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Jubilanti
V období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018 se dožívají významného životního jubilea:

• Kohoutková Oldřiška
• Dundáčková Marie
• Piskač Josef
• Kohoutek Jaroslav
• Horák Karel
• Dočkal Miloslav

• Kučera Stanislav

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

Noví občánci
Narozená miminka od 01. 05. 2018 do 31. 12. 2018:

• Ciner František

• Šemíková Lea

• Caklová Adriana

• Baláž Eliáš

Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.

Tříkrálová sbírka
Když u Vás zazvonili tři králové otevřeli jste jim nejen své dveře, ale i svá srdce. V obci Rozsochatec a místní části Jahodov 

se vybralo 24 019 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.
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Svoz domovních odpadů   - sazba poplatku 350 Kč/osoba/rok. 

(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.

Jak budeme v roce 2019 platit místní poplatky

Pravidla vítání občánků
Vzhledem k ochraně osobních dat, se nezobrazí v databázi evidence obyvatel obce u jména novorozeného dítěte společně 

jména rodičů, někdy i informace o samotném narození se zobrazí se zpožděním. 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.

V místním poplatku za svoz domovních odpadů je zahrnut 

nejen vývoz popelových nádob, ale také přistavení  kontej-

neru na velkoobjemový odpad a odpad ze zeleně. Z vybra-

ných finančních prostředků je hrazeno i vyvážení kontejnerů 

za plasty, sklo a papír, které jsou přistaveny u obecního úřa-

du, u řadových rod. domků, u školy a v Jahodově. Nedílnou 

součástí je i 2x ročně mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Od  ledna 2017 byl sběr rozšířen o  dvě nádoby na  jedlý 

olej a tuk výhradně rostlinného původu z domácností, kte-

ré byly umístěny u  prodejny smíšeného zboží a  řadových  

rodinných domků. Uvedené odpady vkládejte do  sběrných 

nádob v plastových lahvích, řádně uzavřených. 

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

Splatnost poplatků – do 30. září 2019 – svoz domovních 

odpadů i místní poplatek ze psů. Poplatek je možné uhra-

dit 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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Protože školní rok na  rozdíl od  kalendářního roku začíná  

1. září, máme ve škole již za sebou 4 měsíce výuky.

Co všechno jsme kromě učení ještě stihli? V září jsme na-

vštívili divadelní představení Tancem letem světem a  pro-

šli jsme školením dopravní výchovy. V  říjnu jsme zhlédli 

loutkovou pohádku Zvířátka a loupežníci, besedovali jsme 

s příslušníky Policie ČR, pěkného podzimního počasí jsme 

využili k  pouštění draků, účastnili jsme se sázení lípy ke   

100. výročí založení republiky, prodávali jsme výrobky dětí 

ze školní družiny na řemeslnickém jarmarku, navštívili jsme 

knihovnu v Chotěboři a v ekologickém centru v Horní Krupé 

jsme absolvovali výukový program Cesta chleba.

V  listopadu nás ve  škole navštívila lektorka Zdravé pětky 

s  programem o  zdravé výživě, podnikli jsme pěkný výlet 

do  Žďáru nad Sázavou, kde jsme návštěvu zámku spoji-

li s  výukovým programem. Také jsme již tradičně přivítali 

svatého Martina na bílém koni. V sále obecního domu jsme 

se potěšili interaktivní výstavou vláčků. Opět jsme navští-

vili knihovnu v Chotěboři  - pro děti z MŠ bylo připraveno  

Pohádkové vaření a pro děti ze základní školy Čertovské po-

vídání. Do školy přijel s programem Hudební cesta časem 

pan Macků. Také jsme ještě v listopadu stihli přivítat čtyři 

nová miminka v obci.

Celý adventní čas se ve  škole nesl ve  svátečním duchu 

a  těšení se na  Vánoce. Snažili jsme si připomenout vše,  

co k  adventu patří a  co se má o  adventním čase dělat. 

Připomínali jsme si vánoční zvyky a obyčeje, zdobili jsme 

perníčky, vyráběli jsme dárky z keramiky a papíru pro naše 

nejmilejší, výtvory s  vánoční tématikou jsme vyzdobili tří-

dy, okna, na chodbě jsme nainstalovali betlémy a adventní 

svícen se čtyřmi svíčkami. Každé pondělí jsme jednu svíč-

ku zapálili a zpívali koledy. Také jsme krásně ozdobili stro-

meček před vchodem do budovy. 5. prosince jsme ve ško-

le i školce přivítali Mikuláše, čerta a aděla.13. prosince se 

ve škole sešli všichni rodiče s dětmi, kteří měli chuť a čas 

tvořit vánoční dekorace. O  nápady a  materiál na  vánoční 

tvoření se postaraly dvě šikovné maminky. Z výrobků jsme 

měli všichni radost a  těšili jsme se, až si je doma vysta-

víme nebo někomu darujeme. Také jsme měli možnost 

účastnit se rozsvícení vánočního stromu v obci, pod který 

jsme nainstalovali vyřezávaný betlém, mohli jsme si po-

slechnout krásné koledy v  podání Smíšeného pěveckého 

sboru Doubravan, v kině v Chotěboři jsme zhlédli vánoční 

pohádku Čertí brko. I poslední školní den roku 2018 se děti 

věnovaly činnostem, které navozují atmosféru Vánoc. Vy-

ráběli jsme přáníčka, poslouchali vánoční koledy a pohád-

ky, připravovali a zdobili vánoční stůl a rozdávali si dárečky. 

Všichni jsme si také zazpívali koledy a  žáci, kteří navštěvují 

kroužek flétny, všem vystoupení zpestřili hrou na tento hu-

dební nástroj. Pod stromečkem děti našly stejně jako loni 

spoustu dárků, které budou využívat po vyučování ve školní 

družině, ale  našly i dárky na vyučování - novou zeměpisnou 

mapu ČR a sedáky do třídy.

Kde se s  námi uvidíte v  nejbližší době? Na  konci února 

bychom Vás rádi přivítali ve  škole na  výtvarné dílničce   

výrobě keramických dekorací.  Určitě se uvidíme v  neděli  

31. března na besídce pro ženy a pro rodiče, setkat se bude-

me moct i při zdobení velikonočního stromu, při úklidu obce 

v rámci akce Čistá Vysočina a na mnoha dalších akcích. 

Mgr. Hana Hertlová        

Ze života školy
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Letní promítání
V pátek 27. července po setmění se v Rozsochatci sešli di-

váci na fotbalovém hřišti na oblíbené letní promítání. Obecní 

zastupitelé spolu se svazkem obcí Královská stezka připra-

vili již během šestého léta pro širokou veřejnost letní kino.  

MAS Královská stezka umožňuje členským obcím zapůj-

čení nafukovacího promítacího plátna a videoprojektoru.   

Putování letního kina tak zpříjemnilo prázdninové měsíce  

v mnoha malých obcích. Tentokrát se v Rozsochatci pro-

mítala rodinná pohádka režiséra Zdeňka Trošky, Čertoviny. 

Členové TJ SOKOL zajistili během promítání též prodej ob-

čerstvení.  I přes podvečerní bouřku se sešli diváci v hojném 

počtu.  Milá pohádka všechny pobavila a do letní noci se 

rozléhal smích.

Předškolní dobývání hradu Ronovec
Country taneční skupina K+K, mladí hasiči Kojetín a  Čes-

ký svaz žen v  Rozsochatci uspořádali na  závěr prázdnin  

1. září pro děti i dospělé IV. ročník akce tentokrát pod ná-

zvem „Předškolní dobývání hradu Ronovec“. Bohužel nepřá-

lo počasí a musela být zvolena tzv. „mokrá varianta“, takže 

akce byla přesunuta do  KD v  Kojetíně, což ale přítomným 

na pěkném zážitku neubralo. Hlavním pořadatelem byla ma-

nažerka country taneční skupiny K+K paní Dagmar Oprša-

lová, která pozvala na akci mnoho učinkujících. Děti  plnily 

různé úkoly u pohádkových bytostí, za které dostávaly od-

měny. Připravena byla i ukázka hasičské a policejní techni-

ky, sokolníci, střelba ze vzduchovky, kouzelnické vystoupení 

s ohňovou show, předvedení parního stroje a mnoho další-

ho. Nechybělo ani posezení s kytarou a písničkami a poví-

dání o rytířích.

I  přes nepřízeň počasí tak všichni společně strávili pěkné 

odpoledne plné zážitků.

Soutěžní souboj v požárním útoku v Rozsochatci
V sobotu 15. září se konal v Rozsochatci již 12. ročník sou-

těže v  požárním útoku „O  pohár starosty obce“. Soutěž  

každoročně pořádají na  fotbalovém hřišti místní dobrovol-

ní hasiči. Soutěž byla rozdělena na dvě části. Dopoledne se 

utkala družstva mladých hasičů. Mladších družstev soupe-

řilo celkem sedm. Na 1. místě se umístilo družstvo Libice 

n/D, na 2. místě byl Rozsochatec B a na 3. místě Dolní Krupá 

B. Starších družstev bylo pět, v této kategorii se umístila na  

1. místě Libice n//D, na 2. místě opět domácí Rozsochatec 

a na 3. místě Chotěboř. 

Odpoledne pak probíhala soutěž dospělých. Klání zahájila 

dvě družstva veteránů, 1. místo získalo družstvo ze Ždírce 

a 2. místo domácí družstvo z Rozsochatce. Následoval sou-

boj třinácti družstev mužů, z nichž se na 1. místě umístilo 

družstvo z Jilemníku, na 2. místě ze Střížova a na 3. místě 

družstvo ze Sobíňova. Na  závěr soutěže proběhly požární 

útoky devíti družstev žen. Na 1. místě se umístily ženy ze 

Sobíňova, na 2. místě z Libice n/D a na 3. místě z Jilemníku.

Po krátké přestávce vyhlásil starosta SDH v Rozsochatci Ja-

kub Dobrovolný celkové výsledky a byly předány všem sou-

těžícím zasloužené ceny. V letošním roce soutěžícím rovněž 

přálo pěkné počasí babího léta. Po celou dobu akce bylo za-

jištěno pro soutěžící a diváky občerstvení.
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Autobusový výlet
Na třetí zářijovou neděli připravily členky Svazu žen v Rozso-

chatci pro širokou veřejnost autobusový výlet do Kunštátu 

na keramický jarmark. Kdo chtěl, mohl navštívit také míst-

ní zámek nebo kulturní program, který probíhal na náměstí. 

Odpoledne se rozsochatečtí výletníci přesunuli k pískovco-

vé Jeskyni Blanických rytířů. V přilehlém areálu se nachází 

také smyslová zahrada a rozhledna, kde si užívaly podzimní-

ho slunečného dne. Každý si domů odvážel drobné či velké 

dárky podle svých představ a pěkné zážitky.

Sázení lípy a řemeslnický jarmark v Rozsochatci
U příležitosti 100. výročí založení naší republiky uspořádali 

v neděli odpoledne 21. října Obecní úřad v Rozsochatci spo-

lu s  místní základní školou malou slavnost, při které byla 

vysazena lípa Svobody v prostorách parku pod Statkem Le-

solg. Pan starosta rovněž poděkoval paní Jitce Greifové, že 

umožnila vysadit lípu na svém pozemku.

Pan starosta obce Jaroslav Krédl, připomenul, že touto akcí 

navazujeme na  odkaz našich předků, kteří před sto lety  

19. listopadu 1918 vysadili rovněž lípu Svobody u příležitos-

ti založení samostatného Československa. Symbolem první 

republiky se stal Tomáš Garrigue Masaryk, její první prezi-

dent. Slečna Magda Piskačová zahrála na housle, jako vzpo-

mínku na tohoto velikána české historie, jeho nejoblíbenější 

píseň „Ach synku, synku.“. Paní ředitelka základní školy paní 

Hana Hertlová připomněla, jak probíhalo slavnostní sázení 

lípy před 100 lety, tehdy šel průvod v čele s krojovanými děv-

čaty od nádraží ke škole a odtud k prostranství u dnešního 

obecního úřadu mezi čp. 18 a 22, kde byla lípa slavnostně 

vysazena. Bohužel se do  dnešních dnů nedochovala. Pan 

starosta rovněž zmínil ve svém projevu výklad znaku obce 

Rozsochatec, který vychází z názvu obce – rozsochatý, vid-

licovitý, modrá barva představuje vzduch a vodu, bílá barva 

v podkladu je převzata ze znaku rodiny Bechyňových, kteří 

vlastnili rozsochatecké panství od roku 1600 do roku 1892. 

Červený pruh pak připomíná místní část Jahodov a tři zla-

té lipové lístky představují čtyřistaleté lípy srdčité u silnice 

k  Čachotínu, z  nichž dochované jsou již pouze dvě. Barvy 

červená, modrá a  bílá jsou rovněž barvy české státnosti 

a lípa je národním stromem.

Slavnostně bylo pojato sázení lípy i nyní. Zastupitelé obce 

požádali nejstarší občanku obce paní Jaroslavu Krédlovou, 

aby symbolicky přihodila první lopatku hlíny ke stromu. Ná-

sledovaly děti ze základní školy a za nejmladšího občánka 

Eliáše Baláže přihodil hlínu jeho tatínek Slavomír a po té se 

spontánně připojili další občané, kteří byli přítomni. Na závěr 

slavnosti zahrála opět slečna Magda Piskačová na housle 
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státní hymnu, zastupitelé obce jí předali květiny a  též paní 

ředitelce základní školy. 

Po  té pan starosta pozval přítomné do  přísálí obecního 

domu, kde byla připravena výstava dobových i současných 

fotografií obce z  obecní kroniky a  na  tradiční řemeslnický 

jarmark, který v sále pořádaly členky ZO ČSŽ. Na jarmark se 

sjeli prodejci z okolí, stánků sice bylo kvůli nemocem méně 

než v jiných ročnících, ale návštěvníci si oblíbenou akci ne-

nechali ujít. Vybírat mohli z  keramického zboží, perníčků, 

mýdel, vonných svíček, šitých textilních výrobků, výrobků 

z  papírových ruliček, látkových trpaslíků a  mnoha dalších 

výrobků. Velký zájem byl též o pěkné výrobky dětí ze školní 

družiny.

V Rozsochatci jsme přivítali nové občánky
Na  nedělní odpoledne 18. listopadu připravili zastupitelé 

obce Rozsochatec malou slavnost k přivítání nových občán-

ků. Mezi občany obce se zapsala dvě děvčátka Lea Šemíko-

vá a Adriana Caklová a dva chlapci František Ciner a Eliáš 

Baláž. Tentokrát měly děti početnější doprovod, proto se 

slavnost konala v sále obecního domu.  K dětem, rodičům 

a  jejich blízkým nejprve promluvila hospodářka obce paní 

Dana Šrámková, poté se uvítací řeči ujal nový starosta obce 

pan Dušan Svoboda. 

Na slavnosti nechybělo ani kulturní vystoupení děvčat z míst-

ní základní školy pod vedením paní ředitelky Hany Hertlové. 

Následně se rodiče zapsali do pamětní knihy obce. Děvčata 

předala maminkám kytičky a novým občánkům vkladní kníž-

ku, na které byl první vklad v hodnotě 3000,-Kč a hračku. Dár-

ky věnovalo obecní zastupitelstvo v Rozsochatci. Na závěr 

proběhlo fotografování rodin u kolébky. Ze slavnosti obdrže-

la od obce též každá rodina na památku CD s fotografiemi.

Další z akcí ke 100. výročí založení republiky
Druhá akce ke 100. výročí založení republiky se uskutečnila 

v Rozsochatci v neděli 18. listopadu v sále obecního domu, 

kde se konala přednáška Bc. Dany Šimkové. Paní Šimková 

posluchače vtipně provedla dobou národního obrození, bu-

dováním Národního divadla, 1. světovou válkou až k zalo-

žení republiky. Povídání prokládala videoprojekcí a zapojila 

rovněž přítomné, když jim dávala otázky k tématu. Přednáš-

ka byla určena všem generacím.

Víkend s vláčky
Modelářský kroužek modulové železnice při DDM Chotě-

boř a obec Rozsochatec uspořádaly v sále obecního domu 

v  Rozsochatci o  víkendu 23. až 25. listopadu interaktivní 

výstavu a  ježdění vláčků na modulovém kolejišti TT v dél-

ce 30 m pro veřejnost. V pátek dopoledne výstavu navštívi-

lo několik škol. Pro děti bylo připraveno v průběhu výstavy 

několik kvízových otázek, odpovědi na  otázky mohly najít 

přímo na výstavě nebo na místním nádraží. Ti, kteří správ-

ně odpověděli, dostali sladkou odměnu. Některé vláčky děti 

samy pouštěly nebo si zkusily vyrobit jednoduchý strome-

ček, který by se mohl využít jako dekorace v krajince kolem 

kolejiště. Na výstavu se přišli i přijeli podívat fandové vláčků 

ze širokého okolí.
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Větrníkový den pro slané děti
Mladí hasiči a Český svaz žen v Rozsochatci uspořádali Vě-

trníkový den pro slané děti 21. listopadu (Evropský den  pro 

cystickou fibrózu)od 16.00 hodin v  Obecním domě v  Roz-

sochatci. Podpořili takto nemocné, pro které je roztočení 

větrníku mnohdy nepřekonatelná překážka. Připraveno bylo 

rovněž tradiční tvořivé odpoledne pro všechny věkové kate-

gorie s hracím koutkem pro děti. Více info na www.cfklub.cz

Adventní koncert a rozsvěcení vánočního stromu
Obecní úřad, Český svaz žen, ZŠ a  mladí hasiči v  Rozso-

chatci připravili na  odpoledne a  podvečer 1. prosince pro 

veřejnost tradiční slavnostní zahájení adventního času. V le-

tošním roce uspořádali v sále obecního domu výstavu vá-

nočních dekorací od členek Svazu žen a spoluobčanů a ad-

ventní koncert smíšeného pěveckého souboru Doubravan. 

Průvodní slovo během vystoupení měl sbormistr a dirigent 

pan Jakub Pikla. Po koncertě se přítomní přesunuli k obec-

nímu úřadu, kde si zazpívali společně vánoční koledy i  se 

souborem Doubravan a  několik skladeb zatroubili Trubači 

z Liščího vršku. Starosta obce pan Dušan Svoboda popřál 

přítomným šťastné prožití vánočních svátků a hodně štěs-

tí a  zdraví do  nového roku 2019. Rovněž poděkoval všem 

účinkujícím za  jejich vystoupení. Následovalo rozsvícení 

vánočního stromu. Pro zahřátí byl při akci podáván domácí 

vánoční punč.

Mikuláš naděloval
Ve středu 5. prosince se v Rozsochatci během celého dne 

nadělovalo hned několikrát. Nejprve v  poledne navštívila 

kouzelná skupina Mikuláše, čertice a anděla místní základní 

školu. Každý z žáků měl nějaký hříšek zapsaný v Knize hří-

chů, kterou si čertice s sebou přinesla z pekla, a tak musely 

děti slíbit, v čem se zlepší, jako první krok k nápravě si při-

pravily básničky. Pak každý dostal balíček dobrot. Zlobivec, 

kterého si minulý rok chtěla dokonce čertice odnést v pytli 

do pekla, dostal poslední varování, protože ani letos se ne-

polepšil. Paní ředitelka Hana Hertlová se za děti musela při-

mluvit, že se polepší a příští rok možná čertici ani nebudou 

potřebavat.

Do mateřské školy pak také zavítal Mikuláš s doprovodem. 

Děti řekly několik básniček. Pro Mikuláše a  jeho doprovod 

dokonce vyrobily obrázky, které jim ti odvážnější předaly. 

Pak obdržely také nadílku. Na  památku se ještě společně 

děti s Mikulášem vyfotily.

V  podvečer, když se všichni rozešli do  svých domovů, ná-

sledovalo ještě většinou pro děti nadílení v kruhu rodinném, 

kde mnohde přišlo čertů více. Po nervozitě z návštěvy kou-

zelných bytostí nastalo jen příjemné očekávání, až přijde 

Ježíšek.
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Plánované akce

Autorkou článků z činnosti spolků v Rozsochatci je Lenka Hyršová.

Koncert lovecké hudby
Na závěr roku 28. prosince 2018 se sešli občané  v sále 

Obecního domu, aby si poslechli koncert hudebního souboru 

z Vysočiny ,,Trubačů z Liščího vršku“. 

Akci pořádali zastupitelé obce ve spolupráci s hudebním 

souborem, stejně jako v minulém roce. 

16. 02. 2019  Hasičský ples  - SDH.

22. 02. 2019  Koňský ples – Jezdecký oddíl při Statku Lesolg.

23. 02. 2019  Posezení k MDŽ pro členky ZO ČSŽ.

24. 02. 2019  Dětský karneval - DJ Vesy – ZO ČSŽ.

09. 03. 2019  Maškarní ples  - TJ SOKOL.

30. 03. 2019  Zájezd do Horáckého divadla na představení „Šakalí léta“ – OÚ.

31. 03. 2019  Setkání se ženami – OÚ.

30. 04. 2019 Tradiční pálení čarodějnic - SDH.

11. 05. 2019 Country bál - hrají TAXMENÍ, HRŮZA BAND, FERMET, pořádá K&K COUNTRY CLUB Rozsochatec.

15.-16. 06. 2019 Taneční country víkend, Country Club K&K Rozsochatec (Bazar u Dáši).

22.-23. 06. 2019 Taneční country víkend, Country Club K&K Rozsochatec (Bazar u Dáši).



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 2019.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.

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


