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Jubilanti
V období od 01. 12. 2020 do 30. 08. 2022 se dožívali významného životního jubilea:

• Gašpar Pavol
• Stehnová Marie
• Zadinová Bohumila
• Fialová Zdeňka
• Zámečníková Miluška
• Hornová Jarmila
• Novotná Hana
• Kaiserová Eva, Jahodov
• Kaiser Miroslav, Jahodov
• Krédl Jaroslav
• Svobodová Stanislava
• Polívka Jan, Jahodov
• Vágnerová Marie
• Pleskačová Božena
• Havelka Václav

• Pešoutová Ludmila
• Špinarová Ludmila
• Šrámek Pavel
• Haláková  Jiřina
• Špinarová Alicja Loyda
• Dočkalová Božena, Jahodov
• Fiedlerová Jitka
• Fousková Marie
• Pešout Václav, Jahodov
• Polanský Bohuslav
• Kincl Václav
• Blažek Josef
• Fialová Bohumila
• Polívková Miloslava, Jahodov
• Fousek Jaroslav

• Vágnerová Jana
• Dobrovolný Vlastimil
• Dobrovolná Miluše
• Jeřábek Zdeněk
• Dobiášová Stanislava
• Svoboda Vladimír
• Cvečková Stanislava
• Fikar Jaroslav
• Novák Jiří
• Fárka Zdeněk
• Polívková Marie
• Vomlelová Jana
• Fiala Ladislav 
• Dundáček Jaroslav
• Polívková Věra 

Jubilantům jsme poblahopřáli.

Noví občánci
Narozená miminka od 01. 12. 2020 do 30. 06. 2022:

• Kocourek  Jakub
• Polívková Ema
• Kopecká Anežka
• Dočkalová Madlen
• Dobrovolný Filip
• Štěpánová  Melánie
• Fousek Štěpán
• Krédl Mikuláš
• Kocourková Amélie 

Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.
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Přehled čerpaní dotací za rok 2021-2022
Dopravní automobil pro SDH Rozsochatec
Podali jsme žádost o dotaci na Dopravní automobil pro SDH Rozsochatec, hned jak dotace byla zveřejněna, v první polovině 

roku 2020. Po zjištění, že jsme dotaci obdrželi, zadali jsme poptávku na nabídku dopravního automobilu. Po obdržení nabí-

dek to vyhrálo auto Ford Transit Kombi v hodnotě 942 004 Kč. Pro auto jsme dojeli a dovezli začátkem prosince v roce 2021. 

Dotaci jsme obdrželi v hodnotě 450 000 Kč.  A dále jsme zažádali i Kraj Vysočina, v dotaci  Dopravní automobil do vybavení 

JPO, který činil  300 000 Kč.

Mateřská škola - oprava zpevněné plochy
Další akce v dotacích v roce 2021 byla mateřská škola - oprava zpevněné plochy. Jednalo se o opravu části cesty v mateř-

ské škole u spodní časti budovy. Tuto dotaci jsme obdrželi od Kraje Vysočina v programu POVV 2021. Celkové náklady činily 

365 000 Kč. Příspěvek z dotace byl v hodnotě 100 000 Kč.

Stavební úpravy ZŠ Rozsochatec
O prázdninách 2020 byly v základní škole vyměněny plynové kotle. Přesunuly se do přízemí, kde se také udělala nová ku-

chyň. Celková cena 867 684 Kč. Dotace 781 815 Kč.

Přechod pro chodce u základní školy
V roce 2020 v říjnu se začala provádět stavba, Název akce: II/344 – Rozsochatec , přechod pro chodce a chodník u ZŠ. 

U  této akce se jedná o zhotovení nového bezpečnostního přechodu u základní školy s chodníkem a zábradlím u školy  

a novým osvětlením. Celkové náklady 1 207 461 Kč.

Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Rozsochatec
Začátkem roku 2021 jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci tělocvičny v základní škole. Dotace vyšla a o prázdninách 

byly stavební práce zahájeny. Před vánoci byla tělocvična hotová a předána. Tělocvična je celá nová i s podlahou a osvětle-

ním, má i uložiště na nářadí. Celková cena 2 683 823 Kč a dotace 2 415 440 Kč.

Nový chodník od obecního úřadu k mateřské škole
V  roce 2021 se zhotovil nový chodník od OÚ Rozsochatec k MŠ Rozsochatec s novým osvětlením.  Tím byl dokončen  

celkový chodník až do nové zástavby na Nových Dvorech. Celková cena 2 202 702 Kč.

Nová komunikace III. etapa Nové Dvory
V druhé polovině roku 2020 se tato etapa začala dělat. Základní technická infrastruktura pro 7 stavebních parcel Rozsocha-

tec – Nové Dvory. Byly zde zhotoveny přípojky elektriky, vody a plynu k stavebním parcelám a dále splašková a dešťová kana-

lizace. Zhotovilo se tam i parkoviště pro osobní automobily a veřejné osvětlení. Nakonec se udělala i příjezdová cesta k ro-

dinným domkům. Také se udělalo schodiště a chodník k stávající silnici na Nových Dvorech. Celkové náklady 4 055 102 Kč.  

Dotace 400 000 Kč.
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Nová vrata - hasičská zbrojnice 

Další akcí v dotacích v roce 2022, byla výměna starých vrat za nová. Jedná se o dvoje vrata a to pro SDH Rozsochatec  

(hasičárna) a  Obec Rozsochatec (obecní garáž). Tuto dotaci jsme obdrželi od  Kraje Vysočina v  programu POVV 2022.  

Celkové náklady činily 374 177 Kč. Příspěvek z dotace v hodnotě 120 000 Kč.

Další akce
• Další velkou akcí v letošním roce je oprava místních komunikací. Kvůli kanalizaci, která je ve špatném stavu, je nutné 

opravovat i tuto kanalizaci a veřejné osvětlení. Tato akce bude hotova ještě v tomto roce.

• Nechali jsme opravit pomník padlých, který se nachází u základní školy.

• Plánuje se dále oprava ZŠ a MŠ Rozsochatec, oprava místních komunikací a osvětlení. To vše záleží na dotacích, zda 
budou vypsány.

Dušan Svoboda, starosta obce
Jakub Dobrovolný, místostarosta

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
V loňském roce kvůli covidové pandemii, se tříkrálová sbírka 

nemohla konat v podobě, jak jsou lidé zvyklí, nebylo možné 

přispět koledníkům do kasiček. V letošním roce mohlo opět 

několik skupinek Tří králů obcházet obec v sobotu 8. ledna 

2022 s kasičkami a z koledy v Rozsochatci a místní části 

Jahodov neodcházeli s prázdnou. Lidé v obci štědře přispěli 

do  celostátní sbírky pořádané Oblastní charitou Havlíčkův 

Brod. Veškeré finanční prostředky, které koledníci vybrali, 

putují na  celostátní konto Charity České republiky 65% se 

vrací přímo Oblastní charitě Havlíčkův Brod na pomoc lidem 

v nepříznivé situaci, 15% putuje na projekty Diecézní kato-

lické charity Hradec Králové, 10% pomůže potřebným v za-

hraničí, 5% podpoří celostátní projekty a  5% jsou náklady  

spojené se sbírkou. Část vybraná Oblastní charitou v Havlíč-

kově Brodě bude v tomto roce použita v regionu pro podporu 

domácí hospicové péče , správu Oblastní charity Havlíčkův 

Brod, charitní domovy pro matky s  dětmi, dar na  realizaci 

humanitárních projektů v zahraničí, krytí nákladů vzniklých 

při odstraňování následků mimořádných událostí a spolufi-

nancování nákladů na provoz charitních služeb.

Při sčítání vybraných příspěvků v  obci Rozsochatec se 

stala příjemným překvapením částka 26  511 Kč. Všem 

koledníkům i štědrým dárcům tak patří velké poděkování. 

 

                                                                             Lenka Hyršová
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Vážení čtenáři, 
každý rok v  tuto dobu mám milou povinnost seznámit 
Vás prostřednictvím Občasníku s  činností školy a  školky 
za uplynulé období.

Loni v září jsme ve škole začali naplno využívat novou ven-
kovní učebnu k praktickému vyučování, k výuce přírodovědy 
a prvouky, k výtvarným činnostem a v kroužku keramiky. Žá-
dost o dotaci na venkovní učebnu z Ministerstva pro místní 
rozvoj z  programu IROP byla podána v  roce 2019, v  roce 
2020 byla zahájena stavba a dokončena byla 30. 6. 2021. 
Celkové náklady činily 1.498.264,88 Kč, z  toho z  dotace 
obec obdržela 1.044.050,-Kč. 

Velkou radost máme také z nové tělocvičny. V pátek 25. 2. 
2022 měli zájemci možnost si nově zrekonstruované pro-
story tělocvičny prohlédnout. Někteří  využili návštěvu školy 
i k prohlídce nově vybavené kuchyňky sloužící dětem k va-
ření a činnostem v rámci odpolední školní družiny.  Dotace 
na  rekonstrukci tělocvičny byla získána z  Ministerstva fi-
nancí ČR. Celkové náklady byly ve výši 2.683.823,-Kč, z do-
tace bylo uhrazeno 2.415.440,-Kč. Instalováno bylo nové 
osvětlení, strop, podlaha, protipožární dveře. Zrušením 
vchodových dveří do budovy od silnice a jedné šatny, vznikl 
prostor pro sklad vybavení tělocvičny.

Po celý školní rok 2021/22 fungovala naše škola i v době 
covidové bez přerušení a bez jakýchkoliv karantén, pouze 
s  testováním žáků antigenními testy (nařízeno minister-
stvem zdravotnictví pro všechny stupně škol v  rámci celé 
České republiky) zprvu 2x týdně a  později 1x za  týden. 
Od února bylo ukončeno i testování antigenními testy. Tím-
to děkuji všem žákům, učitelům, provozním zaměstnancům 
a rodičům za perfektní a bezproblémovou spolupráci. V ma-
teřské škole také probíhal provoz bez delších přerušení 
a karantén, pouze několik dnů na jaře bylo nutné z důvodu 
onemocnění všech provozních zaměstnanců dovážet obě-
dy z jiné školní jídelny. 

Výuka byla během celého školního roku zpestřená nejrůz-
nějšími zajímavými akcemi - návštěvami divadelních a hu-
debních představení, knihoven, exkurzemi, besedami a výle-
ty.  Odpolední čas ve škole dětem vyplňovaly četné kroužky, 
školní družina nabízela velké množství nejrozmanitějších 
aktivit. Fotografie a stručný popis všech akcí školy a školky 

si můžete prohlédnout na webových stránkách 
www.skola-rozsochatec.cz

S úspěchem jsme se i letos zapojili i do různých vědomost-
ních, výtvarných, dopravních a  literárních soutěží. Velkou 
radost máme z výborných výsledků žáků 5. ročníku v rámci 
celorepublikového testování znalostí v  matematice, čes-
kém jazyku a  všeobecných vědomostech. Ve  všech před-
mětech se umístili v nadprůměrném hodnocení škol. Již tra-
dičně jsme se zapojili do projektů Mandala dětem a Sidus, 
které se zabývají pomocí ostatním.

Pro veřejnost jsme připravili k prodeji výrobky na podzimní 
jarmark, na jaře jsme vynesli ze vsi Morenu a do vsi přinesli 
létéčko, podíleli jsme se na výtvarných dílničkách pro naše 
spoluobčany, připravili jsme si básničky a  písničky k  vítá-
ní nových občánků, pomáhali jsme při jarním úklidu obce, 
udržujeme zeleň v okolí budov školy a školky, znovu jsme 
opravili výmalbu čekárny a podíleli jsme se i na dalších ak-
cích. Protože nebyla možná žádná velká setkání s ohledem 
na proticovidová opatření, alespoň jsme se všemi dětmi na-
hráli vánoční pásmo jako pozdrav a  přání všeho dobrého 
v novém roce a záznam si může kdokoliv pustit na webo-
vých stránkách školy. 

Během školního roku jsme realizovali další části projektu 
financovaného z  prostředků EU – Šablony pro ZŠ a  MŠ III.  
Na  realizaci projektu jsme obdrželi finanční příspěvek 
ve výši 460 522,00 Kč. Do školy bylo dokoupeno 10 nových 
notebooků pro žáky, knihy do školní knihovny, logické hry, 
výukové a sportovní pomůcky. Po celý školní rok děti mohly 
ve svém volném čase navštěvovat badatelský klub a klub 
zábavné logiky a deskových her, v rámci šablon probíhalo 
po celý školní rok ve školce i škole mnoho vzdělávacích ak-
tivit v rámci projektových dnů s externími odborníky.

Stále dochází k  významnému materiálnímu vylepšení 
v  obou budovách školy. V  mateřské škole celý školní rok 
využívali rekonstruovanou hernu, dokoupeny byly nové  
varhany, výukové programy a  další vybavení. Vzhledem 
k  velkému nárůstu zájemců o  umístění do  MŠ, byla od   
1. září 2022 otevřena v  budově MŠ druhá třída. Pro nový 
školní rok 2022/23 byl pro učebnu druhé třídy dokoupen ná-
bytek, pro všechny děti z obou tříd byly pořízeny nové mat-
race na spaní, nové ložní prádlo a ručníky.

Základní škola a mateřská škola
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V  základní škole byla dovybavena víceúčelová venkovní 
učebna pomůckami na prvouku a přírodovědu, do kuchyňky 
jsme dokoupili nádobí, drobné domácí spotřebiče a  chlad-
ničku. Školní družina dovybavila svůj inventář novými hrami 
a do tělocvičny přibyly nové sportovní pomůcky včetně gym-
nastické kozy a odrazového můstku.

Ve školní jídelně přibyly drobné elektrické spotřebiče a nádobí.

O letních prázdninách v MŠ probíhaly menší stavební úpravy 
s následným vymalováním místností, ve škole i  školce od-
borné firmy čistily koberce, natíralo se venkovní vybavení 
na zahradách a prováděla se údržba zeleně v okolí budov.
Ráda bych poděkovala všem kolegyním za jejich trpělivost, 
přístup a úsilí při práci s dětmi a velký dík patří také vede-
ní obce – panu Dušanu Svobodovi, Jakubu Dobrovolnému 

a  celému zastupitelstvu za  mimořádnou ochotu a  pomoc, 
se kterou se věnují škole a školce. Díky nim dochází k ne-
ustálému vylepšování obou budov a  zlepšování podmínek 
pro práci s  dětmi. Velmi si spolupráce ceníme, těšíme se 
na další a doufáme, že i nadále společně podnikneme mno-
ho milých akcí pro veřejnost.

Čas se zastavit nedá, a  tak předškoláci, kteří byli na konci 
června slavnostně pasováni na  prvňáčky, 1. září usedli po-
prvé do školních lavic a s nimi i všichni další žáci a studenti. 
Přeji všem školákům úspěšný školní rok, hodně kamarádů 
a  radost ze všeho, co budou dělat. A  všem ostatním pak 
hodně zdraví.

                                                                                                                           

Mgr. Hana Hertlová
ZŠ a MŠ Rozsochatec

Den otevřených dveří v základní škole 
V pátek 25. února 2022 od 15.00 do 18.00 probíhal Den ote-

vřených dveří v  Základní škole v  Rozsochatci. Návštěvníci 

si mohli prohlédnout nově zrekonstruované a nově vybave-

né prostory tělocvičny a  venkovní učebny. Připraveno bylo 

i drobné občerstvení. 

Mezi hosty, kteří se přišli podívat byla jedna z bývalých ře-

ditelů Základní školy v Rozsochatci paní Marie Havelková.  

Ve  školní družině byly připraveny pro návštěvníky panely, 

na kterých byly fotografie a plány staré školy a též plány pro 

další úpravy a přístavbu školy, které se ještě plánují do bu-

doucna udělat. Všem přítomným se úpravy líbily.

Lenka Hyršová
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50. Výročí založení mladých hasičů 1971–2021
V  dubnu v  roce 1971 byl v  našem sboru založen kroužek 

mladých požárníků, založil ho náš člen Václav Doležán, kte-

rý se stal jeho vedoucím. Prvními členy byli Josef Pilař, Karel 

Stehno, Pavel Stehno, Zdeněk Krédl, Václav Havelka, Vladi-

mír Svoboda, Jiří Dočkal, Jaroslav Dundáček, Jan Rychlý. 

Na schůzkách hned začali nacvičovat disciplíny na okresní 

soutěž mladých požárníků. 

Za 50 let se v kroužku vystřídalo mnoho dětí z naší obce. 

Jak postupně děti přibývalo, tak byla založena družstva 

mladších a starších. 

Vedoucích mladých požárníků, později mladých hasičů  

se vystřídalo několik. Byly to tito vedoucí: Václav Doležán, 

Miluše Pilařová (Dobrovolná), Jiřina Hyršová (Skokanová), 

Eva Zadinová (Jelenová), Vlastimil Svoboda, Josef Pilař, Jo-

sef Humpolák, Růžena Jelínková, Pavel Doležán, Jiří Halák, 

Jana Haláková, Petra Pelikánová (Málková)

V současné době s dětmi pracuji Eva Jelenová, Miluše Dob-

rovolná, Jiří Halák. Pomáhají i někteří rodiče dětí – Martina 

Svobodová. Od roku založení hrají celoroční soutěž v Plamen.

Vítání občánků
V sobotu 26. března 2022 uspořádali zastupitelé obce Roz-

sochatec malou slavnost k přivítání šesti nových občánků. 

Mezi nové občany obce přivítal pan místostarosta obce 

Jakub Dobrovolný a  Dana Šrámková děti narozené v  loň-

ském roce a jedno narozené v letošním roce. Podzimní ter-

mín vítání občánků nebylo možné kvůli covidové pandemii 

uskutečnit. Nyní tak byli přivítáni Anežka Kopecká, Madlen 

Dočkalová, Filip Dobrovolný, Melánie Štěpánová a  Štěpán 

Fousek narození v roce 2021 a první občánek narozený v le-

tošním roce Mikuláš Krédl. 

Děti doprovodili rodiče i další blízcí, kteří zaplnili sál obecního 

domu. S kulturním vystoupením přišli dětem přát žáci místní 

základní školy, též maminkám předali kytičku. Noví občán-

ci dostanou od obce rodiči zvolený finanční produkt ve výši  

3 000 Kč. Na závěr proběhlo tradiční focení rodin u kolébky 

a každá rodina obdržela CD s fotografiemi z této slavnosti.

Lenka Hyršová
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Do Rozsochatce jsme lákali jaro
V sobotu 2. dubna 2022 se po delší pandemické odmlce ko-

nala jedna z oblíbených akcí pro veřejnost. Počasí připomí-

nalo spíše zimu, ale v Rozsochatci se místní spolky ZO ČSŽ, 

SDH a TJ SOKOL, obecní zastupitelé a Základní a mateřská 

škola, snažili přilákat jaro akcí „Vítání jara“. Po čtrnácté hodi-

ně nejprve vyšel průvod od obecního domu k potoku za obec, 

kam vynášeli symbol zimy Moranu. Na ohýnku byla Morana 

zapálena a vhozena do potoka, zpět již nesly děti v čele prů-

vodu Létéčko. Průvodem zněly písně a říkadla vyprovázející 

zimu a oslavující jaro. V obecním domě Létéčko děti předaly 

starostovi obce Dušanovi Svobodovi a paní ředitelka místní 

Základní a mateřské školy, dětem za to nabídla koláče. Tuto 

jarní tradici, před několika lety v Rozsochatci natáčela také 

Česká televize do dokumentárního pořadu o velikonočních 

zvycích. Novější zvyk zavedly ještě děti ze Základní a ma-

teřské školy a na zahradě u školky zdobí před Velikonocemi 

strom „vajíčkovník“, kde jsou k vidění různobarevná vajíčka.

Před zahájením programu v  sále obecního domu starosta 

obce a paní ředitelka všechny přivítali. Následovalo vystou-

pení dětského tanečního souboru Kalamajka z Havlíčkova 

Brodu s jarním pásmem.  Po té byla pro přítomné připravena 

tvořivá dílna, kde si malí i velcí mohli vyrobit různé veliko-

noční dekorace. Po celé odpoledne byla též připravena veli-

konoční výstava  symbolů jara a všeho co připomíná tradice 

velikonočních svátků. Žáci ze základní školy na akci prodá-

vali velikonoční zápichy do květináčů z keramiky, které vyro-

bili, za dobrovolnou cenu a výtěžek věnují dětem z Ukrajiny, 

které nově bydlí v Rozsochatci a okolí.

Lenka Hyršová

Čistá Vysočina
Odpoledne 22. dubna 2022 se v Rozsochatci členky Svazu 

žen, jako každý rok zapojily do úklidu obce v rámci akce Čistá 

Vysočina. Opět uklízely ve středu obce u zvoničky, obecního 

úřadu, na dětském hřišti a kolem mateřské školy. Další člen-

ky uklidíly okolí pomníku padlých a u kontejnerů u řadovek. 

V Rozsochatci se pravidelně do akce Čistá Vysočina zapo-

juje i základní škola, mladí hasiči a Myslivecká společnost. 

Lenka Hyršová
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Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna 2022 se po dvou letech s covidem opět u  fotbalového hřiště v Rozsochatci konalo tradiční pálení 

čarodějnic, které jako v minulých letech připravili členové SDH. Mladí hasiči uspořádali pro děti i dospělé od 17.30 v okolí 

fotbalového hřiště zábavnou stezku se soutěžemi. Rovněž byla vyhlášena oblíbená soutěž O nejkrásnější čarodějnici. 

Porotci starosta SDH Jakub Dobrovolný, 

starosta obce Dušan Svoboda a  vedoucí 

mladých hasičů Miluška Dobrovolná neměli 

lehké rozhodování, na konec ocenili pět nej-

hezčích čarodějnic, ale též pro ostatní čaro-

dějnice a  čaroděje byly připravené drobné 

odměny. 

Po celý večer bylo možné zakoupit uzeninu 

k opékání. Jakmile se začalo šeřit, byla pod-

pálena hranice s čarodějnicí za dohledu čle-

nů SDH.

Lenka Hyršová

Cvičení jógy
Od 29.března probíhalo v sále obecního domu cvičení jógy 

pro členky Svazu žen i pro širokou veřejnost pod vedením 

lektorky Denisy Hejné. 

Kurz aranžování
Na sobotu 9.dubna připravily členky Svazu žen opět oblíbe-

ný kurz aranžování, tentokrát velikonočních dekorací. Akce 

se konala v místní hospůdce u manželů Kubátových pod ve-

dením lektorky Dity Hůlové.

Přednáška o pánevním dnu.
Dne 10.5.2022 proběhla v sále kulturního domu přednáška 

lektorky Veroniky Kutlvašrové na téma „Pánevní dno“ .

Přednáška se konala od 17.00 do 20.00. Přítomné ženy se 

dozvěděly spousty užitečných věcí o pánevním dnu včetně 

cviků na jeho posílení.

Lenka Hyršová
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Oblastní soutěž mladých hasičů
Oblastní soutěž mladých hasičů se konala v  Kojetíně. 

Do  naší oblasti patří Kojetín, Dolní Krupá, Česká Bělá, Po-

hled a Rozsochatec.

Z  našeho sboru jelo soutěžit jedno starší a  jedno mladší 

družstvo mladých hasičů. Soutěžilo se v  požárním útoku, 

štafetě dvojic a  ve  štafetě 4 x 60 m s  překážkami. Touto 

soutěží končí hra Plamen 2021/2022. Do  konečných vý-

sledků se započítaly i výsledky podzimního kola závodu po-

žárnické všestrannosti (střelba ze vzduchovky, topografie, 

zdravověda, požární ochrana, vázání uzlů). Do závěrečného 

okresního kola postoupila z této oblasti dvě družstva star-

ších a dvě družstva mladších.

Celkové umístění: mladší – 3. místo, starší – 4. místo. I když 

se starší družstvo umístilo až na čtvrtém místě na okresní 

kolo jelo. Družstva z Dolní Krupé a České Bělé jim tento po-

stup umožnila, protože nechtěla jet, i když na oblastním kole 

dosáhla lepších výsledků než naše družstvo.

Dětský den s myslivostí
Myslivecké sdružení Rozsochatec-Čachotín a  Statek Le-

solg s.r.o. připravili na sobotní odpoledne 14. května 2022 

po dvouleté covidové pauze již sedmý ročník Dětského dne 

s myslivostí. Akce plná soutěží s mysliveckou tématikou se 

konala opět v zámeckém parku v Rozsochatci, který k této 

příležitosti otevřela veřejnosti paní Jitka Greifová. Úvod-

ní slovo pronesli pan Jaroslav Halák a Monika Fárka, kteří 

všechny přivítali a seznámili je s programem. Celý program 

provázeli svými skladbami Trubači z Liščího vršku. Na úvod 

na akci vystoupil místní country taneční soubor Koťata do-

plněný i  dospělými členy souboru K&K pod vedením paní 

Dagmar Opršalové s několika country tanci.

Během celého odpoledne děti procházely jednotlivá soutěž-

ní stanoviště, kde poznávaly stopy a  trofeje zvěře, pozná-

valy dřeviny, hledaly zvěř dalekohledem v parku, střílely ze 

vzduchovky, malovaly anebo si zahrály skákacího panáka, 

lovili rybičky, či prolézaly noru a hledaly zvířátka. Děti za spl-

něné úkoly dostaly drobné odměny. Dalšími body hlavního 

programu bylo přiblížení sokolnictví sokolníkem panem  

Václavem Augustinem, který představil některé dravce 

a poutavě o nich povyprávěl. Zájemci se s dravci též vyfotili. 

Chovatelé představili některá plemena loveckých psů. Ko-

naly se i oblíbené vyjížďky na koních zámeckým parkem pro 

děti, které připravily členky Jezdeckého klubu při Statku Le-

solg, o které byl tradičně velký zájem. Také byla malá módní 

přehlídka doplňků z kožešin ulovené zvěře. 

Akce měla přiblížit dětem význam lesa a myslivosti, přede-

vším zvyků a tradic, které byly zapsány na seznam nehmot-

ného kulturního dědictví České republiky. Pomocí soutěží, 

poutavého výkladu a praktických ukázek vrací místní mysli-

vecké sdružení pozornost dětí k okolní přírodě, k tomu jak se 

v ní mají chovat a jak jí mají chránit.

Pro přítomné bylo připraveno občerstvení. Všem, kteří v hoj-

ném počtu přišli, se myslivecké odpoledne líbilo, vydařilo se 

též pěkné letní počasí.

Lenka Hyršová
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Okresní soutěž mladých hasičů
Při postupu do okresního kola přibyl našemu staršímu druž-

stvu další nácvik dvou disciplín - požární útok CTIF a štafety 

CTIF, obě jsou to mezinárodní disciplíny. Na nácvik měli naši 

mladí hasiči pouze čtrnáct dnů.

V okresním kole probíhá pět disciplín. Okresní soutěž se ko-

nala na stadionu Dukla Havlíčkově Brodě a  trvala od  rána 

do  odpoledních hodin. Naše družstvo se umístilo celkově 

na 10. místě.

Svatební veletrh v Rozsochatci
O  víkendu 28.-29. května 2022 se od  12:00 do  17:00 ho-

din v prostorách areálu Country clubu v Rozsochatci konal 

dvoudenní Svatební veletrh. Návštěvníci mohli vidět ukázky 

práce floristek, výzdoby svatebních tabulí, připravena byla 

ochutnávka jídel a  degustace vín, přehlídka svatebních 

šatů a svatebních doplňků. Bylo možné vyzkoušet si líčení 

od kosmetičky. Stylově vybavený areál Country clubu K&K je 

možné využívat k svatbám, rodinným oslavám, či firemním 

akcím.

Okrsková soutěž dospělých v požárním sportu
V letošním roce se konala v Příjemkách. Z našeho sboru jela soutěžit dvě družstva žen a dvě družstva mužů. Soutěžilo se 

v požárním útoku a v běhu na 100 m s překážkami.

Umístění: muži – 6. místo, muži veteráni – 1. místo, ženy – 1. místo a 3. místo. Družstvo žen postoupilo do okresního kola, 

které se konalo 18. června v Havlíčkově Brodě.

Okresní soutěž dospělých 
v požárním sportu
Do okresního kola postoupilo naše družstvo žen, protože vy-

hrálo okrskové kolo v požárním sportu. Soutěžilo se na ha-

sičském stadionu Dukla v Havlíčkově Brodě ve třech disci-

plínách.  V běhu jednotlivců na 100 m s překážkami, štafetě 

4 x 100 m s překážkami a požárním útoku. Na okresním kole 

naše družstvo obsadilo 5. místo.



12

Rozsochatecký občasník I. 2022Z činnosti obce a spolků v Rozsochatci

TJ Sokol Rozsochatec
První půlka roku 2022 byla na rozdíl od předešlých let plodná 

i po sportovní stránce. Coronavirus nás neomezoval tak jako 

v  předešlých 2 letech a  tak se dohrála i  jarní část sezony. 

I v ní se nám dařilo, stejně jako v podzimní části, úspěšně. 

A tým se umístil v 1.A třídě na celkovém 7. místě se ziskem 

32 bodů. Myslím, že v konkurenci týmů, jako je Světlá nad 

Sázavou, Havlíčkův Brod a Humpolec je to úspěch a  jsme 

rádi, že se nám daří s těmito týmy sehrávat vyrovnaná utkání 

a jsme schopni je i porážet.

B tým se umístil ve 3. třídě na 8. místě se ziskem 35 bodů. 

Jsme rádi, že se nám daří udržovat „B“ tým v klidném stře-

du tabulky a postupně do něj začleňovat mladé hráče, aby-

chom byli schopni udržet oba týmy mužů i nadále.

Dorost se umístil v okresním přeboru na krásném 2. místě 

se ziskem 25 bodů za suverénním družstvem Lípy, kterému 

připravili jedinou prohru za celou sezonu. Po delší době je to 

skvělý úspěch našeho mládežnického výběru a jsme na tým 

dorostu právem hrdí. Doufáme, že se podaří podobné umís-

tění zopakovat i v ročníku 2022/2023. 

Naše nejmladší věková skupina byla rozdělená na  2 muž-

stva. Družstvo starších žáků se umístilo v okresním přebo-

ru na 8. místě se ziskem 21 bodů. Ti nejmladší z nás hráli 

v  soutěži benjamínků, která se hraje formou jednotlivých 

turnajů a není vedena žádná souhrnná tabulka za celou se-

zonu. Několik z turnajů se odehrálo i na našem hřišti, a tak 

se mohli všichni přesvědčit, že si naši chlapci a děvčata ne-

vedou vůbec špatně, a  tak se můžeme těšit na  úspěšnou 

budoucnost našeho oddílu.

Chtěl bych poděkovat všem trenérům za jejich skvělou práci, 

protože bez nich by nebylo možné hrát soutěže ve všech vě-

kových kategoriích. Zároveň bych chtěl poděkovat za skvě-

lou spolupráci s  ostatními spolky v  obci a  obci samotné. 

Protože jsme si dobře vědomi, že bez podpory ze strany 

obce bychom nebyli schopni udržet chod klubu na  takové 

úrovni jakou máme.

za TJ Sokol Michal Dočkal

Zábavné odpoledne pro děti a dospělé
Obecní zastupitelé, členky ZO ČSŽ, členové SDH a TJ SOKOL 

v Rozsochatci uspořádali v sobotu 18. června 2022 od 16.00 

na hřišti SDH “Zábavné odpoledne pro děti a dospělé“, jako 

malou náhradu za akce, které se kvůli covidovým opatřením 

nemohly konat během letošního jara. 

DJ Vesy zapojoval malé i velké do soutěží, například o pirát-

ský poklad z  čokoládových zlaťáků, za  odpovědi na  různé 

hádanky rozdával odměny, pouštěl písničky a ty odvážnější 

nechal zazpívat do mikrofonu a mohli se stát na chvíli zpě-

váky. Počasí bylo letní, tak nechyběly ani vodní soutěže pro 

osvěžení. Děti si během celé akce užívaly skákací hrad. Ně-

kolik dětí přišlo v maskách, za kterou dostaly malou odmě-

nu. Do soutěží se zapojili také dospělí při držení sudu, či pití 

piva na čas. Bylo zajištěno občerstvení, klobásy z udírny, pá-

rek v rohlíku nebo sladké palačinky, které si vyzkoušel péct 

i starosta obce Dušan Svoboda. Paní Tamoková zájemcům 

malovala až do  večerních hodin dekorace na  obličej. Tan-

čit, zpívat, soutěžit a hlavně se dobře pobavit, přišla široká 

veřejnost z Rozsochatce, ale též z okolí i přesto, že na toto 

datum byla velká konkurence v několika dalších akcích, kte-

ré se nedaleko Rozsochatce konaly. Poděkování tak patří 

nejen všem pořadatelům, ale také sponzorům, kteří přispěli 

pěknými cenami do soutěží: Policie ČR, Bazar u Dáši, Český 

červený kříž,GCE a Holubcovi.

Lenka Hyršová
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MH mladší
1. Rozsochatec B
2. Dolní Krupá
3. Rozsochatec A

Veteráni
1. Rozsochatec B
2. Rozsochatec A
3. Ždírec

Muži
1. Kojetín
2. Lučice
3. Příjemky

MH starší
1. Dolní Krupá A
2. Dolní Krupá B
3. Rozsochatec

Ženy
1. Lučíce
2. Ždírec
3. Rozsochatec B

Z činnosti obce a spolků v Rozsochatci

O pohár starosty obce Rozsochatec - 16. ročník
V sobotu 3. září se konal na hasičském hřišti 16. ročník soutěže v požárním útoku ,, O pohár starosty obce Rozsochatec‘‘.

Soutěžila zde družstva mladých hasičů a dospělých - žen, mužů a veteránů. Zasoutěžit si přijela družstva z Kojetína, Dolní 

Krupé, Příjemek, Ždírce, Šmolov a Lučice. Soutěž začala ve 13 hod. útoky mladých hasičů. Od 15.00 hod. začala soutěž 

dospělých.

Bezva den s rytířem v Rozsochatci
V  sobotu 10. září připravili Country club K&K a  ZO ČSŽ 

v Rozsochatci VIII. ročník tradiční akce pro děti a dospělé 

Bezva den s rytířem. Předešlé ročníky se konaly v Kojetíně 

a v okolí Ronovce, kolem původní trasy jsou již hodně vyká-

cené lesy, proto pořadatelé, v čele s maskotem akce rytířem, 

putování za pohádkovými bytostmi přesunuli již v loňském 

roce do Rozsochatce.

Pro děti byla nachystána trasa s poznávacími a sportovní-

mi soutěžemi. Každý soutěžící na startu obdržel malovaný 

plánek trasy a kartičku na sbírání razítek za splněné úkoly 

a malou svačinku. Vycházelo se od 13.30 do 15.00 od Coun-

try clubu v Rozsochatci, směrem k oboře Skalka, kde se před 

železniční tratí odbočilo na  louku a  trasa pokračovala až 

k potoku u lesa. Na prvním stanovišti byli místní dobrovolní 

hasiči se svým vozem a děti zde stříkaly džberovou stříkač-

kou na plechovky, na dalším stanovišti byla Policie ČR, zde 

bylo možné prohlédnout si služební vůz a jeho vybavení. Pak 

následovala stanoviště, kde se děti mohly svézt na koních, 

vodnické stanoviště, střílení ze vzduchovky, střílení lukem 

do terče, házení míčů do košů, pro dospělé házení švestko-

vých knedlíků do hrnce a běh s vajíčkem na lžíci, dále byla 

poznávací zastávka u hub, úplně v lese byly čarodějnice, kte-

ré zadávaly kouzelnické úkoly.  Poté se opět stejnou cestou 

vracelo ke Country clubu, kde bylo ještě stanoviště bílé paní 

a čertovské peklo, kde malí čerti hráli karty a děti zde do-

stávaly diplomy. Po cestě se mohli všichni zastavit u stán-

ku s pitím a podívat se na ukázku z výcviku policejních psů 

a rovněž si pohrát se štěnětem, které na výcvik teprve čeká.

V  areálu Country clubu byla pro děti a  dospělé další zá-

bava v podobě malování na obličej u paní Marie Smolíko-

vé, výborného občerstvení, hudební vystoupení zde měl 

pan Vlasta Vaňhát. Čerti přišli také vydražit malé zakrslé 
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králíčky, o které byl velký zájem. Všechny děti, které prošly 

celou trasu a posbíraly potřebná razítka za splnění úkolů, si 

v cíli mohly vyzvednout nanuk, odměny obdržely i na jednot-

livých stanovištích. 

Počasí, až na  několik dešťových přeháněk, se vydařilo 

a  do  plnění úkolů se zapojilo 77 dětí, které za  kartičky se 

všemi razítky obdržely diplom. Poděkování patří nejen pořa-

datelům, ale rovněž sponzorům, kteří přispěli k tomu, že se 

akce vydařila.

Lenka Hyršová

Plánované akce do konce roku
• 29. 10. 2022 Řemeslnický jarmark v obecním domě

• 19. 11. 2022 Taneční zábava

• 05. 12. 2022 Mikulášská nadílka po obci

• Předvánoční kurz aranžování s Ditou Hůlovou, termín upřesníme.

• Přednáška lektorky Veroniky Kutlwasherové - zdravá chůze, termín upřesníme.

Podrobnosti k akcím budou upřesněny na webových stránkách a plakátech
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Hledání střípků z historie obce
1. Na fotografii č. 3 (též 4) je svatý obrázek v lese za oborou 

Skalka u rozcestí cesty od obory s cestou k Čachotínu. Tako-

vé obrázky se umisťovaly jako připomenutí nějaké události, 

která se tam udála. Jeden již v kronice máme vyfocený nad 

hájovnou u silnice k Chotěboři, je popsaný i jeho příběh (fo-

tografie č.1 a 2). Chtěla bych se zeptat, zda někdo z občanů 

nezná příběh obrázku za oborou, popřípadě zda neví, jestli je 

v lesích kolem Rozsochatce takových obrázků více.

2. Na fotografii č. 5 je pohled na střed obce, fotografii po-

skytla paní Jiřina Haláková. Bohužel nevím, kdy byla foto-

grafie pořízena.

3. Také bych se chtěla zeptat, zda si někdo nepamatuje něco 

o hostinci, který měl být v místech nad nádražím. Pan Václav 

Kincl poskytl do kroniky fotokopii korespondenčního lístku, 

kde se objednává limonáda právě pro tento hostinec (foto-

grafie č.6).

Prosím spoluobčany, pokud mají i  další zajímavosti, foto-

grafie, dokumenty, nebo jen vzpomínky, zda by je nezapůj-

čili k ofocení a zaznamenání do obecní kroniky. Obrátit se 

můžete přímo na mne anebo na obecní úřad v Rozsochatci. 

Děkuji za vstřícnost. 

Lenka Hyršová

4.

3.

5.

6.

1.

2.



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 2022.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.

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


