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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v
roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie se
ocitáme na přelomu let 1933 a 1934 a vidíme, že i tehdy žila obec bohatým
kulturním životem, stejně jako je tomu i dnes, což je patrno v přehledech z
rubriky Kulturní a sportovní činnost během celého letošního roku. V oddíle
Lidové zvyky a obyčeje se zaměříme na vítání dítěte na svět po jeho narození.
Jako každoročně v závěrečném čísle také zařazujeme Slovo starosty obce.
Za redakční radu Vám přejeme požehnané svátky vánoční a do nového roku
pevné zdraví, hodně radosti, štěstí a životní pohody.
Věra a Josef Prosovi

Obecní úřad Rozseč nad Kunštátem informuje
Zasedání obecního zastupitelstva
Termín: 29. září
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 7 ve výši příjmů (86.600,Kč) a výdajů (86.600,- Kč). Starosta seznámil zastupitele s výsledkem
výběrového řízení na opravu chodníku. Jako nejvýhodnější podle ceny byla
vybrána nabídka firmy KORA-VODOSTAVING s.r.o. Zastupitelstvo schválilo
rozšíření geoportálu o ortofoto z roku 1953. Starosta seznámil zastupitele s
možností zabezpečení MŠ a ZŠ a s nabídkou kamerového systému.
Zastupitelstvo schválilo doplnění obrubníků v části obce Písečná nákladem
45.000 Kč,- a také stavební rozpočet na výměnu a přeložení obrubníků při
opravě komunikace. Starosta seznámil zastupitele s možnostmi úpravy
křižovatky u domu č. 134. Před opravou chodníku od č. 110 po vjezd do areálu
VSP Group a.s. budou odstraněny dřeviny, které zasahují do tělesa chodníku.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na Svatohubertskou mši ve výši 6.000,- Kč.
Termín: 29. října
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 8 ve výši příjmů (893.500,Kč), výdajů (990.400,- Kč) a financování (96.900,- Kč). Schválilo rozšíření
komunikace od č. 189 do č. 134 nákladem 27.225,- Kč včetně DPH a také
nabídku projektové dokumentace na stavbu výtlačného potrubí v částce 98.000,Kč. Zastupitelstvo dále projednalo nabídku projektové dokumentace na
výstavbu hřiště. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu č. 15237774 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025590/001. Tradiční
rozsvícení vánočního stromu se bude konat 4. 12. 2015. Zastupitelstvo schválilo
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kupní smlouvu č. 8/2015 o koupi podílů na pozemcích p.č. 566/1, 565/1, 565/2,
566/3 v k.ú. Rozseč nad Kunštátem za celkovou kupní cenu 5.500,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu č. 9/2015 o koupi podílů na pozemcích
p.č. 566/1, 565/1, 565/2 a 566/3 v k.ú. Rozseč nad Kunštátem za celkovou cenu
5.500,- Kč. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 3.000,- Kč na vstupné na
divadelní představení Hurvínkova cesta do Tramtárie. Zastupitelstvo schválilo
zvýšení ceny vodného o 5,04%, tj. vodné 33,40 Kč za metr kubický bez DPH
(od 1. 1. 2016). Zastupitelstvo jmenovalo zástupce zřizovatele Františka Dostála
do školské rady ZŠ Rozseč nad Kunštátem. Zastupitelstvo dále schválilo
příspěvek ve výši 4.000,- Kč pro Domov pro seniory Boskovice a nákup stolu
pro stolní tenis. Zastupitelstvo žádá vlastníky o odstranění nebo ořez dřevin,
které zasahují do obecních pozemků.
Termín: 19. listopadu
Zastupitelstvo schválilo navýšení stavebního rozpočtu na opravu chodníku (od č.
109 po VSP Group) o částku Kč 73.983,34 bez DPH, schválilo opravu havárie
kanalizace pod výše uvedeným chodníkem ve výši Kč 64.432,23 bez DPH.
Důvodem navýšení je nutnost výměny zahradních obrubníků z důvodu špatného
stavu.

Kulturní a sportovní činnost v Rozseči nad Kunštátem
Galavečer M.K. Louka
V sobotu 24. 10. se v prostorách kulturního domu v Louce uskutečnil galavečer
na ukončení sezóny fotbalového klubu M.K. Louka, jehož barvy hájí také bývalí
rozsečtí fotbalisté. Ti se po zániku místního fotbalového oddílu rozhodně
nevytratili a našli si místo v jiných fotbalových klubech v okolí, kde úspěšně
reprezentují svoji obec.
Svatohubertská mše
V sobotu 31. 10. se konala v místním kostelíku pod patronací Mysliveckého
sdružení Rozseč a obce Rozseč již tradiční Svatohubertská mše. Poté proběhlo v
kulturním domě posezení spojené s ochutnávkou guláše a poslechem hudby.
Stolní tenis
Od 2. listopadu byla zahájena v kulturním domě další sportovní aktivita pro
všechny generace – a to stolní tenis (od 18.00 do 19.00 hodin pro mládež a od
19.00 do 21.00 hodin pro dospělé), hraje se každou středu.
Plavání (7.11)
V sobotu 7. listopadu se od 10.00 do 11.00 hodin uskutečnilo tradiční podzimní
plavání v areálu městských lázní Boskovice pro všechny generace.
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Rumobraní
V sobotu 7. listopadu večer se konala další tradiční rozsečská aktivita –
Rumobraní. I když byla tentokrát návštěva o něco nižší než minulé roky, přesto
se všichni zúčastnění při poslechu hudby od skupiny METAXA velmi dobře
bavili.
Lampionový průvod
V pondělí 16. listopadu se přes nepřízeň počasí uskutečnil lampionový průvod
na místní výletiště. Na zahřátí byl pro děti připraven čaj (a nějaká sladkost), pro
dospělé svařáček.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pátek 4. prosince se na Kopečku konalo slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Účastníci si mohli vyslechnout hudbu a zpěv vánočních koled, projevy
starosty Rozseče a místního faráře, podívat se na projekci událostí z Rozseče za
rok 2015, obdivovat ohňovou show a ohňostroj, nakonec se objevil trojlístek
Mikuláš, čert a anděl s dárečky pro nejmenší. Bylo připraveno také občerstvení
pro zahřátí.
Vánoční odpoledne v kostýmech
V neděli 6. prosince od 13.00 hodin proběhlo v kulturním domě vánoční
odpoledne v kostýmech. Vystoupily děti z mateřské školy. Pro všechny děti byly
připraveny soutěže a tombola
Vánoční taneční show
V pátek 11. prosince se uskutečnila v kulturním domě Vánoční taneční show, na
které vystoupily taneční skupina BAMI (z Rozseče, Kunštátu a Olešnice) a
Aerobic team Sebranice.

Kapitoly z regionální historie
1933
Devalvace koruny
Zákonem provedla se takzvaná devalvace koruny, tj snížení kurzu její hodnoty,
což má příznivý vliv na zahraniční obchod.
Hostinská živnost
Na Nový rok tohoto roku stěhoval se nájemce hostince p. Františka Bělehrádka
č. 6 O. A. Veselý do Štěpánova. Živnost hostinskou si vede p. František
Bělehrádek sám.
Divadla
Omladina
12. březen - divadelní veselohra Obecní policajt od Oldřicha Dubovkého
9. duben – drama Stržený kříž od F. G. Rosy
19. listopad – opereta Vesnička pod Šumavou od H. Švehlové
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10. prosinec – obraz ze života Nevinně odsouzen od J. Skály
1934
Akademie
Sbor dobrovolných hasičů pořádal 4. března v sále p. A. Kokty akademii.
Začátek v půl osmé večer. Spoluúčinkoval bratrský sbor hasičů z Bedřichova za
vedení br. Hřebíčka. Tato akademie se konala na paměť padesátiletého výročí
trvání sboru 1884-1934.
Prodej pole
P. Mojmír Halas koupil od p. Aloise Kotoučka dvě míry pole za 3000 Kč.
Oheň v domě č. 19
V úterý 17. dubna o půl čtvrté hodině ráno vypukl oheň v domě Ignáce Cvrkala
č. 19. Že bylo bezvětří, majetky sousedů byly uhájeny.

Lidové zvyky a obyčeje - Vítání na svět
Všechny lidské společnosti ve všech dobách vítaly své potomky s velkou láskou.
Již od pravěku se kolem narození dítěte soustřeďovaly různé rituální obřady a
oslavy. Prostřednictvím rituálů byly narozené děti přijímány do kmene, rodiny či
církve. Tyto důležité okamžiky zajišťovaly novorozenci pevné místo ve
společnosti a také mnohá práva.
První přijetí
Už v nejstarších dobách hrálo důležitou roli první kojení, které znamenalo, že
matka dítě přijala. Ještě významnější však bylo přijetí otcem. Většinou hned po
porodu dítě položili na zem nebo na některé z významných míst v domě, odkud
je otec pozdvihl, a tak uznal za své. Symbolickým středem domu býval stůl (dítě
se pokládalo pod něj na zem), ohniště a později i pec nebo práh vstupních dveří.
Občas se stalo, že otec dítě nepřijal. Pak ho rodina opustila, anebo neuznala jako
svého plnoprávného člena.
Starověké Řecko
Také z antiky známe podobné zvyky. Součástí řeckého obřadu přijetí (většinou
pátý den po narození) bylo obcházení domácího krbu s dítětem v náručí, aby se
dostalo pod ochranu bohů. Domovní vstup se zdobil olivovými větvičkami,
pokud se narodil chlapec, anebo vlnou, šlo-li o děvče. Za několik dnů se
uspořádala velká hostina pro příbuzné a známé, kteří přinášeli novorozenci
dárky, hlavně amulety, jež děti nosily jako ochranu proti uhranutí.
Antický Řím
Římané zavěšovali ozdobná znamení na dům, většinou květinové věnečky.
Několik dní po narození uspořádali rodinnou oslavu s hostinou, očistnými
oběťmi i amulety pro miminko, které zároveň dostalo jméno.
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Rituální koupel
U mnoha přijímacích obřadů hrála důležitou roli voda. Rituální koupele nebo
polévání známe ze starého Egypta, z judaistických či buddhistických obřadů a
samozřejmě jako křesťanský křest. Brzy po narození se připravila očistná koupel
s přídavkem olejů nebo vína.
Dnešní svět
Obřady spojené s vítáním nově narozeného dítěte byly velmi vytrvalé a
provozovaly se po tisíce let. Zbytky pohanských rituálů našich dávných
slovanských předků pak přežily až do konce 19. století. Pokládání dítěte na zem
nebo pod stůl sice v průběhu času ztratilo svůj původní význam, ale zůstalo též
symbolem přivítání nového člena rodiny. Právě tak jako první koupel, která je v
mnoha rodinách významnou událostí i dnes.
Běžným zvykem bývalo, že otec dítě pochoval, pokřižoval a poděkoval matce za
jeho narození. To se také příliš nezměnilo, protože mnozí otcové, kteří jsou
přítomni při porodu, bývají první, kdo novorozeně pochová. A poděkování
matce, často spojené s dárkem v podobě šperku, je téměř pravidlem.
Nemanželské děti
Existovala jedna skupina, která nebyla nadšeně vítána, a to nemanželské děti.
Často je nepřijala ani rodina, ani společnost. Tyto děti měly život mnohem těžší
než ostatní vrstevníci, protože jejich postavení bylo druhořadé.
Nemohly se například vyučit řemeslu (nepřijal by je mezi své členy cech),
nemohly se stát měšťanem, obvykle nedědily majetek po svém otci. Ještě hůř
než děti na tom byly jejich matky, které žily v opovržení.
Vztah společnosti k nemanželským dětem je jedna z mála věcí, která se ve
většině vyspělých zemí zásadně změnila. Oproti minulosti jsou dnes na svět
většinou vítány se stejnou láskou a radostí jako všechny ostatní děti.

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, v této chvíli již máte v rukou nový kalendář na rok 2016.
Naší snahou bylo dát tam fotografie, které se vztahují k minulému roku.
Doufám, že se nám podařilo zachytit většinu důležitých okamžiků.
Jak jste si jistě všimli, naší hlavní prioritou v nadcházejícím období je zaměřit se
více na vzhled obce. To se týká především budování a oprav chodníků a dále
postupných oprav našich místních komunikací. Dále se to týká úprav v centru
obce, což je vedeno jako restrukturalizace středu obce.
Samozřejmě nezapomínáme ani na tolikrát zmiňované víceúčelové hřiště.
Dalším důležitým krokem je postupný odkup pozemků na Hedlichu od 87
vlastníků, což se nám poměrně dobře daří, protože v současné době již naše
obec vlastní 75% těchto pozemků.
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Všichni víme, že současným celosvětovým problémem se stává nedostatek pitné
vody. Tohoto nastávajícího problému jsme si pochopitelně vědomi, proto
budeme i nadále pokračovat v modernizaci celého vodohospodářského systému.
Můžeme s potěšením konstatovat, že se naše obec rozrůstá a to nejenom počtem
nově zkolaudovaných domů, ale hlavně nárůstem počtu obyvatel. V loňském
Zpravodaji jsme psali počet 526 obyvatel a letos je to již 543 obyvatel.
Tak jako každý rok připomínám, že je velice důležitá spolupráce nejen
zastupitelstva obce, ale zároveň je nutná i komunikace s Vámi občany Rozseče.
Své názory a další připomínky máte možnost kdykoliv sdělit písemně, popřípadě
některému zastupiteli obce osobně, nebo přímo na kterémkoli zasedání
zastupitelstva obce, které je každé veřejné a termín jeho konání je vždy týden
dopředu vyvěšen.
Jménem obecního zastupitelstva i jménem svým Vám všem přeji mnoho štěstí,
zdraví a lásky v novém roce a zároveň bych si přál, abychom se více setkávali
na kulturních a společenských akcích v naší obci.
Miroslav Šikula, starosta obce

Společenská kronika
Narozené děti
Daniela Prudká
Vladimír Šutera

Justýna Marečková
Jan Kroupa

Blahopřejeme jubilantům
František Marek
Josef Svoboda
Vlasta Šuterová

Josef Háb
Václav Musil
Stanislava Marečková

Vítání občánků
V neděli 8. listopadu se v prostorách obecního úřadu konalo slavnostní Vítání
občánků. Přivítáni byli:
Jan Boček, Max Hamerský, Vendula Kolaříková, Dušan Prudký
S pásmem básniček a písniček vystoupily děti z místní mateřské a základní
školy.
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