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Jubilanti
V období od 01. 11.  2014 do 30. 06. 2015 se dožívají významného životního jubilea:

Hrdinová Marie
Horáková Marie
Slanařová Zdeňka
Humpoláková Jaroslava
Dundáčková Blažena
Dundáček Jiří
Fousek Jaroslav
Halák Jaroslav
Dobiáš Antonín
Doležal Jaroslav
Ledvinka Rudolf
Gronová Marta
Polívka Václav

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

Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec

Noví občánci
Narozená miminka od 1. 10. 2014 do 31. 05. 2015:

Balážová Valentýna

     
Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.

Rozsochatec
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Kontejner na sběr textilu, obuvi, hraček, bytového textilu
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti končí jako 
směsný odpad. Těžko se pro něj hledá jeho další ekonomické využití. Jako zatím jedinou ekonomicky 
a ekologicky schůdnou cestou se jeví strategie, která tyto oděvy vrací zpět lidem pro opětovné pou-
žití. Společnost TextilEco a.s. rozmísťuje kontejnery na sběr oděvů a obuvi. 

Cíl je ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního 
odpadu v řádu mnoha procent. Společnost TextilEco a.s. touto službou tak nabízí cestu dobrovol-
né spolupráce každému občanovi, jak se podílet na snižování dopadového znečištění našeho okolí  
a to bez dodatečných finančních požadavků na veřejné rozpočty. Není již nutné tento druh materiá-
lu spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách. Odevzdáním Vašeho nepotřebného oble-
čení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý život.

Každý den se v třídícím závodě v Boskovicích zabývá 150 lidí v trvalém pracovním poměru tříděním 
a zpracováním šatstva i bot a dalších přibližně 100 míst je navázáno v partnerských organizacích. 
Firma zpracuje 600 až 700 tun měsíčně. Z této hromady se podaří větší část oblečení zachránit tak, 
aby mohlo posloužit svému původnímu účelu, zbývající třetina se zpracuje pro průmyslové využití. 
Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který se energeticky zhodnocuje. 

Přirozenou součástí práce s oděvy je i využívání takto sesbíraného oblečení v neziskových projek-
tech se společnostmi jako jsou: Nadace SOVA, ADRA, SOS TEXTIL OLOMOUC, ČČK, ARMÁDA SPÁSY 
a další.

Do kontejneru patří:
veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil,
prostěradla, přikrývky, povlečení atd.

Do kontejneru nepatří:
oblečení mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek.

Uvedený kontejner byl přistaven k budově obecního úřadu. Děkujeme všem občanům, kteří budou 
dodržovat pravidla a do kontejneru odkládat pouze to, co do něj patří.

Jaroslav Krédl, starosta obce
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Smažte šišky a koblížky
Smažte šišky a koblížky, ať jsou plný vošatky, 
přišli jsme i s medvědářem, budem držet vostatky.

Pantáta dá kořaličku a pečeni paňmáma,  
potom zajdem do hospody, zvostanem tam do rána.

Masopust, masopust, pojďte, holky, s námi, 
až bude svatej půst, nepustí vás mámy.

Jak jste jistě z  předcházejících veršů pochopili, rádi bychom obnovili tradiční masopust  
v Rozsochatci. Hledáme partu nadšenců, kteří by si rádi užili trochu legrace a podpořili dobrou věc. 
Zájemce, kteří jsou ochotni oprášit staré zvyky, zapojit se do přípravy a organizace, prosíme o nahlá-
šení u pana Bílka nebo na obecním úřadě.

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Nastal čas prázdnin, dovolte tedy stručné ohlédnutí za uplynulým školním rokem.

O školním roce 2014/15 si dovolím říct, že byl dobrý a úspěšný.  Opět byl zajímavý, pestrý, ale i nároč-
ný. Učily se nejen děti, ale i paní učitelky si musely osvojit spoustu nových vědomostí - například při 
práci s nejnovějšími moderními dotykovými technologiemi. O to víc si potom všichni mohli užít dnů, 
kdy byla výuka zpestřená nejrůznějšími zajímavými akcemi  - návštěvou divadelních a hudebních 
představení, kina, exkurzemi, besedami a výlety.

S úspěchem jsme se i letos zapojili i do různých vědomostních, sportovních, výtvarných, recitačních 
a literárních soutěží a odnesli jsme si i pěkná umístění. 

Pro veřejnost jsme připravili již tradiční Školu plnou strašidel, podíleli jsme se na prodeji výrobků 
na podzimním jarmarku, společně jsme si zazpívali při rozsvěcení vánočního stromu, připravili jsme 
si básničky a  písničky pro několik nových občánků, pro Setkání se ženami jsme jako poděkování 
všem maminkám a  babičkám secvičili hudebně dramatické pásmo, pomáhali jsme zdobit veliko-
noční strom, podíleli jsme se i na sobotním odpoledni Z pohádky do pohádky. Pro rodiče s dětmi 
jsme na jaře připravili také již tradiční výtvarnou dílničku, ve které jsme vyráběli velikonoční deko-
race.

Nezapomněli jsme ani na  pomoc ostatním - vyráběli jsme větrníky pro děti nemocné cystickou  
fibrózou, poslali jsme finanční příspěvek sdružení Sidus.

V letošním školním roce jsme byli zapojeni do několika projektů EU. 
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V  rámci výzvy č. 51 Tablety do  škol realizujeme společně s  MU Brno projekt nazvaný  
Interes - Informační technologie realizované spoluprací. Finanční prostředky, které škola v rámci spo-
lupráce na projektu obdržela, byly  použity na nákup tabletů, výukové programy na ně a na vzdělá-
vání učitelů v ICT technologiích. Projekt bude ukončen v září 2015.

Dalším projektem, který probíhal po celý školní rok, byl projekt Podpora zdravého životního stylu 
ve školách v Kraji Vysočina. Zde jsme spolupracovali s Vysočinou Education v Jihlavě a v rámci pro-
jektu jsme se přihlásili do aktivit Zdraví nás baví a Bezpečně na cestě. Děti získaly spoustu nových 
informací od lektorů Besipu, kteří se jim u nás ve škole věnovali celý týden a od lektorek ČČK, které 
dětem přednášely, a děti si mohly vše o první pomoci vyzkoušet prakticky.

Velkou radost máme z projektu, který začneme realizovat hned v září příštího školního roku. Jako 
jedné z mála škol na okrese a v Kraji Vysočina se nám podařilo získat finanční prostředky z výzvy  
č. 56 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a díky tomu bude moct 10 žáků 
naší školy odcestovat na týdenní jazykově vzdělávací pobyt do Anglie. Pobyt, výlety a výuka na ško-
le v  Dartfordu budou plně hrazeny z  projektu. Pro děti je to nejen velká šance podívat se spolu 
s kamarády do zahraničí, ale především by to měla být výborná motivace ke studiu cizího jazyka. 
Dále budou finanční prostředky z této výzvy použity k nákupu více jak 200 dětských knih do školní 
knihovny.
 
I v letošním roce došlo i k významnému materiálnímu vylepšení v obou budovách školy. 

V MŠ přibyly na zahradu nové herní prvky, upraveno bylo pískoviště a dětské hřiště nám nyní mohou 
závidět mnohé školky v okolí.

 V ZŠ byla na podzim dokončena a dovybavena dílna na pracovní vyučování, na školní hřiště přibyl 
nový herní prvek, opět byly dokoupeny knihy do žákovské knihovny, herní koutky ve třídách byly 
doplněny stavebnicemi a koberci. 

Školní rok byl ukončen o dva dny dřív, ale  kvůli stavebním úpravám v jídelně v budově mateřské 
školy a různým drobnějším opravám v základní škole zde bude rušno i o prázdninách. 

Provoz mateřské školy a školní jídelny  bude obnovený od 17. srpna.

Nový školní rok začne v úterý 1. září 2015. 

Přeji všem občanům krásně prožité léto a všem, se kterými se setkám v září ve škole a školce přeji, 
aby přes léto načerpali nové síly a aby si energii a pohodu přinesli do nového školního roku.

Mgr. Hana Hertlová
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Když se zhasne, komedie, při níž se nepřestanete smát
„Když se zhasne“ je titul divadelní hry autorského dua Michaely Doleželové a Romana Vencla s pod-
titulem „mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice.“ Toto divadelní představení v  podání 
ochotnického spolku JenTak Havlíčkova Borová, mohli v pátek 6. února zhlédnout i diváci v Rozso-
chatci, kteří v podvečer přišli do sálu obecního domu. Děj komedie se točí kolem dvou manželských 
párů a  jednoho povedeného večírku. Diváci vtipné představení odměňovali smíchem a  na  závěr  
potleskem.

Lenka Hyršová

Zážitkový víkend v Rozsochatci
 Již v pátek 27. února uspořádal Jezdecký klub a Statek Lesolg v Rozsochatci Jezdecký ples pro všech-
ny milovníky koní, kteří přišli v hojném počtu.  Připravena byla též soutěž o ceny.
 
Oslava Svátku žen a karnevalový rej pro děti, to bylo další kulturní vyžití tohoto víkendu v Rozsochat-
ci. V sobotu 28. února připravovaly členky Svazu žen výzdobu v kulturním domě na dětský karneval 
a  po  té měly již tradiční posezení k  nadcházejícímu Svátku žen. Po  dobré večeři, kterou připravil 
pan hostinský Martin Štěpán, dostala každá členka nápadité přáníčko od místních mladých hasičů.  
Následovala volná zábava.

V  neděli 1. března pokračovaly ráno přípravy na  karneval, kdy ženy z  vlastnoručně napečeného 
cukroví rozdělovaly na  stoly pro hosty občerstvení a  nafukovaly balónky na  dozdobení prostor.  
V  14.00 hod. začalo dovádění dětských masek. Děti mohly nejen tancovat, ale mohly se zapojit 
i do různých her a soutěží, připravených DJ Liborem Veselým . A ani papírové sněžení v Rozsochatci 
nesmělo chybět. Každá maska dostala sladkou odměnu a všechny děti si mohly ke své vstupence  
vylosovat tři věcné výhry. Po příjemném a hravém odpoledni se rozcházeli všichni domů plní pěk-
ných zážitků. 

Lenka Hyršová

Základy rodinných financí
V podvečer 11. března se v Rozsochatci mohli občané poučit, jak nejlépe hospodařit s  rodinnými 
financemi. Členky ZO ČSŽ pozvaly lektorku paní Markétu Horákovou ze Sdružení na ochranu spotře-
bitelů, která si pro zájemce připravila prezentaci na trojseminář z cyklu „Abeceda rodinných financí“. 
Každý ze tří seminářů byl věnován jinému tématu. 

První měl název „Abeceda ve smlouvách“ s podtitulem podepsat můžeš, přečíst musíš! Druhý s ná-
zvem „Abeceda chytrého spotřebitele aneb základní práva spotřebitele“ se věnoval spotřebitelům 
a spotřebitelským smlouvám. A poslední s názvem „Abeceda rozpočtu aneb jak ze svého platu ne-
mám vykazovat ztrátu, ten byl zaměřený na včasné placení pohledávek, jak neuzavírat bez rozmyslu 
půjčky na nedůležité věci atp. Okrajově se paní lektorka dostala i k poradenství k daňovému přizná-
ní. Semináře se uskutečnily v zasedací místnosti obecního úřadu. Každý ze zúčastněných si odnášel 
nové informace, jak zlepšit svůj rodinný rozpočet.

Lenka Hyršová
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Vítání občánka v Rozsochatci
V neděli 22. března v Rozsochatci přivítali nového občánka. Tímto občánkem je holčička Valentýna 
Balážová, která se narodila jako poslední místní miminko narozené v  roce 2014. Valentýnku mezi 
občany obce přivítal poprvé ve své funkci starosta obce pan Jaroslav Krédl s hospodářkou obce paní 
Danou Šrámkovou. S kulturním vystoupením na této slavnosti vystoupily děti z místní mateřské ško-
ly pod vedením paní učitelky Věry Drahošové. 

Na závěr malé slavnosti se rodina mohla s Valentýnkou tradičně vyfotit u kolébky. Valentýnka obdr-
žela jako dárek od obecního zastupitelstva vkladní knížku s prvním vkladem 3000,- Kč a maminka 
dostala kytičku a na CD fotografie ze slavnostního odpoledne.

Lenka Hyršová

Aprílové počasí přineslo škody
Závěr března byl ve  znamení silného větru, sněhu a  hojných srážek dešťových i  sněhových.  
31. března ráno během krátké doby napadla v Rozsochatci souvislá sněhová pokrývka a bylo nut-
né prohrnovat chodníky. V odpoledních hodinách se přihnala bouře, která způsobila nemalé škody 
v zámeckém parku, v okolním lesním porostu a hlavně byla poničena jedna z památných lip srdči-
tých, která rostla u silnice směrem k Čachotínu. 

Původně v těchto místech stály lípy srdčité tři, jejich stáří se odhadovalo přes 400 let. První z nich 
byla zničena větrem na jaře roku 1986. Lípa, která byla poničena dnes, utržila již větší újmu v roce 
2007, kdy se jí v lednu při orkánu KIRIL ulomila nejspodnější část. Nyní se čeká na rozhodnutí Odboru 
ochrany životního prostředí o jejím dalším osudu. Protože byl však zasažen prostředek stromu, bude 
muset být s největší pravděpodobností odstraněna. 

Silnice z  Rozsochatce na  Čachotín byla dočasně v  odpoledních hodinách uzavřena Hasiči  
Kraje Vysočina. Pro obec Rozsochatec jsou tyto památné lípy jedním z typických znaků, zobrazených 
ve znaku obce.

Komplikace způsobilo počasí též v dopravě. Pod výběhem koní Jezdeckého oddílu v Rozsochatci se 
skácel na železniční trať vzrostlý smrk, který pomohli místní obyvatelé odstranit. Došlo též k výpadku 
elektrického vedení, které však trvalo necelou hodinu. Naštěstí nedošlo k žádným újmám na zdraví.

Lenka Hyršová

Jarní úklid obce
Na odpoledne 17. dubna si v Rozsochatci naplánovali každoroční jarní úklid obce. Mladí hasiči, člen-
ky ZO ČSŽ a žáci ZŠ se zapojili do krajského projektu Čistá Vysočina. Žáci školy a mladí hasiči sbírali 
odpadky podél místních komunikací. 
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Členky svazu žen s některými zastupiteli obce pohrabali nečistoty ze zelených ploch v okolí obecní-
ho úřadu, dětských hřišť a u pomníku padlých nedaleko základní školy. Mladí hasiči dostali od členek 
ZO ČSŽ tradičně sladkou odměnu za jejich píli.

Letošní úklid usnadnilo využití traktoru, který obecní zastupitelé pro obec získali v závěru roku 2014 
za pomoci dotace ve výši 1.137.587,- Kč z projektu “Snížení imisní zátěže obce“. Celková cena traktoru 
byla 1.322.831,-Kč, z obecního rozpočtu byl tak uhrazen pouze rozdíl mezi oběma částkami. Traktor 
je multifunkční a lze využít různých nástavců. Při úklidu obce vypomohl se zametáním komunikací 
a odvozem odpadu. Využití též nalezne při zimní údržbě chodníků. V jeho obsluze se střídali starosta 
a místostarosta obce.

V tento den také členové SDH v Rozsochatci uspořádali sběr železného šrotu.

Lenka Hyršová

Pálení čarodějnic v Rozsochatci
Poslední dubnový den pořádá místní spolek dobrovolných hasičů v  Rozsochatci už několik let  
společné pálení čarodějnic pro celou obec u fotbalového hřiště.

Mladí hasiči připravili v podvečer stezku se soutěžemi, která byla určena nejen dětem, ale i dospě-
lým. Kdo ji prošel a nasbíral za dovednosti body, dostal malou odměnu. Ze soutěžících byli vylosová-
ni tři, kteří obdrželi ceny za účast, byli jimi Scarlet Fárka, Tereza Nováková a Marie Svobodová. Na akci 
se sešli „místní čarodějnice a čarodějové“.

Mezi nimi vybírala porota tvořená starostou hasičů Jakubem Dobrovolným, starostou obce Jarosla-
vem Krédlem, starostou TJ Sokol Dušanem Svobodou a Romanem Hyršem tu nejhezčí. Rozhodování 
bylo velmi těžké.

Letošní nejlepší čarodějnicí se stala Kristýnka Peňázová, na druhém místě se umístila Kamilka Křivská 
a na třetím Vítek Rejzek. Všichni vybraní dostali diplom a odměny. Menší ocenění získaly rovněž zbylé 
kolegyně. Zvláštní cenu obdržela čarodějnická babička Marie Fousková.

Jakmile se zešeřilo, zapálili pořadatelé hranici pod fotbalovým hřištěm. Tím ale zábava nekončila, pro 
účastníky bylo připraveno posezení s občerstvením a opékáním uzeniny u ohýnku, a tak se rozchá-
zeli v pozdních večerních hodinách.

Okrsková soutěž v požárním sportu
Stejně jako loni, tak i  v  letošním roce se náš sbor stal pořadatelem Okrskové soutěže v  požár-
ním sportu okrsku Chotěboř. V  požárním sportu zde soutěžila družstva žen, mužů mladších  
a mužů starších.
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Soutěž začala ve 13,00 hod. nástupem všech družstev na fotbalovém hřišti TJ Sokola Rozsochatec. 
Soutěže se zúčastnilo 7 družstev žen, 3 družstva mužů starších a 15 družstev mužů mladších. Z naše-
ho sboru nás reprezentovala  3 družstva žen , 1 družstvo mužů starších a 2 družstva mladších. Nejpr-
ve se začalo soutěžit v běhu na 100 m s překážkami – jednotlivci. Potom začaly útoky v pořadí ženy, 
muži st. a muži ml. Našim ženám se dařilo.

100 m s překážkami – ženy
1. místo – Pelikánová Pavla – SDH Rozsochatec
2. místo – Pešoutová Tereza – SDH Rozsochatec
3. místo -  Bártová Aneta – SDH Bezděkov

Po útocích dopadlo pořadí takto:
Ženy:
1. místo – Rozsochatec B
2. místo – Rozsochatec A
3. místo – Bezděkov

Muži  - starší:
1. místo – Klouzovy
2. místo Rozsochatec
3. místo Bezděkov

Muži -  mladší:
Naši muži mladší obsadili 11. a 15. místo.
Počasí nám letos přálo, krásně svítilo sluníčko.

Miluše Dobrovolná

V Rozsochatci putovali „Z pohádky do pohádky“
Na  30. května připravili zastupitelé obce, místní ZŠ a  MŠ a  všechny místní spolky v  Rozsochat-
ci pro děti a  rodiče na  odpoledne putování „Z  pohádky do  pohádky“ obcí. Soutěžící startovali  
od 13.00 do 14.30 hod. od obecního úřadu od stanoviště Pařezáka, u kterého rozdávaly dětem kou-
zelné babičky taštičky na sbírání cen ze zábavných soutěží.

Trasa pokračovala kolem vodníka, kde děti chytaly dušičky a tancovaly s vílami, sportovaly u Asterixe 
a Obelixe. V zámeckém parku našly Krakonoše s  jeho skupinou, dále našly perníkovou chaloupku  
s čarodějnicemi, procházka pokračovala okolo Křemílka a Vochomůrky a ti potřebovali najít tu správ-
nou zeleninu a houby do polévky a nedaleko východu z parku trpaslíci oplakávali spící Sněhurku, 
kterou musely písničkou děti probudit. Po cestě potkaly ještě slepičky, které chtěly od dětí přenést va-
jíčka a na konec na ně čekal na louce motýl Emanuel a Maková panenka s poznáváním kytiček.

Cíl byl na fotbalovém hřišti. Pro dospělé bylo připraveno občerstvení sladké ke kávě, ale nechybělo 
ani občerstvení na grilu a děti se radovaly z oblíbeného skákacího hradu. 
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K tanci a poslechu hrála hudební skupina MUDrBAND. Odpoledne se líbilo, i když bylo vrtkavé poča-
sí, přišlo si zasoutěžit přes sedmdesát dětí s početným doprovodem dospělých. Všichni byli vybaveni 
pláštěnkami a deštníky a neodradil je od soutěžení ani vydatný déšť.
                                                                                                                                                                                              Lenka Hyršová

Okresní soutěž v požárním sportu 30. 5. 2015
Okresní soutěž v požárním sportu se konala v sobotu 30. května 2015 na stadionu Dukla v Havlíčko-
vě Brodě. Z našeho sboru se jí zúčastnilo družstvo žen a družstvo mužů. Soutěžili ve třech discipli-
nách - požárním útoku, běh jednotlivců na 100 m s překážkami a štafeta 4x100 m s překážkami. 

Našim družstvům se dařilo. Být na druhém místě v okrese je pro naše družstvo žen opravdu velký 
úspěch. Družstvo mužů se také neztratilo, obsadilo 7. místo z  15 zúčastněných družstev. Blahopře-
jeme!!!!

Dětský den s myslivostí
Dětský den s  myslivostí pořádalo Myslivecké sdružení Rozsochatec- Čachotín dne 6. června 2015 
v zámeckém parku v Rozsochatci. Cílem akce bylo co nejlépe pomocí soutěží, přednášek a praktic-
kých ukázek přiblížit dětem význam lesa a myslivosti, především zvyků a tradic, které byly mimo jiné 
zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky.

Sobotní odpoledne zahájili trubači a úvodního slova se ujal pan Jaroslav Halák. Pro děti byly připra-
veny soutěže - poznávání stop a trofejí zvěře, poznávání dřevin, myslivecké pexeso, hledání zvěře 
dalekohledem, střílení ze vzduchovky a házecí panák. Děti za splněné úkoly dostaly odměnu - bon-
bony, lízátko a vyřezávané dřevěné zvířátko.

Ukázku a  povídání o  myslivecké kynologii připravil Ing.  Jan Votava st. Představil dětem plemena 
loveckých psů, předvedl se svým psem aport, čekanou a dohledávání. Další ukázkou bylo vábení 
zvěře, které se ujal pan Havel a  neméně zajímavé bylo sokolnictví pana Augustina. Závěr ohlásili 
opět trubači.

Pro žíznivé a hladové připravil občerstvení pan Martin Štěpán. Všem přítomným se myslivecké odpo-
ledne líbilo a těšíme se na druhý ročník.
                                                                                                                                                                                       Marcela Vašáková

TJ Sokol Rozsochatec
FOTBALOVÝ DOROST OPĚT ZVIDITELNIL NAŠÍ OBEC V KRAJI VYSOČINA
Po loňské vítězné sezoně a odchodu opor do mužstva dospělých, opět trenéři Bílek a Štěpán složili 
super partu, která byla dostatečně ctižádostivá a hladová po dalším úspěchu. 
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Tým, který po  podzimní časti soutěže byl na  čtvrtém místě tabulky s  dvěma porážkami a  jednou 
remízou, na jaře pouze jednou remizoval a ostatní zápasy vyhrál, skončil na druhém místě o pouhé 
dva body za vítězným týmem Speřic.

Na úspěchu se podepsali všichni kluci, kteří za náš tým nastupovali. Po výborné zimní přípravě, sou-
středění v Dankovicích a výborné docházce na tréninky se ukázalo, že i tým z malé vesnice dokáže 
hrát velké zápasy a hlavně je vyhrávat. Za zmínku stojí, že tento tým je čtvrtý nejlepší v našem okrese. 
Po dorostencích H. Brodu, Přibyslavi a Chotěboře, kteří hrají vyšší soutěže, už jsou naši kluci a jejich 
super výsledky. Nezbývá než výborným hráčům a jejich trenérům poděkovat za skvělou reprezentaci 
naší obce a věřit v jejich další super výkony.  

Bílek Zdeněk

               

65. let TJ SOKOL Rozsochatec
Během prodlouženého červencového víkendu se v  neděli 5. července uskutečnila na  fotbalovém 
hřišti v Rozsochatci oslava 65. let od založení TJ SOKOL Rozsochatec. Odpoledne zahájil přátelský 
zápas ve fotbale mezi mladými hráči a „starou gardou“. Stará garda dokázala, že jde jen symbolický 
název, protože nad mladšími spoluhráči vyhráli. Následovalo focení obou družstev, společné focení 
všech místních přítomných členů TJ SOKOL a též nejstarších členů, kteří se také na oslavy přišli po-
dívat.

Před zahájením volné zábavy přednesl starosta TJ SOKOL Dušan Svoboda malé shrnutí historie od-
dílu, úspěchů z posledních let a též poděkoval všem divákům, kteří chodí místní družstva podpořit 
fanděním při zápasech. Povedlo se též zrealizovat několik projektů s využitím dotací a grantů na vy-
lepšení celkového zázemí nejen pro sportovce, protože místní hřiště využívají ke kulturním a spole-
čenským akcím též ostatní spolky a Obecní úřad v Rozsochatci. 

Velkou proměnou tak prošly například v roce 2010 fotbalové kabiny s využitím dotace z Královské 
stezky ve  výši 294. tisíc Kč a  vybudováno bylo rovněž zastřešení nad místy pro diváky s  finanční 
pomocí obecního úřadu a SDH v Rozsochatci ve výši 73. tisíc Kč. Dále v roce 2013 využili sportov-
ci grantu vypsaného Státním zemědělským interferenčním fondem, opět v rámci Královské stezky 
ve výši 22O. tisíc na vybudování zavlažování hřiště. A neposledně v loňském roce se podařilo předě-
lat zázemí areálu v prostorách kabin, kdy byl postaven nový stánek na občerstvení spolu s ohništi 
vhodnými ke grilování, jeho využití mohli hosté vyzkoušet již při několika letošních akcích i v rámci 
oslav 65. let od založení TJ SOKOL. Z mnohého, co se podařilo pro oddíl uskutečnit, je to jen několik 
příkladů a starosta TJ SOKOL též poděkoval všem členům, kteří se na proměnách podíleli a věnovali 
jim svou práci a volný čas. 

Každý z  členů Rozsochateckého Sokola obdržel pamětní list s  několika fotografiemi z  uplynulé  
historie. Po té již následovala volná zábava.

Lenka Hyršová
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V Rozsochatci putovali „Z pohádky do pohádky“

Školní výlet - zámek Žleby
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Horní řada: Roman Fiala, Jakub Bílek, Martin Šimek, Dominik Svoboda, Milan Mejtský, Matěj Siebenbürger, 
Jan Hečko, Rostislav Štěpán, Josef Jelínek, David Pelikán, Petr Šikýř, Jakub Cakl

Dolní řada: Petr Štěpán, Stanislav Šimek, Lukáš Chlubný, David Šumpich, Aleš Bílek, Zdeněk Bílek.



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 2015.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.

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

Okrsková soutěž v požárním sportu 16. 5. 2015

Plánované akce

14. 08. 2015   Letní kino - fotbalové hřiště
19. 09. 2015   Hasičská soutěž ,,O pohár starosty obce“
10. 10. 2015   Hubertova jízda 
17. 10. 2015   Taneční zábava Mogul - TJ Sokol 
24. 10. 2015  Jarmark - ČSŽ
14. 11. 2015  Taneční zábava VIGO - TJ Sokol 
28. 11. 2015    Advent - sál obecního domu 


