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Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 2011
1. Obec a její koncepční dokumenty
1.1. Stručná charakteristika obce – stáří obce, struktura a počet obyvatel, charakter zástavby,
dopravní obslužnost, pracovní příležitosti, převažující ráz krajiny, spádová oblast.
První písemná zmínka o obci Rozsochy je z roku 1285, kdy je na listině Demetera z Bukova
uveden jako jeden ze sedmi svědků farář Jan z Rozsoch.
Obec se skládá z pěti místních částí, Rozsoch, Albrechtic, Blažejovic, Kundratic a Vojetína. Je
domovem celkem 704 obyvatelům, z nichž je 357 mužů a 347 žen. Průměrný věk obyvatelstva je
40,8 let, počet dětí do 15 let je 112, počet obyvatel nad 65 let je 121.
Většina obyvatel žije v rodinných domcích. V obci jsou pouze dva bytové domy, které obsahují
deset bytových jednotek a také je zde jeden služební byt. 451 ze 704 obyvatel obce bydlí v části
Rozsochy, 81 obyvatel žije v místní části Albrechtice, 98 obyvatel žije v místní části Kundratice,
51 občanů bydlí v místní části Blažejovice a 23 obyvatel žije v místní části Vojetín. Místní část
Albrechtice a Blažejovice je téměř spojena s částí Rozsochy, místní části Kundratice a Vojetín
jsou od mateřské obce vzdáleny asi 1,5 km, což je nevýhodou ve vztahu k infrastruktuře.
V obci je v rámci základní dopravní obslužnosti zavedeno autobusové spojení. Po silnici III/3853
se lze dostat po 3 km jízdy na silnici 1/19. V blízkosti obce vede železniční trať č. 251 a je zde
zřízena zastávka. Přes obec Rozsochy vede tzv. Santiniho cyklotrasa.
Část místních občanů pracuje ve dvou velkých zemědělských podnicích, část obyvatel se živí jako
živnostníci, ostatní dojíždějí za prací do Bystřice nad Pernštejnem, Nového Města na Moravě,
Žďáru nad Sázavou a několik místních lidí dojíždí za prací do Brna.
Přesto, že obec Rozsochy je položena do kopcovitého terénu, tak je většina půdy zemědělsky
obdělávána. Z celkových 1565 ha je 932 ha orné půdy. Les představuje rozlohu 228 ha. Krajina
v okolí obce Rozsochy působí malebným dojmem a je místním občanům motivací ke zdravému
patriotizmu a návštěvníkům k tomu, aby se k nám rádi vraceli.
Přirozeným spádovým centrem je obec s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem. Občané
obce Rozsochy sem jezdí vyřizovat úřední záležitosti a nákupy, děti dojíždějí do druhého stupně
základní školy, dvou středních škol a učilišť.

1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace – druh dokumentace, zpracovatel,
způsoby projednání s občany a začlenění požadavků obce, stav schvalování.
Mezi základní rozvojové dokumenty obce Rozsochy patří územní plán, který byl schválen
Zastupitelstvem obce Rozsochy 16.12.2004 a jeho změna č.1, která byla schválena 13.12.2010 a
která zohlednila nové požadavky na ochranu životního prostředí a na rodinnou zástavbu. Jak
vlastní územní plán, tak i změna územního plánu byla prezentována prostřednictvím úřední desky,
místního infokanálu kabelové televize a místního rozhlasu. Proces tvorby a schválení územního
plánu trval dva roky, proces projednání a schválení změny č.1 územního plánu trval jeden rok a
v rámci tohoto času byl dostatečný prostor na projednání všech připomínek občanů obce.
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace územního plánu i změny č.1 územního plánu byl
kolektiv STUDIO P, Nádražní 52, 593 01 Žďár nad Sázavou.
1.3. Program obnovy vesnice – údaje o vypracování, projednávání a schvalování vlastního
programu obnovy vesnice, vztah občanů k programu.
Program obnovy vesnice má obec Rozsochy zpracovaný od roku 1996. Zpracovatelem byla
tehdejší starostka obce Jana Prášilová, ve spolupráci se zpracovatelem urbanistické studie obce,
Ing. Marií Psotovou – STUDIO P. Při zpracování programu obnovy byly využity výsledky
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průzkumů a rozborů z tvorby urbanistické studie, doplněny byly podrobnosti přesahující zmíněnou
studii. Pro obyvatele byla uspořádána beseda, kde se mohli vyjádřit k otázkám života a rozvoje
obce.
V roce 2005 proběhla aktualizace Programu obnovy vesnice obce Rozsochy. Důvodem byly
změny vyplývající z postupné realizace projektů, obsažených v tomto dokumentu nebo změny
vnějších vlivů, vyplývající ze sociálního a ekonomického vývoje společnosti. Při aktualizaci
programu obnovy vesnice byly akceptovány hlavní směry rozvoje, s tím, že některé dílčí cíle
programu obnovy byly naplněny realizací konkrétních projektů, na druhé straně však došlo
vývojem společnosti ke vzniku nebo zesílení vlivů majících dopad na slabé stránky obce a rizika.
V rámci aktualizace programu obnovy vesnice byl občanům obce doručen materiál s návrhem
aktualizace rozvoje který občané připomínkovali a podnětné návrhy byly do tohoto materiálu
zapracovány. Vlastní aktualizace Programu obnovy vesnice obce Rozsochy byla schválena
Zastupitelstvem obce Rozsochy dne 21.7.2005.
1.4. Rozpočet obce – výsledky hospodaření v roce 2010 a zásady utváření rozpočtu obce v roce

2011 – struktura příjmů (z toho daňové) a výdajů; využívání příjmů obce, dotací
a sponzorských darů.
Hospodaření obce Rozsochy určuje naplňování cílů vyplývajících z hlavních koncepčních
materiálů, kterými jsou Program obnovy vesnice obce Rozsochy a Územní plán obce Rozsochy.
Naplňování těchto cílů je dáno jejich prioritou stanovenou etapizací v rozvojových dokumentech a
dále příležitostmi danými možností čerpání dotací. V roce 2010 byla realizována nezbytná obnova
stávající infrastruktury, jako například rekonstrukce části vodovodní sítě nebo rekonstrukce
sociálního zařízení mateřské školy, bylo pamatováno na přímou podporu místních spolků, ale také
na údržbu a rozvoj budov občanské vybavenosti které tyto spolky využívají. Relativně velké, ale
nezbytné finanční prostředky byly investovány do zateplení administrativní budovy, ve které je
současně mateřská škola. V návaznosti na akci „Setkání rodáků obce Rozsochy 2010“ byla
realizována část z projektu komplexních úprav návsi, zpracovaného na bázi komunitního
plánování. Současně probíhala příprava na rozšíření kanalizace o připojení místních částí na
stávající čističku odpadních vod. Byla pořízena projektové dokumentace, jako základní krok pro
vydání územní rozhodnutí na tuto stavbu. V současné době je toto územní rozhodnutí vydáno a
probíhá jednání směřující k podání žádosti o stavební povolení.
V roce 2010 činily příjmy obce 7 829 tis Kč, z čehož byly daňové příjmy 6 852 tis Kč a dotace
315 tis Kč. Celkové výdaje byly 10 500 tis Kč, z čehož vyplývá, že obec hospodařila se schodkem
2 671 tis. Kč. Tuto bilanci nepříznivě ovlivnila skutečnost, že obci nebyla doposud ze SFŽP
vyplacena přiznaná dotace ve výši 1 452 tis. Kč na zateplení administrativní budovy a dále nebyly
ze strany kupujícího uhrazeny splátky z prodeje bývalé administrativní budovy ve výši 312 tis. Kč.
Schodek rozpočtu byl uhrazen z přebytku minulých let. Obec v současné době není zadlužena a
finanční rezerva z přebytku minulých let činí 5 000 tis. Kč.
V roce 2011 počítá obec s přebytkovým rozpočtem. Důvodem je příprava na realizaci rozšíření
kanalizace a schodkový rozpočet roku 2010. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 7 529 tis. Kč,
z čehož daňové příjmy by měly činit 5 826 tis. Kč, výdaje by neměly přesáhnout 6 783 tis. Kč.
2. Společenský život
2.1. Kontinuita společenského života – udržování či obnova místních tradic, svátků a obyčejů,

vytváření nových tradic.
Obec Rozsochy žila, stejně tak jako většina obcí v jejím okolí, bohatým společenským životem.
K úpadku došlo v 60. a 70. letech z důvodu rozvoje sdělovacích prostředků, především televize a
změnou společenského řádu. V tomto období zaniklo mnoho tradičních zvyků a akcí, jako
například tradiční hody, sousedská posezení na návsi, akce spojená s lidovými řemesly nebo akce
spojené s náboženskými obřady, jako například slavnost Božího těla. Zanikla také místní aktivní
kulturní činnost, jako například divadelní spolek a místní kapela.
V souladu s cíly Programu obnovy venkova obce Rozsochy dochází v obci postupně k obnově
tradičního společenského života. Od roku 2000 bylo obnoveno tradiční sousedské odpoledne u
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příležitosti albrechtické pouti a na obnovu této tradice navázala i místní část Kundratice. Od roku
2005 je při příležitosti Bartolomějské pouti v Rozsochách pořádán jarmark lidových řemesel
s ukázkami ručních prací. Od roku 2008 probíhají každoročně krojované hody, které navázaly na
tradice se vším všudy, včetně „souzení berana.“ Daří se také rozvíjet ochotnické divadlo. Od roku
2007 v obci zahájil činnost amatérský divadelní spolek, který od té doby uvádí každoročně
začátkem roku v rámci několika představení jednu divadelní hru v rozsošské orlovně a navíc se již
po dva roky úspěšně prezentoval v rámci regionální akce „Bystřické léto.“ Udržovány jsou také
tradiční masopustní ostatky, které, ač jsou dle tradic pořádány v úterý, tak mají velmi slušnou
návštěvnost. Při příležitosti tradičních svátků, jako například Velikonoc nebo Vánoc jsou
pořádány výstavy s tématickým programem, které si kladou za cíl především působit na mladou
generaci. Například na nedávné velikonoční výstavě probíhal kurz pletení pomlázek.
2.2. Činnost spolková – počet občanských sdružení, druh a rozsah jejich činnosti, výsledky
pracovní skupiny pro obnovu vesnice.
V obci Rozsochy došlo po devadesátých letech k obnově tradičních spolků, které v obci působily.
Jsou to: Orel - jednota Rozsochy, Tělocvičná jednota Sokol Rozsochy, Tělovýchovná jednota
Rozsochy. Kontinuálně působí ve třech místních částech sbory dobrovolných hasičů. Jsou to :
SDH Rozsochy, SDH Albrechtice a SDH Kundratice. O přírodu se stará místní Myslivecké
sdružení Rozsochy.
Orel- jednota Rozsochy vlastní a udržuje jediný kulturní dům v obci, kde má tato organizace také
své sídlo. Pořádá kulturní akce, podílí se na veřejných akcích, jako je například dětský den, kromě
dospělých organizuje děti a mládež, se kterými se účastní turnajů ve florbale. Každoročně pořádá
turnaj v šipkách.
Tělocvičná jednota Sokol Rozsochy vlastní a provozuje jediné kryté tělocvičné zařízení v obce.
Na jeho rekonstrukci odpracovali členové této organizace tisíce bezplatných brigádnických hodin.
Součástí areálu jsou i tenisové kurty, které jsou i s krytou tělocvičnou přístupné veřejnosti. Sokol
pořádá především sportovní akce, jako je tenisový turnaj, turnaj ve stolním tenise, v zimních
měsících tato organizace pořádá ve spolupráci s SDH Rozsochy párkové závody nebo kromě
pravidelného bruslení i maškarní karneval na ledě.
Tělovýchovná jednota Rozsochy provozuje fotbalové hřiště, včetně zázemí. V rámci této
organizace se aktivně věnuje fotbalu celkem pět fotbalových mužstev. Jsou to mladší žáci, dorost,
tým „A,“ tým „B“ a tzv. staří páni. Fotbalové týmy jsou zapojeny do okresní i krajské fotbalové
soutěže. Členové této organizace se bezplatně starají o sportoviště, řídí a opravují autobus, který
slouží pro dopravu na zápasy a provádí údržbu sportoviště. Tato organizace se také aktivně podílí
na kulturním dění v obci. Každoročně pořádá již zmíněné masopustní ostatky.
Sbory dobrovolných hasičů mají kromě provozování a udržování hasičské techniky a organizování
jednotek požární ochrany nezastupitelnou funkci při pořádání kulturních a společenských akcí. Je
to například pořádání sousedských setkání na návsi, koštu slivovice, lampiónového průvodu
ukázka zásahu historickou technikou a podobné akce. Kromě této funkce se všechny sbory účastní
hasičských soutěží. SDH Rozsochy organizuje družstvo žen a družstvo dětí. Tyto týmy získaly
v minulých letech několik ocenění z hasičských soutěží.
Práce Mysliveckého sdružení Rozsochy spočívá v péči o zvěř a provozování střelnice v místní
části Kundratice .
2.3. Podpora obce – vydávání obecních novin, publikací, pohlednic, péče o kroniku, vedení
knihovny, pořádání výstav, podpora činnosti spolků, propagace idejí obnovy vesnice a jejich
výsledků.
Obec Rozsochy od roku 2006 pravidelně publikuje na své dvojstraně v regionálním měsíčníku
Novinky, pravidelně aktualizuje svoje webovské stránky, u příležitosti setkání rodáků byla vydána
publikace o sídelním vývoji obce, obec disponuje velkou kolekcí historických fotografií, kterou u
různých významných příležitostech vystavuje. Od roku 2006 má obec pořízeny své obecní
symboly. Obecnímu praporu a znaku a hasičskému praporu slavnostně požehnal 19.8.2006
arcibiskup Karel Otčenášek u příležitosti svěcení zvonu kostela sv. Bartoloměje.
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O objektivní obsah zápisů obecní kroniky se stará sedmičlenná letopisecká komise. Každý z jejích
členů má za úkol sledovat svoji oblast dění a poté je ze shromážděných informací na schůzkách
této komise sestavováno konkrétní znění zápisu. To je pak ručně zapsáno do pamětní knihy.
Činnost spolků obec podporuje finančním příspěvkem, který je závislý na intenzitě jejich činnosti.
Při podpoře spolků je důsledně dbáno na to, aby existence a prosperita spolku byla závislá
především na práci jeho členů. Tato filozofie podpory se v průběhu let osvědčila a místní spolky
vyvíjí dlouhodobě aktivní záslužnou činnost. Kromě neziskových organizací v obci aktivně
pracují i organizační složky obce jako místní knihovna, která byla v roce 2004 oceněna titulem
„Knihovna roku,“ ochotnický divadelní soubor a několik jednotek požární ochrany, pracujících v
rámci sborů dobrovolných hasičů. Činnost těchto složek je sice přímo napojena na obecní
rozpočet, ale i tak jsou uvedené složky motivovány k maximální aktivitě a alespoň částečné
samofinancování. Pod záštitou místní knihovny je například pořádáno každoroční veřejné čtení
dětem „Rozsochy čtou dětem.“ Tato akce je součástí mikroregionálního projektu „Bystřicko čte
dětem.“ V obci dlouhodobě působí Sbor pro občanské záležitosti obce Rozsochy, který se stará o
to, aby se všichni, především však starší občané, cítili v obci jako mezi svými. Členky sboru
zajišťují gratulace jubilantům, provádí osobní návštěvy starších spoluobčanů a jednou do roka
pořádají setkání seniorů v místní orlovně, kde je zajištěn pro spoluobčany v důchodovém věku
kulturní program a kromě toho mají příležitost se alespoň jedenkrát do roka všichni sejít,
zavzpomínat si a pobavit se.
Propagace obnovy tradičních hodnot na vesnici je směrována především k mladé generaci.
K úspěchům v této oblasti patří aktivní účast mladých lidí při pořádání tradičních hodů, kdy mladá
generace bere s povděkem účast v kroji a celou akci jako skutečnou hodnotu na kterou jsou hrdí a
kterou je nutné zachovat. Velmi pozitivně bylo hodnoceno taneční vystoupení mladé rozsošské
generace při loňském setkání rodáků.
3. Aktivity občanů
3.1. Dobrovolná práce občanů – bezplatná i hrazená účast občanů na realizacích programů
obnovy vesnic; vlastní aktivity občanů a spolků.
Občané obce Rozsochy se bezplatně zapojili do veškerých prací při provádění údržby sakrálních
staveb v obci. Jednalo se o vyčištění půdních prostor kostela sv. Bartoloměje, obnovení omítky,
včetně nátěru na celé stavbě této historické památky, provedení drenáží okolo obvodových stěn.
Dále se jednalo o podobné udržovací práce kapličky sv. Cyrila a Metoděje v Albrechticích a
kapličky sv. Václava v Kundraticích. Kromě těchto aktivit a již výše zmíněných aktivit
prováděných v rámci spolkové činnosti někteří občané bezplatně udržují veřejná prostranství před
svými nemovitostmi, na údržbu některých větších částí jsou uzavřeny mezi občany a obcí dohody
o provedení práce.
3.2. Začlenění dětí a mládeže do života vesnice – spolupráce školy s obcí, vlastní iniciativy
mládeže, způsob zapojení do programu obnovy vesnice.
Děti jsou aktivně zapojovány do života v obci prostřednictvím práce v místních spolcích, které jim
dokáží zajímavým a pro ně atraktivním způsobem organizovat jejich volný čas v rámci prospěšné
činnosti.
Ve spolupráci s mateřskou školou pořádá obec Rozsochy na svátek dětí pohádkové odpoledne,
kdy je na určité trase v okolí obce postaveno několik stanovišť s pohádkovými bytostmi a děti zde
plní úkoly, za které jsou potom odměněny. Mateřská škola se podílela i na organizaci výše
zmíněné akce „Rozsochy čtou dětem.“
Základní škola se aktivně podílí na kulturním programu při setkání seniorů a při vítání občánků do
života v obci, také se podílela na spoluorganizování čtení pro děti. Kromě toho pořádá v rámci
enviromentální výchovy dětí sběr starého papíru. Při plánování komplexních úprav návsi byl ve
škole dětem představen návrh projektu a děti poté graficky vyjadřovaly své představy o tom, jak
by měla náves vypadat. Obě školy navštěvují výstavy pořádané knihovnou a obcí při tradičních
svátcích.
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3.3. Péče o vesnickou pospolitost – udržování sousedských vztahů, péče o staré občany, pomoc
sociálně slabým spoluobčanům.
Snahou obce je, vytvořit co nejvíce projektů, které jsou společnou hodnotou pro co nejširší vrstvu
obyvatel obce a občany obce spojují. Výborným příkladem, potvrzujícím tuto filozofii byla
společná práce občanů na obnově omítky kostela sv. Bartoloměje, kdy v zápalu úspěšné a
prospěšné společné činnosti k sobě mnozí občané, kteří se právě „nemuseli“ opět našli cestu.
Prospěšnými akcemi působícími blahodárně na vesnickou pospolitost a pocit sounáležitosti a
zdravého patriotizmu jsou místní tradiční lidové akce.
Pokud jde o péči o staré občany, tak obec dlouhodobě spolupracuje s Oblastní charitou Žďár nad
Sázavou, která poskytuje těmto občanům své služby. Další činnost v tomto směru vyvíjí již
zmíněný Sbor pro občanské záležitosti obce Rozsochy.
Snahou je, aby občané cítili ve své obci zastání i pokud jde o složité životní situace. V současné
době lze jen z těží bojovat proti „službám“ typu „půjčka až do domu,“ v rámci kterých některé
otrlejší firmy zneužívají finanční negramotnosti některých spoluobčanů a proto je snahou obce
v této věci alespoň publikovat osvětu v již výše zmíněném periodiku. V minulosti přijala Rada
obce Rozsochy nařízení, kterým vydala Tržní řád, na základě kterého je povoleno prodávat mimo
kamenné provozovny zboží pouze na tržnici. Důvodem tohoto nařízení bylo zabránit nepoctivým
„obchodníkům“ okrádat starší občany obce.
Obec Rozsochy v minulosti finančně podpořila výstavbu domu s pečovatelskou službou na Dolní
Rožínce, kde můžou najít v případě nutnosti zastání staří občané, kteří nemají mladší příbuzné aby
o ně bylo postaráno. Do této doby však bylo toto zařízení využito jen jednou osobou, což svědčí o
dobrých mezigeneračních vztazích v obci.
3.4. Spolupráce s občany – fungování obecních komisí, výchova a příprava pokračovatelů

v samosprávě obce; průzkumy názorů občanů a mládeže, formy spolupráce.
Vzhledem k velmi dobrému fungování spolků, byla v obci kromě již zmíněné letopisecké komise
zřízena pouze komise výstavby, která však v souvislosti se změnou stavebního zákona zastává pouze
poradenskou funkci a dopravní komise, jejíž aktivity se budou rozvíjet až v souvislosti se optimalizací
místních komunikací a plánované aktualizace pasportu místních komunikací.
V uplynulých komunálních volbách uspělo několik mladých zastupitelů, kteří se postupně
zapracovávají a získávají zkušenosti a jsou zárukou zdravého pokračování v řízení obce.
Snahou obce je to, aby se občané měli možnost vyjádřit kromě jednání zastupitelstva i ke všem
koncepčním nástrojům obce, jako je program obnovy vesnice, územní plán nebo například komplexní
úprav návsi. Jako nástroj pro realizaci tohoto záměru slouží infokanál kabelové televize, úřední deska
nebo jiné veřejně přístupné plochy a vlastní jednání.
4. Podnikání
4.1. Podnikání v zemědělství – charakteristika transformace, současný stav, ekofarmy, marketing
místních zemědělských specialit, zapojení zemědělských podniků do realizace programu
obnovy vesnice (zejména v péči o krajinu).
V obci Rozsochy aktivně fungují dvě velké zemědělské akciové společnosti a dále čtyři menší
soukromé farmy. Pokud jde o hospodaření velkých společností, je problém s poměrně velkou
koncentrací dobytka. V obci je ustájeno cca 9 000 prasat v areálu společnost Agrofarm, a.s., což
má dopad na životní prostředí. Kromě toho zde hospodaří akciová společnost AGRO Rozsochy,
a.s., která provozuje kravín se 400 kusy dojnic a kromě toho zhruba 300 kusů mladého dobytka.
Kromě bodových zdrojů znečištění ovzduší docházelo také ke znečištění ovzduší vlivem špatného
zacházení s kejdou. Po mnoha jednáních z nichž byly dvě veřejné a zúčastnilo se jich kolem
stovky místních obyvatel, došlo k dohodě ohledně aplikace biologických přípravků přímo do
kejdy a ohledně její aplikace. Vzhledem k neustálému vývoji legislativy je úkolem obecního úřadu
nad situací ohledně chovu dobytka a aplikace kejdy neustále bdít a sledovat každou zamýšlenou
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změnu integrovaného povolení. Dalším problémem je intenzivní doprava. Na omezení dopravy
težkých strojů přes náves místní části Kundratice spolupracuje obec se společností AGRO ve
smyslu zřízení obchvatu. V současné době probíhají jednoduché pozemkové úpravy ve snaze
získat pozemky pro budoucí komunikaci. Obec si uvědomuje krajinotvornou funkci zemědělských
firem, pokud jde o udržování pastvin, na druhé straně se snaží dojednávat regulaci při pěstování
některých plodin z důvodu protipovodňových protierozních opatření.
Pokud jde o využití potenciálu malých zemědělských farem ve smyslu diverzifikace jejich činnosti
ve smyslu produkce místních specialit a dalších služeb, bude to jistě otázkou času, až dojde
k jejich ekonomické stabilizaci a dobudování základního zařízení a vybavení.
4.1.1.Informace o zachování a propagaci místní zemědělské produkce, realizace zajímavých
místních produktů vyplývajících ze zemědělské činnosti, jejich kvalita a originalita
způsobu zpracování, využití původního zpracování zemědělských produktů.
Místní zemědělské podniky bohužel doposud neobjevily zajímavý produkt spojený se
zemědělskou výrobou, vyjma standardních produktů jako je mléko, maso, brambory nebo obilí.
Věřím, že je diverzifikace zemědělské činnosti ve smyslu výše vzniku výše uvedených produktů
je otázkou času. Obec by k tomuto vývoji mohla přispět vhodnou osvětou nasměrovanou
k drobným zemědělcům.
4.1.2. Informace o podílu zemědělských subjektů na zachování původních druhů ovocných
a okrasných stromů na veřejných prostranstvích.
Zemědělské subjekty k zachování původních druhů ovocných a okrasných stromů na veřejných
prostranstvích významným způsobem nepřispívají, tuto funkci zastávají dobrovolníci z řad
občanů. V minulém roce bylo vysázeno podél místní komunikace Hajská ve spolupráci s obcí
několik původních vysokokmenů jeřábu obecného. Díky dobrovolníkům vznikla kaštanová alej
kolem části místní komunikace směrem z Kundratic do Rovného.
4.1.3. Zapojení zemědělských subjektů do přípravy a realizace dalších návrhů obnovy krajiny.
Jak už bylo výše uvedeno, řeší obec ve spolupráci se zemědělskou akciovou společností AGRO
obchvat místní části Kundratice. V loňském roce bylo v rámci spolupráce spočívající v konzultaci
umožněno umístit na pozemek účelové komunikace „Stará hraničná“ ve spolupráci s městem
Bystřice nad Pernštejnem paralelně s touto komunikací také komunikaci pro bezmotorovou
dopravu, která je hojně využívána pro rekreační účely.
4.2. Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem – příprava a realizace
společných projektů na zemědělských, lesních nebo obecních pozemcích, společné koncepční
dokumenty, společná územní rozvojová strategie pro území obce nebo skupiny obcí.
Jak už bylo uvedeno, spolupracuje obec na společném projektu dopravy se společností AGRO,
kromě toho se zemědělci vyjadřují ke koncepčním nástrojům obce.
4.2.1.Popis spolupráce obce a zemědělských subjektů včetně dobrovolných (př. myslivci,
rybáři, včelaři atp.).
Obec realizuje propagaci včelařských a pěstitelských produktů na infokanále kabelové televize.
Mysliveckému sdružení obec vychází vstříc pronájmem pozemku v areálu sportovní střelnice a
pronájmem rybníku, kde myslivecké sdružení provozuje chov divokých kachen
4.2.2.Informace o výsledcích péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu.
Pozemky ve všech pěti katastrálních územích obce Rozsochy jsou z velké většiny zemědělskou
půdou a jsou obdělávány, takže o krajinu je postaráno ze strany zemědělských podniků. Pokud
jde o veřejná prostranství, tak jsou buď v péči občanů nebo je obec ošetřuje prostřednictvím
vlastních pracovníků. Na základě veřejné diskuse byla zpracovaná projektová dokumentace na
komplexní úpravy návsi. Z tohoto podkladu byly prozatím realizovány dvě části.
4.2.3.Spolupráce s obcí při hledání námětů na využití netradičních zdrojů a úspory energie.
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Obec Rozsochy se v minulosti zabývala záměrem vybudování bioplynové stanice ve spolupráci
s velkovýkrmnou prasat společnosti Agrofarm, a.s. V rámci získávání zkušeností pro tento záměr
navštívili zástupci obce společně se zástupci města Bystřice nad Pernštejnem několik
bioplynových stanic v Rakousku. Společně se společností Agrofarm, a.s. podnikli zástupci obce
Rozsochy návštěvu bioplynové stanice provozované farmou pro chov prasat ve Velkých
Albrechticích. Bohužel se ukázalo, že v Rozsochách ani okolí není k dispozici dostatečná a
stabilní materiálová základna pro provoz bioplynové stanice o výkonu alespoň 350 kW a
z důvodu vysoké pravděpodobnosti rizik s velkým dopadem na zamýšlený projekt bylo od stavby
bioplynové stanice odstoupeno.
Jako projekt směřovaný k úspoře energie bylo úspěšně realizováno zateplení stávající
administrativní budovy, která je současně budovou mateřské školy.
4.3. Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel – podnikatelské aktivity občanů, vytváření nových

pracovních míst, nezemědělské aktivity zemědělských podniků, zapojení podnikatelů
do realizace programu obnovy vesnice.
Jako typický příklad nezemědělského podnikání v naší obci je kovoobrábění, truhlářství a
instalatérství. Jedná se o obory s rozumnými odbytovými možnostmi pro jejichž zřízení jsou
dosažitelné prostředky. Kromě výše uvedených aktivit v obci podnikatelé provozují také zednictví,
autoopravárenství a finanční poradenství.
Zapojení podnikatelů do realizace programu obnovy venkova je uspokojivé. Podnikatelé si
uvědomují, že svou aktivitou zlepšují své vlastní životní prostředí. Kromě sponzorských darů ve
prospěch různých kulturních a společenských akcí se zapojují do práce ve spolcích a jsou ochotni
pomoci také při řešení problémů, například s výkupem pozemků pro rodinnou zástavbu.
4.3.1.Zapojení zemědělských podniků na rozvoji venkovské turistiky (vytváření služeb,
ubytování v soukromí, poskytování pohostinství, nabídky možností využití volného
času, turistiky, cykloturistiky, sportu a oddychu).
Do aktivit směřujících k rozvoji turistiky se zapojují především vlastníci restaurací a místní
spolky. Čas pro zemědělské podniky teprve nastane.
4.3.2. Informace o uskutečněném projektu, který zahrnuje využití nebo rekultivaci
nepotřebných zemědělských areálů (brownfields).
V současné době má obec záměr přeměny stávajícího starého nevyužívaného zemědělského areálu
v místní části Albrechtice na pozemky pro rodinnou zástavbu. Starosta obce dostal za úkol jednat
s majiteli pozemků a v případě dosažení smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude obec jednat
s vlastníkem staveb – společností Agro o odkoupení staveb a následně bude pozemek
zrekultivován a zasíťován.
4.4. Venkovská turistika – vytváření služeb, ubytování v soukromí, poskytování pohostinství,
nabídky možností využití volného času, turistiky, cykloturistiky, sportu a oddychu.
Obec Rozsochy v letošním roce dokončí v nevyužitých půdních prostorách požární zbrojnice
stavbu prostor pro příležitostné ubytování, které bude možné případným návštěvníkům obce
nabídnout. V minulosti byla přes Rozsochy označena tzv. Santiniho cyklotrasa, směřující po
místní komunikaci do ORP Bystřice nad Pernštejnem, kde lze navázat na některou z dalších
cyklotras. Občerstvení pro návštěvníky skýtají místní pohostinství a případné sportovní vyžití je
k dispozici v některém zařízení místních spolků. Díky propagaci kulturních a společenských akcí
k nám návštěvníci přijíždějí i plánovaně v době jejich konání.
4.5. Přímé podnikání obce – vlastní hospodářská činnost.
Obec Rozsochy obhospodařuje celkem 38 ha obecního lesa, kromě toho je díky zaměstnávání
dvou pracovníků se širokou odborností schopna si zabezpečit vlastními silami většinu údržby i
drobnější stavby.
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
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5.1. Péče o historickou zástavbu – zachování původního půdorysu a panoramatu vesnice, péče

o památkové chráněné objekty, stavby lidového stavitelství a vytvářející místní ráz, detaily
a tvarosloví staveb, rukodělné výrobky a charakteristické prostředí, stavební obnova a údržba
venkovských staveb.
Péče o stávající ráz venkovské zástavby je zakotvena v územním plánu obce. Památkové objekty
v obci: kostel sv. Bartoloměje, kaplička sv. Cyrila a Metoděje, kaplička sv. Václava a tři barokní
sochy u kostela sv. Bartoloměje jsou díky bezplatné brigádnické činnosti místních obyvatel,
podpoře kraje Vysočina a místních dárců ve velmi dobrém stavu a je třeba v jejich udržování
pokračovat.
Záměrem obce je vykoupit staré stavení č.p. 25 a provést jeho obnovu ve stávajícím slohu, aby
byl styl dřívější výstavby zachován i pro budoucí generace.
5.2. Soulad v zástavbě – obnova původního rázu staveb, odstraňování stavebních nešvarů, cizích

a městských prvků, vytváření stejnorodého prostředí vesnice.
Obec Rozsochy jednala s vlastníkem prodejny na návsi, Spotřebním družstvem Jednota o
možnosti umístění sedlové střechy na stávající stavbu prodejny. Prozatím se tato aktivita nestkala
s pochopením vlastníka a došlo pouze k obnově a natření omítek.
5.3. Nová zástavba – dodržení měřítka, stylu, tvaru a materiálů typických pro obec, posilování

souladu se stávající zástavbou.
Snahou obce je v rámci územního řízení regulovat novou zástavbu do stylu původní vesnické
zástavby.
5.4. Organizační opatření – zabezpečení celkové harmonie prostředí obce, fungování stavební
komise, poradců stavebníků, regulace stavebního řádu vesnice, pořízení návrhů stavebních
řešení a motivačních skic.
Obec Rozsochy nemá regulaci výstavby zakotvenu ve stavebním řádu vesnice.
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií
6.1. Stav občanské vybavenosti – údržba, modernizace a dostavba stávajících objektů, záměry

a realizace nových objektů.
Obec Rozsochy disponuje dvoupodlažní administrativní budovou, ve které je současně umístěna
mateřská škola, dále dvoupodlažní budovou základní školy, třemi objekty které jsou využity jako
hasičské zbrojnice a současně také klubovny, v Rozsochách je v této budově také provozovna
pošty a prostory pro přechodné ubytování. Dalšími objekty občanské vybavenosti, jako je obchod,
pohostinství, tělocvična nebo kulturní dům, disponují třetí subjekty. V současnosti je díky
dlouholetému úsilí občanská vybavenost na dobré úrovni.
6.2. Inženýrské sítě – údržba stávajících sítí, záměry, opatření a realizace dostavby sítí,
zkvalitňování dopravní vybavenosti, způsob likvidace splaškových vod.
Záměrem obce je rozšířit napojení místních částí na stávající kanalizaci a připojit je tak na
stávající čističku odpadních vod. K realizaci tohoto záměru obec v současnosti podniká nezbytné
kroky.
V současnosti je obce vybavena STL plynovodem, vodovodem, el. rozvody, kanalizací, čističkou
odpadních vod, kabelovými televizními rozvody a místním rozhlasem. Tyto sítě je třeba rozšiřovat
do nově zastavovaných lokalit.
6.3. Odpadové hospodářství – koncepce a provoz odstraňování odpadů, organizační opatření,

ekologická výchova.
Obec Rozsochy má zaveden funkční systém pro odstraňování a likvidaci odpadů, v rámci něhož
jsou odseparovávány složky: bílé sklo, barevné sklo, plasty, železo, papír, nebezpečný odpad,
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elektroodpad. V letošním roce je záměrem obce zřídit komunitní kompostárnu, jako zařízení pro
předcházení vzniku odpadu.
6.4. Úspory energií – kroky vedoucí k úsporám, zavádění netradičních zdrojů energie.

V rámci úspor energíí proběhlo v roce 2010 zateplení administrativní budovy, která je současně
budovou mateřské školy.
7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
7.1

Koncepční přístup, dlouhodobé plánování – existence koncepčních dokumentů rozvoje
zeleně, např. v rámci Územního plánu nebo Programu rozvoje obce, postupná realizace
rozsáhlejšího projektu, systematický postup ve výsadbě a obnově vegetačních prvků v obci.
Spolupráce se specialisty a příprava projektové dokumentace v oblasti zeleně.

Koncepce výsadby zeleně je dána územním plánem obce a projektem komplexních úprav návsi.
7.2

Nové úpravy veřejných prostranství – realizované výsadby zeleně v obci i v okolí, obnova
stávajících i výsadba nových – zeleň veřejných prostranství (návsi, ulice), vyhrazená zeleň
(sportoviště, hřbitovy, školky apod.) aleje, historická zeleň atd. Sledována kvalita
provedených prací, výběr vhodného sortimentu rostlin, kompozice, funkčnost, celkový ráz
nových výsadeb v souladu s daným venkovským prostředím.

Nová výsadba zeleně probíhá na základě dobrovolné práce občanů nebo zaměstnanci obce.
Koncepce je dána územním plánem a projektem komplexních úprav návsi.
7.3

Udržování přírodních a přírodě blízkých prvků – vodních toků, břehových porostů, rybníků
a nádrží, přírodních útvarů, naučných stezek, apod.

Obec Rozsochy má zpracovanou studii, kde je počítáno v rámci protipovodňových opatření
s realizací revitalizace části místního vodního toku.
7.4

Péče o veřejná prostranství a o zeleň – udržování, čistota a pořádek na veřejných
prostranstvích v obci a navazujících soukromých pozemcích, udržování hřbitovů, drobných
sakrálních objektů, památníků, výtvarných děl, drobné architektury.
Péče o prvky zeleně - trávníky v obci i v nejbližším okolí (humna), květinová výzdoba
veřejných prostranství i soukromých domů a pozemků, péče o dřeviny včetně arboristických
zásahů (kvalita a vhodnost zásahů).

Péče o veřejná prostranství jsou dlouhodobě dána vlastní odpovědností občanů nebo výkonem
práce na základě dohody o provedení práce s občany. Větší plochy jsou ošetřovány
pracovníky obce.
7.5 Ekologická výchova a vzdělávání – zájem obce o vytvoření a kultivaci vztahu

a odpovědného přístupu občanů, zejména dětí, k místu a ke krajině na principech udržitelného
rozvoje; zapojení dětí do ekologických aktivit případně péče o zeleň a celkový obraz obce od
nejmenších dětí v MŠ až po mládež; zapojení občanů do rozhodovacího, plánovacího a
realizačního procesu ve vztahu k obci a ke krajině.
Důležitým aspektem v ekologické výchově mladé generace je její důsledné vedení ke třídění
odpadů. Základní škola každoročně pořádá sběr starého papíru a výtěžek akce používá jako
příspěvek na školní výlet.
8. Péče o krajinu
8.1. Zemědělské a lesní pozemky – systematický postup při využívání pozemků, projekty
komplexních pozemkových úprav, šetrné obhospodařování, příprava či realizace protierozních
úprav, členění honů, obnova luk, výsadba lesů. Obnova zaniklých cest v zemědělské krajině
včetně stromořadí.
Na území naší obce v posledních letech vzniklo díky dotační politice státu několik nových hektarů
lesa.
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8.2. Péče o prvky ekologické stability v krajině, zejména ty vymezené v rámci Územního systému
ekologické stability – stav projekční přípravy (generely a plány ÚSES, návrhy obnovy
krajiny,) a skutečná realizace (výsadba nových biokoridorů, interakčních prvků, břehových
porostů, alejí, doprovodů cest).
V rámci územního plánu obce je dána síť biokoridorů a množství biocenter, která jsou pro další
využití nedotknutelná.
8.3. Ostatní opatření péče o kulturní krajinu – výsadba stromořadí, péče o vodní toky, rybníky

a mokřady, opatření vodohospodářská a protipovodňová.
V současné době probíhají aktivity směřující k vysazování nových alejí, záměrem obce je
revitalizace částí místního toku.
8.4. Obnova prvků kulturní paměti krajiny – např. obnova křížových cest, božích muk, křížků,
historických alejí, obnova krajinné matrice.
Obec má zpracovanou práci s názvem „Kříže okolo Rozsoch, kde jsou zmapovány a popsány
všechny kříže a jeden křížový kámen v okolí. Každý z popsaných objektů má svého vlastníka,
někteří se o tyto objekty starají vzorně, jiní hůře. Je otázkou jednání s vlastníky o získání práva
k provádění údržby těchto objektů.
9. Připravované záměry
9.1. Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných záměrů – zaměření,
předpokládaný harmonogram realizace a finanční plán (předpokládané náklady na realizaci
akce, jejich předpokládané finanční zajištění).
-

rozšíření kanalizace v obci:
o

-

komunitní kompostování
o

-

30 000 tis. Kč, realizace 2012 až 2013
1200 tis. Kč, realizace 2012

protipovodňová opatření
o

4 000 tis. Kč, realizace 2012 až 2013

10. Informační technologie v obci
10.1. Stručná charakteristika informační technologie – stávající stav, vybavení, využití, inovace

atp. (např. www stránky, informační kiosky, místní rozhlas, TV stanice, internetové vysílání,
web kamera).
-

Vnitřní síť v rámci kanceláře OÚ, vysokorychlostní připojení k internetu

-

Plnohodnotné pracoviště CZECH Point

-

Při veřejných i neveřejných zasedáních využití dataprojetkoru

-

Provoz http://www.rozsochy.cz

-

Veřejný internet zdarma v místní knihovně a na chodbě OÚ

-

Místní infokanál v rámci kabelové televize

-

Bezdrátový rozhlas i do místních částí.

FOTOGRAFIE K JEDNOTLIVÝM
V ADRESÁŘÍCH DLE TÉMAT.

BODŮM

JSOU
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V Rozsochách dne 28.4.2011
………………………
Augustin Holý
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