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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje
za kalendářní rok 2016.
Kromě již zavedených rubrik informujeme o výsledcích voleb do krajského
zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu parlamentu České republiky.
Bohatá kulturní a sportovní činnost v Rozseči nad Kunštátem v tomto období
čítá dokonce 12 položek. Zpravodaj též obsahuje novoroční přání starosty obce
Miroslava Šikuly. Z kapacitních důvodů tentokrát vynecháme oddíl Kapitoly
z regionální historie, ve kterém se posuneme v čase do roku 1935 a zredukujeme
též oddíl Lidové zvyky a obyčeje, kdy se budeme ještě věnovat slavnosti křtu
(křestní dárek a obleček).
Vážení spoluobčané, za celou redakční radu Rozsečského zpravodaje Vám
přejeme požehnaný celý vánoční čas a do nového roku pevné zdraví, hodně
radosti a štěstí, životní a pracovní pohodu i spoustu zajímavých zážitků, aby
byl pro Vás rok 2017 úspěšný.
Věra a Josef Prosovi

Obecní úřad Rozseč nad Kunštátem informuje
Zasedání obecního zastupitelstva
Termín: 29. září 2016
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 7 ve výši: příjem (27 000,Kč), výdaje (488 000,- Kč), financování (461 000,- Kč). Starosta obce seznámil
zastupitele s výsledkem výběrového řízení na opravu komunikace od č.p. 93
k č.p. 132., kdy nejvýhodnější cenu nabídla firma STRABAG. Zastupitelstvo
obce schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 339/11 a pozemku p.č. 339/10 a
zamítlo prodej části pozemku p.č. 339/1. Schválilo příjem dotace na opravu
místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a opravu místní
komunikace od č.p. 12 po č.p. 86. Starosta obce seznámil zastupitele
s dokončením oprav místního kulturního domu a s poslední úpravou na poště
Partner. V průběhu října budou zahájeny práce na prostranství ve středu obce.
Zastupitelstvo schválilo nákup hasičské techniky dle dotace z JMK a nákup
hadic pro mladé hasiče v částce 13 568,- Kč. Starosta seznámil zastupitelstvo se
zrušením pevné linky na obecním úřadě. Zastupitelstvo schválilo převod
majetku na PO ZŠ Rozseč nad Kunštátem dle předávacího protokolu a smlouvu
o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního
poradenství na rok 2017 s městem Boskovice ve výši 7 972,- Kč. Zastupitelstvo
projednalo nabídku na nákup kontejneru. Divadlo Voděrady odehraje
představení Charleyova teta v sobotu 25. února 2017.
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Termín: 31. října 2016
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 8 ve výši 55 300,- Kč na straně
příjmů i výdajů a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na dopravu žáků z
obce Rozseč do ZŠ Kunštát, příspěvek byl odsouhlasen ve výši 1500,- Kč
měsíčně na období od 1.9. 2016 do 30.6. 2017. Zastupitelstvo projednalo
možnost odkoupení pozemků a rozhodnutí odložilo. Zastupitelstvo schválilo
úhradu státu za užívání pozemku ve výši 5 031,- Kč a kupní smlouvu o koupi
podílů na pozemcích p.č. 566/1, 565/1, 565/2 a 566/3 v k.ú. Rozseč nad
Kunštátem za celkovou kupní cenu 1500,- Kč. Zastupitelstvo bylo seznámeno
s možností pronájmu vozidla a s možností čerpání dotací. Schválilo uzavření
smlouvy na provozování elektronické spisové služby s MěÚ Boskovice.
Projednalo program na rozsvěcování vánočního stromu v sobotu 3. prosince
2016. Schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
distribuce č. PV-014330038565/001, ponechání ceny vodného ve stejné výši
jako v roce 2016, tj. 33,40,- Kč za krychlový metr, také schválilo uzavření
smlouvy o umístění zařízení pultu centralizované ochrany Policie ČR.
Termín: 10. listopadu 2016
Zastupitelstvo zamítlo odkoupení podílů na pozemcích, nabídnuté podmínky pro
odkoupení jsou v současné době pro obec nepřijatelné. Zastupitelstvo schválilo
sjednání smlouvy na operativní leasing na pronájem vozidla za stejných
podmínek jako dosud. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce podáním žádostí o
dotace. Dále schválilo příspěvek na přednášky pořádané Klubem seniorů.
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem dílčího prozkoumání hospodaření
obce, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo schválilo opatření,
která zamezí černým skládkám ve sběrném dvoře a zároveň opatření proti
sypání žhavého popela do kontejneru. Zastupitelstvo schválilo opravu výjezdu
komunikace Michalka na silnici I. třídy I/19.
Termín: 28. listopadu 2016
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 9 ve výši příjmy (400 000,Kč), výdaje (700 000,- Kč), financování (300 000,- Kč) a také úhradu
provozních nákladů na výuku plavání žáků ZŠ Rozseč v plavecké škole
Boskovice ve výši 6 650,- Kč. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci
na opravu místních komunikací a zároveň příkazní smlouvu č. 0109/2016
s firmou Cetkovský. Oprava komunikací je plánovaná od č.p. 77 po č.p. 2, poté
od č.p. 7 po č.p. 34. Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci na
víceúčelové hřiště. Schválilo darovací smlouvu s MSSS Boskovice, předmětem
smlouvy je poskytnutí částky 4 000,- Kč. Schválilo také spolufinancování
pečovatelských služeb pro Oblastní charitu Blansko na rok 2017 ve výši
27 406,- Kč. Zastupitelstvo neschválilo odkoupení podílů pozemků za
navrhovaných podmínek. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na
realizaci multifunkčního hřiště z prostředků MŠMT ČR a spoluúčast z obecních
zdrojů ve výši 61%. Zastupitelstvo projednalo nabídku na mobilní rozhlas s tím,
že tuto službu naše obec v současné době nepotřebuje. Zastupitelstvo schválilo
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smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu č. 982602000000-0079/2016.

Volby do zastupitelstev krajů – výsledky hlasování volebního
okrsku Rozseč nad Kunštátem
Termín konání: 7. 10. – 8. 10. 2016
Volební účast: 187 voličů, tj. 45,72 %
Počet platných hlasů: 184
Strany podle počtu hlasů:
ODS – 9,ČSSD – 37,Zelení a Piráti – 7,Starostové pro Jižní Moravu – 3,
KDU-ČSL – 88,ANO 2011 – 21,KSČM – 4,Úsvit s Blokem proti islamizaci – 1,
Svobodní a Soukromníci – 1, NE ILEG. IMIGRACI- PEN.PRO LIDI – 2,
DSSS-Imigranty, islám nechceme – 1, Koalice SPD a SPO – 4, Koalice TOP 09
a Žít Brno – 6

Volby do Senátu Parlamentu České republiky – výsledky
hlasování volebního okrsku Rozseč nad Kunštátem
Termín: 7. 10. – 8. 10. 2016
Volební účast: 187 voličů, tj. 45,61 %
Počet platných hlasů: 175
Kandidáti podle počtu hlasů:
Mgr. Ivo Polák (ČSSD) – 24, Robert Štěpánek (Úsvit) – 0, Jiří Šoltys (NáS) – 0,
Ing. Jiří Míšenský (ANO 2011) – 11, MUDr. Jan Machač (ODS) – 24,
Jozef Regec (SsČR) – 24, Mária Koudelová (KSČM) – 6, Ing. Jaromíra Vítková
(KDU-ČSL) – 83, Ing. Mgr. Drago Sukalovský (STAN) - 3

Volby do Senátu Parlamentu České republiky – výsledky
hlasování volebního okrsku Rozseč nad Kunštátem (2. kolo)
Termín: 14. 10. – 15. 10. 2016
Volební účast: 112 voličů, tj. 27,32 %
Počet platných hlasů: 112
Kandidáti podle počtu hlasů:
MUDr. Jan Machač (ODS) – 29
Ing. Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) – 83

Kulturní a sportovní činnost v Rozseči nad Kunštátem
Diakonie Broumov (sbírka)
Diakonie Broumov (sociální družstvo) uspořádala ve středu 19. 10. a v pátek 21.
10. od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 za kulturním domem v Rozseči nad
Kunštátem sbírku nepotřebných věcí.
Halasova dětská Rozseč
V sobotu 22. října se v odpoledních hodinách v kulturním domě konala
obnovená kulturní aktivita Halasova dětská Rozseč (přehlídka umění žáků
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malotřídních škol z Černovic, Křetína, Nýrova, Prosetína, Rozseče a Sulíkova).
Lampionový průvod
V pátek 28. října se od 18.00 hodin u příležitosti státního svátku vzniku
samostatné Československé republiky konal v okolí Rozseče lampionový
průvod, kterého se účastnili především rodiče s dětmi.
Svatohubertská mše
V sobotu 29. října se od 17.00 v místním kostelíku uskutečnila v pořadí již čtvrtá
slavnostní Svatohubertská mše, po které následovalo v místním kulturním domě
občerstvení se zaměřením na zvěřinu.
Stolní tenis
Od středy 2. listopadu byla zahájena další sportovní aktivita – stolní tenis.
Rozpis byl stanoven od 18.00 do 19.00 hodin pro mládež a od 19.00 do 21.00
hodin pro dospělé. Příznivci malého bílého sportu se mohou scházet každou
středu v těchto hodinách.
Rumobraní
V sobotu 5. listopadu od 20.00 hodin v kulturním domě proběhla další rozsečská
tradiční společenská akce – Rumobraní. Jako předkapela vystoupila skupina
hráčů na ukulele, k poslechu a tanci hrála skupina Metaxa. Část z výtěžku byla
věnována také na dobročinné účely.
Plavání
V sobotu 19. listopadu se v rozmezí od 10.00 do 11.00 hodin v boskovických
lázních pod záštitou obecního úřadu uskutečnilo podzimní plavání.
Předvánoční ples
V sobotu 26. listopadu se v kulturním domě od 13.00 hodin konal Předvánoční
ples pro děti, na kterém vystoupily děti z místní mateřské školy. Součástí plesu
byla také vánoční tombola.
Vánoční strom
V sobotu 3. prosince se od 18.00 hodin na Kopečku uskutečnila adventní obecní
slavnost v podobě rozsvícení vánočního stromu s bohatým kulturním
programem, jehož součástí byly přání, vánoční hudba, občerstvení i mikulášská
nadílka.
Adventní dílničky
V sobotu 10. prosince v odpoledních hodinách v kulturním domě pod patronací
SHM Klubu Sulíkov probíhaly adventní dílničky, při kterých si účastníci mohli
vyrobit vánoční ozdoby.
Beseda Klubu seniorů
V úterý 13. prosince se od 18.00 hodin v kulturním domě konala beseda na téma
Co jsem prožil v USA, na jejíž organizaci se podílel místní Klub seniorů. O své
zážitky se podělil pater Michal Poledna.
Bruslení
V sobotu 17. prosince se v rozmezí od 12.45 do 14.15 hodin v boskovickém
zimním stadionu pod záštitou obecního úřadu uskutečnilo tentokrát předvánoční
bruslení.
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Lidové zvyky a obyčeje – Křest
Křestní dárek
Děti dostávaly při křtu dárek. Kdysi od kmotrů, později i od babiček a dalších
příbuzných. Dodnes se také zachovaly výrazy dávat do peřinky nebo do vínku,
Protože dárky se vkládaly dítěti pod hlavu nebo vsouvaly do peřinky.
Z doby renesance se zachovaly honosně zdobené zlaté knoflíky, které dostávali
malí Rožmberkové. Po třicetileté válce se obvykle dávala křestní medaile,
kterou během 18. století nahradila zlatá mince, běžné byly i peníze. Jako křestní
dárek se také používaly památné rodinné mince. Později se chlapcům často
dávaly peníze, ve 20. století v podobě vkladní knížky, dnes i jako bankovní účty
pro miminka. Děvčátka dostávala náušnice, řetízek nebo růženec.
Pro naše předky platilo, že dárek do vínku má kouzelnou moc a měl by se
uchovat. A to včetně peněz, které se zbytečně neutrácely. Věřilo se, že přinášejí
štěstí, proto se použily třeba při stavbě domu nebo při koupi dobytka.
K penězům se přidával také svatý obrázek, většinou se světcem, který byl
patronem dítěte a po němž dostal jméno. Lidé věřili, že má kouzelnou moc, a
obraceli se proto k němu hlavně v době nemoci.
Křestní obleček
Bývalo zvykem, že košilka, peřinka a krásně vyšívaný čepeček, případně ještě
kabátek a pokrývka se v rodinách schovávaly a dědily, takže v nich prošly křtem
děti několika generací. Někdy dostávaly tyto věci nové od svých kmotrů jako
dárek ke křtu.
Nejvíce zdobené bývaly čepečky, zvané karkule nebo karkulky. Podle krajových
tradic bývaly pletené, háčkované nebo síťované a pokryté výšivkami a krajkami,
ty nejhonosnější se zlatem a stříbrem na damašku či brokátu, nebo s barevnými
korálky a penízky. Červená karkulka z oblíbené pohádky dostala jméno právě
podle tohoto typického čepečku.

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, stejně jako v minulých letech Vám byly doručeny obecní
kalendáře. Měly by Vám připomenout některé události a fotografie z naší obce.
Zároveň jste obdrželi pozvánky na dva koncerty. Stejně jako jsme se sešli při
rozsvícení vánočního stromu, tak je dobrou příležitostí setkat se v našem
kulturním domě u poslechu zpěvu a hudby při těchto koncertech. Vánoční
koncert jsme měli možnost si poslechnout. Při této příležitosti Vás všechny zvu
na novoroční koncert s přípitkem.
Tak, jak jsme si předsevzali, je naší snahou pracovat na zlepšení vzhledu naší
obce. V tomto roce proběhla rekonstrukce komunikace, chodníku a podle
projektu jsme začali s revitalizací středu obce. V kulturním domě byla
provedena celková oprava sociálního zařízení, výměna ústředního topení a
v kuchyni bylo vyměněno staré příslušenství za nerezové.
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Na příští rok jsme podali několik žádostí o dotace, které se týkají dalších oprav
komunikací, výstavby víceúčelového hřiště, úprav sběrného dvora, rekonstrukce
vodovodního výtlaku a dalších úprav, které by měly prospět naší obci.
Dobrou zprávou je, že i nadále probíhá výstavba nových domů a zvyšuje se
počet našich občanů, kterých je v současné době 547. V letošním roce naše obec
přistoupila na projekt Pošta partner s tím, aby byly pro naše občany zachovány
plnohodnotné poštovní služby.
Okolí obecního úřadu je od letošního roku monitorováno kamerovým systémem,
který by měl přispět k bezpečnosti nás všech a zároveň omezit případné projevy
vandalismu. I nadále jsou dosti velkým nešvarem volně se pohybující psi, kteří
ohrožují bezpečnost lid (zvláště dětí). Zároveň se množí stížnosti na
znečišťování obce právě těmito „domácími mazlíčky“. Z těchto důvodů Vás
žádám, aby Vaši pejsci bydleli u Vás doma, nebo na Vašich pozemcích.
Závěrem mi dovolte, abych jménem obecního zastupitelstva Vám popřál klidné
prožití závěru letošního roku a v roce novém co nejvíce zdraví, radosti, osobních
i pracovních úspěchů.
Miroslav Šikula, starosta obce

Společenská kronika
Blahopřejeme jubilantům
Františka Ryzí, Stanislava Marečková, Josef Háb, Václav Musil
Z našich řad odešli
Jaroslava Šuterová
Vlasta Šuterová
Vítání občánků
V neděli 6. listopadu proběhlo v budově obecního úřadu tradiční vítání občánků
z Rozseče nad Kunštátem. Při této příležitosti vystoupily děti z místní mateřské
a základní školy. Nové občánky přivítal místostarosta Ivo Kotouček. Jednalo se
o tyto děti: Anna Marie Musilová, Klaudie Kytnerová, Matěj Kosina, Lukáš
Dlapa, Natálie Doskočilová, Adam Mlčoch, Eduard Maxa
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