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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám první číslo Rozsečského zpravodaje v novém roce 2018, které vzhledem k uzávěrce koncem minulého roku mapuje ještě události z prosince 2017. Z toho
důvodu je Zpravodaj bohatší na informace zvláště v oddíle Kulturní a sportovní činnost v Rozseči nad Kunštátem.
Proto v něm už nejsou zahrnuty tradiční rubriky Kapitoly
z regionální historie a Lidové zvyky a tradice, na které se
můžete těšit v dalších číslech, jež budou během celého
roku 2018 v inovované podobě následovat.
Za redakční radu Věra a Josef Prosovi.

Obecní úřad Rozseč nad Kunštátem informuje:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
Termín: 18. prosince 2017
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4 ve výši
262 000,- Kč na straně příjmů i výdajů, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018, kterými se bude obec řídit do
doby schválení rozpočtu obce na rok 2018, a také rozpočet
neinvestičních výdajů na rok 2018 pro ZŠ i MŠ Rozseč nad
Kunštátem. Dále bylo schváleno uzavření dohody o provedení práce se starostou na Poštu Partner v termínu od 1.
1. 2018 do 31. 12. 2018 a s místostarostou na úklidové práce v obci v termínu od 1.1. 2018. Zastupitelstvo schválilo
odměnu starostovi obce od 1. 1. 2018 ve výši 0,4 násobku
odměny, která by v obci náležela uvolněnému starostovi.
Starosta seznámil zastupitele obce s výběrem nového dodavatele energií. Novým dodavatelem plynu a elektřiny
bude od 1. 1. 2018 firma ČEZ Prodej a.s. Starosta seznámil
zastupitele obce s žádostí o umožnění výkopových prací
a zastupitelstvo schválilo umožnění výkopových prací na pozemku p.č. 931/1 a p.č. 85/1 v k.ú. Rozseč nad Kunštátem.
Starosta seznámil zastupitele obce s nabídkou fotografií
obce. Oprava cesty k vysílači se bude řešit až na jaře roku
2018.

v k.ú. Rozseč nad Kunštátem. Starosta seznámil zastupitele
obce s informacemi k riziku navýšení nákladů za odpadové
hospodaření. Zastupitelstvo nesouhlasí s novelizacemi zákona o odpadech, které mají značný dopad na náklady obce
a jejich obyvatel také v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo schválilo spolupráci s firmou TEXTIL ECO, která
spočívá v poskytnutí kontejneru na textil obci. Zastupitelstvo
schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 952/20 v k.ú. Rozseč
nad Kunštátem o výměře 36m2. Starosta obce seznámil zastupitele s plánovanou opravou kabin u hřiště. Bylo odsouhlaseno, že opravu kabin bude provádět firma Zednictví Lukáš Kotouček. Starosta obce seznámil zastupitele s jednáním
o povolení užívání vrtu u hřiště.
Termín: 26. února 2018
Účetní seznámila zastupitelstvo s návrhem obecního rozpočtu na rok 2018. Zastupitelstvo projednalo výše předložený návrh rozpočtu obce na rok 2018 a poté schválilo
obecní rozpočet na rok 2018 takto: příjmy (7 077 800,- Kč),
financování (2 712 000,- Kč), výdaje (9 789 800,- Kč). Zastupitelstvo schválilo pořízení nábytku do MŠ Rozseč dle žádosti ředitelky ve výši cca 100 000,- Kč. Starosta seznámil
zastupitele s nabídkou fotografií firmy Horák na fotografie
obce. Nákup těchto fotografií bude projednán na příštím
zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo schválilo záměr

Termín: 31. ledna 2018
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvou č. 1/2018 na
odkoupení podílu pozemků p.č. 566/1, 565/1, 565/2 a 566/3
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směny pozemků p.č. 907, p.č. 908/1 a p.č. 902 (v k.ú. Rozseč
nad Kunštátem) ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 698/18
(v k.ú. Rozseč nad Kunštátem) ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. Starosta seznámil zastupitele s podáním
žádosti o dotaci na techniku na údržbu zeleně z rozpočtu
JMK. Zastupitelstvo obce dále schválilo prodej pozemku p.č.
952/20 o výměře 36 m2 v k. ú. Rozseč nad Kunštátem paní
Marii Odehnalové. Zastupitelstvo obce schválilo nabídku
na dodatek k projektové dokumentaci na vodovodní výtlak
v ceně cca 85 000,- Kč a projednalo část nového územního
plánu. Místostarosta seznámil zastupitele obce s podáním
žádosti o dotaci na knihovnu z rozpočtu JMK. Starosta seznámil zastupitele obce s výsledkem závěrečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. Starosta seznámil zastupitele obce s přípravou obce na platnost vyhlášky GDPR – ochrana osobních
údajů a s možností dotace na hasiče.

Vánoční koncert
Na svátek svatého Štěpána 26. prosince 2017 se od 16.00
hodin v kulturním domě konal vánoční koncert. Na jeho programu byly úpravy lidových koled, vánoční a mužské písně,
Třetí česká mše vánoční Eduarda Marhuly. Vystoupil kunštátský chrámový sbor TACET a po něm mužský sbor NOVOCANTUS z Nového Města na Moravě. Dirigoval František
Ostrý.
Novoroční koncert
Na Nový rok 1. ledna 2018 se od 18.00 hodin v kulturním
domě konal tradiční novoroční koncert s přípitkem starosty
obce. K příjemné sváteční atmosféře přispěly hudbou Kunštátská dechovka a zpěvem Svatojánský chrámový sbor ze
Svitávky.

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
V ROZSEČI NAD KUNŠTÁTEM

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Rozseč nad Kunštátem uspořádal
v pátek 12. ledna v kulturním domě od 20.00 hodin tradiční hasičský ples. K poslechu a tanci hrála hudební skupina
skupina Melodie Rock, byla připravena bohatá tombola
a zajištěno občerstvení.

Výsledky hlasování (1.kolo)
12.1. – 13.1. 2018
Volební účast 77,72%
Topolánek Mirek Ing. – bezpartijní
(8 hlasů, 2,50%)

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. ledna se uskutečnila tříkrálová sbírka na podporu charitního díla v našem regionu. V Rozseči nad Kunštátem byla vybrána velmi vysoká částkav hodnotě 24 560,- Kč.
Oblastní Charita Blansko děkuje všem občanům za jejich
štědrý příspěvek.

Horáček Michal Mgr. Ph.D. – bezpartijní
(15 hlasů, 4,70%)
Fischer Pavel Mgr. – bezpartijní
(76 hlasů, 23,82%)
Hynek Jiří RNDr. – Realisté
(0 hlasů, 0%)
Hannig Petr Mgr. – Rozumní
(2 hlasy, 0,62%)
Kulhánek Vratislav Ing. Dr.h.c. – ODA
(O hlasů, 0%)
Zeman Miloš Ing. – SPO
(93 hlasy, 29,15%)

Divadelní představení
V sobotu 24. února od 17.00 se v kulturním domě konalo již
tradiční divadelní představení, které pro naši obec uspořádalo divadlo voděradských ochotníků DJWOOCH. Jednalo se
nyní o zábavnou pohádkovou komedii Jak princezna k pošťákovi přišla, která od diváků sklidila velký úspěch.

dal na velmi náročný pěší pochod obcí, kterým obyvatelům
hlasitě připomněl, že nyní nastává doba zklidnění a rozjímání před nastávajícími velikonočními svátky.
Tradiční turnaj ve stolním tenise
Sobota 17. února patřila nejen senzačně zlaté Ester Ledecké,
ale též i stolním tenistům, kteří v kulturním domě poměřili své síly v turnaji rozděleném do tří kategorií. Po celý den
panovala skvělá nálada, byla umocněná výbornými sportovními výsledky všech 26 hráčů. Sluší se také podotknout, že
jedinou zástupkyní něžného pohlaví byla Martina Ondrová
a ta svoji kategorii starších žáků dokonce vyhrála. Poděkování patří všem organizátorům turnaje v čele s Františkem
Hochem, který je zároveň hlavním iniciátorem pravidelných
středečních tréninků.
Celkové pořadí v turnaji na stupních vítězů
– mladší žáci: 1. Dan Sýs, 2. Tomáš Marek, 3. Jakub Hoch
– starší žáci: 1. Martina Ondrová, 2. Vojtěch Petrželka, 3. Jakub Petrželka
– dospělí: 1. Miloslav Obhlídal, 2. Jaroslav Ondra, 3. Robert
Volejník.

Dětský karneval
V sobotu 3. března se v kulturním domě od 15.00 hodin
uskutečnila tradiční rozsečská jarní aktivita – dětský karneval. Hudební doprovod obstaral DJ Bejk. Pro děti byly připraveny soutěže, nachystáno občerstvení a součástí karnevalu
byla též bohatá tombola.
Předvánoční bruslení
V sobotu 23. prosince 2017 se od 10.45 do 12.15 hodin na
boskovickém zimním stadionu konalo předvánoční bruslení,
příspěvek na dopravu činil 30,- Kč, děti do 6 let zdarma.
Za Kometou do Pardubic
Ve čtvrtek 28. prosince 2017 se hokejoví fanoušci všech
generací z Rozseče a blízkého okolí vydali na utkání extraligy ledního hokeje mezi týmy HC Dynamo Pardubice
a HC Kometa Brno. Zájem o zájezd byl opravdu enormní, a tak brzy po poledni mohl z rozsečského náměstí (z
Kopečka od hospody) vyrazit na cestu autobus plný příznivců modrobílé komety a jednoho fandy Pardubic. Po
cestě, ale především během utkání na stadionu panovala
velmi bouřlivá až elektrizující atmosféra, kterou někteří
okusili vůbec poprvé. O zábavné zpestření se postarala
Marie Hochová, protože po druhé třetině statečně soutěžila přímo na ledové ploše. Zápas vyhrála brněnská Kometa 2:0, což znamenalo, že 97,96% z nás mohlo slavit
a jen hodonínský Maťa truchlil nad prohrou svého týmu.
Avšak mnohem důležitější než výsledek byl pro účastníky zájezdu krásný sportovní zážitek, za který mohou být

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. – bezpartijní
(34 hlasy, 10,65%)
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc. Dr.h.c. – bezpartijní
(91 hlas, 28,52%)
Výsledky hlasování (2. kolo)
19.1. – 20.1. 2018
Volební účast 77,54%
Zeman Miloš Ing. – SPO
(129 hlasů, 40,18%)

Masopust
V sobotu 10. února se kolem poledne v okolí místního pohostinství Vysočina objevovaly zajímavé postavy, které symbolizovaly lidové masopustní slavnosti. Veselý průvod se vy-

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc. Dr.h.c. – bezpartijní
(192 hlasy, 59,81%)
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vděční organizátorům hlavně Edovi Procházkovi, Davidovi
Prudkému a týmu M.K. Louka.
Silvestrovské derby
Tradiční fotbalový zápas svobodní vs. ženatí v poslední den
roku 2017 byl poznamenán náhlou oblevou, která hřiště proměnila v polozmrzlou bažinu. I proto ví než nádherné kličky
a dechberoucí kombinace byly k vidění tvrdé souboje a až komické pády. Po úvodním oťukávání a seznamování se s terénem začaly padat góly a skóre se přelévalo z jedné strany na
druhou. První poločas skončil 4:3 pro svobodné, když nejlepším střelcem byl třígólový Přemysl Boček, jenž teprve nedávno převlékl dres a byl tahounem ženatých. Ve druhé půli se
projevila lepší fyzická připravenost svobodných a góly padaly
už jen z jejich kopaček. Přítomní diváci tak byli svědky vítězství
svobodných nad ženatými v poměru 7:3.
Lednové bruslení
V sobotu 27. ledna se v tradičním čase od 10.45 do 12.15
hodin na boskovickém zimním stadionu konalo další
bruslení s příspěvkem na dopravu opět 30,- Kč, děti do 6 let
zdarma.
Březnové bruslení
V sobotu 3. března během odpoledne od 12.30 do 14.00 hodin se uskutečnilo na boskovickém zimním stadionu poslední bruslení v této sezóně za stejných podmínek s příspěvkem na dopravu 30,- Kč, děti do 6 let zdarma.

Přestřelka na Cuklu
Odvetou silvestrovské prohry ve fotbalovém střetnutí mělo
být pro ženaté rozsečské muže hokejové utkání hrané
v neděli 4. března. Narychlo domluvený mač i kvůli špatné
kvalitě ledu neměl příliš velkou hráčskou účast. Pořadatelé tedy museli trochu pozměnit pravidla a ženáčům půjčit
3 svobodné hokejisty. Utkání za slunečného ač mrazivého
počasí potom sledovalo asi 20 natěšených a spokojených
diváků. Útočníci obou celků se opravdu činili, akce střídala
akci a skóre utěšeně narůstalo. Po závěrečném hvizdu na
světelné tabuli nakonec svítil výsledek 25:17 pro ženaté.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme jubilantům
Milada Musilová
Bohuslav Šikula
Marie Zavadilová
Narozené děti
Petr Meduna
Anna Hrmelová
Václav Dlapa
Z našich řad odešli
Věra Hábová
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