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Jubilanti
V období od 01. 07. 2014 do 31. 10. 2014 se dožívají významného životního jubilea:
Pazderka Karel
Blažková Marie
Jelínek Karel
Havelková Marie
Pleskač Ladislav
Fiala František

Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec

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

Noví občánci
Narozená miminka od 01.04.2014 do 31.10.2014:
Špilka Jakub
Ciner Šimon
Jeřábková Tereza

Rozsochatec
Jahodov
Rozsochatec

Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.
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Vážení spoluobčané,
ve funkci starosty působím již dvě volební období, a tak se domnívám, že by bylo vhodné trochu
bilancovat. Když jsme v roce 2006 zahájili práci téměř ve stejném složení zastupitelů jako je dnes,
nevěděli jsme, co nás čeká, ale měli jsme chuť a elán něco změnit a hlavně zlepšit v naší obci. Na účtu
obce bylo 473 tis Kč. Začínali jsme splácet úvěr ve výši 4 500,00 tis. Kč a čekaly nás dokončovací
práce na obecním domě. Rozpočet obce se v letech 2007-2011 pohyboval v rozmezí 4 000,00 tis.
až 4500,00 tis. Kč. Až zákon o novém rozpočtovém určení daní nám pomohl rozpočet navýšit cca
o 1 000,00 tis. Kč. Přesto jsme se snažili opravit alespoň část místních komunikací, vyměnili jsme okna
a dveře ve všech budovách ve vlastnictví obce. Zateplili jsme stropy v budovách obecního úřadu
a školy, opravili jsme střechu na škole, nechali opravit komín.
V mateřské školce se nám díky grantům podařilo vyměnit elektrické vytápění za plynové, opravit
rozvody vody a odpady,přebudovat celé sociální zařízení a do školní jídelny zakoupit nový tálový
sporák. Radost máme také z upraveného školního dvora, kde je umělý sportovní povrch, nové oplocení a nové herní prvky. Ani na zahradu mateřské školky jsme nezapomněli, nové oplocení zahrady
bylo postaveno v roce 2011, v letošním roce jsme nakoupili několik nových herních prvků. Zahrada
MŠ tak volně navazuje na nově vybudované dětské hřiště.
Do Jahodova jsme s pomocí dotace opravili část komunikace, v letošním roce bude dokončeno usazení venkovního mobiliáře na veřejném prostranství uprostřed místní části. Nakoupili jsme novou
techniku na údržbu zeleně – sekací stroj, sněhovou frézu, křovinořez. Pro potřeby hasičů jsme pořídili
starší hasičské auto. Rozšířili jsme sběrná místa tříděného odpadu a zapojili se do likvidace bioodpadů.
Rozšířili jsme nabídku služeb pro občany o kadeřnictví, kosmetiku, pedikúru a masáže. Největší akcí,
která bude ukončena v letošním roce, je zasíťování stavebních pozemků v lokalitě Nové Dvory, stavebníkům nabízíme šest stavebních pozemků, součástí výstavby je kanalizace, vodovod, plynofikace, veřejné osvětlení, komunikace. K dnešnímu dni máme na účtě 848 tis. Kč. Z úvěru zbývá doplatit
1350,00 tis. Kč.
Největší radost máme z kulturních, společenských a sportovních aktivit, které s Vaší pomocí rozveselují a zlepšují život v naší vesnici. Několik roků za sebou naše mládež pořádala stavění a kácení
máje. Dlouholetou tradici mají i čarodějnice, oslavy dětského dne, mikulášská nadílka, setkání se
ženami, adventní posezení, jarmark a plesy . Besedy, kurzy a další vzdělávací akce zase zpestří náš
volný čas. Rádi se setkáváme s našimi seniory, vítání občánků je i pro nás malým svátkem. Nesmím
zapomenout na výrazné úspěchy našich sportovců, především mládež organizovaná v tělovýchovné jednotě a hasičích je úspěšná. Právě za výrazného přispění všech občanů se nám podařilo získat
Bílou a Oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku.
Poděkovat bych chtěl také paní kronikářce Lence Hyršové, která se nejen vzorně stará o obecní kroniku, za svou práci získala i čestné uznání v soutěži Vesnice roku, ale také pravidelně udržuje náš mediální obraz v tisku . Jejím přispěním vychází i náš Občasník.Ceníme si práce ředitelky naší základní
školy Mgr. Hertlové, která se svým kolektivem zvýšila úroveň našeho školství.
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Velmi si vážím práce všech zastupitelů,kteří se věnují aktivitám v zastupitelstvu obce ve svém volném čase, při svém povolání. A proto jsem rád , že o práci v našem zastupitelstvu je zájem i u mladých lidí. Společná péče o veřejná prostranství, školství, kulturní krajinu, zapojení široké veřejnosti
do kulturního dění nepřijde samo. Velmi záleží na představitelích obce, nakolik umí své občany
motivovat, udržovat duch pospolitosti a solidarity. Tradiční hodnoty je potřeba nejen uchovávat, ale
i dále rozvíjet a podporovat a o to jde našim zastupitelům především.
Dovolte mi, prosím, abych Vám všem poděkoval za pomoc a spolupráci a popřál do dalších dnů
mnoho pracovních úspěchů, v osobním životě především pevné zdraví, lásku nejbližších, empatické
a chytré spolupracovníky a přátele, dostatek optimismu a energie pro dny příští.
Václav Havelka, starosta obce

Místní knihovna v Rozsochatci
Otevírací doba
Pondělí 17.00 – 19.00 hod.
Středa 17.00 – 20.00 hod.
Čtvrtek 08.00 – 10.00 hod.

Vážení spoluobčané,
Jistě jste si mnozí všimli tří policových regálů, které jsou nově umístěny v přízemí obecního úřadu
mezi knihovnou a kadeřnictvím. Budeme rádi, pokud bude tento regálový pult fungovat na bázi
„výměnného obchodu“. Stručně shrnuto v bodech:
1. Přinesu knihu nebo časopis, který jsem už přečetl a nechci ho dále doma skladovat.
2. Vyberu si z nabídky v regálu a čtivo si odnáším domů.
3. Pokud budu mít přečteno a nebudu si chtít ponechat, opět vrátím a vyberu si něco nového.
Pracovně jsme tento systém nazvali „fofr police“. Doufáme, že se bude hojně využívat a že knihy
a časopisy budou nejen fofrem mizet, ale zároveň i fofrem přibývat.
Prosíme o udržování pořádku a děkujeme všem dárcům za knihy a časopisy.
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Rozbor hospodaření 2007-2014

Rok

Název akce

2007 Soc. byty č.p. 19
Dokončení rek. č.p. 19
2008 Výměna topení v MŠ
Zednické práce v č.p. 19
Vybavení nábytkem č.p. 19
Žací stroj
Požární vozidlo
Oslavy 725.let od první pís.
zmínky
Vesnice roku
2009 CZEICH POINT
Výměna oken OÚ
Tepelná izolace stropů č.p.
97
Oprava vod. a el. Instalace
MŠ
Oprava části krytiny ZŠ
2010 Výměna sporáku v ŠJ
Výměna dveří a oken č.p.
54,15
Malování ZŠ a MŠ
Oprava míst.kom. k
2011
Jahodovu
OP vzdělávání
Oprava části střechy č.p. 54
Oprava pomníku Sv.Jana
Nepomuckého
Oplocení zahrady MŠ
2012 OP vzdělávání
Oprava míst.kom. u MŠ
Rekonstrukce soc. zař. MŠ
oprava MK oprava sálu
Vodovodní řád-posílení
2013 Oprava MK u č.p. 19
Veř.osv.Nové Dvory+školní
dvůr
Herní prvky u MŠ, zateplení
budovy ZŠ
Projekt. a zadávací
dokumentace k ZTV Nové
Dvory
Frézování komína ZŠ
ZTV k rod.domkům
Oprava místní komunikace
2014
u nové požární zbrojnice
Doplnění herních prvků na
zahradu MŠ
Osazení venkovního
mobiliáře-Jahodov

Rozpočt.
Náklady
v tis.Kč

Skutečné
náklady
v tis.Kč

Vlastní
prostředky
v tis. Kč

Poznámka

228,5
97,00
122,0
122,00
40,1

1500,00
198 ,7
228,5
97,2
122,4
122,0
40,0

Dotace
V tis.
Kč

270,63
79,7
112,5
97,2
122,4
122,0
40,1

SFRB
POV
POV
Dlažby-sklep
Židle,stoly

42,0

42,0

21,0

21,0

Kraj Vys.

0

0

25,0

0

82,2
227,0

82,2
227,0

69,8
134,0

12,4
93,0

90,0

90,0

0

90,0

50,0

49,2

0

49,2

105,0
182,0

105,0
182,0

0
86,0

105,0
96,0

FV-Naše školka

313,0

313,0

111,0

202,0

POV

92,2

92,2

0

92,0

995,0

995,0

150,0

845,0

251,8
314,7

251,8
314,7

251,8
111,0

0
203,7

Kraj Vys. –rozvoj
venkova
Min.škol + EÚ
POV

98,5

98,5

49,2

49,3

Nadace VIA

115,0
167,8
351,0
354,0
745,8
426,0
508,0

115,0
167,8
351,0
354,0
745,8
426,0
508,0

0
167,8
107,0
107,0
600,0
0
109,0

115,0
0
244,0
247,0
145,8
426,0
399,0

755,0

755,0

600,0

155,00

MMR

400,0

400,0

360,0

40,0

SZIF

217,0

217,0

0

217,0

35,0
6000,0

35,0
3800,0

0
0

495,0

probíhá

106,0

120,0

probíhá

0

50,0

probíhá

0

35,0
3800,0
Dosud
neukončeno
Dosud
neukončeno
Dosud
neukončeno

1500,00

5

1 229,37
119,0
116,0
0
0
0
0

Čestné uznání-dar
Kraj Vysočina
Ministerstvo vnitra
POV

Min.školství + EÚ
POV
FV-Naše školka
MMR
POV

Dokončuje se
POV
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Rozsochatcem kolem dokola
Obec Rozsochatec, místní spolky ZO ČSŽ, TJ SOKOL a SDH spolu s Honitbou Rozsochatec-Čachotín
uspořádali na sobotu 31. května od 13.30 hod. akci nazvanou „Rozsochatcem kolem dokola“. Cílem
akce bylo veřejnosti představit nově vybudované projekty z posledních let (dětské hřiště, postavené
u zahrady MŠ, rekonstrukce sociálního zařízení a dovybavení v MŠ, školní dvůr, zateplení a též dovybavení v ZŠ, oprava fotbalových kabin a zavlažování hřiště), součástí bylo též odpoledne otevřených
dveří v místní MŠ s prohlídkou prostor a možností nahlédnutí do fotoalb. V budově základní školy
byla připravena prohlídka všech prostor s promítáním fotografií z činnosti ZŠ, výstava historických
fotografií, které zapůjčili občané, výstava keramických výrobků žáků a ukázka dalších školních prací.
Zpřístupněn byl též školní dvůr, či nová dílnička využívaná při vyučování.
Hravou formou byla připravena stezka se soutěžními stanovišti, která procházela obcí. Start byl u budovy obecního úřadu od 13.30 do 15.00 hod. Startovalo 24 rodinných a přátelských týmů. Každý
tým obdržel soutěžní kartičku ke sbírání bodů za plnění soutěžních úkolů a plánek trasy s popisem
nově vybudovaných projektů. Trasa se skládala z pěti stanovišť a cíl byl na fotbalovém hřišti. V ZŠ
byly připraveny otázky související s výstavou o historii a z poznávání bylin. Následně se procházelo
zámeckým parkem, kde soutěžící poznávali zvířata, zvířecí stopy anebo si mohli vyzkoušet střelbu
na různé terče, na závěr na fotbalovém hřišti byla připravena soutěž v hodu „starostovou holínkou“
a provedena ukázka nového zavlažování. Soutěžní trasa však nebyla podmínkou účasti na akci, někteří navštívili jen stanoviště, která je zajímala, ovšem bez sladké odměny na závěr.
Součástí akce byla rovněž oslava Dne dětí, proto na ně na konci čekala nejen čokoládová medaile,
ale i skákací hrad a soutěže se sladkými odměnami. Pro dospělé bylo připraveno posezení či taneček
s kapelou MUDrBEND a bohaté občerstvení. I přes vrtkavé počasí se akce vydařila a účastníci se nejen dobře pobavili, ale dozvěděli se též něco nového o své obci.
Důvodem k oslavě byl i úspěch místního družstva žen SDH, které se účastnily v Havlíčkově Brodě
okresního kola hasičské soutěže a v podvečer se vrátily s pohárem za 3. místo. V soutěži jednotlivců
pak uspěla z našeho družstva nejlépe Tereza Pešoutová, která se umístila na 4. místě a reprezentovat
pojede v červnu na krajské kolo.
Lenka Hyršová

Vítání občánků
V neděli 8. června přivítal starosta obce v Rozsochatci tři nové občánky, jednoho narozeného v závěru roku 2013 a dva narozené v prvním pololetí roku 2014. Malá slavnost se konala v zasedací místnosti obecního úřadu za přítomnosti nejbližších všech tří chlapců Jaroslava Cakla, Jakuba Holubce
a Jakuba Špilky, kteří v tento den byli přivítáni mezi občany obce.
Uvítací řeč pronesl pan starosta Václav Havelka a hospodářka obce paní Dana Šrámková a s krátkým
kulturním programem vystoupily děti z místní mateřské školy.
Následovalo zapsání rodičů do pamětní knihy a fotografování u kolébky. Chlapci obdrželi od obce
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vkladové listy v hodnotě 3000,- s drobnou hračkou, maminky dostaly kytičku a každá rodina rovněž
CD s fotografiemi na památku na dnešní slavnostní den.
Lenka Hyršová

Zastávka Klimatouru v Rozsochatci
Ve čtvrtek 19. června probíhala druhá etapa 3. ročníku ekologické cykloštafety Klimatour. Klimatour
je mezinárodní cyklistická štafeta s dlouholetou tradicí v Německu i Rakousku. Poprvé překročila
hranice Kraje Vysočina v červnu 2012 a její trasa končila v Dalešicích. V minulém roce byla při slavnostním zahájení štafeta předána z Dalešic do Koněšína a odtud putovala s pelotonem až do Křižánek.
Hlavní myšlenkou akce je podpora ekologického způsobu přepravy, vzájemného potkávání mezi obcemi a představení kulturního a společenského života. Peloton cyklistů, skládající se z organizátorů
akce, partnerů z Dolního Rakouska, místních školáků a obyvatel, postupně projede a propojí obce
a města na Vysočině. Starostové si mezi sebou předávají symbolickou štafetu – dárek představující
sousedský pozdrav jedné obce té následující.
V tento den peloton zamířil ze Ždírce nad Dobravou, do Libice nad Doubravou a v odpoledních hodinách pokračoval do Rozsochatce, po cestě se k jezdcům připojilo též několik rozsochateckých cyklistů. Společně vjeli do cíle druhé etapy v areálu zámku v Rozsochatci. Penzion Zámek - Rozsochatec
k této příležitosti zpřístupnila majitelka Jitka Greifová, též poskytla ubytování pro některé cyklisty.
Zbytek výpravy, která v Rozsochatci trávila noc, byl ubytován v základní škole a rakouští hosté byli
ubytováni na usedlosti Gerstein nedaleko Rozsochatce. Účastníky Klimatouru přivítal pan starosta
obce Václav Havelka. Se skupinou přijeli někteří zástupci Kraje Vysočina radní pan Ing. Bc. Martin
Hýský, vedoucí Odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Kraje Vysočina pan Petr Holý a ze stejného odboru byl přítomen též pan Luděk Hrůza. Jako zástupci partnerů z Dolního Rakouska přijela
paní Marlene Roupec a za Úřad dolnorakouské zemské vlády pan Karl Trischler. Na uvítanou přítomným zahráli několik skladeb Trubači z Liščího vršku, na oplátku hosté zazpívali hymnu Klimatouru
a po té se všichni přesunuli do místní základní školy. Zde se uskutečnilo slavnostní sázení lípy Svobody a přátelství. Vhodný druh stromu dodalo zahradnictví Křesťan z Havlíčkova Brodu, jehož zaměstnanci pomohli i s odbornou výsadbou. Děti ze základní školy pak překvapily hosty znalostí hymny
Klimatouru, kterou si u stromu společně všichni zazpívali.
Následoval návrat do zámku, kde pro hosty bylo přichystáno pohoštění. Výborný jelení guláš uvařil
pro všechny pan Marian Polanský, člen Honební společnosti Rozsochatec- Čachotín. O doplňování
tekutin se postaral místní hostinský pan Aleš Dobrovolný, obsluhu při pohoštění zajistily členky českého svazu žen v Rozsochatci, o technické zázemí a organizaci se postarali zastupitelé obce. Po krátkém odpočinku následovalo krátké povídání o historii obce s kronikářkou obce Lenkou Hyršovou
a po té se přítomní odebrali na procházku v zámeckém parku. Tento den byl ukončen posezením
u ohýnku s opékáním uzeniny a hudebním doprovodem pana Jiřího Votavy, který hrál na harmoniku, k hudebnímu vystoupení se přidali též hosté, kteří s sebou měli rovněž několik hudebních
nástrojů.
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Následující den ráno se všichni opět sešli v základní škole, kde měli žáci připravené malé kulturní
vystoupení a tvořivou dílnu. V dílně si zájemci mohli vyrobit tzv.“sněžítka“ a odnést si je na památku. Na prezentaci základní školy se přijela podívat i paní Mgr. Libuše Kolčavová z Odboru školství,
mládeže a sportu z krajského úřadu Kraje Vysočina. Ti, kdo se neúčastnili tvořivé dílny, byly zapojeni
venku na školním hřišti do her s ekologickou tématikou. Pořadatelé akce obdrželi keramická srdíčka
s obrázkem bledule jarní, která se zde v lesích hojně nachází. Do tvořivé dílny se zapojil i zástupce Úřadu dolnorakouského zemského úřadu, pan Bernard Haas. Pan starosta Rozsochatce obdržel
ve čtvrtek jako dárek od starosty Libice nad Doubravou pana Václava Venhauera vlaječku obce, on
pak v Horní Krupé předal starostovi, panu Josefu Jelínkovi, keramický zvonek se znakem obce Rozsochatec. Do Horní Krupé jel symbolicky spolu s pelotonem na kole. Letošní ročník Klimatouru byl
zakončen ve Světlé nad Sázavou.
Lenka Hyršová

Zahájení školního roku
Stejně jako v mnohých školách, zazvonil v pondělí 1. září prvně po letních prázdninách
v 7.45 hod. školní zvonek též v malotřídní Základní škole v Rozsochatci. Paní ředitelka Mgr. Hana
Hertlová zde v tento den přivítala pět nových prvňáčků, děvčata Sylvu Horákovou, Kristýnu Jeřábkovou a Anetu Svobodovou a dva chlapce Jana Piskače a Lukáše Špilku. Nově se žákům představila i paní učitelka Mgr. Klára Mudruňková. Paní učitelky seznámily děti s organizací školního roku
2014/2015 ve škole a ve školní družině.
Od října budou moci žáci pracovat v několika zájmových kroužcích. A to v kroužku keramiky, který
je velmi oblíbený mezi žáky. V loňském roce byla škola vybavena vlastní vypalovací pecí. Dále bude
na škole pracovat kroužek hudebně dramatický, kde se budou děti mimo jiné učit hrát na zobcovou
flétnu. Též se bude vyučovat zábavná angličtina, náboženská výchova a pohyb budou děti rozvíjet
v kroužku aerobiku. Starší děti na uvítanou prvňákům a jejich rodičům zazpívaly několik písniček
a pak následovalo předávání pamětních listů, kytiček a dárků pro prvňáky.
Lenka Hyršová

Soutěž Česko - slovenský guláš
Zastupitelé obce Rozsochatec připravili na večer v pátek 3. října pro spoluobčany sousedské posezení zpestřené soutěží Česko - slovenský guláš. Nejprve přítomné přivítal starosta pan Václav Havelka
v sále obecního domu a odstartoval klání mezi kuchaři. Za Česko soutěžil Marian Polanský a za Slovensko Antonín Repka. Všichni, kdo se dostavili, obdrželi soutěžní vzorky guláše od obou soutěžících, aniž by věděli, který vzorek patří kterému kuchaři. Poté pomocí plastových žetonů hlasovali pro
guláš, který jim více chutnal. Po nelehkém rozhodování o vyrovnaném boji, kdy byl výsledek 37:37,
bylo nutné losování k vyhlášení vítěze.
Vítězem se stal Marian Polanský, obdržel od pořadatelů mistrovskou vařečku a kuchyňské hodiny.
V průběhu soutěže pan starosta též zhodnotil práci obecního zastupitelstva, které téměř ve stejném složení v obci pracovalo dvě volební období, poděkoval místním spolkům, ředitelství ZŠ a MŠ
a obecní kronikářce za spolupráci při pořádání kulturních akcí v obci, při úpravách a prezentaci obce.
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Následovala volná zábava. K posezení hrál pan Josef Fuksa na varhany a někteří přítomní si i zatančili.
Místní zastupitelé udělali soutěží příjemnou pomyslnou tečku za končícím volebním obdobím.
Lenka Hyršová

Vítání občánků
V neděli 19. října odpoledne se v Rozsochatci konalo slavnostní přivítání nových občánků narozených v druhé polovině roku 2014. Zároveň to bylo poslední vítání občánků pro pana starostu Václava
Havelku, kterému končí jeho funkční období na Obecním úřadě v Rozsochatci.
Malou slavnost zahájili žáci místní základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Kláry Mudruňkové krátkým kulturním programem. Následovala uvítací řeč pana starosty a předání vkladových listů
v hodnotě 3 000 Kč novým občánkům Tereze Jeřábkové a Šimonu Cinerovi spolu s malým dárkem.
Maminky obdržely pěkné kytičky a spolu s tatínky se zapsali do pamětní knihy. Následovalo focení
miminek v kolébce. Obě rodiny dostaly na památku dnešního slavnostního dne též CD nosič s fotografiemi.
Lenka Hyršová

Poděkování obecnímu úřadu
Děkuji jménem svým, jménem zaměstnanců a dětí z mateřské a základní školy právě končícímu
zastupitelstvu v čele se starostou Václavem Havelkou za výbornou spolupráci a péči o školu.
Mgr. Hana Hertlová
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Výlet do Centra řemesel a bylinných zahrad Botanicus
Na sobotu 20. září si členky ZO ČSŽ naplánovaly každoroční výlet. Tentokrát jela menší skupina vlakem do Centra řemesel a bylinných zahrad Botanicus v Ostré nedaleko Lysé nad Labem. V areálu
středověké vesnice bylo mnoho řemeslných dílen, v některých si návštěvníci mohli výrobu nabízeného zboží vyzkoušet, stejně jako rýžování zlata, lukostřelbu, či motání provazů. Příjemná procházka
byla též v bylinných zahradách. V různých částech areálu byla k vidění domácí zvířata. Kdo se chtěl
občerstvit, mohl zajít do hodovní síně, nebo k pekaři. Všude se stylově platilo groši, které si každý
mohl vyměnit v pokladně. Pro dětské návštěvníky zahrálo divadelní seskupení „Koňmo“ pohádku
s loutkami. Celý výlet zpříjemnilo slunečné počasí.
Lenka Hyršová

Okrsková soutěž v požárním sportu
V sobotu 17. května 2014 se na našem fotbalovém hřišti konala Okrsková soutěž požárních sborů z okrsku Chotěboř. V požárním sportu zde soutěžila družstva žen, mužů mladších a mužů starších.
Soutěž začala ve 13,00 hod. nástupem všech soutěžních družstev - 9 družstev žen, 17 družstev mužů
mladších a 4 družstva mužů starších. Nejprve začali závodit jednotlivci v běhu na 100 m s překážkami. Potom začaly útoky v pořadí ženy, muži st. a muži mladší.
Našim mužům mladším se dařilo na stovkách:
1. místo obsadil Jakub Dobrovolný
2. místo Dostrašil Oldřich - Chotěboř
3. místo - Lébl Jaromír - Střížov
Našim ženám se v jednotlivcích dařilo také:
1. místo obsadila Pavla Pelikánová
2. místo Tereza Pešoutová
3. místo Petra Pelikánová
Po útocích konečné pořadí dopadlo takto:
Ženy:
1. místo Rozsochatec B
2. místo -Rozsochatec A
3. místo Chotěboř
Muži starší:
1. místo Rozsochatec
2. místo Klouzovy
3. místo Bezděkov

10

Z činnosti spolků v Rozsochatci

Muži mladší:
1. místo Střížov
2. místo Chotěboř A
3. místo Bezděkov
Naši muži mladší obsadili 5. a 12. místo ze 17 zúčastněných. Počasí nám tentokrát vůbec nepřálo.
Téměř celé odpoledne pršelo, pršelo i na závěrečném nástupu. Naše ženy pojedou závodit za náš
okrsek 24. května na okresní soutěž do Havlíčkova Brodu.
Miluše Dobrovolná

TJ Sokol
V soutěžním roce roce 2013-2014 se v oddíle žáků po odchodu starších kluků do dorostu začal tvořit
zcela nový tým, který se pod vedením pánů Jelínka a Fialy učí hrát fotbal takřka od základů. Ikdyž to
s dětmi nemají mnohdy lehké, tak je za nimi vidět velký kus práce a děti dělají velké pokroky. A v letošní sezoně nám dělají radost i výsledkově, když dokázali vyhrávat i soutěžní zápasy.
V oddlíle dorostu se v sezoně 2013-2014 přepisovala historie Sokola, když tým vedený pány Bílkem
a Štěpánem složený se starších kluků a kluků,kteří odešli ze žáků, dokázal vyhrát krajskou I.A třídu
ve své kategorii. Nechali za sebou týmy z takových měst jako jsou Žirovnice, Ledeč, Světlá nebo
Přibyslav. Měli jsme mezi sebou i nejlepšího střelce branek všech krajských soutěží. V letošní sezoně
opět dorost ukazuje svoji kvalitu, když i po odchodu 4 kluků do seniorských soutěží se drží na pěkném pátem místě s minimální ztrátou na vedoucí tým.
V mužstvu dospělých „A“ týmu hrajícího okresní přebor byla též sezona 2013-2014 nejúspěšnější
za celou historii oddílu, když mužstvo pod vedením pana Bělky skončilo na skvělém třetím místě
za mužstvy Chotěboře a Veselého Ždáru. V letošní sezoně tyto výsledky mužstvo potvzuje a momentálně je opět na třetím místě s malým odstupem na prvního.
Mužstvo dospělých „B“ týmu vedené panem Peňázem skončilo ve čtvrté třídě okresu Havl.Brod v sezoně 2013-2014 na dobrém sedmém místě.V letošní sezoně je i na tomto týmu vidět zlepšení a jsou
na čtvrtém místě tabulky se ztrátou pěti bodů na prvního.
Letos se nám také podařilo dodělat automatické zavlažování hřiště a předělat zázemí areálu v prostoru kabin a stánku pro občerstvení navštěvníků stadionu.
Chěl bych všem členům Sokola poděkovat jak za pomoc při práci v oddlíle, tak za jejich výborné výkony na samotném hřišti a věřím, že naše výsledky budou lepší a lepší.
Bílek Zdeněk
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Podzimní slavnost koní v Rozsochatci
V sobotu 18. října 2014 se konal v Rozsochatci již VIII. ročník Hubertovy jízdy. Slavnost koní a jejich
jezdců pořádal opět v letošním roce Jezdecký klub v Rozsochatci a Statek Lesolg. Akce byla zahájena v 11.00 hod. v areálu Statku Lesolg. Monika Farka všechny přivítala a představila 38 koní a jejich
jezdců. Příjemnou atmosféru milovníkům koní dokreslovali svými skladbami Trubači z Liščího vršku
v úvodu i během přestávky na trase. Po úvodním ceremoniálu a uvítací řeči vyjela celá skupina kolem zámeckého parku směrem k Hajkám, přes Čachotín kolem lesa u Svinného, kde byla přestávka
na občerstvení pro koně i jejich jezdce. Cestou byly připraveny na několika místech pro účastníky
překážky, které se snažila většina zdárně zdolat. Po krátké přestávce pak všichni pokračovali ke Skořetínu a okolo obory Skalka zpět do Rozsochatce. V sále Obecního domu v Rozsochatci byl připraven
večer s tradičním soudem.
Lenka Hyršová

Pozvánka mezi členky ZO ČSŽ
Členky ZO ČSŽ v Rozsochatci by chtěly pozvat mezi sebe nové ženy, především maminky malých
dětí, které by chtěly přispět nápady a pomocí k přípravě tradičních i nových akcí. Stávajícím členkám
děti většinou již odrostly, a tak některé naši organizaci opouští a zbývá jen několik žen, které jsou
přesto ochotné věnovat ostatním i nadále svůj volný čas a přiloží nezištně ruce k dílu. Je však dost
náročné v deseti lidech připravovat akce pro celou obec. Jménem malého kolektivu rozsochateckých žen zve všechny nové členky Lenka Hyršová, předsedkyně ZO ČSŽ v Rozsochatci.

Pozvánka na Kurz vánočního aranžování
Kdy: 27. 11. 2014
Kde: Přísálí obecního domu.
Přihlásit se můžete v MŠ u paní Dundáčkové nebo na Obecním úřadě u paní Šrámkové
do 5. listopadu.
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Horní řada: Jakub Jindra, Josef Jelínek, Matěj Siebenbürger, David Křivohlavý, Jan Hečko, Petr Šikýř,
Václav Brož, Martin Šimek, David Meloun, Roman Fiala, Martin Venc, Jakub Cakl
Dolní řada: Petr Štěpán, David Pelikán, Dominik Svoboda, Aleš Bílek, Jakub Bílek, Stanislav Šimek,
Martin Tecl, Zdeněk Bílek
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Plánované akce
26.10.2014 Jarmark - sál obecního domu ČSŽ
08.11.2014 DIVADLO ,,PPS aneb na Správné adrese“ - sál obecního domu ČSŽ
20.11.2014 Větrníkový den - sál obecního domu ČSŽ
22.11.2014 Taneční zábava skupina Baroni - sál obecního domu TJ SOKOL
27.11.2014 Kurz aranžování - přísálí obecního domu OÚ
29.11.2014 Advent - sál obecního domu OÚ
06.12.2014 Mikulášská zábava skupina Mogul - sál obecního domu TJ SOKOL
17.01.2015 Hasičský ples - sál obecního domu SDH
21.02.2015 Taneční zábava rock Vigo - sál obecního domu TJ SOKOL
27.02.2015 Jezdecký ples - sál obecního domu Lesolg
01.03.2015 Dětský karneval - sál obecního domu ČSŽ
14.03.2015 Maškarní ples Fortuna - sál obecního domu TJ SOKOL

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.

