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Jubilanti
V období od 01. 07. 2017 do 31. 12. 2017 se dožívají významného životního jubilea:

Polívková Věra
Vacek Miroslav
Fousková Marie
Pacasová Hana
Jeřábková Marie
Trnka Jiří
Špinar Bohumil
Špinar Milan
Šemík Jiří
Krédl Karel

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

Noví občánci
Narozená miminka od 01. 07. 2017 do 31. 12. 2017:

Klára Vítková
Vendula Polívková

Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.
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Pravidla vítání občánků
Vzhledem k ochraně osobních dat se nezobrazí v databázi evidence obyvatel obce u jména novoro-
zeného dítěte společně jména rodičů, někdy i informace o samotném narození se zobrazí se zpoždě-
ním. Proto prosíme rodiče nově narozených dětí, kteří budou mít zájem o slavnostní přivítání, aby se 
přihlásili na obecním úřadě (elektronicky, písemně nebo osobně).

Podmínky pro přivítání nového občánka a předání daru od obce:

• trvalý pobyt alespoň jednoho z rodičů v Rozsochatci či Jahodově
• rodiče nemají u OÚ v Rozsochatci žádné finanční nedoplatky.

Děkujeme za pochopení. OÚ Rozsochatec.

Jak budeme v roce 2018 platit místní poplatky
Svoz domovních odpadů   - sazba poplatku 350,00 Kč/osoba/rok 
 osvobození :
(1) Od poplatku se osvobozují:

a) Děti po celý příslušný kalendářní rok, ve kterém se narodily
b) U rodin se 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 po celý příslušný kalendářní 
rok, ve kterém tohoto věku dosáhly
c) Fyzické osoby podle OZV č. 2/2015, čl. 2 odst. 1 s pobytem nebo vlastnictvím nemovitosti 
na    poz. parcelách : č. parcely st. 45/2, 45/3, 45/4 v k.ú. Rozsochatec
d) Fyzické osoby pobytem uvedené v čl. 2 odst. 1 písm a), které v příslušném kalendářním 
roce  dosáhly věku 75 let a osoby starší 75 ti let.

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, u nové zástavby směr Kojetín a v Jahodově. Nedílnou součás-
tí je i 2x ročně mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Od  ledna 2017 byl sběr rozšířen o  dvě nádoby na  jedlý olej a  tuk výhradně rostlinného 
Uvedené odpady vkládejte do sběrných nádob v plastových lahvích, řádně uzavřených. 

Místní poplatek ze psů – sazba poplatku 150,00 Kč/ 1 pes.

Splatnost poplatků – do 30. září 2018 – svoz domovních odpadů, do 30.června 2018 – místní 
poplatek ze psů. 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.
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Tříkrálová sbírka
Když u Vás zazvonili Tři králové, otevřeli jste jim nejen své dveře, ale i svá srdce.
V 2018 se v obci Rozsochatec vybralo 22 337 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.

                                                                                                                                                                
Letní promítání
V pátek 28. července po setmění se v Rozsochatci sešli diváci na fotbalovém hřišti na oblíbené letní 
promítání. Obecní zastupitelé spolu se svazkem obcí Královská stezka připravili již během pátého 
léta pro širokou veřejnost letní kino.  MAS Královská stezka umožňuje členským obcím zapůjčení 
nafukovacího promítacího plátna a videoprojektoru.  Putování letního kina tak zpříjemnilo prázdni-
nové měsíce v mnoha malých obcích.

Tentokrát se v  Rozsochatci promítala rodinná pohádka režiséra Jiřího Stracha, Anděl Páně 2.  
Členové TJ SOKOL zajistili během promítání též prodej občerstvení.  I přes ochlazení v posledních 
červencových dnech se sešli diváci v hojném počtu, vybaveni dekami a teplým oblečením.  Vtipná 
pohádka všechny pobavila a do letní noci se rozléhaly salvy smíchu.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Soutěžní souboj v požárním útoku v Rozsochatci
V sobotu 16. září se konal v Rozsochatci již 11. ročník soutěže v požárním útoku „O pohár starosty 
obce“, kterou každoročně pořádají na fotbalovém hřišti místní dobrovolní hasiči. Soutěž byla rozdě-
lena na dvě části. Dopoledne se utkala družstva mladých hasičů. Mladších družstev soupeřilo celkem 
sedm. Na 1. místě se umístilo družstvo Libice n/D, na 2. místě byla Dolní Krupá a na 3. místě Chotě-
boř. Starších družstev bylo pět, v této kategorii se umístila na 1. místě Chotěboř, na 2. místě Libice 
n/D a na 3. místě domácí družstvo mladých hasičů. 

Odpoledne pak probíhala soutěž dospělých. Klání zahájilo devět družstev mužů, z  nichž se na   
1. místě umístilo družstvo z Jilemníku, na 2. místě Rozsochatec B a na 3. místě opět domácí družstvo 
Rozsochatec A. Následovala soutěž veteránů, ve které soupeřilo pět družstev. Na 1. místě se umístili 
veteráni ze Ždírce, na 2. místě družstvo z Libice n/D a na 3. místě z Kyjova. Na závěr soutěže proběhly 
požární útoky šesti družstev žen. Na 1. místě se umístily ženy z Chotěboře, na 2. místě z Libice n/D 
a na 3. místě dorostenky z Rozsochatce - Dorky.
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Po krátké přestávce vyhlásil starosta SDH v Rozsochatci, Jakub Dobrovolný, celkové výsledky a ceny 
družstvům předal starosta obce, pan Jaroslav Krédl. Všichni zúčastnění jsou do svého sportu zapále-
ní a neodradilo je ani deštivé počasí, které provázelo zejména odpolední část soutěže. Po celou dobu 
akce bylo zajištěno rovněž občerstvení.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Výlet za loutkami a na zámek
Na neděli 17. září naplánovaly v Rozsochatci členky Českého svazu žen každoroční výlet pro rodiny 
s dětmi. V letošním roce jsme se vypravili autobusem, řízeným panem Vladimírem Průšou, do Muzea 
loutek v Chrudimi a pak na zámek ve Slatiňanech. 

Před návštěvou muzea si výprava nejprve prohlédla náměstí v Chrudimi, poté na děti čekala výstava 
loutek. Samy si mohly hraní s nimi rovněž vyzkoušet. Někteří z výletníků navštívili vyhlídku v posled-
ním patře muzea nebo pěknou terasu s fontánou. V zámku ve Slatiňanech na ně pak čekala prohlídka 
s názvem „Jak se žilo“, během které děti vyplňovaly pracovní listy. Odpovědi na otázky a úkoly nachá-
zely během výkladu slečny průvodkyně. Některým trochu pomohli i rodiče. Za odměnu děti dostaly 
prospekty ze zámku a sladkou odměnu. 

Během odpoledne se výprava rozdělila podle zájmů, někdo si prohlédl město, někdo se vypravil  
na  Kočičí hrádek, či na  rozhlednu Bára a  k  lanovému centru pro malé i  velké, nebo do   
Švýcárny – muzea starokladrubského vraníka. V roce 2018 budou v areálu zámku a okolí probíhat roz-
sáhlé opravy, proto bude přístupný návštěvníkům jen omezený zámecký prohlídkový okruh, účastníci 
tohoto výletu tak měli jednu z posledních možností celé prohlídky areálu až do ukončení oprav. 

Počasí přálo, a i když byla obloha plná mraků, za celý den ani jednou nezapršelo. Takže všichni si výlet 
užili.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Svátek koní v Rozsochatci
V  sobotu 14. října se konal již X. ročník Hubertské jízdy v  Rozsochatci, pořádaný Statkem Lesolg  
a  jezdeckým klubem. Během dopoledne se sjelo do  dvora Statku Lesolg z  blízka i  okolí celkem  
40 koní se svými jezdci. Za krásného počasí účastníci projeli trasu Rozsochatec – Čachotín – Raňkov 
a zpět po „Svinecké cestě“, kde si u „Havlovy maringotky“ udělali přestávku k posilnění na cestu zpět. 
Celá akce proběhla v pohodovém duchu a s výbornou náladou. Jezdci byli ukáznění a diváci také 
úžasní. 

Pěkné fotky a  video od  Lubomíra Stejskala si lze prohlédnout na  stránkách nebo facebooku  
Statku Lesolg. Celou cestu doprovázeli troubením Trubači z Liščího vršku. Večer zakončili příjemným  
posezením v sále Obecního domu v Rozsochatci. 
Pořadatelé by touto cestou chtěli poděkovat všem přátelům za účast, podporu a těší se za rok na   
viděnou.
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                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Předvánoční výlovy rozsochateckých rybníků
V Rozsochatci výlovy zahájili rybáři 27. října na rybníce Stupník v oboře Skalka. Tento rybník se pra-
videlně neloví, slouží spíše ke  sportovnímu rybaření jako součást agroturistiky, kterou provozují 
pro hosty v Penzionu Zámek Rozsochatec. V nájmu ho má Statek Lesolg. Na posledy byl loven před  
sedmi lety, kdy se od statku oddělila Pila VVHF, nyní Pila Rozsochatec. Proto zde byly velké výstavní 
ryby, nejvíce kapři, amuři, štiky, ale i tolstolobici nebo úhoři. Rybník je malý, tak ho rybáři slovili pou-
ze pomocí loďky a podběráků. Zůstane však přes zimu vypuštěný, protože na jaře 2018 proběhne 
oprava čepu a hráze.

Další z řady výlovů se konal 2. listopadu výlov Zámeckého rybníku, kde se již lovilo pomocí loděk 
a sítí. Rybník má v nájmu pan Jiří Jelen. Ryby z tohoto rybníku zájemcům prodávali přímo na hrá-
zi a  objevily se rovněž na  vánočních stolech. Následoval ještě výlov rybníku Mlejnek v  neděli  
5. listopadu, který rovněž obhospodařuje pan Jiří Jelen.

Výlovy jako každý rok přilákaly diváky, zejména oblíbené jsou u dětí. 

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Podzimní řemeslnický jarmark
Již po osmé uspořádaly členky ZO ČSŽ v Rozsochatci v neděli 5. listopadu v sále obecního domu 
tradiční podzimní řemeslnický jarmark. Sjeli se prodejci z  okolí, aby předvedli návštěvníkům své  
výrobky. 

Původně se měl jarmark konat o  týden dříve, ale vzhledem k  orkánu Herwart, který prošel celou 
naší republikou a v Rozsochatci několik hodin nešel elektrický proud, nejezdily vlaky a i na cestách 
vznikaly problémy, musel být odložen. Většině prodejců vyhovoval nový termín a  přivezli lidem  
nabídnout své výrobky. Návštěvníci mohli vybírat z vkusné keramiky paní Lenky Sedlákové z Jitko-
va, různých druhů šperků a bižuterie, textilních výrobků, perníčků, glycerinových mýdel, vánočních  
dekorací a mnohého dalšího. 

Pro děti byl připraven oblíbený koutek, kde si vybíraly z  obrázků a  následně se nechaly promě-
nit od  dvou šikovných děvčat Štěpánky a  Terezy Dubnových v  pohádkové postavy, či zvířátka  
nebo si nechaly jen vyzdobit tvář ornamenty. Návštěvníci se přišli v hojném počtu podívat, nakoupit 
dárečky, či jen popovídat si s přáteli.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová
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Dušičkový běh v Rozsochatci
V podvečer 2. listopadu se sešlo 26  statečných dětí, hasičů i jejich kamarádů převlečených za du-
chy, aby si společně změřily síly na  2. ročníku dušičkového běhu. Na  trase od  fotbalového hřiště  
v Rozsochatci k mostku a zpět, osvětlené pouze svíčkami museli získat 2 razítka do svého startovací-
ho průkazu.  Trať se běhala opakovaně v určeném časovém limitu. 

Nejvíc razítek - 12 -  získali: 
Dominik Hepner,  Adéla Haláková, Kristýna Jeřábková a Lukáš Mutl.  Všechny děti si odnesly malou 
výhru a svítícího pavoučka. Akci pořádali mladí hasiči se svými vedoucími.

                                                                                                                                                                        Eva Jelenová

Podzimní vítání občánků v Rozsochatci
V neděli odpoledne 12. listopadu se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Rozsochat-
ci druhé vítání občánků v letošním roce. Přivítáni mezi občany obce byli dva chlapci a jedna holčička, 
Matyáš Stehno, Pavel Staňek a Klára Vítková. 

Slavnost zahájila hospodářka obce paní Dana Šrámková. Následovalo vystoupení dětí z  místní  
mateřské a základní školy pod vedením paní učitelky Jany Krédlové s pásmem básniček a písniček. 
Po té nové občánky přivítal starosta obce, pan Jaroslav Krédl, popřál dětem a jejich rodičům mnoho 
společných hezkých chvil a radosti. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy obce a děvčata 
ze základní školy předala maminkám kytičku a novým občánkům pamětní list o vkladu na vkladní 
knížku Poštovní spořitelny v hodnotě 3000,-Kč. Nechybělo ani focení miminek u kolébky se svými 
rodinami. Na památku z malé slavnosti obdržela každá rodina též CD nosič s fotografiemi.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Větrníkový den již po šesté v Rozsochatci
21. listopadu se slaví Evropský den pro cystickou fibrózu. Po  celé České republice se v  tento den  
konají benefiční akce s názvem Větrníkový den za účelem zvýšení povědomí o tomto nevyléčitelném 
onemocnění, které postihuje především dýchací a trávicí ústrojí. Větrník symbolizuje ztížené dýchání 
slaných dětí, řada z nich ho nedokáže ani roztočit. Nemocným cystickou fibrózou se někdy říká slané 
děti, protože mají až pětkrát slanější pot. Nemocné CF a jejich blízké z celé ČR sdružuje Klub nemoc-
ných cystickou fibrózou. Klub poskytuje základní a odborné sociální poradenství, poskytuje psycho-
sociální péči, chrání zájmy a práva nemocných, přispívá nemocným na náklady spojené s  léčbou, 
spolupracuje s centry pro léčbu CF, informuje veřejnost o problematice CF a vede veřejnou sbírku 
na pomoc nemocným CF. Více na www.cfklub.cz, kde zjistíte i další formy pomoci.
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Již po šesté se v pátek 17. listopadu v Rozsochatci sešlo na padesát dětí a dospělých, aby výrobou 
větrníku podpořili nemocné cystickou fibrózou. Akci pořádali mladí hasiči a Český svaz žen v Roz-
sochatci. Letos se zúčastnili rovněž mladí hasiči z Dolní Krupé. Společně vyráběli papírové větrníky 
na  akci „Běh pro slané“ v  Knyku, která se uskuteční v  roce 2018. Přítomní také vyráběli větrníčky  
keramické a sněhuláčky. Tyto výrobky se prodávaly i na akci „Adventní posezení“ v Rozsochatci a část 
jich putovala do Prahy do Klubu nemocných CF, stejně jako celý výtěžek z jejich prodeje.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Společné zahájení adventního času
V  právě ukončeném roce 2017 byl adventní čas o  týden kratší, protože čtvrtá adventní neděle, 
byla zároveň štědrovečerní.  V Rozsochatci byl tento čas tradičně zahájen „Adventním posezením“,  
které se konalo v sobotu 2. prosince odpoledne v sále obecního domu. Organizátory akce byli členky 
místního Svazu žen, zastupitelé obce, mladí hasiči a ZŠ a MŠ v Rozsochatci. Pro diváky připravili bo-
hatý program. Odpoledne bylo zahájeno kulinářskou soutěží, tentokrát na téma „Pečeme na Vánoce 
sladké i slané“. Porotci soutěže byli zastupitelé obce, ale i diváci mohli vybrat ze soutěžících jednoho 
výherce. Rozhodování nebylo snadné, na konec ze čtrnácti soutěžících 1. místo získala paní Marie 
Pelikánová,  2. místo paní Miluška Zámečníková ,  3.místo paní Věra Štěpánová a cenu diváků získa-
la Dana Šrámková. Ceny pro výherce vyrobila z keramiky a drátků paní Lenka Sedláková z Jitkova,  
rovněž každá soutěžící získala malou odměnu v podobě drátkového anděla.

Pro návštěvníky byla nachystána rovněž každoroční„Výstava vánočních dekorací našich domácnos-
tí“, které zapůjčily členky Svazu žen a někteří občané. Děti si mohly vyrobit vánoční dekoraci anděla 
a  stromeček v  tvořivé dílně připravené ZŠ. S  hudebním vánočním programem vystoupila kapela  
„Kalíšci“. Během odpoledne podávali pořadatelé domácí vánoční punč, kávu a  čaj. Pro návštěvní-
ky zde byl rovněž stánek s výrobky z Větrníkového dne, který se konal v Rozsochatci 17. listopadu.  
Výtěžek z prodeje byl určen na podporu dětí s cystickou fibrózou.

S prvním šerem se všichni přemístili k budově mateřské školy, kde si spolu s žáky ZŠ a MŠ zazpívali 
několik koled, pan starosta obce, Jaroslav Krédl, popřál přítomným pěkné vánoční svátky a celý nový 
rok 2018. Po té byl slavnostně rozsvícen vánoční strom.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Mikuláš naděloval v Rozsochatci
v poledne navštívila kouzelná skupina Mikuláše, čertice a anděla místní základní školu. Každý z žáků 
měl nějaký hříšek, a  tak musely děti slíbit, v čem se zlepší, jako první krok k nápravě si připravily 
básničky. Pak každý dostal balíček dobrot. Jednoho zlobivce dokonce chtěla čertice odnést v pytli 
do pekla, paní ředitelka se za něj musela přimluvit, že se polepší. Čertice slíbila, že si to přijde za rok 
zkontrolovat.
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Do  mateřské školy pak také zavítal Mikuláš s  doprovodem. Děti zazpívaly několik písniček, pak  
obdržely také nadílku. Ti odvážnější si mohli čertici podrbat na zádech a té se pak ze školky nechtělo 
ani odejít.

V podvečer, když se všichni rozešli do svých domovů, následovalo ještě většinou pro děti nadílení 
v kruhu rodinném, kde mnohde přišlo čertů více. Po nervozitě z návštěvy kouzelných bytostí nastalo 
jen příjemné očekávání, až přijde Ježíšek.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

Šťastné a veselé 2017
V sobotu odpoledne 16. prosince se v sále Obecního domu v Rozsochatci uskutečnil koncert pěvec-
kého sboru Doubravan v doprovodu Východočeského studentského orchestru, který řídil dirigent 
Jakub Pikla. Spolu s nimi vystupovali i sólisté Mariana Ambrožová, Ondřej Holub a Ondřej Štefáček. 
V Rozsochatci jsme mohli využít nečekaně volný termín v řadě již domluvených koncertů. 

Koncert , s  názvem  „Šťastné a  veselé 2017 aneb přeneseme Vás do  doby F.L.Věka“ ,byl velice  
příjemným zastavením v předvánočním shonu. Zazněly zde skladby J. J. Ryby, J. I. Linka, F. X. Brixiho 
či V.J.Kopřivy. Posluchačům v zaplněném sále se koncert líbil a odměnili umělce dlouhým potleskem. 
Pořadatelem akce bylo obecní zastupitelstvo.

                                                                                                                                                                   Lenka Hyršová

V Rozsochatci nám znělo lovecké troubení
Na závěr roku 2017 se v Rozsochatci sešli lidé 29. prosince v sále obecního domu, aby si poslechli 
koncert hudebního souboru z Vysočiny- „Trubačů z Liščího vršku“, ve složení Miloslav Ulrich, Soňa 
Dufková, Alena Dobrá, Marek Vágner, Michaela Formanová a  Milan Čech. Slovem programem  
provázel umělecký vedoucí trubačů pan Miloslav Ulrich. Na úvod zahráli vítací skladbu z myslivec-
kého honu, průběh honu pak přiblížil pan Milan Čech, který krátce promluvil i o skladateli lovecké 
hudby Josefu Selementovi, či o hubertských mších. Hudebníci zahráli též tři vánoční koledy, které 
si mohli s nimi přítomní také zazpívat, pak následovaly skladby vybrané ze současné lovecké hudby 
české i slovenské, ale rovněž od starých mistrů z přelomu 17. a 18. století. Diváci trubače odměnili 
dlouhým potleskem.

Trubači původně vystupovali pod hlavičkou OMS (okresní myslivecký spolek) Havlíčkův Brod, pod 
současným názvem začali vystupovat později. Skladby v  jejich podání zazněly v  letošním roce  
například na  Memoriálu Richarda Knolla, což je vrcholová kynologická soutěž, nebo na  Festivalu  
lovecké hudby na nádvoří hradu Křivoklát, ale účastní se i mnohých soutěží. Úspěšně reprezentovali 
na mezinárodní Česko-Slovenské soutěži trubačů, jejíž III. ročník se letos konal 3. června na Sloven-
sku v Hronseku u Banské Bystrice, kde se umístili na 3. místě z 22 soutěžících souborů.  Akci pořádali 
zastupitelé obce ve spolupráci se spolkem myslivců při Statku Lesolg, s.r.o.
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                     Lenka Hyršová
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TJ Sokol Rozsochatec
Podzimní sezóna 2017. První polovinu fotbalové sezony máme za sebou a teď probíhá zimní pauza. 
Za náš oddíl hrají stále dvě družstev dospělých, jedeno mužstvo dorostu a dvě mužstva žáků. Podzim 
se povedl jak mužům, tak dorostu.

Žáci 5+1 odehráli v  podzimní sezoně 10 zápasů z  toho 10x prohráli. Skoré je 9:65 a  skončili  
na 6. místě. 

Žáci 7+1 odehráli 9 zápasů z toho 1x vyhráli, 1x remizovali a 7x prohráli. Skóre bylo 18:42, přezimují 
na 9. místě. 

Dorost hraje za spolupráce se Ždírcem n.D. Krajský přebor v Kraji Vysočina. Dorost odehrál zatím  
10 zápasů z toho 6 jich vyhrál, 1x remizoval a 3x prohrál. Skóre před jarní části sezony je 42:23. 

Muži A poprvé hrají I.B tř. sk.A. Naše mužstvo odehrálo 13 zápasů z toho 6 jich vyhrálo, 3x remizovali 
a 4x prohráli. Skóre 38:34, do jarní sezóny vstoupí ze 7. místa. 

Muži B odehráli poprvé podzim ve III. třídě. V zimní přestávce odpočívají na 9. místě, z toho odehráli 
13 zápasů, 5 jich vyhráli, 1 remizovali a 7 prohráli. Skóre 38:36.

Tímto bych chtěl poděkovat všem našim trenérům a hráčům za dobrou spolupráci a dobře odehra-
nou podzimní část fotbalové sezóny a popřát do jarní části sezóny hodně úspěchů. 

Jarní sezona začíná 25. 3. 2018 pro mužstvo mužů A, kdy zajíždí na první jarní zápas do Ždírce n. 
D. Zapas začíná v 15:00 hodin. Muži B začínají také 25. 3. 2018 od 15:00 hodin na domácím hřišti 
proti Kamenné Lhotě. Dorost hraje první zápas v Přibyslavi a to 7. 4. 2018 od 15:30 hodin. Žáci 7+1  
začínají doma proti Leštině 14.4.2018 od 10:00 hodin a 5+1 začínají 15. 4. 2018 také na domácím hřišti  
přivítají Sobíňov od 9:30 hodin.

V loňském roce se udržovala hlavně hrací plocha plus okolí. Travnatá plocha za starou kabinou se již 
v loňském roce zasela. V letošním roce se bude moc tato část plochy používat na trénink a bude sloužit 
i hasičům. V zimní pauze se budou měnit těsnění v obou čerpadlech. V letošním roce v jarní části se-
zony se budou vyrábět nové střídačky. Musejí se zhotovit podle předpisu a také usadit na nová místa 
ve stejné vzdálenosti od půlky hřiště na každou stranu. Další a největší problém pro vedení Sokola bude 
podmočená část na hrací ploše. Už na hřišti byli proutkaři a našli na podmočené časti hřiště pramen. 
Tento problém musíme vyřešit do začátku jarní sezony. V loňském roce jsme od pana Nováka obdrželi 
přes firmu BASF také nové fotbalové míče. Od pana Haláka zase hnojivo na fotbalové hřiště. Hlavním 
sponzorem je naše Obec, která nám za pomocí zastupitelů pomůže finanče a technicky. 

Na výroční schůzi, která se konala 27. 1. 2018, bylo zvoleno nové vedení, které bude fungovat 2 roky.

Rád bych poděkoval všem lidem, kteří nám fandí a podporují náš oddíl. Poděkování patří i naší Obci,  
dále SDH Rozsochatec a Svazu žen. Dále všem sponzorům, kteří nám dodali potřebné věci k chodu 
našeho oddílu. 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        předseda oddílu Svoboda Dušan
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ZŠ a MŠ Rozsochatec

Ze života školy
V první polovině školního roku 2017/2018 nás kromě učení čekala spousta dalších akcí. V září to byla  
Vesmírná show pro děti z MŠ a ZŠ, v říjnu Exkurze na sběrný dvůr a skládku komunálního odpadu  
v Chotěboři a Lapíkově, Dopravní výchova s lektorkou Besipu, Indiánská pohádka - dumbery, Canisterapie 
s vycvičeným psem. V listopadu jsme prodávali naše výrobky na Řemeslnickém jarmarku, zúčastnili se lam-
pionového průvodu, děti z MŠ navštívily Výstavu Lega v Horní Krupé a přivítaly nové občánky. Adventní čas 
jsme přivítali zazpíváním koled při rozsvěcení vánočního stromu v obci. 

Také nás ve škole a školce navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Na,, Betlémování „ jsme se vypravili do Kutné 
Hory. Všechny občany jsme pozvali na naši oblíbenou školu strašidel, kterou tentokrát ovládli čerti a čertice. 

V Chotěbořském kině jsme zhlédli hranou pohádku Vánoční kouzlo. Divadlo Jana Petráše nás navštívilo 
předposlední vyučovací den s pohádkou O Sněhurce a Krtek a Vánoce. Poslední školní den roku 2017 jsme 
prožili v duchu přicházejících Vánoc. 

Také jsme se zapojili do dvou projektů - do soutěže v malování mandal a do soutěže Srdce s láskou darované.

Soutěž ,,Srdce s láskou darované“
Naše školní družina se přihlásila do 4. ročníku soutěže ,,Srdce s láskou darované“, kterou vyhlašuje časopis 
age. Cílem soutěže je týmová práce dětí a rozvoj jejich dovedností. Podporuje tradiční lidské hodnoty jako 
jsou láska, rodina, přátelství a vzájemná úcta. Před výrobou srdce se děti společně zamyslely komu své srdce 
darují. Padlo několik návrhů. Nakonec zvítězil návrh Michala a Terezy, aby srdce darovaly do Domova seniorů 
v Rozsochatci a nazvaly je Přátelské srdce. Také vymyslely z čeho srdce bude- to ale bylo rychlé, protože rády 
tvoří z keramické hlíny, tak zvítězila srdíčka keramická. Každý si tak vyrobil své srdíčko, po vyschnutí a vypálení 
je namaloval glazurou, podepsal svým jménem. Po dalším výpalu byla srdíčka hotova. Nakonec se všechna 
srdíčka nalepila na velké bílé srdce z desky z plexiskla.

V pondělí 20. listopadu se všechny děti po obědě vydaly k Domu seniorů a tam obyvatelům  své srdce předaly.
Pozvaly si také své babičky a dědečky, aby byli přítomni slavnostnímu předání a podívali se, co děti vyrobily.

Paní Zámečníková, obyvatelka domu, dětem upekla linecká srdíčka, která všem moc chutnala. Všechny  
obyvatele domu děti pozvaly na návštěvu naší školy a na akce pořádané školou.

A co bude dál?
Fotografie a video z tvorby srdce společně s textem o výrobě srdce pošleme do soutěže. 
Od 5. února do 31. března proběhne na internetových stránkách www.srdceslaskou.cz veřejné hlasování.

Dejte nám svůj hlas na adrese http://srdce.age-management.cz/
Soutěž vyhodnotí porota do 31. 3. 2018. Děkujeme všem, kteří pošlou našim dětem svůj hlas.

Kde se s námi uvidíte v nejbližší době?
Určitě přijdeme s pásmem básniček a písniček přivítat nově narozené občánky obce, připravujeme se na  
besídku věnovanou všem našim ženám, setkat se budeme moct i při zdobení velikonočního stromu,  
při úklidu obce v rámci akce Čistá Vysočina a na konci března bychom Vás rádi přivítali ve škole na velikonoč-
ní dílničce - výrobě velikonočních dekorací ze sena.

                                                                                                                            Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy
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Plánované akce

Betlémování v  Kutné Hoře

Plánované akce
• 10. 03. 2018 -  Maškarní ples za doprovodu kapely Fortuna.

• 25. 03. 2018 - Setkání se ženami.

• 04. 04. 2018 - Dětský karneval od 14.00 v sále obecního domu v Rozsochatci. 
Programem a hudbou bude provázet DJ Vesy.

• 30. 04. 2018 - Pálení čarodějnic.

Podrobnosti k akcím budou ještě zveřejněny na plakátech před plánovanou akcí.
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Fotografie

Srdce s láskou darované

Lovecké troubení



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 2018.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.

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


