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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
připadá mi, že vše probíhá stále rychleji, jak ten neúprosný čas utíká, ale je to tak, zase je zde další rok a informace jsou pro vás připraveny. Jako pokaždé však zahájím první řádky přáním všeho dobrého, hlavně hodně
zdraví a pohody, a celkově, aby se i tento rok 2020 udržel aspoň v mezích toho loňského, protože mezinárodní situace, ozbrojené konflikty i nekonečná migrace točí Evropou a světem a neustále narušuje klidný život
všech obyčejných lidí, kteří chtějí v klidu chodit do práce, starat se o své děti, budovat svoje obydlí, zajít občas
na pivko, něco dobrého ogrilovat a mít pohodu a méně starostí. Snad se tedy nebudou plnit předpovědi různých věštců, kteří nevidí v letošním roce mnoho pozitivního, ale spíše předvídají více negativních faktorů…
Tato slova možná zní trošku usměvavě a pro někoho i hloupě, ale stačí se podívat na požáry v Austrálii, kde
již zahynulo na půl miliardy zvířat a živočichů, kdy požáry ničí tuto zemi přes půl roku a nedaří se je uhasit.
Neustále někdo někde zkouší nové rakety, armády se přezbrojují na celém světě, lidský život nemá někde
žádnou hodnotu. Že je velké sucho a vyschlá koryta řek a potoků jsou pod dlouhodobým normálem, vidíme
sami nejen v celé republice, ale i přímo u nás v obci, a odborníci varují, že je už „po 12-té“, a pokud se situace
brzy nezlepší, bude ještě hůře. Vláda připravuje proti suchu dotační programy na dešťovku, na nádrže, různé
zachytávací vaky na vodu, a kdoví co, protože ubývání vody je opravdu velký problém.
Na poslední větu bych hned navázal a podal nové informace, že se pokračuje ve Svazku obcí Drahanská
vrchovina, kde jsme též členy a jak jsem informoval v dřívějších letech ve Zpravodaji, na obnově vrtů. Podařilo se vyčistit vrt mezi Rozstáním a Otinovsí, kde je stále dostatek kvalitní vody a máme přidělené dotace
na vybudování úplně nového dalšího vrtu v téže lokalitě, který bude stát se všemi pracemi a vyřizováním přes
524 000 Kč. Dotace je 314 000 Kč, takže svazek doplatí tu menší část. Tento nový posilový zdroj vody bychom
mohli udělat letos a současně s tím se pokračuje na podobných krocích i v ostatních obcích našeho svazku.
Jakmile se podaří postupem času vybudovat více vrtů, které budou kapacitně dostačující pro celou naši oblast, můžeme se odpojit od současného dodavatele vody a snad se podaří být soběstačnými. Pak bychom
mohli sami ovlivňovat ceny vodného, ale je to cesta dlouhá a ještě na několik let… Na rok 2020 je stanovená
cena vodného na 62,64 Kč vč. DPH / 1 m3. Od května se pak cena sníží levněji o 5% DPH. Tyto rozdíly budou
vidět na faktuře při vyúčtování za vodu.
V loňském roce se vybralo v Rozstání a Baldovci na Tříkrálovou sbírku 17.872,- Kč. Vše bylo předáno do Charity Prostějov. Letos se vybralo 20.045,- Kč a opět vše předáno do Prostějova.
Co se celkem povedlo, byla v březnu Hospodská retro tancovačka v bývalé hospodě U Vinklerů, kdy obec platila hudbu 8.000,- Kč, ale vše ostatní měli v režii naši hasiči, kteří zde měli klubovnu. Hned pak se tato budova
nechala vymalovat, opravila se část elektrozařízení a vody, položilo se částečně nové linoleum a hospoda se
nazvala Obecní hospodou. Ta se pronajala soukromému podnikateli za symbolickou 1 Kč na rok, aby se chod
hospody aspoň zachoval, protože ty doby, kdy bylo všude plno, jsou pryč a lidé dnes tato zařízení na vesnicích
moc nevyužívají. V létě se pak ještě napojily odpady z hospody na obecní kanalizaci a přikoupila se krbová
kamna. Celkové investice do této budovy byly za loňský rok 95.381,- Kč. Letos by se mohla nechat udělat fasáda, aby se objekt pomalu opravoval i nadále.
Více než jindy se vloni investovalo do koupě zařízení a vybavení na údržbu obce, kdy se pořídil VARI systém
(sekání, zametání, odhrnování) za 88.483,- Kč na údržbu zeleně a při sněhu, kde jsme obdrželi polovinu nákladů z krajského úřadu OL kraje ve výši 44.000,- Kč. Další dotaci ve výši 49.000,- Kč nám poskytl OL kraj na opravu
hasičského auta TATRA 815, která byla při zásahu v lese v roce 2018 částečně poškozena, ale do konce toho
roku dosloužila. Hned v lednu 2019 se opravila za celkovou cenu 115.000,-Kč, včetně technické prohlídky.
Dále se koupila z obecních prostředků nová sněhová fréza za 24.990,- Kč, protože ta stará 10 let už dosluhuje,
tak abychom byli připraveni v případě většího množství sněhu včas a kvalitně udržovat chodníky a části cest.
Také se zakoupil ještě jeden nový křovinořez za 24.690,- Kč, protože ten starý již začíná vyžadovat opravy, takže bývá v servise a práce pak stojí.
Na novém hřbitově se nechaly natřít brány, včetně oplocení. Původně jsme uvažovali o možném žárovém
pozinkování, pak teprve kvalitní nástřik, kvůli dlouhodobému zachování těchto kovářských prací, ale odborník, který se přijel podívat, takovou úpravu nedoporučil. Hlavní důvod byl již starý materiál a zkorodovaný
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i uvnitř profilů. Žárové zinkování se má dělat u nových výrobků, takže by byla tato investice asi nevhodná.
Na nátěr se tedy nechala použít pryskyřičná barva, která by mohla vydržet aspoň 15 let a více. Protože jsou
však brány zkorodované uvnitř, jak jsem již psal, může se koroze ukázat dříve. To ukáže čas. Cena za materiál
a práce byla 27.000,- Kč.
A na novém hřbitově zůstanu i u další informace o investicích. Jak jste si všimli, začala se provádět oprava
kolumbária, na kterou se už dlouho někteří ptali. Toto místo nebylo v minulosti příliš dobře naprojektováno
a zdálo se některým ponuré a odloučené od ostatního prostoru, jako by tam byly uloženy urny odděleně a nepatřily do součásti areálu. Provedlo se nové osvětlení na nové fasádě s novými rámečky. Náklady byly celkem
125.877,- Kč. Pokračovat se bude demolicí stěny s okénky podél smuteční budovy, a část boční stěny od rozptylového místa, aby se prostor osvětlil, otevřel a sjednotil s celkovou plochou hřbitova. Položí se nová zámková dlažba, upraví okolní zeleň, přidá lavička, takže se celé kolumbárium esteticky upraví a plocha sjednotí.
Největší investicí loňského roku bylo prodloužení splaškové kanalizace směrem k Marianínu, která nakonec
stála „jen“ 355.076,- Kč bez DPH, což by bylo s DPH 429.641,- Kč, ale protože si zde můžeme DPH uplatnit, tak
nám zůstalo. Původně jsme provedli malé výběrové řízení mezi velkými firmami, kdy by byla dodávka tzv.
„na klíč“ a obec by se o nic nestarala. Jenže nabídkové ceny byly velmi vysoké, kdy nejnižší byla 699.036,- Kč
a nejvyšší 723.518,- Kč, vše s DPH, což se nám zdálo za tak krátký úsek 100 m hodně moc. Jenže ceny se tak pohybují už nějakou dobu, protože firmy mají práce dost a nemají důvod snižovat nabídky pod státem schválené
ceníky. (To můžeme být rádi, že máme kanalizaci 5 let hotovou, protože dnes bychom se nedoplatili a vše by
stálo 2x tolik). A protože máme v zastupitelstvu i stavaře, dohodli jsme se, že zkusíme práce provést tzv. „svépomocí“. Pro nacenění se udělala poptávka u bagristy a jednoho místního vodaře a cena byla oproti velkým
firmám levnější o cca 250.000,- Kč. Pak bylo třeba splnit a dodat veškeré požadavky dotčených orgánů, zajistit
silniční značení, zaměření a projekt skutečného stavu. Nejvíce nám zde pomohl zastupitel ing. Kraus, kterému
jsem na konci roku navrhl mimořádnou odměnu 5 000 Kč za tuto inženýrskou činnost, protože se nám společně podařilo přes 250.000,- Kč ušetřit obecnímu rozpočtu. A to je už poznat…
U kanalizace bych ještě chvíli zůstal s tím, že se nezapomnělo ani na Baldovec. Nechali jsme vypracovat 4
varianty možného odkanalizování této části obce, kdy se řešilo, zda čistit jen v Baldovci, nebo, podle původního projektu, tlačit vše do Rozstání. U jiné možnosti se uvažovalo o výstavbě domovních čistíren. Tady jsme
ale narazili na problém, že na tuto variantu jsou možné dotace jen u osad, kde by se napojilo do 50 obyvatel,
což Baldovec nesplňuje. Takže zůstávají zatím alternativy, které jsou však všechny na tak málo obyvatel hodně
drahé a na dotacích bychom tedy získali jen málo procent. Naši obec by pak veškeré náklady vyšly na cca 9
mil. Kč, což je neúnosné a nerentabilní. Zatím tedy musíme čekat a hledat další možnosti, co s tím uděláme…
A nový problém s prodloužením kanalizace je i v Rozstání na cestě od Kovošrotu Dolák pod fotbalové hřiště. Jelikož je tato ulice vedena v územním plánu jako stavební místa, připravuje se tam nyní výstavba dvou
nových domů. A protože při stavbě kanalizace tehdy nebylo možné i v této části síť zbudovat, protože už
nevycházely metry kvůli dotaci, je třeba začít dokončovat lokalitu až nyní, takže možná i letos. Předběžně
mám domluveno, že nás pustí majitel pozemku přes svoji zahradu k napojení do hlavního řádu k silnici, takže
bychom měli trasu mnohem kratší i levnější, než navazovat na poslední šachtu v cestě u kovošrotu.
Také bych chtěl znovu apelovat a upozornit některé jedince, aby do kanalizace nevylévali olej z kuchyně, případně jiné mastnoty. Na to máme v obci 4 sběrná místa, kde se staré oleje mohou zdarma odevzdat kdykoliv.
Rovněž nelze, aby nám někdo neznámým způsobem házel do kanálů staré seno, či slámu, nebo pecky z pálení
slivovice. To někdo neumí vysypat takové zbytky do bioodpadu? Dokonce se stalo, že byla v kanalizaci i mrtvá slepice, což je už případ pro psychiatra. Copak je problém uhynulá zvířata někde zakopat? Kvůli takovým
nezodpovědným jedincům pak rostou náklady na údržbu a cena stočného se tím zvyšuje. A to provoz čističky
obec rovněž dotuje částkou cca 200.000,- Kč ročně, protože kdybychom vybírali stočné podle skutečných
nákladů, tak bude stát aspoň 90 Kč/m3. Oproti původním rozpočtům se ceny všeho tak neúměrně zvedají, že odpady jsou a budou v budoucnu jednou z nejdražších položek nejen obecních rozpočtů, ale i plateb
od občanů. A na to upozorňuji už nějakou dobu, protože si spousta lidí neváží, že je naše obec hodně vstřícná
a odpady platí sama. V roce 2019 to bylo 484.778,- Kč. K tomu se mohou připočítat náklady na odvoz odpadů
až od domu obecní multikárou, takže jen posečete, ořežete a obec se stará.
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Co nás trošku trápí, že si někteří občané pletou pomoc obce při likvidaci vašich odpadů se svozovou firmou.
Není možné, aby se chtělo po našich zaměstnancích, aby nakládali stavební suť, likvidovali zbytky dřeva a pilin, odváželi velké a dlouhé větve ze všech možných dřevin, nebo i lednice a TV, které někdo odloží ke kontejnerům, apod. Jsme tady pro vás, to ano, ale je třeba, aby si zájemci o odvoz větve nařezali na menší kusy,
stavební suť naložili sami, a odpady třídili. Protože pokud je připraveno vše dohromady smíchaná tráva s pilinami a větvemi, jak to pak mohou naši chlapi nakládat a třídit? Jestli má tato služba občanům fungovat, je
třeba zmíněné nedostatky odstranit a dodržovat pravidla, která neustále připomínáme v hlášení, ale pořád to
někteří jedinci nechápou. Nebo je to jen arogance, či hloupost? Prosím tedy o spolupráci, jinak se v některých
případech odpady odvážet nebudou…
Jiný problém, opakující se každou zimu je, že se při náledí a sněhu nedostanou svozová auta všude až k vašim domům, aby popelnice odvezla. Bude nutné, abyste si v těchto případech někteří zajistili přistavení svých
popelnic na vhodná místa, kam auta zajedou. Snad každý, koho se to týká, ví, kde takové problémy jsou, a pomůže nám takto. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Vycházíme stále vstříc i s ukládáním stavební sutě v areálu družstva, kterou pak předáváme firmě, která
může s těmito odpady hospodařit. Jelikož ceny neustále rostou, jsme nuceni i my zvyšovat, protože opět jsme
za loňský rok dopláceli na tuto likvidaci cca 65.000,- Kč. Zvedla se cena za uložení a ceny za dopravu, takže se
bude letos vybírat poplatek ve výši 310 Kč/1 tuna. Obec z toho nemá nic, jak jsem psal, je to služba občanům,
ale cenu určují zákony a trh. V mnoha obcích je to problém jen stavebníka, kam si nechá tyto odpady odvézt,
za kolik a komu je předá, takže si samozřejmě může i u nás každý objednat jinou firmu a nemusí ukládat zde
v obci. Ale u nás aspoň tato možnost, oproti ostatním, je.
Co se dotkne navýšení obecního rozpočtu, je zvýšení příspěvku na autobusovou dopravu v roce 2020 ze
70 Kč na 150 Kč na osobu. Týká se to všech obcí, kdy nám tuto skutečnost OL kraj poslal v posledním čtvrtletí
loňského roku v dodatku ke smlouvě.
Nedaří se dokončit nový územní plán, na kterém se už 2 roky pracuje. Protože se při další fázi vyjádření ozvali
z Báňského úřadu a chtěli do plánu zařadit jako podmínku celý dobývací prostor kamenolomu v Baldovci podle původního povolení. To by stálo obec další náklady, jelikož hned na to reagoval Odbor životního prostředí
a požadoval po nás další etapu vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. My jsme chtěli v územním plánu zachovat
současný vydobytý prostor, s tím, že má pak možnost zájemce o rozšíření plochy sám EIA zpracovat a vyřídit
další záležitosti pro pokračování těžby. Na tomto kroku jsme se ale s Báňským úřadem nedohodli, takže se
podal tzv. rozklad na Ministerstvo průmyslu, ať rozhodne. Takže čekáme už 3 měsíce a vše stojí.
Jak někteří víte, vznikl požadavek po obci, aby obnovila polní cestu směrem k větrné elektrárně za bývalým
Zwachovým. Z důvodu nesouhlasu některých majitelů pozemků, že část původní cesty, která tam už byla vyježděná, vede přes jejich soukromé pozemky, tato původní cesta zanikla a byla rozorána. Ale po nějaké době
se objevila petice, aby se cesta obnovila, ale na jiné straně. Zde zastupitelstvo zatím rozhodnutí odložilo, protože zaměření nové cesty by stálo cca 80 000 Kč, a stejně zase ne všichni majitelé okolních pozemků souhlasí
s cestou, protože bychom se dostali zase do jiných soukromých pozemků. Ani nájemce AGRO nemá radost
z dělení sceleného pozemku, kvůli obhospodařování. Je tedy na zastupitelstvu, jak situaci vyřeší a shodne se
na nějakém výsledku jednání. Zatím je času dost.
Nemalá investice nás čeká neplánovaně hned na začátku nového roku, protože dosloužil na obecním úřadě
1 plynový kotel. Věděli jsme, že tato situace nastane už každou chvíli, protože 24 let služby je dost. Bude se
muset udělat rekonstrukce celé kotelny, tím vyměnit oba kotle, ale kvůli tomu se musí vyvložkovat i komín,
měnit tlaková nádoba a regulace s ovládáním. Předběžně vše vyjde na cca 300 000 Kč. Bude to takový začátek
rekonstrukce celé budovy obecního úřadu, kterou bychom chtěli letos udělat. Budova je stará a vybavení
z 80. let, takže už si opravy zaslouží. Musíme začít nějakou technickou zprávou nebo projektem, abychom se
pokusili sehnat dotace, pokud se najde vhodný program. U toho by se mohla budova i zateplit a udělat nová
fasáda také z dotací.
Zmíním se i o připomínkách na vybavení kolotočů na naše Hody. Že jich bylo málo a jen samé staré atrakce.
Ono je to těžké někomu z kolotočářů něco vyčítat, když lidé kritizují a volají po lepším vybavení, ale pak jich
moc nepřijde. I když bylo na hodovou sobotu hezky, stejně, podle slov kolotočářů, přišlo všeho všudy 6 lidí.
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A v neděli, byl jsem tam osobně, ta účast byla též mizivá. Pak se nikdo nemůže divit, že už tady ani kolotoče
nechtějí zajíždět, protože bývá zima a nikdo nechodí. Pak se jim atrakce vozit nevyplatí a přivezou jen to méně
náročné vybavení. Ale to se jich nechci zastávat, je to jejich živnost, dívám se na vše jejich očima. Uvidíme, zda
se podaří sehnat někoho jiného, protože v minulosti se to nepovedlo, není o náš termín zájem. A bývaly doby,
že sem ani nikdo nepřijel a byly Hody bez atrakcí…
Zřejmě již všichni víte, že obec vloni zdědila část financí, pole a domek po našem zemřelém spoluobčanovi
Stanislavu Kratochvílovi, Rozstání 70. Finance máme na účtu, pole má v nájmu AGRO a domek jsme nechali
zcela vyklidit, protože byl plný všeho možného. Budova je však ve velmi špatném stavu a zastupitelstvo rozhodovalo co s ní. Nakonec jsme se usnesli, že se dům prodá, protože přestavba na bydlení pro 1-2 obyvatele by
byla finančně náročná. To by nás asi hodně dalších spoluobčanů pomluvilo, že jsme za obecní peníze někomu
postavili domek, který se nájmem nezaplatí ani za 40 let. A ještě by se musela obec starat o spoustu dalších
záležitostí okolo, protože je majitelem. Snad prodáme dobře a tomu správnému zájemci, protože k našemu
překvapení je kupců dost, ale většinou různé „sociálky“ nebo i spekulanti. Nechceme sami dostat do obce
problémové lidi, ale seriózního a bezproblémového kupce.
Celkové hospodaření s rozpočtem bylo i v loňském roce vedeno zodpovědně, a i přes investice se podařilo
zůstat v kladných číslech s přebytkem 2.578.196,- Kč. Letos se počítá se schodkem, ale jsme teprve na začátku,
tak se uvidí, co vše se podaří udělat a příp., jaké dotace se seženou.
Jak jsem avizoval v posledním Zpravodaji, ples už nedělá ani Sokol, myslivci též zrušili pořádání Dětského
dne, takže veškerá kulturní činnost zůstala jen na jediné složce – hasiči. Již třetím rokem po sobě vyzývám
zájemce, aby se do kultury zapojili, obec může pomoci. Kdo jiný by měl něco v obci změnit k lepšímu, když ne
sami občané, protože zastupitelstvo přece nemůže vše samo řešit, co se bude dělat a co ne. Ne každému se
akce mohou líbit a rád by viděl něco jiného. Letos jen obec zajišťuje divadlo, košt slivovice, Pletky paní operetky, tak je třeba i jiné návrhy a nápady, které obec může podpořit. Nestačí jen kritizovat, ale každý se může
zapojit. Jinak jsou to zase jen babské tlachy o ničem…
Zmíněné Pletky paní operetky se budou konat 26.4., takže zájemci o tento druh zábavy se mohou těšit.
Umělci budou z Opavy a téma – „Když dva se rádi mají“. Včas budeme o všem s předstihem informovat.
Protože Usnesení jsou celoročně na úřední desce, v tomto vydání nejsou součástí tisku. Myslím, že v mém
příspěvku jsem vyčerpal všechny informace, takže už jen závěrem, přeji všem krásný rok 2020 a ať se vám vše
daří podle vašich představ.
								

Jiří Szymsza, starosta obce

Pro zapamatování:
Stočné na osobu na rok 2020 je ve výši 1.584,- Kč při paušální platbě, které se hradí na účet:
115-279500247/0100, variabilní symbol = číslo domu, za který je poplatek hrazen.
Nebo v hotovosti na obecním úřadě u paní hospodářky. Splatnost do 30. 6.
Stočné za 1m3 činí 45,91 Kč bez DPH.
Upozorňujeme, že od května letošního roku se snižuje sazba DPH z 15 na 10 %,
což bude mít za následek snížení stočného na 1 515 Kč na osobu při paušální platbě.
To se bude týkat i vodného.
Uložení stavebního odpadu 310 Kč / 1 tuna.
Na rok 2020 je stanovená cena vodného na 62,64 Kč vč. DPH / 1 m3.

Uložení stavebního odpadu 310 Kč / 1 tuna.
Zpravodaj
obecního
Rozstání - Leden
2020
Na
rok 2020
jeúřadu
stanovená
cena
vodného na 62,64 Kč vč. DPH / 1 m3. 7

Uzavřený rozpočet obce Rozstání za rok 2019
Uzavřený rozpočet obce Rozstání za rok 2019
Výdajová část

kap. 1014 - deratizace
kap. 1031 - obecní les
kap. 2212 - místní komunikace
kap.2219 - údržba chodníků
kap. 2221 - dopravní obslužnost
kap. 2310 - vodovod
kap. 2321 - ČOV, kanalizace
kap. 3113 - škola
kap. 3314 - knihovna
kap. 3319 - kultura
kap. 3399 - ostatní záležitosti kultury
kap. 3326 - památky(pomník
padlých,kostel)
kap. 3412 - sportovní zařízení v majetku
obce
kap. 3419 - ostatní tělovýchovná činnost
kap. 3612 - bytové hospodářství
kap. 3631 - veřejné osvětlení
kap. 3632 - pohřebnictví
kap.3635 - pořízení územního plánu
kap. 3639 - úřad práce - výdaje
kap. 3722 - svoz popela
kap. 3723 - ostatní odpad
kap. 3745 - péče o zeleň
kap. 5512 - požární ochrana
kap. 6112 - zastupitelstvo obce
kap. 6117 - volby do Evrop.parlamentu
kap.6310 - služby peněžních ústavů
kap. 6171 - místní správa
kap. 6399 - platby daní a poplatků

rozpočet 2019

skutečnost

11 000
143 000
130 000
5 000
44 000
22 000
1 189 000
1 276 000
20 800
50 000
15 000

k 31.12.2019
15 000
252 984
92 991
43 960
10 000
1 384 342
1 314 384
15 950
36 406
9 216

52 000

35 690

15 000
40 000
5 000
219 500
192 000
50 000
47 800
370 000
120 000
305 000
107 200
1 133 000
1 847 500
-

6 902
40 000
259 196
290 787
45 038
369 413
129 840
271 268
188 885
1 172 906
33 482
40 366
2 031 786
190 950

8
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kap. 6402 - vypořádání dotace na volby
kap. 6409 - ostatní činnosti
celkem výdaje

40 000
11 000
7 460 800

Uzavřený rozpočet obce Rozstání za rok 2019
Příjmová část
rozpočet 2019
daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
daň z příjmů fyzic.osob ze samos. výdělečné
čin.
daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obce
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitosti
poplatky za uložení odpadů - nová skládka
poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
poplatek ze psů
popl. z ubytovací kapacity (Camping Bal. +
ost.)
příjmy úhrad za dobývání nerostů
správní poplatky
daň z hazardních her
zrušení odvod z loterií
dotace na volby
dotace na výkon státní správy
ÚP - UZ 13101
neinvestiční přijaté transfery od krajů
investiční přijaté transfery od krajů
odvod odpisů - ZŠ
příjmy z prodeje dřeva
stočné
pronájem kurtů
příjmy z pronájmů pozemků (Agro)
příjmy z pronájmu bytů a nebytových
příjmy z pohřebnictví

65 610
18 000
8 365 352

skutečnost

k 31.12.2019

1 900 000

2 353 785

40 000
163 000
1 600 000
0
3 600 000
506 000
12 000
0
6 000

64 303
216 865
2 020 016
190 950
4 547 628
567 910
25 283
3 546
5 245

22 000
55 000
10 000
30 000
0
0
126 000
0
0
0
340 000
120 000
645 000
4 000
37 000
66 000
10 000

25 787
14 638
8 230
54 168
273
58 000
133 900
41 311
49 000
44 000
484 384
306 831
689 349
4 145
37 135
81 900
33 150

stočné
645 000
689 349
pronájem kurtů
4 000
4 145
Zpravodaj
úřadupozemků
Rozstání - Leden
2020
příjmy zobecního
pronájmů
(Agro)
37 000
37 135 9
příjmy z pronájmu bytů a nebytových
66 000
81 900
příjmy z pohřebnictví
10 000
33 150
přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM)
50 000
77 082
sankční platby přijaté od státu
0
7 500
příjmy ze služeb (doprava, hlášení)
20 000
36 934
příjmy z prodaného zboží
4 000
4 980
ostatní příjmy z vlastní činnosti
0
2 712
přijaté neinvestiční dary-Svoboda
0
2 000
Eldaco - za poskytnutí spolupráce
150 000
150 000
příjmy z prodeje pozemků
5 000
45 900
ostatní nedaňové příjmy (Kratochvíl čp.70peníze)
0
328 289
příjmy
5 000
příjmyz zprodeje
úrokůpozemků
500 45 900
513
ostatní
(Kratochvíl
čp.70příjmynedaňové
z podílůpříjmy
na zisku
a dividend
0 46 000328 289
peníze)
(spořitelna)
příjmy z úroků
500
513
celkem příjem
9 567 500
12 717 642
příjmy z podílů na zisku a dividend
zapojení přebytku z minulého roku
-2 106 700 - - 4 352 290
(spořitelna)
46 000
financování
celkem
příjem - splátka úvěru
9 567 500800 000
12 717 642 800 004
zapojení
přebytku z minulého roku
-2 106 700
- 4 352 290 946 828
nákup dluhopisů
financování
- splátka úvěru
800 004
operace z peněžních
účtů nemající char.příjmů800 000
27 262
nákup
dluhopisů
946
828
rekap.zapojení přebytku z min. roku po odečtu
operace
1 306 70027 262
- 2 578 196
úvěru z peněžních účtů nemající char.příjmů
rekap.zapojení přebytku z min. roku po odečtu
úvěru

1 306 700

- 2 578 196

13 774 742,40
13 774Kč
742,40
Stav bankovních účtů k 31.12.2019 KB ,ČNB

Stav bankovních účtů k 31.12.2019 KB ,ČNB

Kč

Rozpočet
obce
Rozstání
rok- 2020
Rozpočet
obce Rozstání
za
rok
2020na
- schválený
Rozpočet
obce
Rozstání
rokna
2020
schválený
schválený

Výdajová
část část
Výdajová
kap.
1014
- deratizace
kap.
1014
- deratizace
10145169 deratizace
10145169 deratizace
kap. 1031 - obecní les
kap.osobní
1031 výdaje
- obecní les
10315021 ostatní
10315021sazenice,
ostatnímateriál
osobní výdaje
10315139
10315139práce
sazenice,
10315169
v lese materiál
2212v- lese
místní komunikace
10315169kap.
práce
22125139 materiál - štěrk, posypový materiál

Kč

Kč
13 000
3 000
40 000
200 000
6 000

1

4
20

kap. 1014 - deratizace
10145169 deratizace
kap. 1031 - obecní les
Zpravodaj
obecního
úřadu osobní
Rozstánívýdaje
- Leden 2020
10315021 ostatní
10315139 sazenice, materiál
10315169 práce v lese
kap. 2212 - místní komunikace
22125139 materiál - štěrk, posypový materiál
22125171 prohrnování sněhu
22125171 oprava mostu v Baldovci
22125169 revizní zprávy - mosty
kap. 2219 - chodníky
údržba chodníků + dokončení posezení za
221951 71 sokolovnou
22925339
23106349
23105329
23215011
23215021
23215031
23215032
23215139
23215141
23215151
23215154
23215162
23215163
23215169
23215171
23215362
23216121
31135331
31135331
31135492
33145021
33145139
33145136
33145169
33195021
33195139
33195175
33195169
33995194

kap. 2221 - dopravní obslužnost
IDS Olomouc
kap. 2310 - vodovod
náklady na osazení,služby
příspěvek - Drahanská vrchovina,org.4111
kap. 2321 - ČOV, kanalizace
mzda ČOV
OON
sociální pojištění
zdravotní pojištění
materiál
splátka úroků z úvěru
voda
elektrická energie
telefon + sms
pojištění
Sezako,servis dmýchadel,rozbor vody
opravy + udržování
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH)
projekt + prodloužení kanalizace - humna
kap. 3113 - škola
dotace na provoz
odpisy
příspěvky prvňáčkům
kap. 3314 - knihovna
ostatní osobní náklady
nákup materiálu
nákup knih
služby
kap. 3319 - kultura
ostatní osobní náklady (kronika)
materiál,propagační materiál
rozvícení stromku, služby - pohoštění
kulturní služby - vystoupení
kap. 3399 - ostatní záležitosti kultury
balíčky starším občanům
kap. 3326 - památky(pomník padlých,kostel)

13 000

10
3 000
40 000
200 000
6 000
25 000
500 000
15 000
75 000
92 000
12 000
10 000
10 000
30 000
4 000
3 000
20 000
145 000
5 000
250 000
15 000
40 000
480 000
8 000
10 000
450 000
940 000
340 000
18 000
8 400
1 000
7 000
3 000
15 000
5 000
15 000
20 000
15 000

31135492 příspěvky prvňáčkům
kap. 3314 - knihovna
33145021 ostatní osobní náklady
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33145139 nákup materiálu
33145136 nákup knih
33145169 služby
kap. 3319 - kultura
33195021 ostatní osobní náklady (kronika)
33195139 materiál,propagační materiál
33195175 rozvícení stromku, služby - pohoštění
33195169 kulturní služby - vystoupení
kap. 3399 - ostatní záležitosti kultury
33995194 balíčky starším občanům
kap. 3326 - památky(pomník padlých,kostel)
33265171 opravy
33265139 věnec, materiál
kap. 3412 - sportovní zařízení v majetku obce
34125021 ostatní osobní náklady
34125139 nákup materiálu k opravě
34125169 služby
kap. 3419 - ostatní tělovýchovná činnost
34195229 dar

36315021
36315139
36315154
36315156
36315169
36315163

kap. 3612 - bytové hospodářství
materiál
opravy a udržování - nebytové prostory
ostatní služby (revize,prohlídky)
kap. 3631 - veřejné osvětlení
ostatní osobní náklady
materiál
elektrika
nafta - avie
technická avie + služby
pojištění - avie

36325021
36325031
36325032
36325139
36325154
36325156
36325169
36325171

kap. 3632 - pohřebnictví
ostatní osobní výdaje
sociální pojištění
zdravotní pojištění
materiál
elektrika
benzín
služby (revize)
dokončení kolumbária

36125139
36125171
36125169

kap. 3635 - územní plán
36356119 pořízení územního plánu
kap.3639 Úřad práce - výdaje
36395011 platy UZ 104113013

18 000
8 400
11
1 000
7 000
3 000
15 000
5 000
15 000
20 000
15 000
2 000
2 000
6 000
6 000
1 000
40 000
2 000
1 000
2 000
15 000
12 000
170 000
6 000
12 000
8 000

72 000
20 000
9 000
10 000
20 000
3 000
7 000
25 000
50 000

36325156 benzín
36325169 služby (revize)
36325171
dokončení
kolumbária
Zpravodaj
obecního
úřadu Rozstání
- Leden 2020
36356119
36395011
36395011
36395031
36395031
36395032
36395032
37225138
37225169
37225021
37235169
37455021
37455139
37455156
37455169
37455169
52135903
55125134
55125492
55125137
55125139
55125151
55125156
55125162
55125167
55125169
55125171
55125229
61125023
61125031
61125032
61715011
61715021
61715492
61715031

kap. 3635 - územní plán
pořízení územního plánu
kap.3639 Úřad práce - výdaje
platy UZ 104113013
platy UZ 104513013
sociální pojištění UZ 104113013
sociální pojištění UZ 104513013
zdravotní pojištění UZ 104113013
zdravotní pojištění UZ 104513013
kap. 3722 - svoz popela
popelnice + pytle - nákup
likvidace odpadu+ bio odpad
ostatní osobní výdaje - správce skládky
kap. 3723 - ostatní odpad
likvidace plastu, skla,nebezpečný
odpad,kontejner
kap. 3745 - péče o zeleň
ostatní osobní náklady
materiál (zeleň + ostatní)
benzín - sekačka, křovinořez
služby
zapravení staré skládky
kap.5213 - rezervy
nespcecifikované rezervy
kap. 5512 - požární ochrana
stejnokroj,oděv,obuv
dary členům
DDHM (kukla,helma,dýchací přístroje,vysílačky)
materiál (lopaty,krupáče, ND na auta)
pitná voda
benzín, nafta
telefonní poplatky
školení
ostatní služby, technická aut, revize dýchacích
přístrojů
opravy aut (Ford)
dar na členské příspěvky
kap. 6112 - zastupitelstvo obce
ostatní osobní náklady
sociální pojištění
zdravotní pojištění
kap. 6171 - místní správa
mzdy + topič údržbář
ostatní osobní výdaje DOPP,DOPČ
dary obyvatelstvu-pošta
sociální pojištění

3 000
7 000
25 000
12
50 000

9 000
495 000
12 000
125 000
10 000
25 000
10 000
5 000
30 000
5 000
5 000
30 000
86 000
35 000
2 000
20 000
3 000
5 000
44 000
40 000
4 000
1 070 000
175 000
120 000
850 000
120 000
48 000
190 000

kap. 6112 - zastupitelstvo obce
61125023 ostatní osobní náklady
61125031 sociální pojištění
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61125032 zdravotní pojištění
kap. 6171 - místní správa
61715011 mzdy + topič údržbář
61715021 ostatní osobní výdaje DOPP,DOPČ
61715492 dary obyvatelstvu-pošta
61715031 sociální pojištění
61715032 zdravotní pojištění
61715038 povinné pojistné
61715136 knihy, tisk
61715137 DDHM
materiál,obálky,šanony,příjmové a výdajové
61715139 dokl.papír kancelářský,vánoční ozdoby
61715139 materiál - multi, org 6050
61715151 pitná voda
61715153 plyn
61715154 elektrická energie
61715156 benzín, nafta (org.)
61715171 opravy - multicára, org.6050 - práce
61715161 poštovné
61715162 telefonní poplatky
63105163 peněžní služby (všechna pojištění)
61715166 konzultační,poradenské a právní služby
61715167 školení
61715168 zpracování dat, počítačové služby
61715169 pověřenec OÚ - ochrana osobních údajů
61715169 ostatní služby, všechny revize, povodňový servis,
61715171 opravy aut
61715171 oprava budovy čp. 86
61715171 oprava obecního úřadu
61715173 cestovné
61715175 občerstvení
61715179 ostatní platby, dálniční známka
61716130 nákup pozemků
61715362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
61715321 přestupková komise
61716130 oprava zázemí sportovního areálu
kap. 6402 - vypořádání voleb
64025364 vratka - volby (Evropský parlament)
kap. 6409 - ostatní činnosti
64095229 příspěvky (sdružením a neziskovým organizacím)
64095329 Mikroregion Protivanovsko,org.4130

1 070 000
175 000
13
120 000
850 000
120 000
48 000
190 000
85 000
5 500
30 000
16 000
80 000
10 000
10 000,00
130 000,00
70 000,00
35 000,00
5 000,00
3 000,00
25 000,00
60 000,00
2 000,00
5 000,00
70 000,00
60 000,00
105 000,00
10 000,00
100 000,00
400 000,00
1 000,00
22 000,00
1 500,00
10 000,00
7 000,00
12 000,00
250 000,00
24 518,00
8 000,00
6 000,00
9 580 918,00

celkem

Rozpočet obce Rozstání na rok 2020

64095329 Mikroregion Protivanovsko,org.4130

6 000,00

14
9 580 918,00

Zpravodaj obecního
úřadu Rozstání - Leden 2020
celkem

Rozpočet obce Rozstání za rok 2020
rozp.skladba
1111
1112
1113
1121
1211
1511
1333
1341
61712329
1345
1356
1361
1381
4112
31132122
10312111
23212111
34122111
36122131
36122132
36322111
37252324
61712111
61713112
61712112
36393111
63102141

Rozpočet obce Rozstání na rok 2020
Příjmová část
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné čin.
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitosti
poplatky za uložení odpadů - nová skládka
poplatek ze psů
Eldaco
poplatek z pobytu (Camping Baldovec + ostatní)
příjmy úhrad za dobývání nerostů
správní poplatky
daň z hazardních her
dotace na výkon státní správy
odvod odpisů - ZŠ
příjmy z prodeje dřeva
stočné za celý rok 2020
pronájem kurtů
příjmy z pronájmů pozemků (Agro)
příjmy z pronájmu bytů a nebytových
příjmy z pohřebnictví
přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM)
příjmy ze služeb (doprava, hlášení)
příjem za dům čp. 70
příjmy z prodaného zboží
příjmy z prodeje pozemků
příjmy z úroků

Kč
2 000 000
45 000
190 000
1 700 000
3 700 000
506 000
20 000
6 000
150 000
35 000
20 000
10 000
35 000
140 000
340 000
120 000
670 000
4 500
38 000
75 000
15 000
53 000
30 000
210 000
4 000
10 000
500

10 127 000,00

celkem příjem
zapojení přebytku z minulého roku-celkové
8115 financování

253 918,00
10 380 918,00

8124 Financování - splátka úvěru
rekapitulace zapojení přebytku z minulého roku
před odečtem úvěru

-

800 000,00 Kč

-

546 082,00 Kč

rekapitulace
před
odečtemzapojení
úvěru přebytku z minulého roku
rekapitulace
zapojení
před odečtem úvěru přebytku z minulého roku
před odečtem úvěru

-

546 082,00 Kč
546 082,00 Kč
546 082,00 Kč
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Olomoucký kraj poskytl na akci
Olomoucký kraj
poskytl
na
krajnosiče
poskytls příslušenstvím“
na akci
akci
„ Nákup Olomoucký
multifunkčního
„„ Nákup
multifunkčního
nosiče ss příslušenstvím“
Nákup
multifunkčního
obci
Rozstání
v roce 2019 nosiče
dotaci vepříslušenstvím“
výši 44 000,- Kč.
obci
Rozstání
v
roce
2019
dotaci
ve
obci Rozstání v roce 2019 dotaci ve výši
výši 44
44 000,000,- Kč.
Kč.
Olomoucký kraj poskytl na opravu zásahového vozidla
Olomoucký
kraj poskytl
na
zásahového
vozidla
Olomoucký
na vopravu
opravu
zásahového
vozidla
TATRA
815kraj
obciposkytl
Rozstání
roce 2019
dotaci ve
výši
TATRA
815
TATRA
815 obci
obci Rozstání
Rozstání v
v roce
roce 2019
2019 dotaci
dotaci ve
ve výši
výši
49 000 Kč.
49
49 000
000 Kč.
Kč.

Počet obyvatel k 1. 1. 2019: 601
počet zemřelých občanů:
6
Počet obyvatel
k
1.
1.
2019:
601
počet odhlášených občanů: 9

Počet
obyvatel kobčanů:
1. 1. 2019:
počet zemřelých
Počet
obyvatel
k
1. 1. 2019:
počet
zemřelých občanů:
počet odhlášených
občanů:
počet
zemřelých občanů:
počet
odhlášených
občanů:
počet odhlášených
narozených dětí:
počet
občanů:
počet přihlášených
narozených dětí:
počet
obyvatel:
počet přihlášených
narozených dětí:
počet
stav k 31. 12. 2019 obyvatel:
počet
stav k přihlášených
31. 12. 2019 obyvatel:
stav k 31. 12. 2019

601
6
601
6
9
6
9
6
9
6
20
6
20
612
20
612
612

počet narozených dětí:
6
počet přihlášených obyvatel: 20
stav k 31. 12. 2019:
612

přejí zastupitelé Petr Kraus a Miroslav Hrstka
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Události roku 2019 v Základní a mateřské škole Rozstání

Základní škola, mateřská škola, školní jídelna a školní družina tvoří v Rozstání jeden subjekt, příspěvkovou
organizaci. Školní rok v těchto všech součástech začíná na počátku září a bývá ukončen závěrem června,
případně počátkem července. Posléze startují pro všechny zasloužené prázdniny. Zahájení letošního školního
roku 2019/2020 s kulturním programem starších žáků proběhlo opět ve slavnostním duchu za přítomnosti
rodičů, zástupců Obce Rozstání. Tímto odstartováním jako by se všem zrychlil čas, který neúprosně utíká dětem i pedagogům. Vzdělávání a výchova je obohacena tolika moderními vymoženostmi, postupy, činnostmi,
pomůckami a akcemi, že i školáci žasnou, jak čas strávený ve škole letí. Podzimní část školního roku je naplněna hned třemi projekty konanými v základní škole – Barevný podzim, Evropský den jazyků a Den stromů.
Než venku začnou podzimní plískanice, žáci 3. a 4. ročníku pravidelně zavítají na dopravní hřiště, kde
absolvují teoretickou výuku, ale i praktickou jízdu na kole křižovatkami se semafory, jízdu zručnosti. Odměnou pro školáky bývá jízda na motokárách, koloběžkách a jiných strojích, tak jako i možnost zasportovat si
v lanovém centru či na velkých trampolínách. Druhá polovina dopravní výuky se koná v jarních měsících,
za teplého počasí s vycházkou do centra města Prostějova.
Oblíbeným dnem všech dětí bývá na konci října oslava Halloween spojená také s dlabáním dýní. Letos
přijala pozvání do školy naše bývalá žákyně studující chov cizokrajných zvířat, aby všechny děti seznámila
se životem a chovem plazů a jiných netradičních, méně známých živočichů.
V tomtéž období uskutečnilo v budově školy Ekocentrum IRIS Prostějov besedu o životě ježků pro děti ZŠ
a MŠ s názvem „Dobrou noc, ježku“.
Školáci nezapomněli zkontrolovat a ošetřit svou lípu, kterou vysadili před rokem u příležitosti 100. výročí
vzniku Československa.
Podzim byl také naplněn řadou divadelních představení konaných ve školce či v Prostějově, určených pro
děti základní a mateřské školy. Vzhledem ke své velikosti subjektu, dobrým vztahům součástí, někdy i finanční náročnosti, probíhá většina akcí společně. Nejen v základní škole, ale také ve škole mateřské.
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Na podzimní období navazuje vzápětí advent, doba čekání a příprav na Vánoce. Tento čas je velmi bohatý
na předvánoční a vánoční činnosti. Stalo se již tradicí, že děti ZŠ a MŠ vystupují při rozsvěcení obecního
vánočního stromu s připraveným kulturním programem. Spolu se sladkým balíčkem je hlavní odměnou finanční dar SDH Rozstání tvořený dobrovolnými příspěvky našich občanů do připravené kasičky. Hasičům
i vám všem za takto získané finance moc děkujeme. Poslouží nám v roce 2020 na částečné pokrytí nákladů
spojených se školním výletem dětí Základní a mateřské školy Rozstání.
Základní škola každoročně zahajuje advent pravidelným zpíváním koled a losováním ze školního kalendáře. Je naplněný sladkostmi a každé okýnko kalendáře skrývá ve školní den jména odměněných žáků školy.
V úvodu prosince školáci zdobí vánoční stromeček krášlící horní chodbu budovy, k němuž zanedlouho přichází Mikuláš se svou družinou. Navštěvuje děti základní a mateřské školy, aby obdařil všechny čokoládovým
kalendářem. Poděkováním bývá připravené pásmo našich žáků. V předvánočním období děti obou součástí
pečou a zdobí vánoční perníčky, tvoří dekorace a mnohé jiné výrobky sloužící na prosincovou vánoční výstavu žákovských děl pro širokou veřejnost. V letošním roce se konala od 17. do 19. prosince. Poslední školní
den roku 2019 je spjat s vánoční nadílkou. Ježíšek nakládá dárky hned pod dva stromečky. Jeden se nachází
v mateřské škole, druhý v základní. Dětem přináší nejen hračky, hry, ale také rozmanité sportovní, školní
pomůcky a potřeby, které zůstávají ve škole všem pro užívání. Po ukončení tohoto slavnostního dne začínají
dětem vánoční prázdniny, kdy prožívají vánoční čas ve svých rodinách, se svými blízkými.
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V roce 2020 nás čeká spousta nových zajímavostí, které zatím zůstávají pro všechny děti malým překvapením. Proto je dopředu nebudeme vyzrazovat. Vzpomeňme proto na rok předchozí. Byl naplněn řadou dění až
do konce měsíce června. Leden znamenal pro mnohé pololetní vysvědčení, zhodnocení půlroční školní práce.
V jarních měsících v obou součástech proběhly zápisy k předškolní a školní docházce, čímž byla naplněna kapacita mateřské školy na její maximum 28 dětí. Ve školním roce 2019/20 navštěvuje základní školu 32 žáků.
Některé děti dochází do školní družiny, kde je též kapacita plná. Poslední součástí školy je školní jídelna.
Umožňuje stravování žákům, dospělým, ale i cizím strávníkům v ceně 60 Kč za oběd.
Z nepravidelných aktivit školy jmenujme například projekt „Veselé zoubky“, „Ovoce a zelenina do škol“,
„Netradiční tělocvik“, „Školní mléko“, „Jak roste chléb“ či „Den otevřených dveří“ na farmě v Otinovsi.
Všechny přinesly dětem řadu nevšedních a nových zážitků a vědomostí.
Děti se současně zapojují i do kulturního dění v obci. V dubnu vítaly nové občánky Rozstání, připravily
výrobky na veřejnou velikonoční výstavu, v květnu popřály svým programem všem maminkám ke Dni matek.
Povinná výuka plavání žáků 2. – 4. ročníku v Městských lázních v Prostějově, uskutečněný školní výlet
v ZOO Lešná, den sběru starého papíru v Rozstání, „Zábavné dopoledne“ spojené s pasováním na školáky
a „Olympiáda Rozstání 2019“ o sladké ceny pomalu signalizovaly, že se blíží konec školního roku 2018/2019.
Ten nastal 28. 6. 2019 slavnostním předáním závěrečného vysvědčení, vyhlášením a oceněním nejlepších
žáků ve sběrových aktivitách a společným odstartováním letních prázdnin.
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Jménem celé Základní a mateřské školy Rozstání přeji všem občanům Rozstání a Baldovce do nového roku
2020 hodně zdraví, spoustu veselých okamžiků, pohody a spokojenosti, jak tomu bylo u našich dětí v roce
předešlém.
Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka ZŠ a MŠ Rozstání
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Ze života školky – projekty v mateřské škole
V tomto roce proběhlo v mateřské škole několik zajímavých projektů:
Jak roste chléb - děti se naučily, co je všechno třeba udělat než ochutnají voňavý chléb. Povídaly si jak se
pěstuje obilí, mele mouka, co se dává do těsta a jak se chléb peče.
Princové a princezny v MŠ - projekt plný hádanek, pohádek, zpěvu a tance.

Indiánský týden v MŠ - prohlížení obrázků, povídání, zajímavosti na internetu, výroba masek, indiánské tance.
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Masopust v MŠ - velice oblíbený projekt. Děti se nemohou dočkat, až si obléknou svou masku, zazpívají si,
zatancují, navštíví kamarády v základní škole a přinesou jim sladkosti. Nechybí ani hledání pokladu. Sladká
odměna udělala všem velikou radost.

Morena 2019 - již několik let vynášíme Morenu a cestou zpíváme a říkáme říkadla. Děti se snaží hodit ji
do potoka tak, aby odplula pryč a zahnaly tak zimu z naší vesnice.

2.května proběhl v MŠ zápis do mateřské školy. Byly přijaty všechny děti. Máme celkem 28 dětí v jedné třídě.
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Dnes má svátek maminka - jako dárek pro maminku jsme si nachystali pásmo plné písniček a básniček pod
názvem Pohádková modní přehlídka

Den otevřených dveří na farmě v Otinovsi - všichni si mohli vyzkoušet jak se sedí v traktoru nebo kombajnu. Viděli jsme telátka, krávy a také se děti seznámily s rostlinnou výrobou.
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Školní výlet - letos jsme se vypravili do ZOO Lešná. Děti se svezly vláčkem, naučily se poznávat zvířátka,
pozorovaly je a povídaly si o nich.

Zábavné dopoledne - každý rok slavnostně pasujeme předškoláky na školáky. Nechybí šašek Viky, skákací
hrad,soutěže,sladkosti a dárky.
Rozstanská olympiáda - se školním rokem jsme se rozloučili sportovně. Olympijský oheň zahájil závody
a přišlo na řadu i opékání špekáčků.
Děti, pozor,červená! Opět jsme se zúčastnili výtvarné soutěže. Celkem se zúčastnilo 13 MŠ a hodnoceno
bylo 81 prací. Ve skutečnosti výkresů bylo hodnoceno mnohem více, protože každá MŠ posílala jen nejlepší
práce. Již po třetí jsme získali krásné 3. místo. 16. prosince 2019 Julince H. byly slavnostně předány pěkné
ceny.
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Dýně v mateřské škole - děkujeme paní Sedlákové za darování překrásné dýně. S dětmi jsme vyrobili obrovského pavouka, který nám hlídal MŠ.

Pečeme pro mámu a tátu - děti už vědí, co je třeba k výrobě perníku.

Tvořivá dílna v mateřské škole - perníky jsme už upekli a s mámou nebo tatínkem jsme vyrobili překrásné
strašidelné dýně.
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Beseda „Dobrou noc,ježku!“ Zajímavý projekt o životě ježků, poučení dětí jak se o zvířátka starat.

Halloween - všichni jsme si oblékli kostýmy a vyrazili jsme na strašení školáků. Na každém stolečku zářila
svíčka a nechyběla ani hudba, soutěže, poklad a tanec.

Beseda o plazech - všichni měli možnost na vlastní oči vidět mnohonožky, štíry a hady. Děti získaly spoustu
poznatků o plazech.
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Uspávání broučků - ve spolupráci s hasiči jsme vyrobili v MŠ pro tento projekt mnoho různých broučků.
Mikuláš, anděl a čert - každý z dětí si udělal svého Mikuláše nebo čerta. Mikuláš přišel se svou družinou
a přinesl dětem sladkou odměnu. Všichni byli hodní a tak si nikoho čert neodnesl.

Vánoční výstava výrobků v ZŠ - děti se pochlubily sněhuláky, andělíčky, zvonečky a svícny. Tato výstava
byla otevřena pro veřejnost,každý se mohl přijít podívat jak jsou děti šikovné.
Vánoční nadílka - letos jsme museli vánoční nadílku přesunout až na 6.ledna 2020 z důvodu velké nemocnosti malých dětí.
Během roku máme v mateřské škole každý měsíc divadlo. Jezdíme také za divadlem do Prostějova a do kina
v Olomouci. Nezapomínáme slavit narozeniny dětí. Při narozeninové párty nechybí ani malý dáreček.

Děkujeme panu starostovi a zastupitelstvu obce Rozstání, paní ředitelce Mgr. Miloslavě Vystavělové, družstvu
AGRO Rozstání a také rodičům za finanční dary a hračky na vánoce, všem hasičům za finanční příspěvek
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FARNOST ROZSTÁNÍ
Čas plyne jako voda, a tak opět po roce bych Vás rád seznámil s děním ve farnosti. V průběhu roku 2019
na sebe kostel upoutal pozornost nejen místních občanů, a to především z důvodů plánované obnovy fasády
věže a průčelí. Lešení se u kostela objevilo přesně po padesáti letech, kdy se v roce 1969 opravovala omítka
na celém objektu.
Opravu prováděla firma Strachota z Veselí nad Moravou, která vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou
680.000,- Kč. Práce byly zahájeny dne 2. července. Po celou dobu opravy probíhaly práce pod dohledem památkového úřadu v Prostějově. Na základě prohlídky památkářů byl stanoven rozsah omítek, které mohly být
otlučeny až na zdivo, byl předepsán postup provádění i výsledné barevné odstíny jednotlivých prvků (oplechování, střecha, okenice, fasáda). Náklady byly hrazeny z dotačního programu ministerstva kultury, které
přispělo částkou 440.000,- Kč. Zbylou část nákladů pokryla bezúročná půjčka z konzistoře Arcibiskupství
olomouckého, vlastní zdroje farnosti a dary od jednotlivců či obce. Práce byly ukončeny k 23. září. Do konce
roku se nám podařilo dotaci vyúčtovat a splatit i výše zmiňovanou půjčku. Z výše uvedeného vyplývá, že
i přes takto velkou akci, je vše uhrazeno a farnost nemá žádný dluh. Mimo opravy omítky se nám podařilo
dokončit nátěr plechové střešní krytiny na objektu fary. Od letošního roku je tak střecha fary v celém svém
rozsahu ochráněna proti korozi. Jelikož jsme nátěr prováděli svépomocí formou brigády, náklady na nátěr
střechy se vyšplhaly na částku cca 10.000,- Kč za barvu, brusné kotouče a natěračské pomůcky.
Tolik k investičním akcím za uplynulý rok a nyní bych vás v krátkosti seznámil s každodenním chodem
farnosti. Za loňský rok proběhl ve farnosti jeden křest. Se začátkem školního roku opět začala výuka náboženství v místní škole, kterou navštěvuje pět dětí. Během roku jsem několikrát navštívil starší a nemocné farníky
obce. Pokud by se našel někdo další, kdo by měl o takové setkání zájem, stačí aby jej kdokoli z příbuzných
nebo známých nahlásil v sakristii kostela nebo mně osobně. Za rok 2019 se také ve farnosti uskutečnilo celkem šest pohřbů s církevními obřady.

Závěrem bych rád poděkoval těm, kteří se jakkoli podílí na chodu farnosti a do roku 2020 Vám všem přeji
hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a božího požehnání.
Mgr. Vincenc Svák
správce farnosti
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Milí čtenáři rozstánského zpravodaje, rok 2019 skončil a my jsme pro Vás připravili krátké shrnutí toho, co
se nám v loňském roce podařilo.
Na konci června jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Nivě. Podařilo se nám sestavit celkem tři družstva –
ženy, starší muži a mladší muži. Ženy se umístily na prvním místě a letos je čeká účast na okresní soutěži
v Prostějově. Starší muži porazili naše mladší a získali tak třetí místo. Mladší muži tím pádem získali bramborovou medaili. Potěšil nás zájem občanů Rozstání, kteří na tuto akci dorazili a podpořili naše soutěžící.
Družstvo dětí se nám nepodařilo sestavit. Dali jsme si za cíl něco s tím udělat.
V září jsme znovuobnovili a rozšířili kroužek mladých hasičů. První schůzka byla hned 7. září. Přihlásilo
se 28 dětí, což nás těší.
Tito mladí hasiči se pravidelně scházejí jednou týdně a věnují se volnočasovým a sportovním aktivitám
a teoretické přípravě.
Nyní se veškerá činnost soustředí na zvyšování fyzické zdatnosti v tělocvičně. V jarních měsících chceme
věnovat náležitou pozornost tréninku jednotlivých soutěžních disciplín a přípravě na hasičské závody.

Zpráva výjezdové jednotky
1. února jsme vyjížděli k zasypané a zavalené osobě v lese Rychtářov. 1. července jsme odklízeli strom v obci
u bývalého zahradnictví. Den nato spadl strom za hájenkou Bílý kříž na vysoké napětí. 15. září jsme zajišťovali řízení dopravy a technickou pomoc při přistání vrtulníku na vozovce. 7. října jsme zajistili technický
dozor při ohňostroji v kempu Baldovec. 12. října jsme opět zajišťovali řízení dopravy při dopravní nehodě
v zatáčce na stráň.

Zpráva kulturního referenta
V loňském roce jsme pokračovali v rozšiřování kulturních a společenských akcí v naší obci. Některé akce jsou
již několikaletou tradicí, některé jsme po úspěchu zopakovali a některé jsme pořádali poprvé.
V lednu jsme opět pomohli s Tříkrálovou sbírkou, kde se v koledování vystřídalo celkem 13 dětí a podařilo
se nám vybrat částku necelých 18.000,- Kč. Děti za koledování byly letos odměněny dvojnásobně, a to již
tradičním plaváním ve vyškovském aquaparku a nově také výletem do letního kina v Mostkovicích.
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Začátkem února jsme ve spolupráci s obecním úřadem uspořádali úspěšný zájezd do vinného sklepa, tentokrát
do Moravských Bránic Vinařství Jan Plaček.
Koncem února se konal tradiční hasičský ples a dětský karneval. Ples měl podtext „I Rozstání má své hlasy“.
Mohli jsem tudíž obdivovat pěvecké umění některých našich kolegů. Dále jsme mohli shlédnout vystoupení
paní Lenky Šimkové v Pole Dance. Dětský karneval se nesl v podtextu „Vítejte v Disneylandu“.

Začátek března patřil masopustnímu průvodu, kde jsme se po dlouhé době sešli v celkem hojném počtu. Mohlo by to být ale lepší, kdyby se přidalo více lidí z vesnice, nejen naši hasiči.
Koncem března jsme se rozloučili s „Clubem u Bosse“ hospodskou retro tancovačkou.

Velikonoce jsme přivítali již v nové klubovně nad prodejnou COOP, a to tzv. Zeleným pivem. Děkujeme
všem našim příznivcům, kteří za námi přišli.
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Konec dubna tradičně patří pálení čarodějnic a stavění máje. Ani loni tomu nebylo jinak. 27. dubna se za Sokolovnou slétlo několik čarodějnic s obavou o své upálení. Všechny to přežily, přesto je jich rok od roku méně
a méně.

Většina našich akcí je pořádána převážně pro děti, k dětem patří maminky, těm jsme chtěli nějakou formou
poděkovat. Napadlo nás uspořádat poprvé akci pro maminky a nazvali jsme ji „Sousedské posezení ke dni
matek“. Maminkám jsme připravili pečené sladkosti, kávu a samozřejmě kytičku.
Červen jsme začali kácením máje, které jsme spojili se Dnem dětí a celou akci nazvali „Kácení máje a dětský den, aneb s námořníky popoplujem“. Mája už sice nestála, ale nijak nám to nebránilo v uspořádání úspěšné akce.

Na konci školního roku jsme pořádali již podruhé První prázdninové stanování, které mělo opět úspěch. Celkem jsme měli postaveno 14 stanů a jeden velitelský.
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Loučení s prázdninami pak proběhlo v kovbojském stylu. Děti mohly zhlédnout ohňostroj v novém podání –
promítání na plátno a pak také pohádku Když draka bolí hlava.

Na konci září jsme zaštítili taneční hodovou zábavu, která se nám velice vydařila.
V listopadu jsme uspořádali opět již tradičně drakiádu na hřišti, kterou jsme letos spojili, kvůli špatnému počasí, s deskovými hrami v klubovně. Obě akce se dětem moc líbily.
U příležitosti svátku Svatého Martina byl uspořádán lampionový průvod zakončený uspáváním broučků,
které si děti vyrobily ve školní družině. Dětem ze školky s nimi pomohly paní učitelky, za což jim tímto děkujeme. Tato nová akce sklidila u dětí velké nadšení.
První adventní neděle připadla již na 1. prosince, a tak jsme na konec listopadu dětem připravili Mikulášskou
nadílku společně s rozsvěcením vánočního stromu u obecního úřadu.
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V prosinci jsme chtěli pořádat vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Nejdříve se akce přeložila na jiný
termín a následně úplně zrušila, hlavně kvůli velké nemocnosti dětí. Zde vás chci informovat o tom, že jsme
byli upozorněni Platformou pro udržitelný rozvoj a etiku na zákaz pořádání této akce. Z tohoto důvodu již
v roce 2020 akci pořádat nebudeme a dovolujeme si Vás požádat o nějaký nápad, čím tuto akci plnohodnotně
nahradit.
Na závěr roku jsme dětem připravili Vánoce u hasičů, kde si děti připravily pohoštění, rozdaly dárky a zahrály
deskové hry.
V letošním roce se budeme snažit všech 16 akcí zachovat. Přeji všem členům SDH, aby se nám dařilo pokračovat v naší dobrovolné práci pro potřeby naše i všech našich spoluobčanů.
Závěrem dovolte poděkovat členům a příznivcům za aktivní přístup k plnění úkolů vyplývajících z činnosti
sboru. Všem popřát do již započatého roku hlavně zdraví, štěstí, lásku, porozumění a aby ten letošní rok byl
minimálně tak úspěšný jako rok uplynulý.						
Za SDH Rozstání starosta – Dušan Škandera
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Sportovní areál
Jak se říká, začátek konce je špatná informovanost. A tak mi dovolte abych vás seznámil s děním na sportovištích v obci. I když se na první pohled může zdát, že sportoviště v obci nikdo nevyužívá, opak je pravdou.
Proto se snažíme postupně jednotlivá sportoviště opravovat, zlepšit údržbu sportovních ploch a vypracovat
projekt k opravě budovy šaten, aby se areál stal příjemným místem pro setkávání, trávení volného času a odpočinku. A co se tedy vlastně za uplynulý rok podařilo?
V roce 2018 byly zrenovovány odbornou firmou umělé povrchy kurtů, atletické dráhy a basketbalového
hřiště za budovou školy. Tato regenerace povrchů proběhla poprvé po dlouhých patnácti letech používání. Při
regeneraci došlo k odplevelení, uválcování a prosetí povrchu křemičitým pískem. Abychom zlepšili údržbu
umělých povrchů sportovišť, pořídili jsme v uplynulém roce multifunkční stroj Vari RAPTOR. Tento stroj lze
využít celoročně, jelikož je možné jej přestavět z mulčovače na zametací kartáč se sběrným košem. Využití
tento stroj najde i v zimním období, protože před kartáč lze nasadit shrnovací radlici pro úklid větší vrstvy
sněhu. Mulčovač využijeme na kosení trávy v okolí šaten, kurtů a hřišť. Zametací kartáč se zase využije k vymetení mechu a usazenin z umělé trávy. Stroj je také možné vyžít k údržbě ploch a chodníků na katastru celé
obce. Na pořízení stroje se nám podařilo získat dotaci z Olomouckého kraje ve výši 50 %. A tak obec za stroj
zaplatila ze svého rozpočtu 44 tisíc korun.
V březnu
jsme
po dohodě s vedením
školy zpřístupnili dětské hřiště u školy. Toto
hřiště je určeno pro
děti od 3-12 let. Veškeré atrakce na hřišti
prochází každoroční
revizí, a tak na počátku
roku bylo nutné některé dřevěné části atrakcí
vyměnit. V průběhu
roku bylo na dětské
hřiště doplněno houpací hnízdo pro děti a zajištěno několik hraček
na pískoviště, aby naši
nejmenší měli možnost
i víkendového dováděMutlifunkční stroj Vari RAPTOR
ní. Provozní řád hřiště
i otevírací dobu lze dohledat na internetových stránkách obce a jsou také vyvěšeny u vstupu na hřiště. Tímto
děkuji všem návštěvníkům hřiště za dodržování pořádku, a že jste se zde chovali ukázněně. Za první rok se
nenaplnily černé scénáře kritiků zpřístupnění hřiště pro veřejnost z čehož mám opravdu radost. V létě jsme
nechali odstranit rozpadající se opěrnou stěnu, která se vlivem zatékání a špatného provedení částečně zbortila a stala se nebezpečnou svému okolí. Po jejím odstranění došlo k vysvahování přilehlého terénu. Následně
byl svah oset travním semenem, aby bylo zamezeno erozi půdy. Také se podařilo obnovit pískové doskočiště
pro skok daleký včetně odrazového břevna. Doskočiště před opravou připomínalo spíše louku než pískoviště
a místo odrazového břevna byla v dráze díra hluboká 10 cm. Nedávalo mi smysl mít krásně opravenou rozběhovou dráhu z umělého trávníku, která končí dírou a zarostlým doskočištěm. Opravdu mne mrzí, že hřiště,
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které lze využít několika způsoby, dopadne vlivem špatné nebo spíše žádné údržby takhle. A tak se doskočiště
zbavilo plevele a vyrobilo se nové dřevěné, odrazové břevno, které by v našich podmínkách mělo vzhledem
k využitelnosti sportoviště dostačovat. Rozdíl můžete porovnat na přiložené fotografii níže. Doufám, že takto
opravené sportoviště bude mít využití i pro aktivity školy, jak ve výuce, tak i mimo ni.
A co plánujeme? Rádi bychom postupně doplňovali atrakce na dětském hřišti a obnovili kruhovou výseč na hřišti
za školou, která je značně zaplevelená a již neplní svoji
funkci. Tím smělejším plánem je oprava budovy šaten.
Začít ovšem musíme projektovou dokumentací, abychom
měli jasnou představu o způsobu využití budovy jako celku a o nákladech související s opravou. Projektová dokumentace je základním krokem i v případě podání žádosti
o případné dotace. Nicméně by se šatny měly stát důstojným zázemím nejen pro sportovce, ale také prostorem pro
setkávání a pořádání oslav.
Tolik k provedeným pracím ve sportovním areálu
v uplynulém roce. Děkuji všem, kteří se na opravách podíleli a doufám, že zlepšená péče o sportoviště přiláká více
sportovců v příštích letech.
Ing. Petr Kraus
zastupitel obce
Doskočiště před opravou

Doskočiště po opravě
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Kroužek GYMNASTIKA PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
se zaměřením na rozvoj pohybových schopností a zdraví
V tělocvičně místní základní školy již třetím rokem vedu kroužek gymnastiky pro děti. Dvě skupiny dětí (od 3
do 6 let a od 6 let výše) cvičí každé úterý od 17:00 (mladší dětí) a od 18:15 (děti starší).
Děti během lekce cvičí na různých gymnastických nářadích (hrazda, kruhy, kladina, prostná, lavičky, žíněnky, ribstoly atd.) nebo s gymnastickým náčiním. Nedílnou součástí hlavní části je také určitá forma akrobacie
(skoky z můstku, z trampolíny). Děti si zde zábavnou formou rozvíjí své motorické schopnosti a fyzickou
zdatnost. Také při svých hodinách kladu důraz na správné držení těla a pohybové návyky.
Dvě z místních gymnastek, Klára Ježková a Jana Schusterová, měly možnost předvést své dovednosti
na oblastních závodech v Prostějově. Holky se na závody připravovaly pilně a systematicky s velkým odhodláním opravdu dlouho a pečlivě a troufám si tvrdit, že to pro ně byla cenná zkušenost změřit síly s dalšími
gymnastkami, které trénují podstatně déle. Myslím, že naši obec svou účastí na závodech reprezentovaly
velice zdatně.
V loňském školním roce obec do školy pořídila nové prvky vybavení (trampolínu, válec, klín a nízkou kladinu) a letos jsme se domluvili na barterové spolupráci, kdy za vyklizení domu ve vlastnictví obce byl do školy pořízen nový gymnastický pás. Pro děti je lekce za použití těchto prvků zábavnější a atraktivnější a samozřejmě je potom učení se nových cviků bezpečnější, jednodušší i rychlejší. Velice děkuji všem rodičům, kteří
se zapojili a pomohli při vyklízení, a zastupitelstvu obce za podporu rozvoje sportu a pohybu našich dětí.
V neposlední řadě bych rád poděkoval paní ředitelce Mgr. Miloslavě Vystavělové za vstřícnost a podporu,
s jakou ke kroužku gymnastiky přistupuje. Mé velké díky patří také paní Martě Kratochvílové, která nám
vždy ochotně zajišťuje přístup do tělocvičny školy.
Ing. Josef Sekanina
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
V současné době je v našem spolku evidováno 23 členů. Naší hlavní činností není pouze lov, ale věnujeme
se i jiným aktivitám. V posledních letech se nám více či méně daří vracet zpět do přírody bažanta obecného,
kterého aktivně odchováváme a vypouštíme do krajiny. Ti pozorní z vás jistě zvýšený výskyt tohoto druhu
v našem okolí zaznamenali. Dále jsme dokončili „boudu“ s přístřeškem u nového rybníka či přístřešek za sokolovnou. Vzhledem k tomu, že se naší členské základně neustále zvyšuje věkový průměr a příchod nových
mladých členů není tak rychlý a razantní jako naše stárnutí, snažíme se vést k přírodě a myslivosti děti již
od útlého věku. Za tímto účelem jsme založili „Kroužek mladých myslivců“ pod vedením naší jediné členky
ve spolku Ing. Moniky Bejčkové. Monika se mládeži aktivně věnuje již několik let. S dětmi provádí vycházky
a hravou formou je seznamuje s naší přírodou v okolí a přírodními zákonitostmi. Při nepříznivém počasí využívá k realizaci hodiny administrativní budovu na Agro družstvu Rozstání, za což předsedovi Josefu Jančíkovi
děkujeme. Jako spolek také odchováváme a vypouštíme do přírody kachnu divokou – březňačku, budujeme
nové a obnovujeme stávající přikrmovací zařízení pro zvěř, což nás stojí nemalé finanční prostředky. Provádíme i další činnosti, namátkou mne napadá zalesňování neustále se zvětšujících holin po kůrovcové kalamitě,
sběr kamenů po polích či tradiční dětské odpoledne spojené s makrelovým večerem.
Věřím, že naše již tak dobrá spolupráce se zástupci obce, sokolů či hasičů bude probíhat i v tomto roce
na velmi dobré úrovni.
Přeji Vám do nového roku 2020 hlavně pevné zdraví a mnoho osobní spokojenosti.

Ing. Libor Bílek
Kronikář Mysliveckého spolku Rozstání
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Proč je dobré třídit odpad
Každý materiál má specifické vlastnosti, díky kterým se používá k určitému účelu. Ne všechny suroviny však
mají obnovitelné zdroje. V dnešní době se produkuje stále větší množství nejrůznějších výrobků a s ohledem
na rostoucí populaci, je obnovitelnost surovin stále závažnějším problémem. Recyklace je způsob, jak využít
velké množství odpadů, které na celém světě denně vzniká a na tuto skutečnost v loňském roce zareagovala
také vláda České republiky a schválila čtyři odpadové zákony, které regulují mimo jiné nakládání s odpady,
obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností. Legislativa by měla platit od počátku roku 2021. Zákony
ale mají kritiky, například ekologové nesouhlasí s odložením konce skládkování z původně plánovaného roku
2024 na rok 2030.
Jedněmi z hlavních opatření, která má nová legislativa zavést, jsou zvýšení
poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu
na skládky a to, že obce budou muset více motivovat
občany ke třídění. Ondřej
Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního
prostředí dříve uvedl, že zákon o odpadech má zvýšit
recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu až
na 65 procent v roce 2035.
Klíčovým opatřením má
být postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 500
korun až na 1850 korun za tunu v roce 2030.
Norma zavádí motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálních odpadů. Pokud budou obce schopny vytřídit postupně od 35 procent (rok 2019) do 75 procent (rok
2027) svého komunálního odpadu, budou za zbytek odpadu, který by případně ukládaly na skládku, platit
nižší částky: do roku 2025 až 500 korun, později až 800 korun v roce 2029.
Z výše uvedeného vyplývá, že obce budou nuceny motivovat občany třídit v maximální možné míře, ať
chtějí nebo ne. V letošním roce naše obec za likvidaci komunálního odpadu zaplatila cca 350 000 Kč.
V roce 2030 by to, při stejném množství odpadu a schválené legislativě, měl být již 1 295 000 Kč. Proto
je dobré, začít třídit již nyní, víceméně dobrovolně. Tím, že začneme každý třídit v maximální možné míře,
snížíme množství vyprodukovaného komunálního odpadu v obci. Následně se sníží i náklady obce spojené
s likvidací tohoto druhu odpadu. Pokud se ovšem budeme chovat jako doposud, je neudržitelné, aby obec
nevybírala od občanů poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Jelikož náklady se obcím v následujících letech zvýší 3,7x, ovšem příjmy do rozpočtu takového růstu zdaleka nedosáhnou.
Je tedy na každém z nás, jak se k této problematice postavíme, zda pomůžeme tříděním snížit náklady obce
za likvidaci komunálního odpadu a tím jí dát možnost využít ušetřené peníze k investování v jiných oblastech. 					
Ing. Petr Kraus
Předseda výboru pro životní prostředí

