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Jubilanti
V období od 01. 01. 2020 do 30. 11. 2020 se dožívají významného životního jubilea:

• Dundáčková Blažena
• Zapaĺačová Elena
• Dundáček Jiří
• Hrdina Jaroslav Jahodov
• Doležal Jaroslav
• Ledvinka Rudolf
• Kadlec Jiří
• Kinclová Marie
• Polívka Václav
• Gronová Marta
• Eisenvortová Jiřina
• Zadinová Eva
• Polanská Marie
• Polívka Jan 

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

Noví občánci
Narozená miminka od 01. 01. 2020 do 30. 11. 2020:

• Kocourková Natálie

• Smetanová Klára

• Kubát Jiří

• Šemíková Nina

• Stehnová Viktorie

• Halamová Anna 

Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.
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Jak budeme v roce 2021 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 kte-
rých 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 by-
tovém 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, 
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.
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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.

U fotbalového hřiště byl celoročně umístěn velkoobjemový kontejner na sběr bioodpadů.

Co patří do bioodpadu?

• Tráva, listí, seno, sláma a plevel ze zahrad a parků
• Zbytky z ovoce a zeleniny
• Slupky z citrusových plodů
• Zbytky chleba, pečiva a obilnin
• Skořápky od vajec a ořechů
• Sedliny z kávy a čaje (i s filtrem), čajové sáčky
• Piliny či jiný chemicky neošetřený dřevitý materiál, včetně drobných ořezů z větví
• Popel ze dřeva
• Uschlé květiny
• Rostlinné zbytky z domácností
• Papírové kapesníky, papírové utěrky, ubrousky a papírové sáčky
• Tuky
• Špinavé papíry z přípravy jídel, obaly z potravin 

Co do bioodpadu nepatří?

• Chemické a nebezpečné látky
• Cizorodé látky – plast (umělé hmoty všeho druhu), sklo, kovy a textilie
• Stavební materiály a sutě
• Směsný komunální odpad
• Uhynulá zvířata
• Stavební materiál, dveře, dřevěný nábytek apod. 

Větve skládejte na hromadu vedle kontejneru. Budou naštěpkovány.

Místní poplatek ze psů – sazba poplatku 200,00 Kč/ 1 pes

Splatnost poplatků – do 30. září 2021 – 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.

Zimní údržba komunikace
Upozorňujeme občany, že nebudeme zabezpečovat zimní údržbu na místních komunikacích, kde budou zaparkovaná vozi-
dla a tím bude omezen průjezd zimní úklidové techniky.
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Odpady
Žádáme občany, aby věnovali zvýšenou po-

zornost třídění odpadu. V bioodpadech se 

objevuje nábytek, zrcadlo, pneumatiky atd. 

U papíru a plastu z kontejneru vyndáváme 

zbytky komínu, dlažbu, piliny, nebezpečný 

odpad, prošlé potraviny atd.

Svoz nebezpečného odpadu je organizo-

ván 2x do roka. Pračky, televize atd. ‑ elek-

tro je možné skládat na rampu u skladu na 

nádraží.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
V roce 2021 nás čeká „Sčítání lidu, domů a bytů“. Rozhodným okamžikem bude noc z 26. 3. 2021 na 27. 3. 2021. Vlast-

nímu sčítání bude předcházet informační kampaň v médiích. Všechny domácnosti obdrží do schránek informační letáky 

prostřednictvím České pošty. Na úřední desce obecního úřadu najdete oznámení o sčítání, seznam vymezení sčítacích 

obvodů, jména a čísla průkazu sčítacích komisařů.

V první fázi mohou občané předat požadované údaje online prostřednictvím webového formuláře nebo mobilní aplikace ve 

lhůtě od 27. 3. 2021 do 9. 4. 2021.

V druhé fázi budou občané, kteří nevyužili možnost online sčítání, předávat požadované údaje papírovou formou:

1. prostřednictvím sčítacího komisaře

2. na kontaktních místech – vybrané pobočky České pošty a ČSÚ

3. zasláním na P. O. BOX

Zde je termín od 17. 4. 2021 do 11. 5. 2021. Po celou dobu sčítání budou na webových stránkách www.scitani.cz zveřejněny 

důležité informace a nejčastější dotazy.

Tříkrálová sbírka 2021
Obracíme se na občany s  prosbou o  výpomoc při realizaci Tříkrálové sbírky, která má proběhnout v  období 

1. až 24. ledna 2021. Sbírku pořádá již 21. rokem Charita Česká republika na pomoc lidem v nouzi. Tato největší celorepub-

liková sbírka je v souladu s platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 117/2001 Sb. O veřejných sbírkách.

Bude     ‑li možné koledovat s pokladničkami, budou dodržena všechna nařízení, aby nedošlo k ohrožení zdraví dárců i ko-

ledníků. Hledáme dobrovolníky jako vedoucí skupinek koledníků (starší 15 let) a děti do jednotlivých skupinek. Přihlášky 

přijímáme v kanceláři obecního úřadu, na telefonu 569628113, nebo e ‑mailem: obec@rozsochatec.cz.

Věříme, že se nám za zvýšených hygienických opatřeních podaří koledování zvládnout.
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Dotace na výstavbu chodníku k nové zástavbě

V druhé polovině roku 2018 v jsme začali budovat nový chodník od obecního úřadu až k Domu pro seniory (křižovatka na 

Jahodov), kde jsme se napojili na zhotovený chodník k nové zástavbě – Nové Dvory. Součástí výstavby chodníku byla i vý-

stavba LED osvětlení. Celková cena byla 3,9 milionu korun. Chodník byl z části hrazen dotací v hodnotě 1,5 milionu korun.

Dotace na rekonstrukci v základní škole z Fondu Vysočiny
V budově základní školy proběhla rekonstrukce hygienického zařízení s celkovou výměnou rozvodů vody a odpadů. Re-

konstrukce byla zahájena začátkem letních prázdnin 2019 a dokončena před začátkem nového školního roku 2019/20. 

Rozpočtové náklady činily 600 tisíc korun.

Dotace na rekonstrukci silnice na Jahodov
V září až říjnu 2019 se prováděla rekonstrukce místní komunikace Jahodov. Tato rekonstrukce se týkala části komunikace 

od křižovatky k lesu směrem na Jahodov. Název akce: Oprava MK č 24 C, k místní části Jahodov, Obec Rozsochatec – Pro-

gram podpora rozvoje regionu 2019+. Rozpočet činil 1 321 000 Kč. Na tuto akci jsme získali částku 924 969 Kč.

Dotace dešťovka
V závěru roku 2019 byl dokončen projekt z Operačního programu životní prostředí 2014–2020. Název – Nádrž na dešťovou 

vodu – Obec Rozsochatec. Nádrž na dešťovou vodu se budovala u Domu pro seniory. Celkové náklady činily 374 086 Kč. 

Dotaci jsme obdrželi v hodnotě 317 973 Kč.

Dotace na žací rameno a hydraulický přívěs
Další dotace v roce 2019 se týkala pořízení žacího ramene za malotraktor a hydraulický přívěs za malotraktor. Tuto dotaci 

jsme obdrželi od Kraje Vysočina v programu POVV 2019. Celkové náklady činily 349 690 Kč. Příspěvek z dotace byl v hod-

notě 127 000 Kč

Dotace – kompostéry a štěpkovač
Dále jsme v roce 2019 pořídili z dotace kompostéry a benzínový štěpkovač za malotraktor a osobní auto. Název akce: Do-

mácí kompostéry. Celkové náklady této akce činili 751 070 Kč a dotaci jsme obdrželi v hodnotě 638 409 Kč.

Dotace – výměna kotlu v ZŠ, název – Stavební úpravy ZŠ Rozsochatec
V základní škole jsme přemístili plynové kotle ze sklepních prostor do přízemí. Proběhlo i vyvložkování komínu. Dále byla 

zhotovena menší kuchyňka, která slouží pro výuku pracovní výchovy a využívána je i v rámci činností školní družiny. Celkové 

náklady 855 684 Kč. Dotace činila 781 815 Kč

Dotace POVV 2020
V roce 2020 jsme zažádali o dotaci POVV. Tuto dotaci jsme využili v Obecním domě č. p.19. Nechali jsme vyměnit plynový 

kotel a vyvložkovat komín. Dále byly ošetřeny krovy nad sálem, které byly napadené dřevokazným hmyzem. Celkové nákla-

dy 267 888 Kč, z toho dotace 127 000 Kč

Přehled čerpaní dotací za rok 2019-2020

Obecní úřad Rozsochatec
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Dotační tituly, které se dodělávají a budou uzavřeny 
koncem roku 2020

Dotace – přechod pro chodce u základní školy
V květnu roku 2018 byl zhotoven projekt na přechod pro chodce u základní školy. O rok později jsme využili vypsaní dotace 

a dotaci jsme podali. V letošním roce nám byla dotace schválena a v říjnu se začala stavba provádět. Název akce: II/344 – 

Rozsochatec, přechod pro chodce a chodník u ZŠ. U této akce se jedná o zhotovení nového bezpečnostního přechodu, 

chodníku s zábradlím u školy a nového osvětlení. Předpokládané celkové náklady 1 049 257 Kč bez DPH

Dotace – venkovní učebna
V loňském roce jsme se po dohodě s paní ředitelkou rozhodli nechat zhotovit projekt pro venkovní učebnu v základní škole. 

Po vypracování projektu jsme podali žádost o dotaci. Podána byla o prázdninách roku 2019. Na začátku prázdnin v letoš-

ním roce jsme dotaci obdrželi. Tato akce bude hotova do konce letošního roku. Poté se bude stavba přebírat a kolaudovat. 

Venkovní učebna bude sloužit našim žákům k výuce i k mimoškolním aktivitám.

Dotace – ZTV komunikace 3. etapa
Po dokončení projektu III. etapy Nové Dvory – 7 RD jsme podali žádost na část místní komunikace okolo 7 nových parcel. 

Akce se provádí od konce prázdnin.

Akce bez dotace v letech 2019-20
V roce 2019 byla zhotovena místní komunikace ve 2. etapě Nové Dvory.

Na obecním úřadě byly opraveny kanceláře ‑ vymalovalo se, položilo se nové lino a namontoval se nový nábytek v kance-

lářích a ve velké zasedací místnosti.

Další velkou akcí byla rekonstrukce herny v místní mateřské škole. Herna a přilehlá chodba byly kompletně rekonstruová-

ny – došlo k výměně osvětlení, odstranění dřevěného obložení, vymalování, položení nového lina a koberce, výměně dveří. 

Vymalování, nátěry a  položení nového lina jsme zvládli svépomocí. Herna s  chodbou byly vybaveny novým nábytkem, 

který se hradil z provozních nákladů školy. Vše se zvládlo během letních prázdnin. Zde bych chtěl všem zaměstnancům 

školy, ale i ostatním, kteří se podíleli na této akci, poděkovat. Náklady: 239 227 Kč stavební práce, (zednické práce, elektro, 

voda atd.), 44 825 Kč lino, 29 057 Kč dveře, 5 646 Kč koberec.

Byla zhotovena izolace podlahy na balkonu v Obecním domě č. 19.

V obecní kůlně se prováděly zednické práce (štuk) a výmalba, dále byl zhotoven strop (desky) a pokračuje se v podkroví, 

kde bude sklad.

V loňském i letošním roce proběhly nátěry dětských hřišť a zábradlí aj.

Podařilo se nám získat dotaci na nákup nového hasičského auta.

Obecní úřad Rozsochatec
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Co se připravuje
Plánujeme výměnu stávajícího osvětlení za nové LED osvětlení v celé obci. Také se připravuje žádost na podání dotace 

Opravy místních komunikací. Dále pokračuje příprava projektu na 4 etapu Nové Dvory (nové parcely). V roce 2021 se bude 

provádět výstavba nového chodníku mezi mateřskou školkou a obecním úřadem, dále oprava skladu na nádraží, kde by měl 

být sběrný dvůr.

Plánujeme opravy chodníku podél krajské komunikace. Zde záleží na Kraji Vysočina, kdy budou provádět opravy hlavního 

průjezdu naší obcí. Část chodníku, co doposud chybí, a to od základní školy ke konci obce směr Chotěboř, se zatím nedá 

zhotovit, dokud nebude hotová digitalizace Obce Rozsochatec. Po dokončení digitalizace proběhnou jednání s majiteli po-

zemku, kde chodník povede, o odkoupení.

Do budoucna budeme muset řešit čističku odpadních vod, v plánu je i mnoho dalších akcí. Hodně bude záležet na tom, jaké 

dotace budou vypsány.

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám všem poděkovat za dobrou spolupráci a popřát Vám v příštím roce hodně štěstí 

a hlavně zdraví.

Dušan Svoboda, starosta obce
Jakub Dobrovolný, místostarosta

Obecní úřad Rozsochatec

Ukázka rekonstrukce herny.
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Vážení spoluobčané,

stejně jako Vás všech, i nás ve škole se velmi dotýká situa-

ce ohledně nákazy covid‑19.

Jak už jsem Vás informovala v  jarním Občasníku, od 

16.  března  2020 byly všechny školy centrálně uzavřené 

z  důvodu karantény. K  výuce jsme mohli znovu nastoupit 

25. května, ale docházka probíhala na základě dobrovolnos-

ti. Pokud děti měly v  rodině někoho staršího 65  let nebo 

chronicky nemocného, bylo doporučeno zůstat nadále 

doma až do konce školního roku a vyučovat se jen distanč-

ně. Do školy nastoupilo k prezenční výuce 50% žáků, zby-

tek pokračoval s učiteli ve výuce přes skype. Školní rok byl 

ukončen předáním vysvědčení všem žákům 26. 6. 2020.

Nový školní rok jsme začali 1. září s velkým přáním, aby ne-

čekaných událostí a změn bylo co nejméně. Bohužel, sotva 

si děti začaly zvykat na pravidelnou školní docházku a škol-

ní povinnosti, přišlo znovu rozhodnutí o uzavření základních 

škol. Doslova ze dne na den byly školy uzavřeny a my jsme 

od 14. října opět začali s distanční výukou přes skype. Star-

ší děti měly natrénovanou výuku z  jara a  ve škole byl při-

pravený plán pro tuto situaci, takže nebyl problém během 

jednoho dne s  rodiči domluvit výpůjčky notebooků, rozvr-

hy skypování a  mohlo se začít vyučovat. Distanční výuka 

byla velkou výzvou pro našich 9 prvňáčků, kteří se teprve 

ve škole rozkoukávali a začínali se učit svá první písmenka. 

Vše ale společně s paní učitelkou a s pomocí rodičů zvládli 

na výbornou. 18.  listopadu byl umožněný návrat do školy 

žákům 1. a 2. ročníku a od 30. listopadu do školy dochází 

i žáci 3., 4. a 5. ročníku. I přes nařízená hygienická opatření 

jsme rádi, že jsme zase společně všichni ve škole.

Mateřských škol se podzimní omezení netýkala a děti moh-

ly školku i nadále navštěvovat.

I přes nepříznivou situaci jsme v červnu stihli ve škole do-

končit a vybavit místnost s kuchyňským koutem, která bude 

sloužit žákům v rámci předmětu pracovní výchova a rovněž 

bude využívána k  různým aktivitám zájmových kroužků 

nebo školní družiny.

V červenci jsme zprovoznili nové webové stránky školy, kte-

ré splňují požadavky zákona č.  99/2019 Sb. Prázdninové 

měsíce jsme využili ke kompletní rekonstrukci místností 

mateřské školy. V herně a přilehlé chodbě došlo ke stržení 

dřevěných obkladů a k novému omítnutí a vymalování stěn 

místností, byly instalovány nové dveře, byla vyměněna po-

dlaha, na část podlahové plochy byl dokoupený nový kobe-

rec, byl vytvořený odpočinkový koutek pro děti, vzniklo nové 

stropní osvětlení s podhledy a byl kompletně obměněný ná-

bytek do herny a přilehlých prostor. Vše bylo vyrobeno na 

míru a  splňuje veškeré bezpečnostní požadavky. Z  rekon-

strukce máme velkou radost. Mnozí z  Vás školku navští-

vili 14. září, kdy jsme umožnili prohlídku prostor veřejnosti. 

Před dokončením je venkovní učebna základní školy, kterou 

budou žáci využívat nejen v rámci vyučování, ale i při mimo-

školních a zájmových aktivitách.

Nápadů pro příští dny a měsíce máme spoustu. Pandemie 

nám plány trochu pozastavila, ale o to víc se můžeme těšit, 

až je budeme moct uskutečnit.

Za všechny děti a zaměstnance Vám přeji klidné a požehna-

né Vánoce a pevné zdraví po celý nový rok.

Hana Hertlová 
ZŠ a MŠ Rozsochatec

Základní škola a mateřská škola
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Letní promítání
V  pátek 24.  července se před setměním v  Rozsochat-

ci scházeli diváci na fotbalovém hřišti na oblíbené let-

ní promítání. Obecní zastupitelé spolu se svazkem obcí 

Královská stezka připravili již během osmého léta pro 

širokou veřejnost letní kino. MAS Královská stezka umož-

ňuje členským obcím zapůjčení nafukovacího promíta-

cího plátna a  videoprojektoru. Putování letního kina tak 

zpříjemňuje prázdninové měsíce v  mnoha malých obcích. 

Byla to po koronavirové odmlce první větší veřejná akce 

v obci. Promítala se česká komedie „Poslední aristokratka“. 

Členové TJ SOKOL zajistili během promítání též prodej 

občerstvení. Komedie všechny pobavila.

Country večer v Rozsochatci
V  sobotu 5.  září uspořádal pro veřejnost Country Club 

K & K  v  Rozsochatci večer s  country hudbou. Na začátek 

proběhlo předtančení v podání místního dětského tanečního 

souboru Koťata, po nich k tanci i poslechu hrála první kapela 

Fernet. Po krátké přestávce následoval koncert držitelů zlaté 

Porty kapely Nezmaři. Společně s Nezmary vystoupil s něko-

lika písničkami i dětský pěvecký sbor Motýlek ze ZUŠ v Cho-

těboři pod vedením Libuše Zborníkové. Třetí vystupující kape-

lou byla Druhá Míza, která opět přilákala tanečníky na parket. 

Pořadatelé připravili pro každou ženu malou pozornost v po-

době růžičky, během celého večera bylo zajištěno bohaté 

občerstvení a překvapením pro všechny byli též tři koníci na 

sále v podání členek Country Clubu K & K. Diváci odměňo-

vali všechny účinkující dlouhým potleskem. Byl to příjemně 

strávený večer.
Lenka Hyršová

Lenka Hyršová

TJ Sokol Rozsochatec, z.s.
Tato naše organizace v roce 2020 oslavila kulaté výročí ‑ 70 let od založení.

Hokej s fotbalem mají v naší obci dlouholetou tradici. Oba tyto sporty se provozovaly v Rozsochatci již za 1. světové vál-
ky. Tenkrát byly taneční zábavy zakázány, a tak se mládež, pokud byl volný čas, věnovala sportu. Nejvíce se hrával hokej. 
Proč zrovna hokej? Protože v zimě na sportování bylo více času a nebylo potřeba žádné hřiště. Stačilo, když zamrzl rybník, 
a mohlo se hrát. Když zrovna napadl sníh, tak se okolo hřiště udělaly sněhové mantinely. Když sníh nebyl, tak se hřiště pouze 
nalajnovalo a v nejlepším případě se používalo ohrazení z prken. Na tyto zápasy chodilo i dost diváků.

Jako první reprezentovali naši obec tito hráči: Jaroslav Hrdina, Jan Polívka, Václav Havelka, Josef Horák, Bedřich Straka. 
Později je posílili: Bohumil Pytlík, Karel Horák, Václav Horák, Jaroslav Tesař, Jindřich Štrál, Karel Krédl.
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V té době byly brusle na kličku nebo se šroubovaly na boty. Říkalo se jim ŠLAJFKY. Později se bruslilo na ŽEKSNÁCH (dnes 
brusle pro děvčata nebo krasobruslaře). Až později si hráči začali kupovat KANADY. Když byl špatný led, tak se vysekala díra 
a plocha se polévala, aby bylo kluziště hladké.

Zápasy se hrály s okolními vesnicemi: Dolní Krupá, Čachotín, Břevnice, Ždírec, Česká Bělá, Sobíňov, Vepříkov i Chotěboř. 
Většina družstev se angažovala do vzájemných zápasů i po 2. světové válce, a to v okresním přeboru. Do roku 1948 se ho-
kej hrál pouze pro zábavu. Na zápasy se dostávalo, jak se dalo, do bližších vesnic pěšky nebo na lyžích a do vzdálenějších 
vlakem nebo autobusem.

Ani ve fotbale se nehrála žádná soutěž. Zprvu se scházelo několik zájemců, kteří si chtěli po večerech zakopat, později se 
domluvili a vyjednali si zápas s hráči z okolních vesnic. Hrálo se většinou na nějaké louce nebo na návsi, protože hřiště ještě 
nikde nebylo. Na míč si museli hráči sami ušetřit.

V roce 1945 se začalo více sportovat. V Rozsochatci však byla jen jedna organizace pro mládež a to byl „Junák“. Zde se pěs-
tovala většinou jen turistika a trempování. Občas pořádali lehkoatletické závody a později začali plnit podmínky na získání 
„Tyršova odznaku zdatnosti“, který nosili na svých stejnokrojích.

V roce 1948 byl v naší obci založen „Československý svaz mládeže“.

Mladí lidé byli přesvědčováni, aby do něho vstoupili a Junák začal pomalu zanikat. Protože však ani ČSM nebyl zaměřen na 
žádnou sportovní činnost, začalo se uvažovat o založení opravdu sportovní organizace, a to byl v té době „SOKOL“.

K založení Sokola v Rozsochatci došlo 26. října 1950. Přítomno bylo asi 34 zakládajících členů, z toho 6 žen. Tento den 
byl také zvolen zakládající výbor: Stehno Karel – starosta, Zvolánek Ladislav – místostarosta, Hrdina Bohumil – jednatel, 
Šemík František  – náčelník, Fialová Růžena  – náčelnice, Straka Bedřich  – vzdělávatel, Mach Zdeněk  – hospodář, 
Zadina Jan – revizor

Na první schůzi byla dohoda o úpravě hřiště na tenis, odbíjenou a na dobudování kluziště na hokej. Hokej se tady hrál dost 
dlouho. Po skončení Okresního přeboru v Havlíčkově Brodě jezdili naši hokejisté ještě do Hlinska. Fotbal se u nás začal 
hrát přibližně v šedesátých letech. Nehrálo se závodně, ale jenom v přátelských zápasech. Až po úpravě fotbalového hřiště 
v roce 1961 se začalo uvažovat o založení fotbalového mužstva. Povedlo se to však až v roce 1963. Po založení se hrála  
III. třída v okresním přeboru.

Informace o mužstvech
Žáci
Žákovské mužstvo bylo založeno v roce 1971. Hráli Okresní přebor a účastnili se v letních turnajů. Žákům se podařilo také 
v roce 2011 poprvé vyhrát Okresní přebor, a to 30 let od jejich vzniku. Od roku 2016 máme dvě mužstva žáků. Starší, kteří 
hrají Okresní přebor 7+1 a mladší. Ti působí v Okresním přeboru mladších žáků 5+1.

Dorost

V roce 2000 bylo u nás poprvé založeno fotbalové mužstvo dorostu. To fungovalo 4 roky, ale pro stáří hráčů vzniklo z do-
rostu v roce 2004 mužstvo mužů Rozsochatec B. Po několika letech se v roce 2011 přihlásilo mužstvo dorostu. Dorost 
v tomto roce skončil na 1. místě a postoupi l z Okresního přeboru do Kraje Vysočina, kde hrál I. třídu. V roce 2014 se dorost 
v I. tř. sk A umístil na 2. místě. O rok později skončil na 1. místě a postoupil do Krajského přeboru, kde jsme hráli společ-
ně se Ždírcem nad Doubravou ještě dva roky. V  roce 2018 se dorost nepřihlašoval. O  rok později se znova přihlásil do  
I. tř. sk. A v Kraji Vysočina a je tam i letos.

Muži A, B
Mužstvo mužů hrávalo hlavně IV. tř a III. tř. V roce 2004 se podařilo mužům Rozsochatec A postoupit po dlouhé době do 
III. třídy. V roce 2009 byl dalším úspěchem fotbalistů postup z III. třídy do Okresního přeboru. Další úspěch byl v ročníku 
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2016/2017, kdy Muži A vyhráli Okresní přebor a poskočili do I. B tř. sk A v Kraji Vysočina. V ten samý rok se podařilo Mužům 
B vyhrát IV. tř v Okrese Havlíčkův Brod a postoupili do III. tř. Ve III. tř. se hraje stále. V roce 2019 Muži A vyhráli I.B tř. a po-
stoupili do I.A tř. sk A v Kraji Vysočina. To je zatím největší úspěch našeho oddílu.

V letošním ročníku máme přihlášena 2 mužstva žáků, 1 mužstvo dorostu a 2 mužstva mužů.

V roce 1980 byla dostavěna nová zděná fotbalová kabina. V roce 1981 se také naposledy upravilo fotbalové hřiště, hlavně 
rozměrově a  takovou velikost má i dnes. Další menší úprava hřiště nastala v  roce 2007. Rekonstrukce kabiny proběhla 
v roce 2010. Zde se vytvořily nové sprchy, WC pro diváky a přístřešek před kabinou. V roce 2013 se o letních prázdninách 
zhotovilo zavlažování fotbalového hřiště. Další akce, která se dělala, byla výměna plotu za brankami, kde se sundaly plo-
ty a zabetonovaly nové sloupky, na které přišly zavěsit nové sítě. Byly také zhotoveny nové střídačky. V letošním roce po 
podzimní sezoně byly vyřezány fotbalové branky a zakoupeny nové, které jsou nově vyměřeny a branka u kabiny posunuta 
přibližně o metr do hřiště.

Poděkování si zaslouží hlavně lidé, kteří oddíl zakládali a také ti, kteří se o chod oddílu starají dodnes. To se týká jak členů, 
tak i nečlenů našeho fotbalového klubu.

Svoboda Dušan, místopředseda oddílu

 
Předseda oddílu
Rok 2020 byl pro mě prvním rokem v pozici předsedy organizace TJ Sokol Rozsochatec. Když jsem tuto pozici přebíral, 

opravdu jsem netušil, že bude tento rok téměř po všech stránkách o tolik jiný, než tomu doposud bylo a doufám, že znovu 

bude.

Z plánů, které jsme měli na počátku roku, se nám podařilo uspořádat pouze maškarní ples, o kterém si myslím, že se velmi 

povedl. Bohužel, zbylé kulturní akce se nám vzhledem k situaci, která panovala tento rok, uspořádat nepodařilo. Měli jsme 

v plánu oslavu výročí 70 let od založení Sokola a mikulášskou taneční zábavu. Ani s plánovaným Silvestrem, který jsme měli 

naplánovaný v místním hostinci, to nevypadá zrovna nadějně.

Co se týče kultury v obci, tak bych rád zmínil, že jsme v době, kdy byli předchozí nájemci místní hospůdky ve výpovědi a ne-

měli několik měsíců otevřeno, měli otevřeno provizorní občerstvení na hřišti s velmi solidní návštěvností.
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Tento rok se na hřišti událo několik změn. V budově kabin se vyměnila kompletní elektroinstalace. Zároveň se vyměnila 

podlahová krytina v přízemí a také je úplně nový nábytek v kabině hostů. Na to bychom chtěli, pokud nám to finanční situace 

dovolí, navázat výměnou nábytku také v prostoru domácích kabin. Na hřišti jako takovém se děje nejvíce viditelná změna 

na konci roku. Tou je výměna branek za nové moderní hliníkové, které budou vysunovací a bude tím usnadněno udržování 

prostoru brankoviště. Tyto branky byly zakoupeny z dotace Můj Klub. Také jsou objednány dvě nové sady dresů a to pro 

družstva mladších žáků a „A“ týmu.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílejí na chodu oddílu. Ať už se jedná o trenéry, hráče, fanoušky nebo 

sponzory, kteří podporují náš oddíl nejenom finančně, ale i materiálně. Také bych chtěl vyzdvihnout skvělou spolupráci se 

sborem dobrovolných hasičů.

Největší dík však patří Obci Rozsochatec, která nás jako oddíl podporuje nemalou finanční dotací, bez které by nebyl chod 

našeho oddílu vůbec možný.

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát, aby byl pro Vás rok 2021 po všech stránkách, alespoň o trošičku lepší, než byl rok, 

který právě končí. A abychom jsme se mohli znovu všichni přijít ve zdraví podívat na úspěchy našich týmů, kdykoliv budeme 

chtít a ne pouze tehdy, když nám to někdo povolí.

Michal Dočkal, předseda oddílu

 

Fotbal A tým 2020
Rok 2020 byl na sportovní soutěže velmi skoupý a na to doplatili i naši sportovci. A tým Rozsochatce postoupil v roce 2019 

do soutěžě I.A Třídy Kraje Vysočina a po podzimu skončil jako nováček na krásném pátém místě, což čekal málokdo. Doká-

zál hrát vyrovnané partie s velmi vyspělými týmy z našeho kraje. V úvodu soutěžě jsme platili nováčkovskou daň a některé 

zápasy zbytečně ztratili, ovšem ke konci jsme udělali spoustu bodů. Nakonec z toho bylo už zmiňované krásné páté místo.

Bohužel jarní část soutěže nebyla odehrána vzhledem ke zdravotní situaci, a tak kluci jen individuálně trénovali.

Přípravu na letošní sezonu jsme začali už po rozvolnění v červnu a sehráli několik přípravných zápasů s kvalitními soupeři. 

Za zmínku stojí remíza s týmem Moravan (kp pardubického kraje) a remíza s kombinovaným divizním týmem Havl. Brodu. 

Samotná soutěž byla opět poznamenána koronavirem a  její podzimní část se nedohrála. Našemu týmu opět patří páté  

místo, ovšem nemáme dohraná všechna utkání.

Zbývající zápasy byly opět odloženy až na jarní část, která by měla pro naše kluky začít už v únoru. Jarní část, na kterou se 

všichni už těšíme, chceme opět odehrát s pěknými výsledky a potěšit naše fanoušky dobrým fotbalem. Přípravné zápasy 

odehrajeme v termínech 7. 2. 2021 na umělé trávě s týmem Rozhovic a 14. 2. 2021 s týmem Vrchoviny „B“ a na umělé trávě 

ve Ždáře n/S s týmem béčka Ždáru. Posledním víkendem u únoru už začne samotná soutěž.

Chěl bych poděkovat všem našim fanouškům a podporovatelům za přízeň a těšíme na ně v jarní části soutěže.

Zdeněk Bílek

Z činnosti spolků v Rozsochatci
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Sbor dobrovolných hasičů v Rozsochatci  
115. výročí založení 1905 - 2020
V letošním roce oslavil náš sbor 115. výročí svého založe-

ní. V roce 1905 byl v naší obci založen Sbor dobrovolných 

hasičů.

Ve staré hasičské pamětní knize se píše:

Obec Rozsochatec, která v  minulosti nebyla velkou obcí, 

se založením hasičského sboru nespěchala. Příčinou bylo 

zřejmě to, že velkostatek měl vlastní stříkačku a majitel Otto 

Mettal dal svolení k  tomu, že v  případě požáru v  obci se 

může použít.

Po velkém požáru 2. ledna 1905 v panském dvoře rozhod-

lo obecní zastupitelstvo na své schůzi dne 14. ledna 1905 

hasičský sbor založit. Při požáru byla totiž stříkačka, ale 

chyběla organizovaná jednotka, která by dovedla proti po-

žáru úspěšně zasáhnout. Založením sboru byl pověřen člen 

výboru obecního zastupitelstva, důchodní velkostatku pan 

Antonín Žáček. Jmenovaný pověření přijal a na občanském 

shromáždění, které se konalo 5. února 1905 v panském hos-

tinci, objasnil účel a poslání hasičského sboru. Při této pří-

ležitosti vyzval přítomné, aby se přihlásili do sboru buď za 

členy činné nebo přispívající.

Na obecním úřadě se do 26. února 1905 přihlasilo 17 mužů 

pro činnou službu a  rukoudáním se zavázali službě hasič-

ské se věnovati dle sil svých svědomitě vykonávati‘‘. První 

valná hromada se konala 19. března 1905 v panském hos-

tinci. Přítomno bylo 28 členů. Jeden zakládající, 15 činných 

a 12 přispívajících. Starostou hasičů se stal Emanuel Polák 

‑ nájemce dvora…

V letošním roce má náš sbor 108 členů, z tohoto počtu je  

26 dětí a dorostu.

Na tento rok jsme naplánovali oslavy našeho výročí zalo-

žení. Bohužel se ale vzhledem k současné situaci nemoh-

ly uskutečnit, protože byly naplánovány na dobu, kdy se 

nesmělo setkávat hodně lidí pohromadě. Proběhl pouze  

14. ročník soutěže v požárním útoku, O pohár starosty obce 

„ v pátek 29. srpna. Tentokrát netradičně ‑ místo odpoledne 

to byla večerní soutěž.Soutěž zahájili mladí hasiči v 17 hod 

a od 19 hod soutěžili dospělí ‑ družstva mužů a žen.

Každým rokem se dospělí zúčastňují okrskové soutěže 

a dalších pohárových soutěží. V  letošním roce bylo téměř 

vše zrušeno, zúčastnili se pouze pohárové soutěže ve Ždírci.

Mladí hasiči se každým rokem účastní celostátní hry Pla-

men. Schází se po celý rok jedenkrát týdně. Jejich činnost 

nespočívá jenom v nácviku hasičských disciplín, ale učí se 

znát i  základy zdravovědy, topografie, střelby, vázání uzlů 

a  lezení po laně a  požárnických dovedností. Všechny tyto 

znalosti zúročí na podzim v  závodě požárnické všestran-

nosti. V  letošním roce bylo zrušeno celé jarní kolo, takže 

se mohli zúčastnit jenom podzimního kola, které bylo letos 

v Sobíňově a proběhlo těsně před dalším zrušením závodů. 

O svých schůzkách chodí a jezdí i na výlety, pořádají soutěže 

pro děti i dospělé o pálení čarodějnic, Větrníkový den, Dušič-

kový běh, účastní se jarního úklidu obce. Mladí hasiči, dříve 

mladí požárníci, pracují nepřetržitě od roku 1972.



15

Rozsochatecký občasník II. 2020Z činnosti spolků v Rozsochatci

V sobotu 28.  listopadu se uskutečnilo v naší obci sázení 

stromů. Stromy sázeli členové hasičského sboru a členové 

Sokola.

Na okraji hasičského areálu pod fotbalovým hřištěm bylo 

vysázeno patnáct stromů, třešní a višní. Stromy byly zakou-

peny z prostředků dotačního programu.

Sázení stromů

Plánované akce
Milí spoluobčané,

v tomto roce, vzhledem ke koronavirové pandemii a následným dvěma nouzovým stavům v celé České republice, byla zru-

šena nebo omezena většina kulturních i sportovních akcí. Tento rok nebyl příznivý pro setkávání. Nejinak tomu bylo i v naší 

obci. Je nám velice líto, že i když naše členky pro občany akce přichystaly, nemohly se na konec uskutečnit. Musíme věřit, 

že se brzy vše zlepší a v příštím roce se k tradičním akcím budeme moci opět vrátit a vynahradit si letošní půst. Aktuální 

zprávy o chystaných akcích budete moci nadále sledovat na webových stránkách naší ZO ČSŽ, které jsou součástí webo-

vých stránek obce. Můžete si zde rovněž, na mnoha fotografiích, připomenout akce, které jsme pořádaly v minulých letech.

Do nového roku 2021 přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví, štěstí, aby se mohli opět shledávat s přáteli a trávili též 

nenahraditelné chvíle v rodinném kruhu.

Za ZO ČSŽ v Rozsochatci přeje klidné a příjemné prožití svátků vánočních předsedkyně Lenka Hyršová.



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.


