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Jubilanti
V období od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019 se dožívají významného životního jubilea:
•

Pazderka Karel

•

Blažková Marie

•

Jelínek Karel

•

Havelková Marie

•

Fiala František

•

Pleskač Ladislav

•

Eisenvort Josef

•

Sedlmajer Miloš

•

Hrdinová Marie

•

Horáková Marie

•

Slanařová Zdenka

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

Noví občánci
Narozená miminka od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2020:
•

Dobrovolná Ester

•

Krédl Jonáš

Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.

2

Obecní úřad Rozsochatec

Rozsochatecký občasník I. 2020

Jak budeme v roce 2020 platit místní poplatky
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
platí:
a)

fyzická osoba přihlášená v obci - sazba poplatku 400,00 Kč/osoba/rok

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má‑li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně. ‑ sazba poplatku 550,00 Kč/nemovitost/rok

(2)

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Osvobození
(1)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení.

(2)

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 toho věku dosáhly

c)

Fyzické osoby podle 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 z důvodu nedostupnosti pro svozovou techniku

d)

Fyzické osoby s pobytem uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a), které v příslušném kalendářním roce dosáhly věku
75 let a osoby starší 75 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,
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sklo a papír, které jsou přistaveny u obecního úřadu, 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, které byly
umístěny u prodejny smíšeného zboží a řadových rod. domků. Uvedené odpady vkládejte do sběrných nádob v plastových
lahvích, řádně uzavřených.
Místní poplatek ze psů – sazba poplatku 200,00 Kč/ 1 pes
Splatnost poplatků – do 30. září 2020 – svoz domovních odpadů i 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.

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.

Tříkrálová sbírka 2020
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 23 610 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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Základní škola a mateřská škola
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych ve stručnosti shrnu-

Chtěla bych velmi poděkovat rodičům, kteří s námi učiteli

la podstatné věci týkající se provozu školy a školky v době

úspěšně spolupracují a posílají nám zpětnou vazbu o tom,

nouzového stavu.

jak s dětmi učení zvládají. Vím, že to pro rodiče vůbec není
jednoduchá situace, mnoho z nich chodí stále do práce

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdra-

a doma pak na ně kromě běžných provozních záležitostí

votnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebez-

jako je vaření, praní a úklid čeká ještě učení s dětmi.

peční rozšíření onemocnění COVID‑19 je od 16. března 2020
uzavřena základní škola a školní družina, od 17. března

Rovněž děkuji paní učitelkám, i pro ně je výuka na dálku

i škola mateřská a školní jídelna. Rodiče dětí mohou kvůli

složitější. Děkuji jim za to, že s dětmi neváhají skypovat,

uzavření školy a školky využít ošetřovné při péči o dítě. Po-

namlouvat jim podcasty a tvořit nové výukové aplikace.

tvrzení vydává škola.

Na všech školách to není obvyklé.

Došlo ke změnám v organizaci zápisů k základnímu a před-

Vážení spoluobčané, v posledních čtyřech týdnech se nám

školnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy musí

všem díky nákaze COVID‑19 doslova obrátil život naruby

být organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole

a každý z nás pociťuje nějaká omezení. K tomu, abychom

a školce. Zákonný zástupce dítěte podává přihlášku poštou,

se co nejdřív vrátili k běžnému životu, je velmi důležité do-

datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem

držovat hygienické návyky a být ohleduplní k ostatním no-

nebo vhodí žádost do schránky obecního úřadu (nejjedno-

šením roušek.

dušší řešení). Potřebné tiskopisy jsou k vytištění na webo-

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala Vám všem, kteří ja-

vých stránkách školy.

kýmkoli způsobem pomáháte ostatním.

Zápisy pro školní rok 2020/2021 tedy proběhnou pouze

Všem přeji pevné zdraví.

předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.

Mgr. Hana Hertlová

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuji období v rozmezí od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
Pro příjem žádostí o přijetí do MŠ stanovuji období v rozmezí od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.
Výuka probíhá distančním způsobem, což znamená, že paní
učitelky s dětmi prostřednictvím mailu komunikují a zadávají jim úkoly. Na konci týdne jim pak posílají výsledky
úkolů, aby si je mohly překontrolovat nebo doplnit. Během
týdne pak s dětmi skypujeme, vysvětlujeme a provičujeme
složitější učivo. Se všemi rodiči a dětmi jsme v pravidelném
kontaktu. Myslím, že situaci, kterou nikdo z nás nečekal,
zvládáme v rámci možností dobře. Chvilku jsme sice ladili
spojení přes skype, ale teď už vše funguje a na každé společné setkání přes obrazovku počítače se všichni těšíme.
Dětem jsme nabídli možnost výpůjčky školních notebooků
po dobu distanční výuky.
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Výlet do Ratibořic
Na 14. 9. 2019 členky ZO ČSŽ připravily autobusový výlet
na program „Oživené Ratibořice“. Během sobotního dne
si účastníci výletu prošli známá místa v „Babiččině údolí“,
v Ratibořicích Staré Bělidlo, Viktorčin splav, mlýn, někteří
stihli i prohlídku zámku. Po obědě navštívili Herecké muzeum ve Vile Viktorka, kde je provedl režisér pan Tomáš Magnusek. Od 14.00 hod. proběhla akce místních ochotníků pod
názvem „Oživené Ratibořice“, při které připomněli některé
z postav z knihy Boženy Němcové „Babička“. Následovala soutěž v hledání odpovědí v Hereckém muzeu pro děti
a jejich rodiče. Za splnění soutěžních otázek děti obdržely
odměnu. Celý výletní den provázelo pěkné slunečné počasí.

O pohár starosty obce
Třináctý ročník soutěže v požárním útoku se konal

a veteránů. Přijela si zasoutěžit družstva z Dolní Krupé,

7. září 2019 na fotbalovém hřišti v Rozsochatci. Tradičně

Pohledu, Sobíňova, Jilemníku, Ždírce, Kyjova, Střížova, Dob-

již byla soutěž rozdělena ‑ dopoledne soutěžili mladí ha-

kova a družstva domácích. Soutěž mladých hasičů začala

siči a odpoledne se konala soutěž dospělých ‑ žen, mužů

v 11.00 hod.slavnostním nástupem. Z našeho sboru soutěžila dvě družstva mladších a dvě družstva starších mladých
hasičů. Vedla si dobře, mladší družstvo B obsadilo 2. místo,
družstvo A 3. místo. Starší družstvo A obsadilo 2. místo
a družstvo B 3. místo.
Na závěr soutěže mladých hasičů si ještě zasoutěžilo družstvo malých, Soptíčků“ se svými maminkami. Soutěž dospělých začala ve 13.00 hod. také slavnostním nástupem.
Zúčastnilo se jí 9 družstev mužů, 6 družstev žen a 4 družstva veteránů. Veteráni z našeho sboru obsadili 2. místo
a družstvo žen 3. místo. Muži obsadili 7. místo a 8. místo.Tentokrát nám počasí moc nepřálo, dopoledne pršelo.

Podzimní jarmark v Rozsochatci
Předposlední říjnovou neděli pozvaly členky místní organi-

mohli též z keramiky, textilních výrobků, cukroví, perníčků,

zace Svazu žen v Rozsochatci do sálu obecního domu širo-

včelích produktů, látkových panenek a dalšího zboží. Svoji

kou veřejnost již na desátý podzimní řemeslnický jarmark.

bezlepkovou kuchařku zde představila paní Kristina Ples-

Své výrobky prodávali a vystavovali pravidelní drobní prodej-

kačová z Chotěboře. Akce přítomným zpříjemnila podzimní

ci, ale i noví. Někteří návštěvníci využili jarmark k nákupu vá-

odpoledne.

nočních dárečků či dekorací na blížící se „Dušičky“. Vybírat
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Dušičkový běh - 4. ročník
Ve středu 31. října 2019 uspořádali mladí hasiči 4. ročník
Dušičkového běhu. Sešli se v 17.00 hod. na fotbalovém hřišti, někteří oblečeni jako duchové. Vedoucí je rozdělili podle
věku do čtyř kategorií. Jak tento běh probíhá?
Každý dostane svoji startovní kartičku, na kterou sbírá razítka. Běhá se od fotbalového hřiště po cestě k mostu, která je
osvětlena svíčkami. Vítěz je ten, který tuto cestu absolvuje
nejvíce krát. Letos se tohoto běhu zúčastnilo celkem 21 dětí,
nejen mladých hasičů. Všichni běhali s velkým nasazením.
Pro všechny zúčastněné byla připravena malá odměna.
Všichni celkem naběhali 46 a půl kilometru.

V Rozsochatci jsme přivítali nové občánky
Na nedělní odpoledne 3. listopadu, připravili zastupitelé

Svoboda. Na slavnosti nechybělo ani kulturní vystoupení

obce Rozsochatec malou slavnost k přivítání nových občán-

dětí z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky Pet-

ků. Mezi občany obce se zapsala dvě děvčátka Zora Cacko-

ry Pelikánové. Následně se rodiče zapsali do pamětní knihy

vá a Ester Dobrovolná a tři chlapci Matěj Kocourek, Marek

obce. Starosta obce předal maminkám kytičky a noví ob-

Pilař a Jonáš Krédl. Protože bylo tentokrát více dětí, konala

čánci obdrželi finanční dar v hodnotě 3000 Kč a hračku. Dár-

se slavnost v sále obecního domu. K dětem, rodičům a je-

ky věnovalo obecní zastupitelstvo v Rozsochatci. Na závěr

jich blízkým nejprve promluvila hospodářka obce paní Dana

proběhlo fotografování rodin u kolébky. Ze slavnosti obdrže-

Šrámková, poté se uvítací řeči ujal starosta obce pan Dušan

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

Tvořivé ženy v Rozsochatci
Na druhý listopadový víkend připravily ženy v Rozsochatci
v přísálí obecního domu po delší odmlce opět kurz pletení
z pedigu, pod vedením lektorky paní Jitky Rosické. Některé
účastnice se učily plést z pedigu poprvé a zbývající vzpomínaly, co se před osmi lety naučily.
Začátečnice i pokročilé účastnice vyrobily pěkné výrobky
a dohodly se na dalším zdokonalování v únorové lekci. Akci
šikovných žen podpořil Kraj Vysočina. V listopadu se ženy
v Rozsochatci ještě zúčastnily oblíbeného kurzu aranžování,
kde vyráběly vánoční dekorace.
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Větrníkový den již po osmé
21. listopadu se slaví Evropský den pro cystickou fibrózu.

podpořili nemocné cystickou fibrózou. Akci pořádali mladí

Po celé České republice se v tento den konají benefiční akce

hasiči a Český svaz žen v Rozsochatci.

s názvem Větrníkový den, za účelem zvýšení povědomí

Společně vyráběli papírové větrníky na akci „Běh pro slané“,

o tomto nevyléčitelném onemocnění, které postihuje pře-

která se uskuteční 13. června 2020 v Knyku u Havlíčkova Bro-

devším dýchací a trávicí ústrojí. Větrník symbolizuje ztížené

du. Celý výtěžek bude zaslán do Klubu nemocných CF. Sym-

dýchání slaných dětí, řada z nich ho nedokáže ani roztočit.

bolicky i občerstvení sladké i slané bylo inspirováno větrníky.

Nemocným cystickou fibrózou se někdy říká slané děti,
protože mají až pětkrát slanější pot. Nemocné CF a jejich
blízké z celé ČR sdružuje Klub nemocných cystickou fibrózou. Klub poskytuje základní a odborné sociální poradenství, poskytuje psychosociální 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 naleznete informace i o dalších formách pomoci.
Již po osmé se v neděli 17 listopadu v Rozsochatci sešla
početná skupina dětí a dospělých, aby výrobou větrníku

Víkend s vláčky
Modelářský kroužek modulové železnice při DDM Chotě-

vých otázek, odpovědi na otázky mohli najít přímo na výsta-

boř a obec Rozsochatec uspořádali v sále obecního domu

vě nebo na místním nádraží. Ti, kteří správně odpověděli,

v Rozsochatci o víkendu 22. až 24. listopadu interaktivní

dostali sladkou odměnu. Některé vláčky děti sami pouštěly

výstavu a ježdění vláčků na modulovém kolejišti TT pro ve-

pomocí mobilní aplikace. Na výstavu se přišli i přijeli podívat

řejnost. V pátek dopoledne výstavu navštívilo několik škol.

fandové vláčků ze širokého okolí.

Pro děti bylo připraveno v průběhu výstavy několik kvízo-

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli si připomněli v Rozsochatci tradičním rozsvěcením
vánočního stromu u budovy Obecního úřadu. V podvečer se místní sešli,
aby si zazpívali s dětmi z mateřské a základní školy několik koled u ozdobeného stromu, který se letos rozsvítil novými světýlky, pod stromem byl
opět vyřezávaný betlém. Sváteční atmosférou zavoněl též domácí punč,
který pro přítomné připravili zastupitelé a členky Svazu žen. Letošní novinkou byl rovněž dětský ovocný punč. Starosta obce pan Dušan Svoboda pronesl přání občanům do nového roku 2020 a děti rozdávaly malé
kytičky z větviček.
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Mikuláš naděloval
Ve čtvrtek 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, a tak musely děti
slíbit, v čem se zlepší, jako první krok k nápravě si připravily
básničky. Každý dostal balíček dobrot. Pak zavítal Mikuláš
s doprovodem rovněž do mateřské školy. Děti zazpívaly několik písniček a za odměnu obdržely nadílku. 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 příjemné období těšení na příchod Ježíška.

Adventní představení
Obecní úřad, Český svaz žen, ZŠ a mladí hasiči v Rozso-

společně zazpívali. K navození vánoční atmosféry přispěla

chatci každý rok připravují v adventním čase různé kultur-

rovněž výstava vánočních dekorací od členek Svazu žen

ní akce pro občany. V letošním roce 14. prosince se v sále

a spoluobčanů.

obecního domu všichni sešli, aby shlédli reprízu úspěšného
scénického představení Divadelní Rybovky ‑ autorské verze
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, které sehrál Smíšený pěvecký soubor Doubravan s divadelním spolkem Schod
a Východočeským akademickým orchestrem v režii paní
Dagmar Kozubové.
Celé představení zahájil krátkým uvítáním a představením
účinkujících starosta obce pan Dušan Svoboda, průvodní
slovo během vystoupení pak měl sbormistr a dirigent pan
Jakub Pikla. Představení sklidilo zasloužený, dlouhý potlesk,
po kterém se diváci dočkali ještě malého přídavku v podobě vánoční koledy „Narodil se Kristus Pán“, kterou si všichni

Divadelní představení v Rozsochatci
Na sobotu 11. ledna 2020 pozvali zastupitelé obce širokou

nili dlouhým potlesk. Po úspěšném a vtipném představení

veřejnost v podvečer do sálu obecního domu v Rozsochat-

se s paní režisérkou Monikou Nevolovou zastupitelé obce

ci na detektivní hudební komedii divadelního spolku L.O.S.

domluvili, že přijedou představit rovněž svoji novou komedii,

(LÍPA) „Za vším hledej ženu.“ Diváci přišli v hojném počtu

která bude mít premiéru v Lípě během jarních měsíců.

a ze sálu se ozývaly salvy smíchu a na závěr herce odmě-
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Dovádění masek v Rozsochatci
Větrné jarní počasí za oknem, přineslo odpoledne v neděli

címu Svátku žen‑ MDŽ. Výbornou večeři připravili pro členky

23. února i do sálu obecního domu v Rozsochatci sněhovou

ZO ČSŽ členové SDH. Ženy rovněž dostaly, jako každý rok,

bouři z papírků. Jako každý rok uspořádaly členky Svazu žen

milou pozornost od mladých hasičů. Ručně vyrobené dáreč-

za pomoci sponzorů, pro děti místní, i z širokého okolí oblí-

ky, každý rok vyrobí z jiného materiálu a vždy potěší. Násle-

bený dětský karneval.

dovala volná zábava a povídání u kroniky a fotografií místní
organizace, které připomínají společné akce.

V podvečer 22. února připravovaly v kulturním domě členky Svazu žen výzdobu z karnevalových dekorací a balónků.

V neděli 23. února pokračovaly ráno přípravy v sále. Ženy

Po té měly tradiční výroční schůzi a posezení k nadcházejí-

napekly cukroví a na hosty čekaly tradiční sladké balíčky
z mnoha druhů cukroví. Ve 14.00 hod. začalo dovádění dětských masek. Pět desítek dětí tancovalo a též se s chutí hlásilo do různých her a soutěží, které připravili DJ Vesy. Jako
vždy dokázal do programu zapojit všechny věkové kategorie.
Každá maska dostala sladkou odměnu a mlíčka od firmy
Madeta. Děti, které poslední únorovou neděli na karneval
v Rozsochatci přišly, dostaly pitíčko a ke své vstupence si
losovaly ještě tři věcné výhry z pestrých cen od členek ZO
ČSŽ a od sponzorů. Po příjemném a hravém odpoledni se
rozcházeli všichni domů plní pěkných zážitků.

Vítání občánků
První březnovou neděli uspořádali zastupitelé obce Rozsochatec malou slavnost k přivítání tří nových občánků. Mezi
nové občany obce přivítal pan starosta obce Dušan Svoboda a Miluška Dobrovolná dva chlapce Maxima Opršala,
Jana Fialu a jedno děvčátko Natálii Kocourkovou.
S dětmi přišli rodiče i další blízcí, kteří zaplnili velkou zasedací místnost obecního úřadu. S kulturním vystoupením
přišli dětem přát žáci místní základní školy, též maminkám předali kytičku a dětem hračku. Noví občánci dostanou od obce svůj první vklad u Poštovní spořitelny ve výši
3000 Kč. Na závěr proběhlo tradiční focení rodin u kolébky.
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Maškarní ples
Na sobotu 7. března připravili členové TJ SOKOL v Rozsochatci tradiční maškarní ples pro dospělé. Přítomným večer
zpestřily čtyři desítky nápaditých a vtipných masek, bylo těžké vybrat ty nejlepší. Oceněni byli školáci, rodina Simpsonových, královská družina, čertice a beruška, pračlověk, smrtka se svojí nevěstou a první místo obsadili „potápěči“.
Ceny jim předával nový předseda TJ SOKOL Rozsochatec
Michal Dočkal. K tanci i zábavě hrála kapela Fortuna. Připravena byla rovněž bohatá tombola a ceny k losovací soutěži.
Všichni, kdo do sálu v Rozsochatci 7. března zavítali, se dobře pobavili.

Autorkou článků z činnosti spolků v Rozsochatci je Lenka Hyršová.
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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.

