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Jubilanti
V období od 01. 12. 2015 do 31. 12. 2015 se dožívají významného životního jubilea:

Polívka Jan
Stehnová Marie

V období od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016 se dožívají významného životního jubilea:

Zadinová Bohumila
Bělka Miroslav
Hornová Jarmila
Opršal Jaroslav
Kaiserová Eva
Kaiser Miroslav 
ŠemíkováAnastázie
Svobodová Stanislava
Polívka Jan
Vágnerová Marie 
Havelka Václav
Pešoutová Ludmila

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

Rozsochatec - Jahodov
Rozsochatec

Noví občánci
Narozená miminka od 01. 10. 2015 do 30. 06. 2016:

Pešková Apolena
Polanský Vít
Ciner Tadeáš

     
Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.

Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec – Jahodov

Rozsochatec 
Rozsochatec 
Rozsochatec 
Rozsochatec
Rozsochatec - Jahodov
Rozsochatec - Jahodov
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec - Jahodov
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
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Technické služby HB - sběrný dvůr
Vážení občané,
Obdrželi jsme upozornění z Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, jehož znění Vám předkládáme:

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
chci Vás oficiálně požádat o předání  informace občanům vaší obce o tom, že do sběrného dvora 
Technických služeb Havlíčkův Brod v Reynkově ulici v Havlíčkově Brodě nad rybníkem Cihlář (dále 
jen sběrného dvora) mohou bezplatně odevzdávat pouze vysloužilé výrobky podléhající zpětnému 
odběru – tj. elektrozařízení, zářivky a  výbojky, baterie. Předání povolených ostatních i  nebezpeč-
ných odpadů na sběrném dvoře je pro občany cizích obcí zpoplatněno dle ceníku (přístupného na  
www.tshb.cz, ceník pro podnikatele). Na vstupu do sběrného dvora je prováděna pečlivá kontrola 
trvalého pobytu občana dovážejícího odpad. 

Obracím se na Vás proto, že občané z  vaší obce mají sběrný dvůr v  blízké dojezdové vzdálenosti 
a při kontrolách trvalého pobytu občana ve sběrném dvoře se množí počet občanů z okolních obcí, 
kteří chtějí bezplatně využít jeho služby. Náklady na odpadové hospodářství našeho města se samo-
zřejmě zobrazují následně v místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve kterém nemohou občané našeho města 
a následně i město hradit  náklady za občany okolních obcí.

Výstavba domu pro seniory
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informoval o naší největší investiční akci. V loňském roce jsme zahájili výstav-
bu domu pro seniory. Stavba úspěšně roste a předpokládáme její dokončení v září letošního roku. 
Celkové náklady budou činit cca 10 mil. Kč, z toho jsme obdrželi dotaci ve výši 4,3 mil. Kč z programu 
„Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“. V budově je celkem 8 bytů, dva mají zasta-
věnou plochu cca 49 m2, ostatní cca 36 m2. Všechny budou vybaveny kuchyňskou linkou, včetně 
sporáku, koupelnou a WC. Přístup ke všem bytům je bezbariérový.

Na pozemku u domu bude vystavěna pergola se zahradním nábytkem. Náklady na její vybudování 
budou částečně hrazeny z dotačního titulu Ministerstva zemědělství, programu „Udržování a obno-
va kulturního dědictví venkova“, předmět dotace „ Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasiv-
ního odpočinku“.

V současné době již evidujeme několik žádostí o pronájem bytu. Žadatel musí splňovat především 
věkovou hranici, která je 65 a více let. Přednost mají občané naší obce. Neobsazené byty budou pro-
najaty ostatním zájemcům z okolí. Výše nájemného činí 57,20 Kč/m2.

Před nastěhováním nových nájemníků bychom projekt rádi představili všem občanům. V předstihu 
Vás budeme informovat o dni otevřených dveří a těšíme se na Vaši návštěvu.

Jaroslav Krédl, starosta obce
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Webové stránky obce
Mnozí z Vás si jistě všimli, že na webové stránky obce byla přidána kronika - I. a II. díl. Zaregistrovali 
jsme však také problémy, které mají někteří návštěvníci. Stránky obsahují technologii FLASH, která 
je v dnešní době zastaralá, nelze např. zobrazit na většině mobilních zařízení, nepodporují ji některé 
prohlížeče. Současné stránky nejsou optimalizované pro mobilní zařízení. Dnes již většina občanů 
používá pro zjištění důležitých informací své mobilní telefony. Proto jsme se rozhodli vyjít jim vstříc 
a přizpůsobit web všem zobrazovacím zařízením, tzn. nový web v responzivním designu. 

Uživatelům chceme umožnit vypnutí grafiky, aby si kompletní obsah mohli prohlédnout i občané, 
kteří nemají k dispozici novější technologie. Chceme návštěvníkům zjednodušit orientaci na strán-
kách a nabídnout možnost nás z internetových stránek bezprostředně kontaktovat formou online 
formulářů. Z těchto důvodů jsme si požádali o dotaci z grantového programu Fondu Vysočiny „Infor-
mační a komunikační technologie 2016“, podprogram „Webové stránky“. Tuto dotaci jsme obdrželi, 
a proto Vás prosíme o toleranci a shovívavost, pokud v průběhu nasazení nových stránek a zkušeb-
ního provozu budou webové stránky fungovat v omezeném režimu.

Jaroslav Krédl, starosta obce

V Rozsochatci jsme přivítali nové občánky
Na nedělní odpoledne 17. dubna připravili zastupitelé obce Rozsochatec malou slavnost k přivítání 
nových občánků. Mezi občany obce se zapsala dvě děvčátka Eliška Špilková a Apolena Pešková a je-
den chlapec Vít Polanský. K dětem, rodičům a jejich blízkým nejprve promluvila hospodářka obce, 
paní Dana Šrámková, poté se uvítací řeči ujal starosta obce, pan Jaroslav Krédl. 

Na slavnosti nechybělo ani kulturní vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy pod vedením 
paní učitelky Jany Krédlové. Následně se rodiče zapsali do  pamětní knihy obce. Děti předaly ma-
minkám kytičky a Pamětní list a vklad na Era první konto v hodnotě 3 000 Kč s hračkou, které věno-
valo obecní zastupitelstvo. Na závěr proběhlo fotografování rodin u kolébky. Ze slavnosti obdržela 
od obce též každá rodina na památku CD s fotografiemi.

Lenka Hyršová
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Ohlédnutí za školním rokem
Školní rok 2015/16 utekl velmi rychle a já mám milou povinnost seznámit Vás s činností školy za uply-
nulé období.

V září 2015 usedlo do lavic 5 nových prvňáčků a celkem se v naší škole učilo 21 dětí. Do mateřské 
školy bylo přihlášeno dětí 27.

I letos byla výuka zpestřená nejrůznějšími zajímavými akcemi  - návštěvami divadelních a hudebních 
představení, kina, exkurzemi, besedami a výlety.

Mezi největší zážitek ale určitě patřil podzimní zájezd do Anglie. Finanční prostředky na týdenní jazy-
kově vzdělávací pobyt pro 10 žáků školy se nám podařilo získat z výzvy č. 56 z Operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dále bylo díky tomuto projektu zakoupeno 330 nových knih 
pro děti do školní knihovny a z projektu byl rovněž hrazen 14 denní jazykový kurz v Oxfordu pro 
vyučující anglického jazyka.

S úspěchem jsme se i letos zapojili i do různých vědomostních, sportovních, výtvarných, recitačních 
a  literárních soutěží. Velkou radost máme např. z postupu D. Svobody do okresního kola soutěže 
v matematice, z výborných výsledků všech žáků v matematické soutěži Cvrček a Klokánek, z oce-
něných literárních prací žáků, z medailových umístění L. Hejného, Sylvy Horákové a D. Šulisty v leh-
koatletických závodech školních družin. Vzpomenout musíme i  reprezentaci žáků pátého ročníku 
ve vědomostní soutěži Všeználek. Po celou dobu soutěže s přehledem vedli nad ostatním žáky sou-
sedních škol a jen díky chybě organizátorů soutěže nepostoupili do okresního kola.

Pro veřejnost jsme připravili v  listopadu již tradiční Školu plnou strašidel, podíleli jsme se na pro-
deji 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 při 
jarním úklidu obce a podíleli jsme se i na dalších akcích.

V letošním školním roce jsme byli zapojeni do několika projektů EU a díky nim jsme získali nemalé 
finanční prostředky pro školu. Díky výše uvedenému projektu z Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost z výzvy č. 56 jsme získali dotaci ve výši 258.705,- Kč. 

V  rámci výzvy č. 51 „Tablety do  škol“ jsme realizovali společně  s  MU Brno projekt nazvaný  
„INTERES – Informační technologie realizované spoluprací“. Škola obdržela v  rámci spolupráce 
na projektu celkem 123.389,- Kč.  V rámci projektu byla škola vybavena čtyřmi přenosnými zařízení-
mi (tablety včetně SW), byly zakoupeny výukové programy k těmto zařízením, učitelé prošli několika 
školeními a webináři ohledně výuky a práce s IT.
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Dále jsme získali finanční příspěvek ve výši 24.173,- Kč na podporu polytechnického vzdělávání v ma-
teřské a základní škole. Finanční prostředky byly použity k nákupu konstrukčních stavebnic. Akce 
byla podpořena Krajem Vysočina, MŠMT a partnery, kteří jsou dle pravidel dotace uvedeni na našich 
webových stránkách.

I v letošním roce došlo i k významnému materiálnímu vylepšení v obou budovách školy. V základ-
ní škole proběhla během loňských prázdnin pokládka nového lina v jedné z učeben a zároveň byl 
do  třídy zakoupený koberec, který děti využívají k  oddechu o  přestávkách a  také při čtenářských 
hodinách. Téměř všechny prostory školy včetně školní družiny byly nově vymalovány. Nově zdo-
bí chodby školy výtvarná díla žáků v zasklených obrazech. Školní družina dovybavila svůj inventář 
novými hračkami a sportovními pomůckami, byly zakoupeny koženkové židle pro žáky (15 kusů). 
K úklidu prostor školy slouží od podzimu nový vysavač. Dále bylo v ZŠ nově pořízeno 6 tabletů pro 
výuku žáků, 7 nových výukových programů na PC a tablety (programy na výuku ČJ, AJ, Ma). V ma-
teřské škole došlo také k výraznému zkvalitnění v materiální oblasti. Během posledního týdne loň-
ského roku byly v ložnici mš instalovány nové skříně na úložné prostory, zakoupena televize a polo-
žený nový koberec. K provozním potřebám zde slouží nový vysavač a lednička. Do školní jídelny byl‚ 
pořízený pojízdný stůl na  rozvážení obědů a  škrabka na  brambory. Od  září si také můžeme nově  
pochutnat na pokrmech připravených v konvektomatu.

Školní rok2015/16 byl slavnostně zakončený 30. června. 
Provoz mateřské školy a školní jídelny bude obnovený od 29. srpna.

Nový školní rok začne ve čtvrtek 1. září 2016. Prvňáčci budou přivítaní v 8:30 hodin, všichni ostatní 
žáci tradičně v 7:45 hodin.

Přeji všem krásné prázdniny plné sluníčka a zaslouženého odpočinku.

Mgr. Hana Hertlová 

Autorské čtení
Jako zpestření jarních prázdnin nejen pro děti v  Rozsochatci pozvala paní ředitelka místní  
základní školy za podpory obecního úřadu na autorské čtení spisovatelku paní Elišku Polaneckou.  
Autorka píše poutavou prózu a příběhy převážně pro děti. Napsala rovněž knihu pro dospělé a další má  
rozepsanou. 

Příjemné setkání, na  kterém předčítala paní Polanecká úryvky z  několika svých knížek, se konalo 
ve velké zasedací síni obecního úřadu v pondělí 8. února v odpoledních hodinách.  Nechybělo podá-
vání čaje, povídání s paní spisovatelkou a na závěr bylo možné knížky zakoupit a autorka je doplnila 
každému z přítomných milým věnováním.

Lenka Hyršová
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Dětské masky tančily a soutěžily v Rozsochatci
Oslavou Svátku žen a karnevalovým rejem pro děti se bavili během tohoto víkendu v Rozsochatci. 
V sobotu 5. března připravovaly členky Českého svazu žen výzdobu v kulturním domě na dětský kar-
neval a po té měly již tradiční posezení k nadcházejícímu Svátku žen- MDŽ. Po dobré večeři, kterou 
připravil pan hostinský Martin Štěpán, dostaly členky od místních mladých hasičů ručně vyrobené 
kytičky. Následovala volná zábava a povídání u kroniky a fotografií místní organizace, které připomí-
nají společné akce.

V neděli 6. března pokračovaly ráno přípravy na karneval. Ženy z vlastnoručně napečeného cukroví 
přichystaly na stoly pro hosty občerstvení a nafoukly balónky na dozdobení prostor. V 14.00 hod.  
začalo dovádění dětských masek. Děti tancovaly a  též se s chutí hlásily do různých her a soutěží, 
které připravil DJ Vesy. Dočkaly se rovněž každoroční sněhové bouře, která se na oblíbený karneval 
vždy přižene a nezáleží, jaké panuje počasí za okny. 

Každá maska dostala sladkou odměnu. Všechny děti, které první březnovou neděli na  karneval 
v Rozsochatci přišly, si losovaly ke své vstupence tři věcné výhry z pestrých cen od členek ZO ČSŽ 
a od sponzorů. Domů se všichni rozcházeli plní pěkných zážitků.

Lenka Hyršová

Jarní výlov v Rozsochatci
První dubnový den se uskutečnil v Rozsochatci výlov Zámeckého rybníku. Nájemce rybníku pan Jiří 
Jelen musel tradiční podzimní výlov odložit kvůli havarijnímu stavu hráze u čepu. V loňském roce 
došlo k utržení krajnice silnice, která vede po hrázi. Otvor bylo nutné zasypat štěrkem a odtok vody 
z rybníku přes čep již nebyl možný. Po vyřízení všech povolení a po odlovu ryb byla zahájena oprava. 
Z tohoto důvodu byla hráz uzavřena pro veškerá vozidla i pro pěší.  

Lenka Hyršová

Poděkování ženám
Na nedělní odpoledne 3. dubna připravili zastupitelé obce Rozsochatec milou jarní akci Poděkování 
ženám. V sále obecního domu se sešlo osm desítek místních žen, které nejprve přivítal starosta obce 
pan Jaroslav Krédl a ředitelka Základní školy v Rozsochatci Mgr. Hana Hertlová. Program zahájili žáci 
základní a mateřské školy. Maminky, babičky či tety žáci potěšili tanečky, písničkami a vtipnými scén-
kami. Na závěr každá žena dostala malý dárek, který děti vyrobily. 

Během krátké přestávky zastupitelé roznášeli občerstvení, nápoj a  zákusek. Po  té pokračoval  
program vystoupením hudebního dua Anny a Josefa Doležalových, kteří si říkají „Sádlo v pohybu“. 
Mnozí si s nimi notovali oblíbené písničky. Několik písniček bylo věnováno též dětem, které si s chutí 
zatančily.

Lenka Hyršová
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Jarní úklid v Rozsochatci
Stejně jako v několika posledních letech, jsme se opět v Rozsochatci v hojném počtu zapojili do kraj-
ské akce Čistá Vysočina. V pátek 15. dubna v odpoledních hodinách proběhl jarní úklid obce. Na uklí-
zení se rovným dílem podíleli mladí hasiči, kteří sbírali odpadky okolo místních komunikací, členky 
Českého svazu žen a zastupitelé obce, kteří zametali a hrabali starou trávu a lupení v centru obce, 
u Pomníku padlým z obou světových válek a na dětském hřišti. Mladí hasiči za svou píli dostali od čle-
nek svazu žen zaslouženou sladkou odměnu. 

Nově se zapojili též členové Mysliveckého sdružení Rozsochatec- Čachotín, kteří sbírali odpadky ko-
lem hlavních komunikací směrem k Chotěboři a Čachotínu. V pondělí 17. dubna sbírali ještě odpad-
ky kolem komunikace z Rozsochatce přes osadu Pouch, do Jahodova a zpět do Rozsochatce rovněž 
žáci místní základní školy. 

Dospělí členové SDH v Rozsochatci současně s úklidovou akcí uspořádali sběr železného šrotu. Trak-
tor s  valníkem objížděl vesnicí a  dobrovolní hasiči od  spoluobčanů odváželi nepotřebný železný  
odpad, který se za celý rok v domácnostech nashromáždil. 

Každý rok se do akce zapojuje stále více lidí a dětí, kteří chtějí, aby byla jejich obec upravená.

Lenka Hyršová

Výstavy v Rozsochatci
Na  sobotní odpoledne 23. dubna pozvali do  sálu a  přísálí obecního domu členky Českého svazu 
žen a zastupitelé obce v Rozsochatci širokou veřejnost na dvě výstavy. První byla prodejní výstava 
keramiky paní Lenky Sedlákové z Jitkova. Výrobky autorky jsou u místních velmi oblíbené, tento-
krát si připravila hlavně keramiku s jarní tématikou včetně květináčků, truhlíků a venkovní dekorace.  
Nabízela rovněž vkusné šperky a solné aromalampy.

Druhou výstavou byla expozice Háčkovaného světa. Návštěvníci si mohli prohlédnout přibližně  
150 panenek v háčkovaných šatech. Na webových stránkách výtvarnic háčkovaných modelů Simony  
Mecerodové a Kateřiny Citové si můžete přečíst: „ Mottem je pokus starým a poškozeným panenkám 
oprášit jejich duši, vynést je ze stínu zapomnění a navrátit jim jejich urozenost, lesk a slávu.“ Díky 
panenkám se snaží lidem přiblížit, jak se vyvíjela móda od antiky až po současnost a jak se v daném 
období žilo. Inspiraci často čerpají v knihách, v historických filmech, na internetu nebo dle vlastní 
fantazie. Výstava panenek z Opavska nebyla určena jen pro děti, ale i pro všechny milovníky ručních 
prací, panenek a historie. Návštěvníci si mohli některé výrobky rovněž zakoupit.

Lenka Hyršová



9

Z činnosti spolků v Rozsochatci

Každoroční klání čarodějnic v Rozsochatci
Poslední dubnový den se opět slétly na fotbalové hřiště v Rozsochatci více jak tři desítky čaroděj-
nic a čarodějů a nechyběla ani čarodějnická babička Marie Fousková. Nejprve mladí hasiči připravili  
zábavnou stezku se soutěžemi pro děti i dospělé. Každý, kdo prošel všechna stanoviště a splnil úkoly, 
dostal malou sladkou odměnu v podobě perníkového netopýra. Po té následovala soutěž o nejkrás-
nější čarodějnici, kterou v letošním roce vyhrála Kristýnka Jeřábková, na druhém místě se umístil Petr 
Fousek a na třetím místě byla porotou vybrána Sylva Horáková. Porotu tvořili tři starostové, starosta 
SDH Jakub Dobrovolný, starosta TJ SOKOL Dušan Svoboda a starosta obce Jaroslav Krédl, v rozhodo-
vání pomáhala a soutěž moderovala Miluška Dobrovolná. Po převzetí cen měli výherci ještě milou 
povinnost vylosovat tři výherce ze soutěžní stezky. Těmi se stali Veronika Bartáková, Johanka Scan-
derica a Jakub Jeřábek.

Program pokračoval zapálením hranice s  čarodějnicí a  posezením do  pozdních hodin. Po  celé  
odpoledne dobrovolní hasiči též zajistili prodej občerstvení, a kdo měl zájem, mohl si rovněž opéct 
uzeninu. Tato tradice k  pálení čarodějnic v  Rozsochatci neodmyslitelně patří. Po  chladném týdnu 
akci přálo i krásné počasí.

Lenka Hyršová

Oblastní soutěž mladých hasičů
Tato soutěž se konala v sobotu 14. května na fotbalovém hřišti v naší obci. Zasoutěžit si přijela družstva 
mladých hasičů z České Bělé, Dolní Krupé, Pohledu, Jitkova, Olešné, Čachotína a Rozsochatce.

Soutěžilo se ve třech disciplinách - štafeta dvojic, štafeta v běhu na 60 m s překážkami a požární útok. 
Z našeho sboru se soutěže zúčastnilo jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších mladých 
hasičů.

Celkové výsledky mladšího družstva:
1. místo - Pohled A
2. místo - Dolní Krupá
3. místo - Česká Bělá
Naše mladší družstvo se umístilo na 4. místě.

Celkové výsledky  starší družstva:
1. místo - Pohled
2. místo - Rozsochatec
3. místo - Dolní Krupá

Naše starší družstvo postoupilo do okresního kola, které se konalo 28. května v Havlíčkově Brodě.

Dobrovolná M.
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Okrsková soutěž hasičů 2016
Okrsková soutěž hasičských družstev žen a mužů se letos konala v Bezděkově v sobotu 21. května. 
Z  našeho sboru zde soutěžilo 5 družstev, dvě družstva žen, dvě družstva mužů a  jedno družstvo  
veteránů. Všechna družstva si vedla velmi dobře.

Umístění:
družstvo žen A  - 1. místo
družstvo žen B  - 4. místo

družstvo mužů A  - 2. místo
družstvo mužů B  -10. místo

družstvo veteránů  - 2. místo
Družstvo žen a družstvo mužů postoupilo do okresní soutěže, která se konala 25. června v Havlíčko-
vě Brodě.

Okresní soutěž hasičů 2016
Okresní soutěž hasičských družstev žen a mužů se konala 25. června na stadionu Dukla v Havlíčkově 
Brodě. Do této soutěže z našeho sboru postoupila dvě družstva z okrskové soutěže. Družstvo žen se 
tam umístilo na 1. místě a družstvo mužů na 2. místě.
Soutěžní družstva zápolila ve  třech disciplinách – požárním útoku, běhu jednotlivců na  100 m  
s překážkami a štafetě 4 x 100 m s překážkami.

Naše družstvo mužů se umístilo na  místě.
Družstvo žen se umístilo na krásném 1. místě a postupuje do krajského kola, které se bude konat 
6. srpna v Havlíčkově Brodě. Je to poprvé, kdy družstvo žen z našeho sboru bude soutěžit v krajské 
soutěži.

Blahopřejeme !!!!! 
Dobrovolná M.

Dětský den s myslivostí
Myslivecké sdružení Rozsochatec - Čachotín při Statku Lesolgs.r.o připravilo na sobotní odpoledne 
28. května 2016 v zámeckém parku v Rozsochatci druhý ročník Dětského dne s myslivostí.

Úvodního slova se ujal pan Jaroslav Halák, který všechny přivítal a seznámil je s programem. Po té zá-
bavné odpoledne zahájili Trubači z Liščího vršku. Následovalo povídání o myslivecké kynologii, které 
si připravil Ing. Jan Votava st. .Představil posluchačům plemena loveckých psů, myslivci se svými psi 
předvedli aport, čekanou a dohledávání. Dále pan Vladimír Havel názorně ukázal vábení zvěře a pan 
Václav Augustin promluvil o sokolnictví a představil své ptačí svěřence. 
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Mezi ukázkami mohly děti procházet jednotlivá soutěžní stanoviště, kde poznávaly stopy a  trofeje zvěře, 
poznávaly dřeviny, zahrály si myslivecké pexeso, hledaly zvěř dalekohledem v parku, střílely ze vzduchovky, 
malovaly, a nebo si zahrály házecího panáka. Děti za splněné úkoly dostaly drobné sladké odměny a vyřezá-
vané zvířátko. Soutěžní úkoly splnilo více jak šest desítek dětí. Závěr ohlásili opět trubači.

Akce měla přiblížit dětem význam lesa a myslivosti, především zvyků a tradic, které byly zapsány na seznam 
nehmotného kulturního dědictví České republiky. Pomocí soutěží, poutavého výkladu a praktických ukázek 
vrací místní myslivecké sdružení pozornost dětí k okolní přírodě, k tomu jak se v ní mají chovat a jak ji mají 
chránit.

Pro přítomné připravil občerstvení pan Martin Štěpán. Všem, kteří v hojném počtu přišli, se myslivecké od-
poledne líbilo a dojem z příjemně stráveného času nepokazila ani zatažená obloha v druhé části akce.

Lenka Hyršová

Okresní kolo Hry PLAMEN 2015 / 2016
V sobotu 28. května 2016 se na hřišti Dukla v Havlíčkově Brodě konalo okresní kolo Hry PLAMEN 2015/2016 
mladých hasičů. Utkalo se zde 11 starších družstev a 12 mladších družstev mladých hasičů z celého okresu. 
Do okresního kola postoupilo i naše starší družstvo, protože se v oblastním kole umístilo na 2. místě.

Starší družstva soutěžila v pěti disciplinách – základních třech – štafetě 4 x 60 m s překážkami, štafetě požár-
ních dvojic a požárním útoku. Další dvě discipliny – štafeta CTIF a útok CTIF – jsou discipliny mezinárodní. 
Také se zde hodnotí umístění ze závodu požárnické všestrannosti, který se konal v říjnu 2015. Po absolvování 
všech těchto disciplin se naše družstvo umístilo v první polovině závodních družstev – na 5. místě. 

                                                                                                                                                                                  Dobrovolná M.

Dorost v Rozsochatci postupuje do Krajského přeboru
Fotbalové družstvo dorostu bylo v TJ SOKOL Rozsochatec po delší odmlce sestaveno v roce 2011 a ihned 
v první sezóně se mu dařilo velmi dobře, když se umístilo na 1. místě a vyhrálo všechny zápasy. Na konci 
sezóny 2011/2012 se rozhodlo o přihlášení do I. třídy dorostu v Kraji Vysočina a prvně tak místní hráči hráli 
na vyšší úrovni. V sezóně 2012/2013 skončili na 6. místě, v sezóně 2013/2014 již na 1. místě, což byl první 
větší úspěch v krajské soutěži. V sezóně 2014/2015 skončili na 2. místě se ztrátou pouze dvou bodů na první 
Speřice.

Pro sezónu 2015/2016 se družstvo dorostu spojilo s  hráči ze Ždírce nad Doubravou a  opět se umístili  
na 1. místě tabulky. 

V sobotu 4. června se konalo odpoledne na fotbalovém hřišti slavnostní předávání poháru z rukou předse-
dy Krajského fotbalového svazu Kraje Vysočina pana Miroslava Vrzáčka a předsedy TJ SOKOL Rozsochatec  
Dušana Svobody. A  pro příští sezónu postupuje družstvo dorostu do  Krajského přeboru. Po  slavnostním 
předání poháru, byl zahájen zápas dorostu Rozsochatec - Rantířov. Potom následovala volná zábava.

Lenka Hyršová
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Dorost sezóna 2015/2016
Vzhledem k malému počtu hráčů v oddílech Sokola Rozsochatec a Tatranu Ždírec n. D. se věková  
kategorie dorostu spojila v jeden tým s názvem Sdružený dorost Sokol Rozsochatec / Tatran Ždírec n. D.

Už v letní přípravě ukazoval, že bude silný a bude dostatečně konkurovat svým soupeřům v I.A.třídě 
dorostu Kraje Vysočina. Kluci přistopili k treninkům zodpovědně a po celé léto poctivě trénovali, což 
se odrazilo na podzimních výsledcích v soutěži. Ze čtrnácti zápasů pouze jednou remizovali a jed-
nou prohráli a s dvanácti výhrami a náskokem pěti bodů byli v tabulce první.

Zimní přípravu jsme opět nepodcenili a připravovali jsme se jak venku, tak v hale. Absolvovali jsme 
čtyřdenní soustředění v  Daňkovicích a  v  přípravných zápasech jsme nepoznali porážku .Zápasy 
o body se nám taktéž vydařily, když jsme opět jen jednou prohráli a jednou remizovali a dvanáctkrát 
vyhráli a s náskokem osmi bodů a impozantním skóre 112:17  soutěž vyhráli a postoupili do krajské-
ho přeboru Kraje Vysočina.

Za úspěšný tým nastoupili brankář Bílek Aleš, obránci Pelikán David, Jelínek Josef ,Vomela Roman,Šimek 
Martin, Kučera Dan, Běhounek Matěj, záložníci Sýkora Jaroslav , Bílek Jakub, Veselský Jiří, Dostál Ondřej,  
Culek  Martin, Culek Lukáš, Navrátil Jan, útočníci Pospíšil Ondřej ,Svoboda Dominik, Dubský Adam, 
Škvrňák David, Chlubný Lukáš, Polánský Miloš.

Všem hráčům patří poděkování za skvělou   
reprezentaci a herní projev, za předvede-
né výkony a vystupování jak na hřišti, tak  
mimo něj. 

Vytvořili partu, která od  začátku šla za   
cílem postoupit do  vyšší soutěže a  tím 
dosáhnout historického úspěchu pro  
Rozsochatec a  zároveň vrátit mládež  
Ždírce do krajského přeboru.

Poděkování patří rovněž vedení obou klu-
bů za  spojení týmů a  podporu po  celou 
sezónu, dále vedení obce Rozsochatec a vedení města Ždírec nad Doubravou a sponzorům za pod-
poru kluků v jejich výkonech.

V následujícím soutěžním roce nechceme hrát o záchranu, ale v klidném středu tabulky, podávat 
i ve vyšší soutěži kvalitní výkony a bavit Vás diváky atraktivním fotbalem.   

Za tým dorostu Zdeněk Bílek a Petr Štěpán
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TJ Sokol Rozsochatec
Sezóna nám skončila a nová za chvilku začíná. Menší výtažek za loňský rok.
Sezónu 2015/2016 za náš oddíl hrála dvě družstva dospělých, jedno mužstvo dorostu a jedno muž-
stvo žáků. Tato sezóna byla za posledních pár let za nejlepší v umístění našich mužstev.

Žáci odehráli 16 zápasů, z  toho 7x vyhráli, 3x remízovali a 6x prohráli. Skoré bylo 44:44 a skončili 
na pěkném 6. místě.

 Dorost hrál znova I. třídu sk. A v Kraji Vysočina. Už třetí rok hráli na horních místech.  Letos se podaři-
lo našemu dorostu za společné spolupráce se Ždírcem pokořit krásné 1. místo a postup do krajského 
přeboru dorostu. Dorost odehrál 26 zápasů, z toho 22 jich vyhrál, 2x remízoval a 2x prohrál. Skóre 
bylo 112:17, zde jsme vstřelili nejvíce branek a také nejmíň jsme jich dostali.

Muži A už druhý rok skončili na 2. nepostupovém místě. Naši hráči odehráli také 26 zápasů, z toho  
19 jich vyhráli, 3x remízovali a 5x prohráli. Skóre 83:32.

Muži B odehráli za  celé existence B týmu nejlepší sezónu. Skončili na  3. místě, z  toho odehráli  
18 zápasů. 10 jich vyhráli, 2 remizovali a 6 prohráli. Skóre 41:30.

Druhým rokem se uspořádal žákovský turnaj, kde se zúčastnilo 7 mužstev. My jsme měli dva oddíly, 
jeden skončil na 1. místě a mladší žáci skončili na 7. místě. Tímto děkuji pořadatelům a sponzorům 
a hlavně všem naším žáčkům za dobře odehraný turnaj.

Tímto bych chtěl poděkovat všem naším trenérům a hráčům za dobře odehraný fotbalový ročník. 
Popřát do nové sezóny mnoho dalších dobrých úspěchů a výher jako v loňské sezóně. Hlavně doros-
tu za postup a dobrou spolupráci se Ždírcem. Pro náš oddíl krajský přebor dorostu nejvyšší soutěž, 
kterou budeme hrát.

Nová sezóna začíná 6.8.2016 pro okresní přebor mužů, kdy přivítáme Přibyslav. Muži B začína-
jí 28.8.2016 na domácím hřišti proti Vepřové. Dorost hraje první zápas v Přibyslavi a to 13.8.2016. 
Žáci tady budou letos dvě mužstva a  to starší žáci 7+1 a  mladší žáci 5+1, obě mužstva začínají 
27.8.2016.

Náš oddíl by se chtěl pochlubit úpravami na našem hřišti. Loni jsme dostavěli nový krb, který slouží 
na grilovaní prasátka. Vedle tohoto grilu se postavila malá udírna. Také o loňských prázdninách jsme 
nechali opravit fotbalové hřiště, které se hodně zlepšilo a stále se ho snažíme udržet v dobrém stavu. 
V zimním období se postavil vedle nádrže menší chodníček na lepší přístup na horní břeh. Mnoho 
dalších prácí se na hřišti dále tvoří, ale tyto akce nejsou mnoho vidět.

Rád bych také zavzpomínal na  všechny naše členy, kteří oddíl zakládali, tvořili naše zázemí, hráli 
fotbal, hokej a jiné sporty. Patří jim zasloužené poděkování za veškerou práci , co tady odvedli. 

Rád bych na  konec této zprávy poděkoval všem lidem, kteří se podílejí na  chodu našeho oddílu 
za dobře odvedenou práci.  Poděkování patří i naší obci, dále SDH Rozsochatec a Svazu žen. Dále 
všem sponzorům.

Předseda oddílu Svoboda Dušan 
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Hledáme nové členky ZO ČSŽ
Rády bychom přivítaly mezi sebou nové členky. Proto se tímto obracím k ženám a maminkám, které 
by rády přispěly pomocí, radou či novými nápady a staly se novými členkami naší malé organizace. 
V současné době je nás pouze 27 členek a postupně nás ubývá, což je pak velmi těžké v takovém 
počtu pořádat všechny naše akce. Naše akce jsou pořádané především pro děti a ženy v naší obci, 
tak přijďte a pomozte nám. 

V případě zájmu mě můžete kontaktovat na tel. č. 721 847 912.
Za ZO ČSŽ Lenka Hyršová – předsedkyně

Prosba k občanům
Jako kronikářka obce bych chtěla poprosit, zda někdo nemá doma fotografie, či novinové články, 
které se vztahují k nehodě na železnici, která se stala v červenci 1958. Tehdy u drážního stanoviště 
St.I. ( u Pacasů ) vykolejil a sjel u mostu vlak tažený parní lokomotivou. Byla jsem oslovena panem 
Jiřím Caskou, který napsal již několik publikací a knih o železnici. Bohužel v naší obecní kronice je jen 
krátká zmínka a možná i špatné datum události. Moc děkuji za pomoc.

Pokud by měl někdo ze spoluobčanů i  jiné materiály, o které by se chtěl rovněž podělit v obecní 
kronice, budu ráda za každý příspěvek. Některé vzpomínky by se tak mohly uchovat pro budoucí 
generace.

Za každou pomoc děkuji. Lenka Hyršová, kronikářka obce.

Plánované akce
19. srpna 2016 Letní kino - přibližně od 21.00 hod. na fotbalovém hříšti

28. srpna 2016 Rozloučení s prázdninami - od 14.30 hod. na hřišti MŠ / při nepřízni počasí v 
sále obecního domu/, soutěže a dovádění připraví DJ Veselý a členky ČSŽ

17. září 2016 Hasičská soutěž o pohár starosty obce

18. září 2016  Výlet do Litomyšle - autobusem pro děti i dospělé s průvodcem rytířem Toulov-
cem. Zájemci se mohou závazně přihlásit na tel.č. 721847912 u L.Hyršové, dospělí platí příspěvek 
Kč 100,-, děti zdarma, odjezd je plánován v 7.00 hod. od MŠ.

15.října 2016 Taneční zábava - v sále obecního domu, hraje skupina ROCK STRING.

28. října 2016 Řemeslnický jarmark

Podrobnosti k akcím budou ještě zveřejněny na plakátech před plánovanou akcí.
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Sdružený dorost Sokol Rozsochatec / Tatran Ždírec n. D.

Okresní soutěž hasičů, 1. místo ženy.



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 2016.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.

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


