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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, přinášíme Vám druhé číslo Rozsečského zpravodaje roku
2008. Toto číslo obsahuje následující rubriky: Obecní úřad v Rozseči informuje,
Kulturní a sportovní činnost v Rozseči a Společenská kronika.
Zařazujeme novou rubriku Cesty víry, kterou v tomto čísle věnujeme patronu
naší obce sv. Antonínovi Paduánskému. V rubrice Lidové zvyky a obyčeje se
zaměříme na období letního slunovratu. Ekologické okénko se týká situace
v centrální části obce. Kapitoly z regionální historie zaměřené na volby
do obecního zastupitelstva uveřejníme potom aktuálně v podzimním čísle
Rozsečského zpravodaje.
Za redakční radu přejeme všem obyvatelům Rozseče nad Kunštátem v průběhu
následujících letních měsíců příjemnou dovolenou, pěkné prázdniny a hodně
zajímavých podnětů pro další číslo Rozsečského zpravodaje.
Věra a Josef Prosovi.

Obecní úřad Rozseč nad Kunštátem informuje
Zasedání obecního zastupitelstva
Termín 17. 3.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2008 jako vyrovnaný (celkové
příjmy a výdaje 4 490 000,- Kč). Schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2008
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu 300,- Kč na osobu (splatnost
do 30. 6. 2008). Zastupitelstvo projednalo a schválilo zprávu o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2007 (nebyly shledány chyby a nedostatky). Zastupitelé
také podpořili požadavek ZŠ Rozseč nad Kunštátem na nákup nového počítače
(předpokládaná cena 15 000,- Kč).
Termín 19. 5.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým výhledem na období 2009-2010
a s plánem na rekonstrukci vodovodního řádu (V. etapa). Starosta informoval
o plánu rozšíření silnice I/19 v centru obce po demolici domu č.64 v říjnu 2007.
Starosta seznámil členy zastupitelstva s přidělením dotací na opravu místních
komunikací v obci v celkové výši 155 000,- Kč. Zastupitelstvo také projednalo
žádosti o odkoupení pozemků a schválilo jednotnou cenu za pronájem hřiště
a výletiště (500,- Kč). Členové zastupitelstva diskutovali o možnosti oplocení
skládky na železný odpad.
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Termín 23. 6.
Účetní obce paní Libuše Kotoučková seznámila zastupitelstvo se závěrečným
účtem za rok 2007. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Rozseč za rok
2007 bez výhrad. Zastupitelstvo dále schválilo hospodářský výsledek MŠ a ZŠ
Rozseč nad Kunštátem. Zastupitelstvo projednalo žádosti o odkoupení pozemků
a záměr odkoupení pozemku na různých místech v katastrálním území obce
Rozseč nad Kunštátem. Zastupitelstvo projednalo zahradní úpravu u požární
nádrže a schválilo výsadbu zeleně na výletišti. Zastupitelstvo bylo seznámeno
s rozpočtovým opatřením č. 2 ve výši 25 000,- Kč. Poplatky za pronájem hřiště
výletiště budou vybírány na OÚ Rozseč.
Změna ve složení obecního zastupitelstva
Mgr. Věra Prosová v souvislosti ze změnou trvalého bydliště rezignovala
k 31. 3. 2008 na funkci člena obecního zastupitelstva.
Na její místo byla podle pořadí na kandidátce kooptována Věra Šuterová.

Ekologické okénko
Od podzimu minulého roku hyzdí centrální část obce nepořádek po demolici
domu č. 64 v blízkosti silnice I/19. V zimním období řešení znemožňovaly
klimatické podmínky. Starosta vede intenzivní (zatím málo neúspěšná) jednání
o narovnání silnice I/19 s Krajským ředitelstvím správy silnic a dálnic, pod které
daný úsek spadá. Doufejme, že se během letních a podzimních měsíců podaří
provést nezbytné terénní úpravy tohoto nevábného prostoru takovým způsobem,
jako se zadařilo šikovným řemeslníkům z Rozseče opravit chodník na druhé
straně silnice. Po takové krásné cestě je naopak radost chodit.

Kulturní a sportovní činnost v Rozseči nad Kunštátem
Rozseč nad Kunštátem v Českém rozhlase
29. dubna 2008 vystoupil v Českém rozhlase studio Brno starosta naší obce
Miroslav Šikula. Jednalo se o pořad věnovaný venkovu Morava je krásná zem.
V rozhovoru s moderátorkou starosta připomněl bohatou činnost hasičského
sboru, různé akce školy a upozornil na krásnou přírodu v okolí obce a její
využití pro cestovní ruch. Škoda jen, že nedostal větší časový prostor, aby mohl
více informovat o dění v obci. Např. o kvalitních webových stánkách, zřízení
teen klubu pro mládež, vydávání zpravodaje nebo organizaci unikátní akce
Traktoriáda. Tak snad někdy příště. Třeba pro nějaký pořad v České televizi.
Naše obec by se tam rozhodně neztratila.
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Motokrosové závody
V neděli 3. května se v okolí Rozseče konaly motokrosové závody v kubatuře
do 50 cm3. K vidění byly velmi zajímavé stroje. Pro přihlížející diváky bylo
zajištěno občerstvení. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií a jely se vždy dvě
rozjížďky v každé kategorii. Přinášíme zkrácenou výsledkovou listinu:
1. kategorie (motocykly vyráběné doma)
1. místo: Šutera David (Rozseč)
2. místo: Štarha Filip (Hodonín)
3. místo: Petrželka František (Rozseč)
2. kategorie (tovární cross)
1. místo: Konečný Karel (Olešnice)
2. místo: Kříž Petr
3. místo: Machát Zdeněk (Rozseč)
3. kategorie (fichtl)
1. místo: Kosina Martin (Rozseč)
2. místo: Šutera Pavel (Rozseč)
3. místo: Blažek Karel (Černovice)

Divadelní představení ( ZŠ Rozseč )
Ve středu 7. května od 16.30 hodin se v kulturním domě konalo divadelní
představení ZŠ Rozseč Škola hrou neboli 5P pořad plný pohádek, písniček,
počítání, překvapení a přání. Jednalo se o pásmo krátkých pohádek s písničkami.
Témata scének byla velmi atraktivní (cirkus, pizza, o drakovi, peklo). Pozornost
upoutaly zvláště pohádky a písničky v angličtině. Zaplněný sál tleskal dětem,
velké uznání patří také učitelkám ZŠ, které s dětmi velmi pěkné divadelní
představení nacvičily.

Dálkový pochod Brno - Rozseč
V sobotu 10. května se konal již třicátý jubilejní ročník dálkového pochodu
Brno - Rozseč (memoriál Luboše Sedláka). Trasa vedla z Brna-Řečkovic
(restaurace na Špici) přes Kuřim, Čebín, Drásov, Kunčinu Ves, Bedřichov,
Kunice, Hluboké do Rozseče. K pochodu se přihlásilo více než 30 účastníků.
Konečného cíle pohostinství Vysočina v Rozseči jich dosáhlo 10 (4 z Rozseče:
Tereza Kosinová, Veronika Fučíková, Zuzana Bočková a Petr Pavlů).

Návštěva ZOO v Jihlavě
V sobotu 17. května byl pro rozsečské děti uspořádán zájezd do ZOO v Jihlavě.
Celkem byly vypraveny 2 autobusy. Děti v doprovodu svých rodičů navštívily
pavilony ZOO, hřiště s tobogánem a odpočinkovou zónu.
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Oslava Svátku matek ( MŠ Rozseč )
V úterý 13. května od 15.00 hodin si nejmenší děti z Rozseče připravily pro své
maminky pásmo písniček, básniček a scének (pohádka O Adámkovi). Obětavé
a pečlivé vedení učitelek mateřské školy přineslo své ovoce, když děti přednesly
svá vystoupení a předaly maminkám malé dárečky. Pro všechny účastníky bylo
připraveno sladké občerstvení.

Dětský den
V sobotu 31. května odpoledne se v areálu fotbalového hřiště konal Dětský den.
Děti si s sebou přinesly kola, tříkolky a odrážečky. Soutěžilo se v zajímavých
disciplínách jako lukostřelba, jízda zručnosti na kole, střelba ze vzduchovky,
hod na cíl. Velmi oblíbenou atrakcí se stal skákací hrad. Na závěr celé akce bylo
uspořádáno posezení.

Hasičská soutěž
Sbor dobrovolných hasičů v Rozseči uspořádal v neděli 8. června od 14 hodin
již 7. ročník soutěže mužů nad 35 let O putovní pohár starosty obce Rozseč.
Soutěžního klání se účastnilo celkem 8 hasičských družstev mužů (včetně týmu
z Rozseče) a mimo soutěž cvičilo družstvo žen z Petrova. Soutěž se skládala
ze 2 disciplín (požární útok klasickým způsobem, pivní štafeta). Nejslabší čas
za útoku do kopce byl 68 sekund, což je vzhledem k věku účastníků soutěže
velmi dobrý výkon.
Přinášíme celkové pořadí soutěže (ze součtu obou disciplín):
1. místo: Crhov
2. místo: Letovice
3. místo: Petrov
4. místo: Kunštát
5. místo: Rozseč
6. místo: Křtěnov
7. místo: Sulíkov
8. místo: Rozsička

Rozsečská pouť
Poutní slavnosti v Rozseči nad Kunštátem se konají u příležitosti svátku patrona
rozsečského kostelíka sv. Antonína vždy v polovině června (o sv. Antonínovi
Paduánském bude pojednáno v samostatné rubrice Cesty víry).
V pátek 13. června večer se konala předpouťová zábava. Kolem 250 účastníků
se velmi dobře bavilo v doprovodu hudby Anna rock.
V neděli 15. června se od 9.30 hodin konala v rozsečském kostelíku tradičně
hojně navštívená poutní mše svatá. V centrální části obce byly potom pro místní
obyvatele i poutníky připraveny různé zábavné atrakce a také prodejní stánky
s rozmanitým zbožím. V odpoledních hodinách se na místním výletišti konala
pouťová zábava. K tanci a poslechu hrála skupina Tuláci. Se svým programem
vystoupil známý vypravěč a imitátor Libor Pantůček.
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Cesty víry
Sv. Antonín Paduánský
Sv. Antonín Paduánský se původně jmenoval Fernando Martini a narodil se
v roce 1195 v bohaté šlechtické rodině v Lisabonu. Dostalo se mu důkladného
vědeckého a teologického vzdělání a v roce 1212 vstoupil k augustiniánským
kanovníkům v portugalské Coimbře, kde přijal kněžské svěcení. Po převezení
ostatků pěti františkánských mučedníků zavražděných mohamedány do Coimbry
byl tolik osloven Boží prozřetelností, že se rozhodl vstoupit do františkánského
řeholního řádu.
Přijal jméno Antonín. Později odjel do Maroka jako posel víry. Tam pak těžce
onemocněl. Na zpáteční cestě do Portugalska jej stihla mořská bouře, která vrhla
loď až k italským břehům. Antonín odjel do Assisi a působil jako velmi horlivý
kazatel v severní Itálii a jižní Francii. Poslední roky života trávil v Padově.
V roce 1231 se uchýlil na venkovský statek a v koruně stromu si nechal postavit
vzdušné sídlo. Když začal tušit, že se pomalu blíží smrt, odešel ve věku 35 let
k řeholnicím do Arcella u Padovy, kde 13. června 1231 skonal.
Papež Řehoř XII. Antonína Paduánského 30. května 1232 svatořečil (v dějinách
se jedná o nejkratší proces svatořečení - 11 měsíců po světcově smrti). V roce
1263 byly ostatky sv. Antonína slavnostně přeneseny do baziliky v Padově,
která nese jeho jméno. 16. ledna 1946 přijal papež Pius XII. sv. Antonína mezi
církevní učitele.
Kult sv. Antonína se šířil především v Padově a v rámci františkánského řádu.
Od 16. století pak v celé církvi. Světec bývá znázorňován jako františkánský
mnich s knihou. K dalším atributům sv. Antonína patří ryby, hostie a skříňka
s poklady.

Lidové zvyky a obyčeje
Letní slunovrat ( 21. červen )
V předkřesťanských dobách byl slunovrat svátkem nastávajícího léta. Lidé tehdy
věřili, že Slunce obracející se na své daleké pouti zpět oblohou ztrácí na malou
chvíli moc nad magickými silami Země. Ty se pak dostávají na zemský povrch.
Mohou pak silně ovlivnit kouzelnou moc rostlin či otevírat poklady.
Komu se podařilo najít kvetoucí kapradí, mohl se stát neviditelným, rozuměl
řeči zvířat a stromů, mohl věštit budoucnost, nacházet ukryté poklady a vůbec
měl už navždy štěstí. Nebylo to však snadné. Kdo se vydal hledat takový květ,
musel zachovávat tajné magické rady. Nesměl se nikdy leknout různých démonů
a strašidel, zemětřesení, hromů a blesků. Pod vlivem křesťanství se z démonů
stali čerti a ďáblové, ale jinak zůstala víra v hledání pokladů v období letního
slunovratu zachována.
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Pozvánka
Pořadatelé srdečně zvou na v pořadí již 4. ročník Traktoriády, který se bude
konat v soboru 5. července od 13.00 hodin na fotbalovém hřišti v Rozseči.
Rozsečtí, nenechte se zahanbit přespolními, udělejte doma malou inventuru
a přijďte předvést svoje stroje.

Společenská kronika
Blahopřejeme novomanželům, kteří uzavřeli manželství:
12. 4. 2008 Vladimíra Pešková, Lomnička
Lubomír Dvořák, Rozseč nad Kunštátem
7. 6. 2008

Lucie Metelová, Rozseč nad Kunštátem
Jakub Čech, Boskovice

Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
4. 5. 2008 Augustin Sadílek
11. 5. 2008 Leona Fučíková

V neděli 22. 6. uspořádal Sbor pro občanské záležitosti v Rozseči
Vítání občánků:
Leona Fučíková, Matouš Kolařík, Augustin Sadílek, Natálie Slavíčková
S pásmem básniček, říkanek a písniček vystoupily v programu děti z MŠ a ZŠ
Rozseč nad Kunštátem.

Blahopřejeme jubilantům, kteří oslavili narozeniny:
16. 4. Petrželková Božena (č.7)
23. 4. Mareček Jaroslav (č. 108)
11. 5. Juračková Marie (č. 139)
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