Obecní úřad Rozsochatec

Jubilanti
V období od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014 se dožívají významného životního jubilea:
Kohoutková Oldřiška
Dundáčková Marie
Piskač Josef
Kohoutek Jaroslav
Horák Karel
Dočkal Miloslav
Kučera Stanislav
Pytlíková Jaroslava
Gron Jiří
Svoboda Vlastimil
Zadina Petr
Horáčková Marie
Doležalová Dana
Pešout Josef
Polívková Anna
Pešoutová Věra
Šemík Jan
Hyršová Terezie
Kinclová Anna
Vágner Josef
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Rozsochatec
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Rozsochatec
Jahodov
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Jahodov
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Jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Noví občánci
Narozená miminka od 01.07.2013 do 31.03.2014:
Polanský Filip
Fousková Zuzana
Svobodová Barbora
Cakl Jaroslav
Holubec Jakub
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Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.
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Tříkrálová sbírka 2014
Když u Vás zazvonili tři králové otevřeli jste jim nejen své dveře, ale i svá srdce.
V obci Rozsochatec se vybralo 23 577 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.

Za pořadatele Marie Zadinová

Jak budeme v roce 2014 platit místní poplatky
Svoz domovních odpadů   - sazba poplatku 340,00 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 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 odst. 1 OZV obce Rozsochatec č. 1/2012, 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 prostředků
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 nebezpečného
odpadu.
Místní poplatek ze psů – sazba poplatku 150,00 Kč/ 1 pes.
Splatnost poplatků – do 30. června 2014. Poplatek je možné uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu v Rozsochatci, nebo bezhotovostně na účet obce. V případě bezhotovostní platby je
třeba vyžádat si např. e-mailem přidělení VS.

Jak lze využít dotace i v malé obci
  V Rozsochatci se v roce 2013 podařilo zažádat a následně zrealizovat hned několik vypsaných grantů a tím i vylepšit život občanům v obci. První z využitých dotací byla vypsána z SZIF(Státní zemědělský intervenční fond, který zprostředkovává čerpání finanční pomoci z EU) v rámci Královské stezky
a byla použita na úpravu fotbalového hřiště, kde bylo instalováno zavlažování během letních měsíců.
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Fotbalové hřiště je využíváno v obci nejen sportovci, ale též dalšími obecními spolky k pořádání různých kulturních akcí.
  Další dotace vypsaná ze SZIF z Programu obnovy venkova byla použita na zateplení budovy ZŠ
a na vybudování dětského hřiště v prostorách za zahradou mateřské školky. Hřiště má několik nových
herních prvků a je spojeno s oddechovým místem vybudovaným v roce 2012 v rámci projektu Cesty
poznání, kde byla zrealizována naučná stezka v rámci členských obcí MAS Královská stezka. Je zde
umístěna tabule s popisem a fotografiemi naší obce. Cesty poznání propojují tři MAS a mají za cíl propagovat náš region a přiblížit ho veřejnosti.
   V roce 2012 získala obec ocenění v soutěži Vesnice roku 2012, oranžovou stuhu a zároveň příslib
čerpání výhry 600.000,- v podobě některého grantu vypsaného v roce 2013 MMR(Ministerstvo pro
místní rozvoj). Výhra byla použita částečně na úpravu školního dvora u ZŠ, kde bylo vybudováno víceúčelové hřiště, umělý povrch, záchytné sítě, umístěn herní prvek a celý prostor okolo byl upraven.
Druhá část výhry byla použita na vybudování veřejného osvětlení pro budoucí parcely v lokalitě Nové
Dvory 1, zde se zasíťovává prozatím šest stavebních parcel.
  Poslední úspěšnou akcí v roce 2013 bylo využití grantu z POVV (Program obnovy venkova Vysočiny) na úpravu komunikace u obecního domu (hostince). Byla zde nasklonována komunikace směrem
od budovy a položen nový asfaltový povrch. Důvodem úpravy bylo zajištění bezpečného pohybu podél
frekventované silnice.
  Obecní zastupitelé a zájmové spolky v obci chystají na jaro kulturní akci, která všechny úspěšně
realizované grantové projekty představí i široké veřejnosti. Celá prezentace proběhne zábavnou formou
a zapojit se budou moci děti i dospělí. Konkrétní datum a program budou zveřejněny v prvním čtvrtletí
2014.
Lenka Hyršová

Zábavné soutěžně - vzdělávací odpoledne
Vážení spoluobčané, na 31. 5. 2014 je pro Vás připraveno zábavné soutěžně - vzdělávací odpoledne. Budete mít možnost projít se po vsi a na jednotlivých stanovištích (viz. obrázek na konci očasníku)
si prohlédnout, co nového se za poslední rok podařilo v obci vybudovat. Kdo bude mít chuť, může si
i zasoutěžit.
První zastávka je naplánována u dětského hřiště, které je umístěno v prostorách za zahradou mateřské školky. Hřiště má několik nových herních prvků a je spojeno s oddechovým místem vybudovaným
v roce 2012.
Další stanoviště bude v budově mateřské školy, kde vás jistě zaujme nejen nově vybudované hygienické zázemí pro děti, ale i fotogalerie z různých aktivit mateřské školy.
Procházkou podél rybníka se dostáváme k třetímu stanovišti - základní škole. V loňském roce se
na školním dvoře podařilo dokončit víceúčelové hřiště s umělým povrchem, umístit zde herní prvek pro
děti a školní dvůr a prostory okolo něj upravit. Ve škole budete mít možnost zhlédnout výstavu o historii
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školy doplněnou ukázkami prací současných žáků školy.
Dalším zajímavým stanovištěm bude zámecký park.
Poslední zastávkou při putování obcí je fotbalové hřiště, které rovněž v loňském roce doznalo změny,  
bylo zde instalováno zavlažování plochy hřiště.
Na hřišti pak bude závěrečné vyhodnocení soutěžících družstev, následovat bude rožnění selete a hudební vystoupení.
Zváni jsou všichni, kteří si chtějí užít příjemné odpoledne.
Tak tedy nezapomeňte - 31.5. v 13,30 hod. od budovy OÚ.

Klimatour
Vážení občané, rádi bychom Vás upozornili na mezinárodní cyklistickou štafetu Klimatour, která
bude projíždět 19. června naší obcí, bude zde ubytována a ráno 20. 6. po návštěvě místní základní školy
odjede dále po plánované trase přes Kojetín na Horní Krupou.
Klimatour je mezinárodní cyklistická štafeta, která má již mnohaletou tradici na území Rakouska
i Německa. V loňském roce poprvé překročila hranice našeho kraje. Letošní rok vyjedou 18. června
cyklisté z Herálce a na své třídenní cestě projedou obcemi na trase Ždírec nad Doubravou -Chotěboř Rozsochatec - Horní Krupá - Lučice až do Světlé nad Sázavou, kde 20. června štafeta skončí.
Peloton cyklistů se skládá z organizátorů akce, partnerů z Dolního Rakouska a sportovních nadšenců. Zájemci se mohou libovolně zúčastnit kterékoli etapy na kole nebo mohou pomoci s organizací
jednotlivých zastávek. Na trase jsou plánována malá kulturní vystoupení, prohlídky firem a provozů
s ekologickou tématikou, návštěvy památek, kulturních a přírodních zajímavostí a prezentace tradičních
regionálních produktů.
Cyklistický peloton dojede do Rozsochatce navečer 19. června. Po přivítání v prostorách rozsochateckého zámku a po ubytování bude následovat procházka po obci a večer pak posezení u ohně s harmonikou. Občané mohou pomoci s přípravou programu nebo se programu zúčastnit i jako diváci. Ráno
potom účastníci cyklistické štafety navštíví základní školu, kde je čeká krátké hudební vystoupení dětí
a kde si budou moct zasportovat a zasoutěžit.
Hlavní myšlenkou akce je podpora ekologického způsobu přepravy, vzájemného potkávání mezi
obcemi a představení kulturního a společenského života. Záštitu nad celou akcí převzal Kraj Vysočina.
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Dětský karneval
Přes jarní počasí za oknem, se odpoledne v neděli 2. března prohnala sálem obecního domu v Rozsochatci karnevalová sněhová bouře. Jako každý rok uspořádaly členky Svazu žen za pomoci sponzorů pro děti místní i z širokého okolí oblíbený dětský karneval. Se soutěžemi a pěknou hudbou přijel
DJ Libor Veselý. Drobné dárkové předměty zde prodávala paní Veronika Janáčková.
   Členky Svazu žen připravily již v sobotu 1. března odměny pro masky, balíčky domácího cukroví
na prodej a výherní losy. Přípravy zakončily posezením s večeří k nadcházejícímu svátku žen MDŽ.
Uvařil jim v místním hostinci pan Aleš Dobrovolný. Pro každou z přítomných členek Svazu žen si připravili pěkný dáreček mladí hasiči.
  V neděli si každé dítě odneslo pitíčko a sušenku zdarma. Zatancovat a zadovádět si přišlo více jak
padesát dětí. Vstupné na akci bylo dobrovolné. Děti odcházely v podvečer s balónky a pěknými zážitky
domů.
Lenka Hyršová

Čistá Vysočina
Opět nastal čas každoročního jarního úklidu. V tuto dobu vždy vyhlašuje Kraj Vysočina akci „Čistá
Vysočina“, do které se pravidelně zapojují též občané v Rozsochatci. Do úklidu obce po zimě se pustili
v pátek 4. dubna. Z místního spolku SDH přišla pomoci mládež a mladí hasiči, též členky místní organizace Svazu žen.
Na pondělí 7. dubna si úklid podél komunikace ke Kojetínu a Jahodovou naplánovali učitelé s dětmi
z místní základní školy. Připojit se mohli i občané. Sbíraly se odpadky kolem komunikací a v obci, hrabala se stará tráva a listí. Děti dostaly na závěr od členek ZO ČSŽ za svou píli sladkou odměnu.
Lenka Hyršová

Poděkování ženám
Na nedělní odpoledne 13. dubna pozvali zastupitelé obce do sálu obecního domu všechny místní
ženy a dívky. Uspořádali pro ně malé posezení, aby jim poděkovali za celoroční pomoc a podporu při
obecních akcích. Sešly ze zde sice jen asi čtyři desítky žen, ale program je jistě všechny potěšil. Nejprve pan starosta obce Václav Havelka přítomné přivítal, po té předal slovo paní hospodářce obce Daně
Šrámkové, která řekla několik slov k promítání dokumentu ze série „Naše tradice“, jehož část spojená
s tradicí Vynášení zimy, v naší obci natáčela Česká televize v loňském roce.
Tento díl byl odvysílán před týdnem na Čt 2. Zároveň poděkovala všem, kteří při natáčení vyšli
ochotně vstříc paní režisérce Markétě Nešlehové v plnění jejího režisérského záměru. V dokumentu si
zahrály i místní děti. Po promítání zastupitelé obce ženám roznesli sladké pohoštění ke kávě. V druhé
části posezení vystoupila děvčata z akordeonového souboru „Pohoda“ ze ZUŠ v Havlíčkově Brodě pod
vedením paní učitelky Ivany Laštovičkové.  Během vystoupení se střídalo akordeonové duo ve složení
Žaneta Švecová a Markéta Laštovičková a velmi šikovná, teprve devítiletá Míša Šrámková.
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Při některých písničkách si ženy s nimi notovaly, při závěrečné skladbě pak procházely dívky mezi
stoly a odměnou jim byl velký potlesk a paní učitelka obdržela kytičku. Zastupitelé obce pro ženy připravili příjemné přátelské posezení.
Lenka Hyršová

Pálení čarodějnic
Vedení SDH Rozsochatec vyhlásilo na podvečer 30. dubna tradiční soutěž „O nejkrásnější čarodějnici“ pro děti i dospělé. Letošního ročníku se zúčastnily jen dětské čarodějnice a čarodějové, přesto bylo
těžké mezi nimi vybírat ty nej… Na prvním místě se na konec umístila Kristýnka Jeřábková, na druhém místě Terezka Rejzková a na třetím místě byla porotou vybrána Kateřinka Křivská. Mladí hasiči
uspořádali též pro děti a dospělé od 17.30 hod. na fotbalovém hřišti zábavnou soutěžní stezku, na které
každý obdržel body za plnění jednotlivých úkolů a za účast na všech stanovištích pak sladkou odměnu.
Z účastníků této soutěže byli též vybráni tři výherci. Na prvním místě se umístil Dominik Špinar,
na druhém místě Lukáš Špilka a na třetím místě slečna Ruby Fárka. Všichni výherci dostali pěkné odměny, ale pořadatelé nezapomněli ani na ostatní masky, které také dostaly drobnou odměnu. Během
akce bylo zajištěno občerstvení včetně opékání uzeniny na ohýnku. Jakmile se začalo šeřit, zapálili
dobrovolní hasiči připravenou vatru s čarodějnicí.
Lenka Hyršová

„ERTEPLE A ZEMÁKY“ máme nejen pro rozsochatecké děti
Pokud náhodou nevíte, co jsou erteple a zemáky, zkuste se zeptat dětí ze školy.   Asi vám poví, že
je to název výukového programu, kterého se účastnily 26. března v ekologickém středisku Chaloupky
Horní Krupá. Hlavním hrdinou programu byly samozřejmě brambory, tradiční plodina Vysočiny. Podobných výukových programů máme na Chaloupkách momentálně asi 20.
Chaloupky jsou školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání nebo zkráceně Středisko ekologické
výchovy Chaloupky – pracoviště HORNÍ KRUPÁ.  Již čtvrtým rokem působí v Krupské škole / v bývalé evangelické škole v Horní Krupé/ a připravují ekologické výukové programy pro žáky všech typů
škol MŠ, ZŠ i SŠ. Většina programů je v trvání 3. hodin (180 min), pouze programy pro MŠ jsou kratší.
Programy využívají přírodních podmínek okolí. Jsou zaměřeny na stromy, vodu, tradiční hospodaření
a činnosti člověka na venkově. V roce 2013 postupně navštívilo středisko 2 000 žáků různých škol.
Pro naši činnost využíváme prostory   komunitního centra Krupské školy, majetku ČCE   v Honí
Krupé.  Krupská škola se postupně rozšiřuje. K původní učebně školy přibyla v roce 2012 zrekonstruovaná Galerie stodola a Dědova dílna. V roce 2013 byly opraveny kůlny na zázemí pro zahradu a vybudovali a otevřeli jsme novou přírodní učebnu v zahradě (výukový altán). Chaloupky budují ve středisku
ukázkovou přírodní zahradu, jednotlivé zahradní prvky budou sloužit také jako výukové. V letošním
roce máme  v plánu požádat o udělení certifikátu přírodní zahrada.  
Pro veřejnost připravujeme akce ve spolupráci se SEM Slunečnice a OÚ Horní Krupá.  Snažíme se
oslovit širokou veřejnost a všechny generace. Nabídku aktuálních akcí pro veřejnost, na jejichž přípravě
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se podílíme  naleznete na webu www.chaloupky.cz  v kalendáři.  Jsou to akce jako např. Den Země, Den
brambor nebo dýní, Drakiáda, výpravy do přírody – Soví houkání, Botanický cyklovýlet, letní  brigády,  Krupský letní tábor pro děti a Krupské prázdniny pro rodiče, prarodiče s malými dětmi, přednášky,
řemeslné dílny a další akce. V roce 2013 uspořádalo pracoviště Chaloupky – Horní Krupá 16 akcí pro
veřejnost /některé samostatně, některé ve spolupráci/.
Pro nejbližší období připravujeme: 26.4. Den Země (přijde řeč i na netopýry…),  12.5. Workschop
v přírodní zahradě (co je přírodní zahrada a jak ji využít pro zdraví…), 24.5. Botanický cyklovýlet
(na kole pojede za kráskami naší rostlinné říše – orchidejemi),  7.6. Den otevřených přírodních zahrad,
20. 6. ve spolupráci s OÚ Horní Krupá chystáme program pro akci Klimatour….  
O letních prázdninách připravujeme 2 letní příměstské tábory.  Srpnový  tábor  pro děti  ve školním
věku je již obsazen, ale máme ještě volná místa na Krupské letní prázdniny – program pro rodiče nebo
prarodiče s malými dětmi.  Pokud Vás naše nabídka zaujala, přijďte se k nám do střediska Chaloupky
– Horní Krupá podívat. Těšíme se na Vaši účast. Plakátky a podrobnější informace prezentujeme ve vývěskách a děkujeme obecnímu úřadu za vyvěšování.
Iva Kopecká, vedoucí pracoviště Chaloupky- Horní Krupá

KRUPSKÉ PRÁZDNINY pro rodiče a děti
„Co se děje na zahradě?“
5. – 7. srpna 2014 od 9 do 17 hodin
Program zaměřený na denní pobyt v přírodě pro rodiče s dětmi (3 – 6 let).  Čeká nás zvířátkový den
v úterý, ve středu celodenní výprava do lesa a ve čtvrtek kytičkový den se závěrečným táborákem. Cena
za program včetně oběda: dospělí 400Kč, děti 250 Kč (do 2 let zdarma, sleva na 2. dítě 100 Kč). Možnost přihlášení i na jednotlivé dny.
• Bližší informace naleznete na www.chaloupky.cz
• Přihlašovat se lze na www.chaloupky.cz/prihlaska-hornikrupa
• Kontakt: Mgr. Anna Férová, tel: 723 803 666, anna.ferova@chaloupky.cz

Příspěvek do občasníku
Rozsochatečtí spoluobčané, po šesti letech vás opět oslovuji prostřednictvím tohoto občasníku. Poprvé to bylo v roce 2008, když jsme se sem s manželkou nastěhovali. Tehdy mě k tomu vedla slušnost,
abychom se vám, jako nově příchozí, představili. V té době jsme teprve zdejší kraj začínali poznávat,
postupně jsme se seznamovali s některými zdejšími obyvateli. Všichni, s nimiž jsme měli příležitost se
setkat, nás přijímali, a přijímají, velmi vlídně. Samozřejmě, že se našla i výjimka, ale jak se trefně říká:
„Není každý ten, kdo by se zalíbil lidem všem.“  Obec je malebná, moc se nám líbí a okolí je tu opravdu velmi krásné. K dnešnímu příspěvku jsem se odhodlal, jelikož se s vámi chci podělit o mé postřehy
z obce samé a z procházek po okolí.
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Často chodíme na procházky, s pejsky, někdy i bez nich. Krajina je tu krásná a neustále nás těší
výhledy, které se nám na procházkách nabízejí. Dnes už je sice nevnímáme s takovou intenzitou jako
zpočátku. Ale to už tak bývá, že nám něco časem zevšední. Já si velmi vážím toho, jak se tu vedení obce
stará nejenom o kulturní vyžití občanů, vytváří a následně i udržuje tradice, pořádá různé akce, ale také
jak dbá na čistotu a pořádek v obci, potažmo tím i o pořádek v jejím okolí. Není to vždy a všude až taková samozřejmost, jak by se zdálo. Vím o čem mluvím. Pocházím z Lednice, která je nazývána „perlou
jižní Moravy“. Ovšem s pořádkem je na tom obec na štíru. Hodně se toho tam svádí na turistický ruch.
Budiž, je docela možné že je na tom něco pravdy, ale v žádném případě to není pravda úplná. Mnoho
nepořádků evidentně padá na vrub vedení obce a následně na samotné obyvatele. Ale  vrátím se raději
zpět do Rozsochatce.
Když jsem se sem přestěhoval, byl jsem mile překvapen, jaký tu panuje pořádek a to nejen v obci
samé, ale i v jejím nejbližším okolí. O to víc mě mrzí, že dnes se začínají množit případy, kdy na procházce občas narážím na nepěkná místa, která má na svědomí nepořádek v podobě všelijakých odpadků.
Jedná se převážně o různé obaly od nápojů a nebo sladkostí. Ještě bych asi dokázal pochopit, že ten
kdo ten svůj nápoj dopil a laskominku dojedl se tím vysílil natolik, že již nemá dostatek sil k tomu,
aby prázdný obal odnesl tak kam patří. Dovedu si i představit, že se v drtivé většině jedna o děti, které
nemají ty správné návyky. Ovšem jsou i případy, kdy se evidentně nejedná o to, že ten který nepořádek
udělalo dítě. Budu raději konkrétní. Uvedu jeden příklad za všechny ostatní. Je na pováženou, že někdo
dokáže zahodit u silnice mezi Jahodovem a Rozsochatcem v igelitu zabalenou kůži, vnitřnosti a ostatní
odpad z mrtvé, či uhynulé ovce. Kladu si tu otázku: Opravdu není jiná možnost jak se tohoto odpadu
zbavit? Jsou ale i jiné věci, na které v poslední době narazím na procházkách po okolí, u kterých, jak se
obyčejně říká, mě to hlava prostě nebere! Proč se někdo s tím tahá na toto místo, když na obci je na to
k dispozici dostatek kontejnerů. Nechci se tu stylizovat do role nějakého moralisty. To tedy ani omylem.
Vím, že ne vždy jsem se v životě zachoval naprosto správně. Jsou ale mantinely, které se snažím nepřekračovat a pokud přeci jenom, jednám a dělám vše pro nápravu. Prostě, chápejte toto, že je to jenom mé
prosté zamyšlení.
Opravdu si velmi vážím toho, co v tomto smyslu dělá vedení obce, a byla by škoda pro nás všechny,
kdybychom je v tom nechali samotné, kdybychom se my všichni nesnažili, každý v rámci svých vlastních možností o to samé.
Na obci je naprostý dostatek kontejnerů na různé druhy tříděného odpadu. Dokonce už máme kontejnery i na bioodpad.  Ano, máme, a proto je pro mne nepochopitelné, když potom jdu vynést bioodpad z domácnosti a po otevření kontejneru vidím, že tam někdo přede mnou naházel skleněné lahve
od alkoholu a pet lahve od nápojů. Nebo když na obci je přistavená vlečka na odpad ze zahrad a někdo
do tohoto vyhodí televizor. To je mimo moje chápání. Promiňte, na začátku jsem psal o tom, že vás
oslovuji.  Nebyla to úplně správná definice. Tímto neoslovuji všechny. Oslovuji jenom ty, kterých se
hlavně toto mé stýskání týká.
Ale přece jen bych rád závěrem oslovil vás všechny.  Zamýšlím se totiž nad tím, že my tu nemáme
turisty, alespoň ne v tom počtu jako je tomu v Lednici. Proto, to co si tu uděláme, uděláme si většinou
my sami a není třeba, aby to bylo právě to, že si sami různými odpadky poškozujeme vzhled svého nejbližšího okolí. Byla by to škoda, krajina je to tu nádherná, chraňme si ji.             
Miroslav Vacek
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31. 5. 2014  mapka zábavně soutěžně - vzdělávacího odpoledne
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Plánované akce na 1. pololetí 2014
• 17. 5. 2014 Sbor dobrovolných hasičů v Rozsochatci pořádá od 13.00 hod.na fotbalovém
hřišti Okrskovou soutěž sborů dobrovolných hasičů v požárním sportu. Soutěžit budou
ženy, muži mladší a muži starší z celého našeho okrsku, který má 17 sborů dobrovolných
hasičů.Srdečně zveme všechny občany, přijďte povzbudit naše závodníky. Po celou akci
bude zajištěno občerstvení.
• 17. 5. 2014 Poutní mše, sál Obecního domu.
• 31. 5. 2014 Zábavné odpoledne – procházka po obci, zpřístupnění  budov MŠ a ZŠ, tématické
zastávky.

• 19. 6. 2014 Klimatour.

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 2014.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.
Náš časopis bude distribuován zdarma do všech poštovních schránek v obci.

