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SLOVO ÚVODEM

Obecní úřad Rozseč nad Kunštátem informuje:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám první číslo Rozsečského zpravodaje
v novém roce 2019. Obsahuje všechny zavedené rubriky

Zastupitelstvo konané dne 20.12.2019:
· schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok
2019, kterým se bude obec řídit do doby schválení
rozpočtu na rok 2019,
· schválilo rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2019
pro MŠ a ZŠ Rozseč nad Kunštátem,
· schválilo příspěvek Oblastní Charitě Brno na spolufinancování služeb v roce 2019 ve výši 37 555,- Kč,
· starosta seznámil s projektem na napojení nového
vrtu HV1r na stávající vodní výtlak,
· schválilo rozpočtové opatření č. 9 ve výši 265 000,- Kč
na straně příjmů i výdajů,

a mapuje události v naší obci v zimním období minulého
roku 2018 a v roce 2019. I přes zimu se toho v Rozseči mnoho událo. V Kapitolách

z regionálních dějin se

posuneme do roku 1938. Oddíl Lidové zvyky a obyčeje
bude věnován jmeninám. Přejeme Vám vše dobré po
celý rok 2019.
Za redakční radu
Věra a Josef Prosovi
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· schválilo předložený aktualizovaný odpisový plán ZŠ
Rozseč nad Kunštátem na rok 2018,
schválilo zmocnění pro starostu na pořízení majetku v
hodnotě do 50 000,- Kč.
· schválilo navýšení cen pronájmů kulturního domu
a energií v této výši: pronájem KD pro místní přísálí
(750,- Kč), pro místní celý (1500,- Kč), pro přespolní
přísálí (1000,- Kč),pro přespolní celý (2000,- Kč), plyn
(11,- Kč/m3), voda (42,- Kč/m3), elektřina N (3,- Kč/
kWh), elektřina V (8,- Kč/kWh).

Jak si jistě návštěvníci knihovny všimli, v minulém roce
jsme díky dotaci z rozpočtu JMK obnovily její vybavení. Do knihovny byl pořízen nový počítač s tiskárnou,
nový nábytek a sedací vaky. Každý rok je knižní fond
posílen o nové knihy, pořízené nejen z rozpočtu obce,
ale i zapůjčené z výměnného fondu.
Místní knihovna je od 1. ledna 2019 otevřena pro veřejnost vždy každou neděli v době od 17.00 do 19.00
hodin. Tak neváhejte a přijďte se podívat.

Zastupitelstvo konané dne 21. února 2019:
· schválilo rozpočet obce na rok 2019 takto: příjmy 7
962 000,- Kč, financování 1 675 000,- Kč, výdaje 9 637
000,- Kč v členění na paragrafy,
· schválilo rozpočtové opatření č. 1 ve výši 218 500,- Kč
na straně příjmů a výdajů.
· starosta seznámil s pořízením oken do kabin,
· starosta seznámil s podáním žádosti na opravu interiéru a obnovu vybavení kulturního domu,
· schválilo podání žádosti na Ministerstvo pro místní
rozvoj na opravu místních komunikací na pozemku
p.č. 932/1 a p.č. 947/1 v k. ú. Rozseč nad Kunštátem,
· starosta seznámil s možností dotací na připojení vrtu
a výtlaku a s uskutečněním směny pozemků se SPÚ,
· schválilo zřízení nových webových stránek obce od
firmy Galileo Corporation s.r.o.,
· starosta seznámil s žádostí o odkoupení pozemků
a s nutností vytvoření směrnice na odchyt volně pobíhajících psů,
· schválilo příspěvek sboru ČCE v Olešnici na opravu
fary sboru ve výši 5 000,- Kč,
· schválilo pořízení pasportu komunikací od firmy Náš
pasport.
		

INVESTICE A OPRAVY
Určitě jste zaznamenali, že byla v průběhu měsíce března byla odstraněna budova s č.p. 77. Na jejím místě
bude prozatím parkoviště. V budoucnu bychom chtěli
v tomto prostoru zbudovat multifunkční budovu. Vše
však závisí na dotačních možnostech.

Za nejdůležitější a prioritní považujeme opravu stávajícího vodovodního výtlaku a napojení nového vrtu, jinak
hrozí, že naše obec zůstane bez vody. Na tuto akci již
máme zpracovanou projektovou dokumentaci, v současné době probíhá stavební řízení. Po jeho dokončení
bychom chtěli zažádat o dotaci, vypsat výběrové řízení na dodavatele a započít se stavbou samotnou. Tato
investice bude velmi finančně náročná, a pokud na ni
nezískáme dotaci, bude muset obec některé další investice odsunout.
V únoru jsme zažádali o dotaci z MMR na opravu místních komunikací. Opravit bychom chtěli část komunikace v Písečné (od č.p. 20 do č.p. 196) a komunikaci
v Míchalce. Tyto opravy budou realizované pouze v případě, že dotaci dostaneme.
Také jsme podali žádost o dotaci z rozpočtu JMK na
opravu interiéru KD a výměnu vybavení. Tato akce
bude realizována v průběhu prázdnin, opět v závislosti
na obdržené dotaci.
Obec má dále zpracovaný projekt na chodník u silnice
I. třídy na Herlichu.
Bohužel tuto akci zatím nemůžeme realizovat, neboť
stále nemáme vykoupeny všechny podíly a někteří spoluvlastníci ani nesouhlasí se stavbou chodníku. Budeme se však i nadále snažit tento problém řešit.
V měsíci březnu byly také vyměněny otvorové prvky
v kabinách u fotbalového hřiště a budova byla vymalována.
Byly zahájeny práce na zkrášlení parčíku u Medunů
– odstraněny keře, srovnán povrch, položena dlažba.

STATISTIKA

K trvalému pobytu bylo k 31.12.2018 v naší obci přihlášeno 560 obyvatel, z toho 297 mužů a 263 žen. Průměrný věk obyvatel je 37,39 roků. V uplynulém roce se
narodilo 11 dětí a zemřeli 3 spoluobčané. Během roku
se 9 občanů přistěhovalo a 6 odstěhovalo.
		

KNIHOVNA
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V dohledné době sem bude umístěn dřevěný altán, stojan na kola a drobná výsadba.

Kometa jede
V neděli 30. prosince se z Rozseče a širokého okolí vypravily směr Pardubice dva autobusy plné hokejových
fanoušků, aby podpořili brněnskou Kometu v extraligovém zápase s pardubickým Dynamem. Akce se velmi vydařila a stejně jako v minulých letech si Kometa
z Pardubic za vydatné podpory svých fanoušků odvezla plný bodový zisk.

INFORMACE K POPLATKŮM V ROCE 2019
Poplatek za odpady:
Pro rok 2019 je výše poplatku 450,- Kč. Tuto částku je
povinen uhradit každý občan, který má v obci trvalý
pobyt anebo vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci.
Splatnost poplatku je 1.7.2019.

Silvestrovský fotbálek
Další tradiční sportovní akce proběhla na Silvestra,
kdy se na místním hřišti utkaly v bojovném fotbalovém zápase týmy svobodných a ženatých, střetnutí sneslo jako vždy přísná měřítka, tradičně vyhrál
sport.

Poplatek za psa:
Poplatek za psa činí 100,- Kč.
Splatnost poplatku je 1.7.2019.

Novoroční koncert
Na Nový rok se v rozsečském kulturním domě uskutečnil novoroční koncert, na kterém zazněly melodie
světových i českých autorů v podání MDO Kunštát
pod taktovkou uměleckého vedoucího Mgr. Pavla Gopferta. Pořadatel této hudební akce Obec Rozseč nad
Kunštátem připravil příjemné prostředí pro navázání
sváteční atmosféry včetně občerstvení.

Platba poplatků:
Poplatky můžete hradit v hotovosti na OÚ a Poště anebo převodem na účet u ČSOB č. 101903321/0300 (do
variabilního symbolu uvádějte číslo popisné).
Veškeré informace získáte na OÚ na tel. 774464245,
email: obec@rozsec.cz.
Sběrné místo
V průběhu měsíce května bude zahájen sběr použitého
kuchyňského oleje. Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do jakékoliv PET lahve a řádně uzavřete.
Láhev pak odneste na sběrné místo do sběrné nádoby.
Použitý olej od nás bude odebírat firma FRITEX s.r.o.
Zákon nám povinnost zajistit sběr tohoto odpadu nařizuje od 1.1.2020.
Chtěli bychom požádat všechny občany, aby se snažili
co nejvíce třídit odpad. Podle posledních informací by
se měl zvyšit poplatek za skládkování směsného komunálního odpadu až na dvojnásobek. Od výše poplatku
a množství uloženého směsného komunálního odpadu
na skládce se pak odvíjí výše místního poplatku. Pokud
k tomu dojde, budeme i my nuceni poplatek zvyšovat.
A to není v zájmu nikoho z nás. Co, jak a kam třídit jste
se dozvěděli z letáků v prosinci 2018.

Sbírka Diakonie Broumov
V zasedací místnosti místního obecního úřadu proběhla na začátku ledna sbírka organizovaná Diakonií
Broumov. Předmětem sbírky byly oděvy, obuv, lůžkoviny, záclony, látky, knihy a také menší elektrospotřebiče.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST
V ROZSEČI NAD KUNŠTÁTEM
V UPLYNULÉM OBDOBÍ
Vánoční koncert
Na svátek svatého Štěpána 26. prosince 2018 se od
18.00 hodin v místním kulturním domě uskutečnil vánoční koncert. Na programu byly úpravy lidových koled, staré české vánoční písně a další skladby. Spokojené publikum v sále si mohlo vyslechnout vystoupení
Rozsečské scholy pod vedením Lenky Hábové, dívčího
kvarteta ZEVL, kunštátského chrámového sboru TACET a mužského sboru NOVOCANTUS z Nového Města na Moravě za řízení Františka Ostrého ml.

Tříkrálová sbírka
V neděli 6. ledna se na podporu charitního díla
v našem regionu konala tradiční Tříkrálová sbírka.
Byla vybrána rekordní finanční částka 25 510,- Kč.
Oblastní charita Blansko a obec Rozseč nad Kunštátem děkují všem štědrým přispěvatelům za jejich
pomoc.
Hasičský ples
V pátek 11.ledna se konal tradiční hasičský ples. K tanci i poslechu hrála skupina Melodie Trpín. Pro návštěvníky pořadatelé připravili bohatou tombolu a občerstvení.

Vánoční bruslení
Ve středu 26. prosince se v odpoledních hodinách konalo již tradiční vánoční bruslení na zimním stadionu
v Boskovicích.
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Oslavy světců
Oslavencem totiž nebyl člověk, ale světec. V den, na
který připadal svátek světce,
jej oslavovali všichni,
kteří nesli jeho jméno, a také Ti, kteří si jej zvolili za
svého patrona, třebaže se jmenovali jinak. Každý věřící
křesťan měl svého patrona, kterého uctíval a od něhož
očekával ochranu a přímluvu.				
		
Oslavy svátků nejvýznamnějších světců byly velkolepé.
Konaly se slavnostní mše, lidé se vydávali na pouť do
míst, kde byly uloženy světcovy ostatky nebo kde se
stal nějaký zázrak. Později pak putovali do některého
z kostelů, které byly příslušnému svatému zasvěceny.
Tak tomu bylo až do roku 1787, kdy císař Josef II. velkou část těchto církevních oslav zrušil. Obával se totiž,
že lidé věnují podstatně více času různým zábavám
než práci.

informace, aby členstvo obeznámeno s nimi vědělo,
jakou důležitost pro obce má tento útvar.

Zimní plavání
V sobotu 23. února se v dopoledních hodinách proběhlo první veřejné rozsečské plavání tohoto roku
v areálu Městských lázní Boskovice.
Karnevalové odpoledne
V sobotu 2. března se v odpoledních hodinách v místním kulturním domě konalo karnevalové odpoledne.
Pro děti byly připraveny různé hry, bohatá tombola
a občerstvení. K tanci a poslechu hrál DJ Bejk.

Novoroční bruslení
V sobotu 12. ledna proběhlo v dopoledních hodinách
další veřejné bruslení na zimním stadionu v Boskovicích.

Masopust
V neděli 3. března od 13.00 hodin se po celé vesnici pohybovaly podivné maškary, které za doprovodu
harmoniky tancem a zpěvem vesele upozorňovaly na
to, že nastává období velkého půstu.
					
Jarní bruslení
S blížícím se jarem se v sobotu 9. března v dopoledních hodinách uskutečnilo poslední bruslení na zimním stadionu Boskovicích.

Divadlo
V sobotu 2. února se v místním kulturním domě od
17.00 hodin uskutečnilo divadelní představení skupiny voděradských ochotníků DJWOOC|H. Tentokrát si
zvolili adaptaci velmi úspěšné komedie šedesátých
let Světáci, která měla stejně jako jejich předchozí hry
u publika velký úspěch.

Od 1. ledna má pronajatou obecní koncesi hostinskou
p. Ed. Měcháček v č. 4 za roční nájemné 600,- Kč na
období šesti let a zároveň si otevřel obchod krupařský.
V lednu se vyskytly v některých domech u dětí vážné
nemoci - spály. Tam, kde se případy staly, domy byly
uzavřeny a děti onemocnělé nechodily do školy.
28. ledna v úterý večer krátce po osmé hodině večerní
na obloze bylo lze pozorovati krásný úkaz polární záře.
Celá obloha byla rudě zbarvena a působila dojmem
obrovského požáru. Mnoho lidí mělo skutečně dojem,
že někde hoří. Ozáření trvalo téměř až do půlnoci.
V únoru pí. Fr. Štrychová-Chládková prodala pole 10
mír K. Dufkovi za 26 tisíc Kč a 4 míry J. Čípkovi za 12
tisíc Kč.
19. března již hezky a proto hospodáři mnozí vyjeli
k pracím na pole. Avšak po týdnu se počasí zhoršilo –
jednou pršelo a 9.-10. dubna napadlo sněhu a uhodily
dosti silné mrazy. Tím se polní práce zpozdily a pracovalo se na polích i v polovici května.

Posvícení a poutě
V každé vesnici se konala posvícení, spojená s dobrým
jídlem, pitím a zábavou, a to vždy k poctě svátku místního patrona. U nás byla velmi oblíbená posvícení na
svátek svatého Martina (svatomartinské, 11. listopadu) a na svatého Havla (svatohavelské, 16. října), která
se konala téměř všude.
Světci nebyli jen patrony lidí, ale také řemesel a povolání, nebo celých zemí. U nás byly oblíbené anenské
poutě s velkými procesími, protože sv. Anna (26. červenec) byla kromě jiného patronkou horníků, tkalců
i truhlářů, služebných a švadlen. Také svátek svatého
Václava (28. září), který se stal patronem České země
(ale např. též i vinařů a sládků), se mohutně oslavoval
na slavnostních mších, poutích a lidových veselicích.
Občas se konají srazy Václavů, Josefů a dalších s hojně
rozšířenými jmény.
Ještě v 19. století chodívali na Annu, Josefa či Václava muzikanti oslavencům zahrát. V mnoha vesnicích

LIDOVÉ ZVYKY A OBYČEJE
JMENINY
Oslavy svátků, které souvisejí s datem narození nebo
s křestním jménem, jsou dnes velmi oblíbené a běžně
se pořádají ve všech rodinách. Jejich historie je však
velice rozdílná.
Jmeniny neboli svátek, jak se dnes říká častěji, se slaví
v den, na který v kalendáři připadá jméno oslavence.
Jejich tradice je velmi stará, mnohem starší než oslava
narozenin. V minulosti měla trochu jiný význam než
má dnes. Souvisí to zejména
s křesťanskou liturgií a s katolickým kalendářem.

Plánované akce na další období:
27. 4.
SHM Sulíkov – dílničky pro děti
30. 4.
Tradiční pálení čarodějnic
4. 5.
Zájezd do zahradnictví
7. 5.
Zápis dětí do MŠ Rozseč
(více informací na úřední desce)
10. 5.
Vystoupení žáků ze ZŠ Rozseč ke dni matek
14. 5.
Vystoupení dětí z MŠ Rozseč ke dni matek
18. 5.
Výlet do ZOO Olomouc
24. - 25. 5. Volby do Evropského parlamentu
7. – 9. 6.
Pouť
15. 6.
Pohádkový les
23. 6.
SDH Rozseč -18. ročník soutěže mužů nad
35 let a mladých žen O putovní pohár starosty
obce Rozseč

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 16. února se v kulturním domě konal již
IV. ročník turnaje ve stolním tenise. Turnaj se těšil
velké účasti soutěžících, pro které bylo připraveno
občerstvení. Každý z účastníků si odnesl malou odměnu.

KAPITOLY Z REGIONÁLNÍCH DĚJIN
- ROZSEČ NAD KUNŠTÁTEM V ROCE 1937
Péčí čsl. rozhlasu byly v zimních měsících pro členy
C.P.O. věnovány přednášky, v nichž se podávaly cenné
4
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není jen náhodné. Proto mají Svobodovi svátek právě
17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii,
Slavíkovi 14. července na narozeniny Zlatého slavíka
Karla Gotta, Sokolovi 16. února na výročí založení tělovýchovné jednoty Sokol atd. A ti, kteří se už do tohoto
kalendáře nevešli, pak slaví společně příjmeniny 30.
dubna.

museli obejít řadu domů, jak byla tato jména častá.
Dodnes se pořádají taneční zábavy – josefské, anenské apod.
Liturgické kalendáře
Kalendáře s církevními svátky a jmény světců sestavovala a každoročně potom aktualizovala církev. Pro jednotlivé země byly různé. Musely proto obsahovat jak
nejdůležitější světce společné pro všechny křesťany,
tak i místní, kteří byli v každé zemi jiní. Samozřejmě, že
jejich svátek slavili nejen ti, kteří se po nich jmenovali,
ale všichni věřící.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Jančová Milada
Musilová Milada
Šikula Bohuslav
Kalas Josef
Zavadilová Marie
Dvořák Josef
Kotouček Josef
Musil Jiří

Občanské kalendáře
Dnes kromě liturgických kalendářů existují i kalendáře
občanské, které uvádějí nejčastější místní jména, která jsou doplňována podle aktuálních potřeb. Jmeniny
patří k příjemným rodinným svátkům s pohoštěním
a malými dárky pro oslavence. Pokud některé jméno
v českém kalendáři není uvedeno, volí si lidé svátek podobného jména, nebo se řídí kalendářem jiné
země. Někdy si prostě sami zvolí datum, kdy své jmeniny oslavují.

Narozené děti
Ema Fojtová
Stella Kroupová
Veronika Pešová

Příjmeniny
Je to svátek obdobný jmeninám, ale týká se našich
příjmení. Nápad na jeho slavení vznikl nedávno jako
recese. Nemá žádnou tradici, ale mnoha lidem se
velmi zalíbil, a proto se rozšířil hlavně ve městech.
Nejčastější česká příjmení jsou rozdělena na jednotlivé dny během roku. Zařazení do nového kalendáře

Z našich řad odešli
Vlasák Vlastimil
Janča František
Hasoň Libor
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