod.
15.00 -17.00 hod.
15.00 -17.00 hod.
15.00 -17.00 hod.
15.00 -17.00 hod.
15.00 -17.00 hod.
18.00 -17.00 hod.

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na zaplacení nátěru střechy kostela sv. Bartoloměje v České Bělé. Pro skupiny bude výstava otevřena od 17.12. i mimo otevírací dobu. Návštěvu nutno domluvit
na tel. 732 424 737.

Úterý 25.12. – Slavnost Narození Páně
08.00 hod. Česká Bělá
09.30 hod. Dolní Krupá
11.00 hod. Čachotín
Středa 26.12. – Sv. Štěpána
08.00 hod. Česká Bělá
09.30 hod. Dolní Krupá
11.00 hod. Čachotín

Plánované akce na 2. pololetí 2012
• 04.-06.01.2013 - tříkrálová sbírka

Neděle 30.12. svátek sv. Rodiny – obnova manželských slibů
08.00. hod. Česká Bělá
09.30 hod. Dolní Krupá
11.00 hod. Čachotín

• 11.01.2013 Kurz keramiky ČSŽ
• 12.01.2013 - Výroční členská schůze TJ SOKOL
• 19.01.2013 - představení Dalskabáty, hříšná ves - havlíčkobrodské ADIVADLO

Pondělí 31.12. Poděkování za uplynulý rok
16.00 hod. Česká Bělá

• 25.01.2013 - Kurz keramiky ČSŽ

Úterý 01.01.2013 – Slavnost Panny Marie – nový rok
08.00 hod. Česká Bělá
09.30 hod. Dolní Krupá
11.00 hod. Čachotín

• 02.02.2013 -Taneční zábava SDH Rozsochatec

• 26.01.2013 - Hasičský ples SDH Rozsochatec

Římskokatolická farnost Česká Bělá Vás srdečně zve na výstavu
betlémů na faře v České Bělé od 16.12. do 30.12.2012
Neděle 15.00 hod. koncert v kostele, po skončení koncertu bude otevřena výstava
17.12. pondělí
18.12. úterý
19.12. středa
20.12. čtvrtek

15.00 -17.00 hod.
15.00 -17.00 hod.
15.00 -17.00 hod.
15.00 -17.00 hod.
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• 08.02.2013 - Koňský ples
• 9.02.2013- divadelní představení pro děti od 6.let -Třetí sudba - v podání divadelních ochotníků z
H.Borové Jen Tak ,od 15.00 v sále obecního domu, vstupné dobrovolné.
• 3.03.2013 - Dětský karneval od 14.00 v sále obecního domu, hudbu a soutěže zajistí DJ Libor Veselý, připravena bude tombola, prodej cukroví a odměna pro masky, vstupné dobrovolné
• 09.03.2013 - Maškarní ples - TJ Sokol
• 23.03. 2013 - Taneční zábava - kapela Mogul.
Na akce ČSŽ se mohou zájemci hlásit u L.Hyršové na tel.čísle : 723 847 912. Všechny akce ČSŽ i
ostatní akce budou vždy upřesněny na plakátech a webových stránkách.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým, i jménem celého zastupitelstva obce
popřál krásné a veselé prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších.
Dětem hodně dárků a splnění všech přání. A do přicházejícího nového roku
Vám přeji hodně štěstí, pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Šťastné a láskyplné vánoční svátky.
Václav Havelka, starosta obce

Své dotazy a náměty do dalšího čísla občasníku 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 2013.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.
Náš časopis bude distribuován zdarma do všech poštovních schránek v obci.

