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částí pozemků. Zastupitelstvo schválilo prodej částí pozemků p.č. 339/1, které byly nově zaměřeny na p.č. 339/10 o výměře 65 m2 a p.č. 339/11 o výměře 97 m2 v k.ú. Rozseč nad
Kunštátem paní Zavadilové (Rozseč nad Kunštátem č. 137)
za cenu 50,- Kč / m2. Starosta seznámil zastupitele se smlouvou na odkoupení pozemků. Zastupitelstvo poté schválilo
uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č. 899/49
a p.č. 181/2 v k.ú. Rozseč nad Kunštátem od insolvenčního
správce dlužníků, manželů K. a A. Bednářových, Mgr. Miroslava Lahody. Dále starosta seznámil zastupitele s přípravou
opravy požární nádrže Barťák. Členové obecního zastupitelstva na závěr jednání také schválili odkoupení části fotografií
obce Rozseč nad Kunštátem od firmy Horák. Starosta seznámil zastupitele obce s nabídkou doplňku MONITOR – obecní
samospráva informačního systému Codexis online. Zastupitelstvo zamítlo výše uvedenou nabídku doplňku. Zastupitelstvo poté schválilo záměr pronájmu části pozemku p.č.
567/62 v k.ú. Rozseč nad Kunštátem o výměře cca 30 m2.

SLOVO ÚVODEM

Termín: 31. května 2018
Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením
č. 3. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3 v celkové výši 105 000,- Kč na straně příjmů i výdajů. Starosta
seznámil s možností odkoupení rodinného domu č. 77 v k.ú.
Rozseč nad Kunštátem včetně pozemku p.č. st. 25 od manželů Šlesingerových v hodnotě 250 000,- Kč. Starosta seznámil zastupitele se schválením dotace na knihovnu z rozpočtu JMK. Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na knihovnu
z rozpočtu JMK. Starosta seznámil zastupitele se schválením
dotace na zahradní traktor z rozpočtu JMK. Zastupitelstvo
poté schválilo přijetí dotace na zahradní traktor z rozpočtu JMK. Zastupitelstvo dále projednalo žádost o pronájem
části pozemku p.č. 567/62 v k.ú. Rozseč nad Kunštátem
o výměře cca 30 m2 a také schválilo pronájem části pozemku p.č. 567/62 v k.ú. Rozseč nad Kunštátem o výměře cca
30 m2 panu M. Kovandovi za cenu 1,50 m2/rok. Starosta
seznámil zastupitele s žádostí MSSS Boskovice o příspěvek.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek MSSS Boskovice ve výši 4
000,- Kč. Starosta seznámil zastupitele s havarijním stavem
kanalizace u č. 25 a u č. 41. Zastupitelstvo schválilo opravu
kanalizace u č. 25 a u č. 41. Starosta seznámil zastupitelstvo
obce s plánovanými opravami místních komunikací a s nabídkou vánoční výzdoby. Ředitel VAS a.s. Boskovice ing. Petr
Fiala seznámil zastupitele s možností vstoupit do Svazku
vodovodů a kanalizací měst a obcí. Starosta seznámil zastupitele s nabídkou na knihu Česko z nebe. Zastupitelstvo
obce tuto nabídku zamítlo. Zastupitelstvo schválilo uzavření

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám další číslo Rozsečského zpravodaje, které
mapuje události v obci na jaře a počátkem léta v roce
2018. Obsahuje všechny zavedené rubriky, některé se po
přestávce v minulém čísle znovu vracejí. Je obdivuhodné,
co všechno se v naší obci děje, velký dík patří organizátorům těchto rozličných aktivit. Přejeme Vám všem krásné
léto.
Za redakční radu Věra a Josef Prosovi.

Obecní úřad Rozseč nad Kunštátem informuje:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
Termín: 24. dubna 2018
Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením
č. 2. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2 ve výši
5000,- Kč na straně příjmů i výdajů. Starosta seznámil zastupitele obce se žádostí o příspěvek na dopravu pro Klub
seniorů. Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro Klub seniorů ve výši 6000,- Kč na zájezd do Litomyšle a okolí. Starosta seznámil zastupitele s novým projektem na multifunkční
hřiště. Starosta seznámil zastupitele se žádostí o odkoupení
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smlouvy o zpracování aktualizace Plánu financování obnovy vodovodu se společností VAS a.s. Starosta seznámil zastupitele s nabídkou odvlhčení zdiva v budově ZŠ Rozseč
nad Kunštátem. Starosta seznámil obecní zastupitelstvo
s možností odkoupení pozemku p.č. 899/50 v k.ú. Rozseč
nad Kunštátem. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy
na odkoupení pozemku p.č. 899/50 v k.ú. Rozseč nad Kunštátem o výměře 1065 m2 od Fr. Šutery (podíl ½) a Jar. Šutery
(podíl ½). Starosta seznámil zastupitele s výsledky výběrových řízení. Výběrové řízení na Multifunkční hřiště 50 x 28
m v obci Rozseč nad Kunštátem – zemní práce vyhrála firma
KORA-VODOSTAVING. Výběrové řízení na Multifunkční hřiště 50 x 28 m v obci Rozseč nad Kunštátem vyhrála firma
STAVO SPORT. Starosta seznámil zastupitele s žádostí SHM
Sulíkov o příspěvek na tábory v roce 2018. Zastupitelstvo
schválilo příspěvek na tábory v roce 2018 pro SHM Sulíkov
ve výši 6000,- Kč.

Zájezd do Litomyšle a okolí
Ve čtvrtek 17. května rozsečský Klub seniorů organizoval zájezd do východních Čech. Pro účastníky zájezdu byl připraven
velmi bohatý program na celý den. Navštívili zámek v Litomyšli, muzeum Portmoneum, zámek Nové Hrady a ještě skanzen Veselý Kopec u Hlinska.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST
V ROZSEČI NAD KUNŠTÁTEM
Ukliďme svět, ukliďte Česko

V sobotu 14. dubna od 13.00 hodin se rozsečtí připojili k celostátní ekologické aktivitě Ukliďme svět, ukliďte Česko, jejím
cílem bylo odstranit různé odpadky, které se nacházely na
veřejném prostranství.

Výlet do Vyškova
V sobotu 19. května byl uspořádán tradiční výlet pro rodiny
s dětmi, který byl financován z výtěžku dětského karnevalu (dospělá osoba 30,- Kč, děti zdarma). Tentokrát byl cílem město
Vyškov, kde se nachází oblíbené atrakce Zoopark a Dinopark.

Pyžamová párty
V sobotu 14. dubna se od podvečerních hodin přes noc až
do nedělního rána konala v rozsečském kulturním domě Pyžamová párty, která byla určena pro děti od 10 let.

Okrsková soutěž v požárním sportu
V neděli 27. května se konala na hřišti okrsková soutěž v požárním sportu okrsku Sulíkov. Soutěž se skládala ze dvou
disciplín: požárního útoku a štafety. Soutěže se zúčastnila

Svátek matek
V pátek 11. května se konala v rozsečském kulturním domě
pro přítomné maminky, babičky a tetičky od 17.00 hodin
oslava Svátku matek, kterou připravily děti z mateřské školy.
V pátek 18. května zahráli v kulturním domě pro maminky,
babičky a tetičky divadelní představení Příběhy včelých medvídků žáci základní školy.
Zápis dětí do MŠ
V úterý 15. května se v budově místní mateřské školy uskutečnil zápis dětí do jednotlivých tříd podle jejich věku. Děti
zákonných zástupců, kteří nastupují do zaměstnání, měly
přednost.
družstva mužů z Hodonína, Kněževse a Rozseče a družstvo
žen z Rozseče. Své dovednosti předvedly i družstva přípravky
a mladších žáků z Rozseče. Vítězem se stalo družstvo mužů
z Hodonína.
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Cesta pohádkovým lesem
V sobotu 9. června se konala již tradiční cesta pohádkovým
lesem. Pro děti byla připravena cesta lesem, na které potkaly
rozmanité pohádkové postavy a plnily zajímavé úkoly. Zde se
setkaly s prasátkem, kašpárkem, vlkem, večerníčkem, princeznou, pirátem Jackem Sparrowem a dalšími. Po úspěšném

Kateřina Halasová (obrazy), Josef Bělehrádek (fotomontáže
2018), Pavel Novotný (minimalismus), Marie Kotoučková
(pletené výrobky), Hana Vašířová (tapisérie), Veronika Věžníková (věnce a šátky), Petr Ryzí (dřevořezby), Jaroslava Rychnovská (kresby a poezie), František Dvořák (kresby, ilustrace,
grafika), Lýdie Olšanová (abstraktní malba), Ladislav Dostál
(obrazy).
Hasičské závody O pohár rozsečského starosty
V neděli 24. června se od 14.00 konala další tradiční akce, kterou organizoval Sbor dobrovolných hasičů Rozseč nad Kunštátem. Jednalo se o další ročník hasičských závodů O pohár
rozsečského starosty.

absolvování cesty si děti vytočily sladkou odměnu. V cíli pro
ně bylo připraveno občerstvení, mohly si zaskákat na hradě, nechat si namalovat obrázek na obličej nebo si zastřílet
s luku. Noční stezku odvahy bohužel přerušil vytrvalý déšť
a tak byla zrušena. I tak se tato akce vydařila.

Soutěže se účastnila tato družstva: Rozseč nad Kunštátem
– děti (přípravka), Rozseč nad Kunštátem – děti (mladší),
Olešnice na Moravě – ženy, mužská družstva podle abecedy – Crhov, Kunštát na Moravě, Nýrov, Petrov, Rozseč nad
Kunštátem, Sulíkov, Věstín. Soutěžilo se v požárním útoku
a pivní štafetě (popř. pito, kofola, džus). V požárním útoku
se předvedly nejrychlejším časem olešnické ženy a řádnou
sprchu přítomným divákům zadarmo poskytli rozsečtí muži,
největší nadšení bylo vidět u dětí.

Výstava výtvarných a rukodělných prací
U příležitosti Svatoantonínské pouti v Rozseči nad Kunštátem se v prostorách obecního úřadu konala již tradiční
Výstava výtvarných a rukodělných prací místních i přespolních autorů. V pátek 15. června v 19.00 hodin se uskutečnila veřejná vernisáž s vystoupením písničkáře Míry Kubína.
Přinášíme seznam vystavujících s charakteristikou jejich děl:
František Girgle (obrazy), Bohumil Staníček (obrazy), Vlaďka
Kotoučková (obrazy), Pavel Žec (obrazy), Eva Mezerová (obrazy), Jana Marečková (rukodělné věnce), Lenka Adamcová
(rukodělný betlém), Yvona Okáčová (obrazy), Marie Hamerská (obrazy), Alžběta Ostrá (obrazy), Jana Hejlová (obrazy),
Ivo Hradecký (obrazy), Vít Maršál (fotografie), Michal Kotouček (obrazy), Martin Žec (fotografie), Emilie Vlasáková
(obrazy), Jana Čočková (obrazy), Jaroslav Mareček (obrazy),
Karel Věstínský (obrazy), Ilona Ostrá (módní návrhy – šaty),

Výsledky soutěže:
1. místo – Kunštát
2. místo – Věstín
3. místo – Crhov
4. místo – Nýrov
5. místo – Petrov
6. místo – Sulíkov
7.místo – Rozseč
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je možné zapsat si ještě druhé křestní jméno (např. Marie
Anna). Upravuje to zákon č. 301/2000 Sb. Lze říci, že u nás
je možnost výběru dost volná. Francie má daný závazný seznam, třeba v některých státech USA je povoleno pojmenovat dítě v podstatě jakkoliv.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Atmosféra byla jako vždy velmi přátelská, občerstvení na
úrovni. Dobrou náladu umocnilo též vystoupení tanečního
pohybového kroužku dívek z Rozseče.

KAPITOLY Z REGIONÁLNÍCH DĚJIN
– ROZSEČ NAD KUNŠTÁTEM V ROCE 1936
9. května byl nucen soudně se vystěhovat z rod. domu Ig.
Cvrkal a odjel do Ostrovačic u Brna.
18. května se zabil při jízdě na motorovém kole u Kněževse
Alois Peterka, svobodný, obchodní cestující z Rozseče č. 57.
Jeho tragický skon všecky vzrušil.
22. května v 7 hodin večer bouře s krupobitím. Padaly kroupy velikosti vlašských ořechů, škoda na osení nebyla.
V červnu na nejvyšším místě v lese Horničí u obce počala
vojenská správa se stavbou rozhledny pro hlásnou službu.
14. června vzal si život nešťastný František Fadrný u Zbraslavce při silnici ke Kunštátu. Ustavičnými soudy a exekucemi se zhroutil majetkově i duševně.
18. července si vzal život Josef Fučík, byl duševně chorým
a nesvéprávným. Jinak byl dobrým člověkem.
22. července první kosil žito rolník František Šimek. Od 28.
července však stále prší a kritický stav trvá 14 dní. Požaté
obilí na zemi klíčí a stává se bezcenné. I v klasech nepožaté
obilí porůstá. Škody pro venkovský lid jsou to nedozírné.
V listopadu se odstěhoval Mojmír Halas z č. 42 do nového
domku č. 68, který koupil od bratra za 15 tisíc korun. Svůj
domek dřevěný prodal Fr. Prudilovi a Jar. Jančovi za 6 tisíc
korun. Stavba přijde ke zbourání a J. Janča si nad polovinou
místa přistaví přístřešek.

Blahopřejeme jubilantům
Maršálek Theodor
Musil Vojtěch
Halasová Jarmila
Mareček Jaroslav
Šikulová Vlasta
Blahová Marie
Narozené děti
Elena Bočková
Jakub Kroupa
Z našich řad odešel
František Bělehrádek
Zápis do ZŠ
V pondělí 23. dubna se konal zápis dětí do 1. třídy základní
školy. K zápisu se dostavilo 9 dětí.
Vítání občánků
V neděli 10. června se na obecním úřadě uskutečnilo Vítání
občánků. Naše nové občánky přivítal starosta obce Miroslav
Šikula. S programem vystoupily děti z mateřské školy společně s žáky základní školy.
Vítané děti:
Anna Hrmelová
Petr Meduna
Václav Dlapa
Elena Bočková

LIDOVÉ ZVYKY A OBYČEJE
– DATABÁZE JMEN
Z jakých křestních jmen si dnes můžeme vybírat? Databáze je rozsáhlá, zahrnuje jich tisíce. Jsou to jména registrovaná v matrikách. Při zápisu neprojdou pouze zdrobněliny
a zkomoleniny, chlapci nemohou mít ženská jména a naopak, stejné jméno nemohou mít sourozenci. Od roku 2001
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