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Jubilanti
V období od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2013 se dožívají významného životního jubilea:
Horáková Hana
Horák Josef
Koubková Marie
Horn Jiří
Slanař Josef
Fialová Ludmila
Krédlová Jaroslava
Klement Antonín
Vomlel Jan
Šemíková Marie
Svoboda Ladislav
Humpolák Josef
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Jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Tříkrálová sbírka 2013
Ve dnech 4.-6.1. 2013 se v naší obci uskutečnila již tradiční tříkrálová sbírka na podporu aktivit Charity a pomoc potřebným.V obci Rozsochatec a Čachotín se vybralo 28. 267Kč . Peníze byly odeslány
na účet arcidiecézní charity,odkud část výtěžku se vrací do oblasti,kde byly tyto peníze vybrány a ostatní slouží na podporu celostátních projektů Charity.Pro naší oblast havlíčkobrodsko-humpoleckého
vikariátu byl záměr letošní sbírky podpořit finančně Charitní ošetřovatelskou službu v Přibyslavi,která
peníze využije k nákupu nového auta.V tomto vikariátu bylo vybráno 1 546 763 Kč.
Celkový výtěžek tříkrálové sbírky činí 76,97 miliónů Kč, to je o 1,7milionu více než loni. Jsou to
úctyhodná čísla. I v naší obci byl letošní výtěžek rekordní, ale více než tato čísla mně potěšil zájem dětí
a ochota věnovat svůj čas a pohodlí pro dobrou věc a pomoc potřebným.
Všem, kteří se zapojili, patří dík. Více o tříkrálové sbírce se můžete dočíst na www.hb.charita.cz
nebo www.tříkrálovásbírka.cz
Za pořadatele Marie Zadinová

Prosba pejskařům
Troufám si říci, že se řadím k milovníkům přírody, všeho živého a samozřejmě také psů. Ne, pejskové
za nic nemůžou. Chápu, že to jsou oblíbení společníci. Rád bych tímto apeloval na jejich majitele . Prosím, zamyslete se a uklízejte po vašich miláčcích. Vždyť vzít s sebou igelitový sáček do kapsy nemůže
být takový problém. Myslete,především na malé děti a snažte se udržovat pořádek hlavně na veřejných
prostranstvích a sportovištích, kde si děti hrají, vždyť psí výkaly mohou být přenašeči různých chorob.
Žijeme na vesnici a určitá míra volnosti je tady namístě,ale měli bychom pamatovat i na ostatní, kteří
žijí kolem nás a jejichž stížnosti se množí. Věřím, že většina pejskařů je ohleduplná a těm patří můj dík.
Havelka Václav, starosta

Rozsochatec se objeví ve filmovém dokumentu
Malou vesnici Rozsochatec na Vysočině v sobotu 13. dubna navštívili filmaři vedení paní režisérkou Markétou Nešlehovou. Paní režisérka našla na internetu fotografie z Vynášení zimy v Rozsochatci
a zdokumentování této tradice se jí hodí do připravovaného filmového dokumentu o českých tradicích.
Zeptala jsem se v pauze mezi natáčením, zda by nám mohla paní Nešlehová přiblížit svůj projekt.
,,Jedná se o dvacetišesti dílný dokumentární cyklus České tradice, který se divácky přitažlivou a snadno srozumitelnou formou věnuje tomu, co již samotný název vystihuje. V jednotlivých dílech budou
přiblíženy české tradice od zahájení adventu, přes celý rok a ukončeny budou svatým Martinem.“ Kdy
diváci budou moci dokument shlédnout? „Plánované uvedení na televizní obrazovky je v první polovině
roku 2014. Velikonocům budou věnovány tři díly.“ Zajímalo mě též, kdo bude pořadem provázet. „Průvodcem pořadu je pan Miroslav Táborský-přední český herec, který dokáže zprostředkovat duchovní
a historické souvislosti, ale zároveň také vyprávění odlehčit či naopak položit dostatečný důraz na věci
podstatné.“Na delší rozhovor nezbýval čas. Tvorba paní režisérky se věnuje převážně dokumentárním
pořadům, z části tvoří nezávislé dokumenty věnované například etnickým menšinám jako ROM ID, což
je dokument o romských dětech, dále pak sociální problematice u nás i ve světě. Další část tvorby je pro
Českou televizi jako ČT-live, Bydlení je hra, Zkus mít vkus a další pořady.
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Tradice svázané s Velikonocemi se natáčely na několika místech. V Rozsochatci se natáčela scéna
vynášení zimy, na které se převážně podílely místní děti ze základní školy, ale i některé starší, které
již místní školu nenavštěvují. Na precizní zvládnutí ukázky celé tradice, děti připravila paní ředitelka
Hana Hertlová a paní učitelka Marta Půžová. Též jim pomohly vybrat i vhodné kostýmy spolu s paní
Marií Zadinovou. Nejprve filmařský tým zmapoval v obci vhodné lokality k natáčení, které jim pomohly vybrat hospodářka obce paní Dana Šrámková a kronikářka obce Lenka Hyršová. Několik záběrů
na krajinu si natočili z věže místního zámku a pak již pokračovalo natáčení s dětmi v zámeckém parku,
nedaleko místní části Jahodov a na louce za obcí, pro zachování historického dojmu bylo nutné minimalizovat moderní rušivé vlivy jako silniční značky, vlak a podobně. Po předání létéčka hospodyni
a hospodářovi ve stavení paní Stanislavy Cvečkové a pana Miroslava Vacka následovalo posezení žen
v domě paní Marie Horáčkové. Zde všechny čekalo velké překvapení, paní Horáčková je sice nejstarší
občankou obce, v příštím roce jí bude 90 let, ale do natáčení se aktivně zapojila poutavým vyprávěním
a podařilo se jí zahrát celou scénu bez zasahování paní režisérky, v ten okamžik byla hlavní postavou,
získala si obdiv všech přítomných. Paní Horáčková byla přirozená a srdečná. Celý filmařský kolektiv se
s ní pak velmi upřímně loučil a popřáli jí hodně zdraví a ještě dlouhá léta. Tím natáčení v Rozsochatci bylo ukončeno, ale následoval ještě přesun do Dolní Krupé, kde byly točeny scény, jak se vychází
z místního kostela a následovalo posezení mužů v hostinci. Těchto rolí se ujali též rozsochatečtí občané
a tři členky z divadelního spolku Schod z Chotěboře. Samotný natáčecí den v Rozsochatci byl pro místní velkým zážitkem a přišli se na natáčení podívat v hojném počtu. Jen všechny mrzelo, že nemohl přijet
i pan Miroslav Táborský, který měl v tento den závazky na jiném místě.
/Lenka Hyršová/

Požehnání nové zvonici
V Rozsochatci stávala zvonička dlouhá léta, přesné datum postavení však není známo. Jak je
uvedeno v obecní kronice, zvoník zvoněním oznamoval čas k patřičným modlitbám. Od nepaměti tuto
službu poskytovali občané z čp. 18, naposledy to byli Josef a Marie Horákovi. Zvonili ráno, v poledne
a večer klekání. V roce 1967 přestal pan Horák zvonit a nikdo jiný se k tomuto poslání nenašel. Pouze
při úmrtí zvonil pan Josef Piskač nebo paní Zdena Křivská. V červnu 2005 symbolicky obnovila zvonění paní Marie Zadinová s dětmi a každou neděli zvoní poledne a na poslední cestě občanům Rozsochatce umíráček. Zvonička nejprve stávala na kopečku proti čp. 22, při opravě pak byla přesunuta na hráz
rybníka, proti budově tehdejšího MNV. Ale i tato zvonička již dosloužila a byla 11. května 2013 stržena.
Byl na ní čitelný letopočet 1918. Na zhotovení nové zvoničky se nejvíce podílel pan Petr Zadina nejst.,
nové kování vyrobil umělecký kovář Marek Šemík, oplechování Jan Šemík a dřevo dodal pan Jaroslav
Halák ml. Při strhávání staré zvoničky a usazování nové pomáhali i někteří členové obecního zastupitelstva.
Práce všech byla završena malou slavností, která se konala 13. července v odpoledních hodinách, kdy
nejprve proběhla mše svatá v kostele sv. Víta v Dolní Krupé s pomocným biskupem Josefem Kajnekem.
Po mši se většina přesunula do Rozsochatce, aby se zúčastnili spolu s místními občany požehnání nové
zvonici. Požehnání vykonal otec biskup s panem farářem P. Rudolfem Zahálkou. Po společné modlitbě,
byli přítomní pozváni do velké zasedací místnosti obecního úřadu na malé občerstvení.
/Lenka Hyršová/
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KURZ PRÁCE NA PC PRO SENIORY
Vzdělávací firma Peoplesource v.o.s. Havlíčkův Brod připravuje v období od května do listopadu
bezplatné kurzy práce na PC pro lidi ve věku nad 55 let, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním počítače a jsou úplnými začátečníky, nebo tzv. samoukové
Cíl kurzu: Seznámení seniorů
•
•
•
•

se základní obsluhou PC (co to je počítač, jak se s ním dorozumět)
s využíváním internetu (vyhledávání informací a zajímavostí )
s používáním elektronické pošty (založení e-mailu, posílání zpráv apod.)
se psaním textu

Výuka obvykle probíhá od 8.00 hodin do 11.00 - 12.00 hodin po dobu 4-5 dnů.Lektoři přijedou do obce,
v našem případě do velké zasedací místnosti na obecním úřadě.
Tento kurz je zcela zdarma – je placen z prostředků nadace, která se zabývá prací se seniory.
Počet míst v kurzu je 10.
Kurzy probíhaly již v loňském roce v okolních obcích (Štoky 2x, Krucemburk, Přibyslav, Okrouhlice
a další) a účastníci byli s náplní kurzu velmi spokojeni a dozvěděli se spoustu nových, zajímavých informací.
Tento kurz připravujeme i v naší obci. Prosíme zájemce, aby se přihlásili v kanceláři obecního úřadu.

Školní rok 2012/13
Vážení,
dovolte mi, abych Vás seznámila s činností školy a školky za uplynulý rok.
Školní rok 2012/13 byl zajímavý, pestrý, ale i náročný. Náročný pro pedagogy, před kterými stála
spousta nových úkolů, ale i pro žáky, kteří si museli zvyknout na jiné požadavky vyučujících. Jsem ale
přesvědčena o tom, že to byl rok v mnoha směrech dobrý a úspěšný.
Se ctí jsme například prošli kontrolou České školní inspekce. Inspekční zpráva je v plném znění zveřejněna na webových stránkách školy, přesto si dovolím odcitovat závěr zprávy: ,,Základní vzdělávání
probíhá v podmínkách příznivého tvůrčího klimatu s důsledným uplatňováním výchovně vzdělávacích
strategií. Rodinné prostředí malotřídní školy vytváří optimální podmínky pro psychický, fyzický i sociální rozvoj žáků. Rovněž v mateřské škole jsou vytvořeny podmínky pro všestranný rozvoj dětí.“
Podařilo se nám uskutečnit řadu nových zajímavých akcí pro děti ZŠ i MŠ (návštěva HZS v Chotěboři, beseda s policisty, návštěva dopravního hřiště v Havlíčkově Brodě, různá hudební a divadelní
představení, výtvarné dílny), navázat spolupráci s ekologickým centrem v Horní Krupé a dokonce jsme
si mohli vyzkoušet i opravdové natáčení pro Českou televizi.
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S úspěchem jsme se zapojili i do různých výtvarných, recitačních a literárních soutěží a odnesli jsme
si i pěkná umístění.
Výborně dopadly naše děti v celonárodním testování žáků 5. tříd. Testování proběhlo v druhém květnovém týdnu a v testech z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka skončily nad celorepublikovým průměrem. Vynikajícího výsledku dosáhly v anglickém jazyce, kde se zúročila dlouholetá práce
p. učitelky Krédlové.
Odpoledne po vyučování trávila čas většina dětí ve školní družině, kde se jim s plným nasazením
věnovala paní učitelka Dobrovolná. Paní učitelka pro děti vymýšlí stále nové zajímavé činnosti a dětem
se z družiny ani nechce domů.
Došlo i k materiálnímu vylepšení v obou budovách. Byl např. nainstalován bezpečnostní systém
u vchodových dveří základní i mateřské školy. V MŠ přibyly nové hračky do tříd i na pískoviště. V ZŠ
je těsně před dokončením dílna, která bude po dovybavení potřebným nábytkem a nářadím sloužit
k pracovnímu vyučování, začala být opět doplňována žákovská knihovna, herní koutky ve třídách byly
doplněny stavebnicemi a kobercem.
Ze sponzorských darů byly zakoupeny míče a další sportovní náčiní do tělocvičny, obrovský slunečník k venkovnímu posezení na školní zahradě, nový nafukovací hrad pro děti z mateřské školky
a mnoho dalších věcí. Všem, kteří přispěli jakýmkoliv sponzorským darem, moc děkujeme a vážíme si
této pomoci.
K chodu školy přispěla i velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem školy v čele se starostou panem
Václavem Havelkou. Všem zastupitelům patří naše poděkování.
Musím poděkovat i rodičům, kteří se v hojném počtu účastnili všech akcí školy a leckdy pomáhali
i s jejich zajištěním.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala i všem zaměstnancům za jejich práci, především pak
učitelkám, které odvádějí svou práci skvěle a nelitují času ani námahy vynaložené ve prospěch jim svěřených dětí. Doufám, že jim energie vydrží i nadále a příští školní rok bude stejně činorodý.
Rušno bude ve škole i o prázdninách. Byla bych ráda, kdyby se podařila výměna již nevyhovující
dlažby na chodbě prvního patra, další velkou akcí je vybudování sportovního hřiště u budovy školy.
Pokud se vše podaří tak, jak je naplánováno, na konci září bychom rádi za účasti co nejširší veřejnosti
slavnostně sportovní hřiště otevřeli a k této příležitosti připravujeme i výstavu spojenou s prohlídkou
školy.
Krásné prázdniny dětem a příjemnou dovolenou všem přeje
Mgr. Hana Hertlová
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Divadelní jaro v Rozsochatci
V sobotu 19. ledna 2013 zavítalo do Rozsochatce sdružení ADIVADLO z Havlíčkova Brodu, aby
zde místním sehráli pohádkovou hru Jana Drdy „Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert“. Divadelní soubor do obce pozvalo obecní zastupitelstvo. Se zaujetím výpravné představení sledovalo šest
desítek diváků malých i dospělých. Herci předvedli opravdu profesionální výkon a všem se představení
líbilo.
V neděli 10. února pokračovalo pásmo divadelních představení v Rozsochatci uvedením pohádky
na motivy H. CH. Andersena Slavík. „Třetí sudba“ v podání ochotnického divadelního souboru „Jen
tak“ z Havlíčkovy Borové přilákala, i přes velkou nemocnost místních dětí, do sálu obecního domu čtyři desítky malých i velkých diváků. Vítězství královny z Kamínkového království a jejích pomocníků
hodných sudiček, jejich bratra Svorky, hudebního strašidla Notíka a dalších postaviček nad zlou Černou
paní odměnili diváci na závěr zaslouženým dlouhým potleskem.
Tuto akci zorganizovaly na začátek jarních prázdnin členky ZO ČSŽ, stejně jako autobusový zájezd
do Horáckého divadla v Jihlavě, který se uskuteční 16. března a bude prozatím poslední ze série jarního
divadelního programu v obci.
/Lenka Hyršová/

V Rozsochatci proletěla sněhová bouře
Na první březnovou neděli připravily členky svazu žen v Rozsochatci pro děti každoroční oblíbenou
akci, kterou je dětský karneval. Dětí v různých maskách se sešlo v odpoledních hodinách v sále obecního domu více než šest desítek i přes to, že mnohé se byly podívat na karnevale též v sobotu v sousední
Dolní Krupé.
Při tanci a soutěžích se dobře bavily masky princezen, čarodějnic, pirátů či princů, různých zvířátek
a dalších pohádkových postaviček. Největší radost dětem i dospělým, kteří se v tu chvíli stali také opět
dětmi, udělala tzv. sněhová bouře z papíru, při které se všichni vydováděli a kousíčky papíru se trousily
nejen v kulturním domě, ale i po cestičkách v celé obci. Zábavným odpolednem provázel a nápadité
soutěže vybíral DJ Libor Veselý se svými asistentkami. Každá maska dostala malou sladkou odměnu,
všechny děti obdržely pitíčka a sušenky zdarma. Bylo připraveno i losování cen, se kterými pomohlo
i několik místních sponzorů, kterým patří poděkování. Koupit se zde dalo i tradiční domácí cukroví.
Vstupné na akci bylo dobrovolné
/Lenka Hyršová/

V Rozsochatci vychovávají úspěšné fotbalisty
Již podzimní část okresního přeboru ve fotbale starších žáků v sezoně 2012-2013 hodnotil trenér
fotbalového družstva žáků TJ Sokol Rozsochatec pan Zdeněk Bílek velmi optimisticky. „Po úspěších
v předchozích sezonách, kdy bylo naše družstvo druhé, první a v loňské sezoně třetí, jsme opět chtěli
navázat na úspěchy z minulých ročníků. Opět jsme museli družstvo doplnit o děti z okolí, protože pět
hráčů odešlo do družstva dorostu a do sezony jsme šli s očekáváním, ale nevěděli jsme, jak se nám bude
dařit. Nakonec naše výsledky byly pro všechny milým překvapením a již po podzimní části jsme obsadili první místo v tabulce.“ Trenér pan Zdeněk Bílek je na své svěřence právem pyšný a nešetří slovy
chvály i po ukončení celého soutěžního roku „ V celé sezoně jsme neokusili chuť porážky a pouze 2x
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remizovali jinak ostatní zápasy vyhráli. O tento výborný úspěch se postarali brankář Aleš Bílek, obránci
Martin Šimek, Tomáš Gregor, Jan Zadina, Jakub Cakl, Václav Kotlas. Záložníci Jan Petr, Josef Jelínek,
David Křivohlavý, Lukáš Chlubný a útočníci Dominik Svoboda, Jakub Bílek, Petr Tříska, Dominik
Hepner a Jiří Šulista.
Po většinu zápasů jsme byli výrazně lepším týmem a dokázali jsme to i brankově vyjádřit. Svůj podíl
na tom i fakt, že tréninková morálka kluků byla víc jak 75 % a dokázali celou dobu tahat za jeden provaz
a být si vzájemně oporou, bojovat jeden za druhého a tomu, komu se nedařilo, toho podpořit. Sezonu
jsme zakončili již tradičním stanováním a letos i velkým ohňostrojem v sobotu 22. června na místním
fotbalovém hřišti. Všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, patří velké poděkování, za perfektní reprezentaci obce a našeho klubu, nejen hráčům, trenérům, ale i fanouškům a sponzorům, kterým na dobré
prezentaci klubu záleží „.
Ocenit zaslouží i osobní úspěch bratrů Jakuba a Aleše Bílkových, kteří reprezentovali místní oddíl
na mezinárodním fotbalovém turnaji mladších žáků Mozart Trophy 2013 v rakouském Salzburgu, kde
obsadili pěkné deváté místo. Mladší Aleš odchytal všechny zápasy a starší Jakub se stal nejlepším střelcem svého týmu. Soutěže se zúčastnili s oddílem TJ Tis.
Na vynikající výsledky družstva žáků, navazuje i družstvo dorostu, které prvně v historii hrálo tuto
sezonu v krajském přeboru, ale i družstvo mužů A, které hraje od roku 2009 okresní přebor. Je to velký
vzestup kvality přípravy fotbalových nadšenců v Rozsochatci a jejich píle je odměněna zaslouženými
vítěznými zápasy a postupem ve fotbalových tabulkách.
/Lenka Hyršová/

Vítěz Okresního přeboru žáků 2012 - 2013
Bílek Zdeněk - trenér, Jelínek Josef, Jelínek Karel - trenér, Křivohlavý David, Gregor Tomáš, Svoboda Dominik, Novák Jan - trenér
Holubec Jaroslav - trenér, Šimek Martin, Petr Jan, Bílek Jakub, Cakl Jakub
Zadina Jan, Bílek Aleš, Kotlas Václav, Šulista Jiří, Tříska Petr, Chlubný Lukáš
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Ples ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně
Vážení rozsochatečtí spoluobčané,
dovolím si využít tohoto vydání Rozsochateckého občasníku a s velkým předstihem Vás pozvat
na Ples ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřěně.Možná někteří z Vás navštívili některý z devíti předchozích plesů konaných v H.Brodě, kde současné poměry jsou pro naše možnosti nepříznivé.
Protože se domnívám, že financí takto získaných pro Nadaci není nikdy dost, rozhodl jsem se pokusit
se na tuto tradici navázat v menších,ale velmi hezkých prostorách sálu Obecního domu v Rozsochatci.
Letos 9.11. to bude takový zkušební ročník, podle zájmu se pak uvidí, co dál.
Pokud jde o Nadaci samotnou, je to organizace zaměřená na pomoc lidem, kteří onemocněli leukemií. Je bohužel skutečností, že tato nemoc mnohdy postihne někoho, kdo do té doby prakticky nepotřeboval lékaře,nedělá rozdíl ani ve věku a tak se jedná mnohdy i o malé pacienty. Nadace založila a spravuje Český národní registr dárců kostní dřeně a právě na vyšetření krevních znaků každého nového
zájemce o zápis do registru jde drtivá většina peněz získaných pro Nadaci. Pro představu: jedno takové
vyšetření stojí cca 4000Kč.Je třeba říci, že zásluhou před rokem zemřelého zakladatele Nadace prim.
Vladimíra Kozy je český registr jedním ze tří nejkvalitnějších existujících nár. registů a je propojen
s mnoha registry na celém světě, což zvyšuje mnohonásobně šanci nemocných na nalezení vhodného
dárce. V současnosti je v českém registru cca 35 000 případných dárců.Někdy v září se pokusím vhodit
každému do schránky časopis Nadace s názvem Naděje, zde je vše o činnosti,rozmístění financí, příběhy nemocných,atd.Nadace má samozřejmě také internet. stránky www. kostni dren.cz.
Tolik tedy krátce o Nadaci a co lze od plesu očekávat? Bude to ples s hudbou výborné kapely Expres,
nějakým doprovodným vystoupením, dle možností s tombolou. Tedy normální ples, jehož výdělek bude
odeslán na konto Nadace. Návštěvníci se zcela jistě postarají aby byla i legrace a já pevně věřím,že těch
návštěvníků bude hodně. Přijďte, zažijete zde totiž jednu zcela novou věc:pokud utratíte v pověstném
Pekle rozumnou cenu /jiné nebudou/ za panáčka, přiťuknete si a jak se říká- kopnete ho do sebe, pak
na tomto plese budete pít do slova a do písmene opravdu na zdraví.......
Prozatím s pozdravem Rostislav Kovařík
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Plánované akce na 2. pololetí 2013
• 24. 08. 2013 - Letní kino na fotbalovém hřišti - muzikál Mamma Mia - pořádá OÚ
• 07. 09. 2013 - Soutěž v požárním útoku ,, O pohár starosty obce“ - na fotbalovém hřišti - pořádá

SDH Rzsochatec

• 14. 09. 2013 - Autobusový výlet do Prahy do Království železnice, bludiště na Petřínské rozhled-

ně, na Vltavské kroužky-. Dopravu hradí ZO ČSŽ, vstupy si hradí každý sám. Svoji účast nahlaste na
tel.č.721847912, případnou neúčast nahlásit nejpozději týden před akcí, jinak si každý musí zajistit
náhradníka sám, aby byla plně využita kapacita autobusu. Pořádá ČSŽ.

• 27. 09. a 11. 10. 2013 - Kurz keramiky, zájemci se mohou hlásit u p.M. Dobrovolné

pořádá ČSŽ

• 26. 10. 2013 - Řemeslnický jarmark v sále obecního domu od 14.00 , pořádá ČSŽ

• 09. 11. 2013 - Ples ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně - v sále obecního domu
• Humanitární sbírka ošacení - datum bude upřesněn podle plánu svozů
• Divadelní představení - pro dospělé , divadelní spolek z H.Borové - ,,Jen tak“. Přesný termín bude
upřesněn na plakátech.

11

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.

