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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
nejde začít jinak a jako každý Zpravodaj zahájím svůj příspěvek přáním do nového roku, tedy do roku 2021,
kdy začíná už třetí desetiletí tohoto století. Přeji všem hodně zdraví, a letos je to obzvlášť to nejdůležitější
přání. Pokud má člověk zdraví, pak má vše a o ostatní se může postarat svým přičiněním. Zdraví si však nikdo
nekoupí.
Když se ohlédnu za prvními řádky loňského Zpravodaje, tak jsem nám všem přál, aby ten rok 2020 byl aspoň na úrovni předchozích let, protože mezinárodní situace, mezilidské vztahy, změna klimatu i příroda nám
naznačovaly, že bychom měli mít obavy z toho, co může nastat a přijít. A pokud si někdo pamatuje, moje slova
ještě byla podpořena různými věšteckými předpověďmi, kterým ani já nevěřím a ze kterých si každý z nás dělá
legraci. Je až zamrazující, jak blízko pravdy jsem však byl…
Když napíši COVID 19, tak každý čtenář se naštve, že ani já nemohu vynechat toto slovo a musím se o tom
zmiňovat i ve Zpravodaji. Bohužel, nejde toto nemilé téma vynechat, jen se budu snažit tolik jej nerozebírat.
Všichni víme, o co jde, od března neznáme nic jiného a televize a rádio se nedají poslouchat, protože se tam
nic jiného neřeší. Tato pandemie zasáhla naše životy nemocí, smrtí, zákazy a omezením všeho možného. Tím
myslím i budoucí obecní rozpočty, které máme mít sníženy, kvůli menšímu příspěvku od státu a menším výnosem daní. Do jaké míry to bude pravdivé, se teprve ukáže, ale náš obecní rozpočet nebyl v loňském roce
tak omezený, jak se předpokládalo, a dopadl velmi dobře. Z jiných obcí nebo měst slyším, jak je to zasáhlo
a jejich příjmy jsou sníženy, musejí rušit plánované akce, ale možná je to i tím, že my nejsme až tak zadluženi,
abychom čekali na každou korunu do příjmové části, jako jinde. Myslím, že s veřejnými prostředky se musí
hospodařit, jako doma. Pokud má člověk práci a jistý příjem, pak plánuje, co koupí, postaví, a mnohdy právě
kvůli té jistotě jde od výplaty k výplatě, což je špatně. Ale, co když o práci přijde a jistota je pryč? Pak by měl
mít nějakou rezervu, která mu pomůže nesnáze překonat. A tak je to i s obecním rozpočtem, protože máme
jistotu, že finance dostaneme, ale nejde stavět a budovat vše naráz, ale postupně a podle finančních možností
a rezervu držet i zde. A tu naše obec má, a proto si může dovolit i na letošní rok plánovat investice a opravy
obecního majetku, s vědomím, že se bude zasahovat právě do těchto úspor.
Ale abych nepředbíhal dění v obci, vrátím se hned na začátek loňského roku, kdy se v lednu uskutečnilo
na sokolovně amatérské divadelní představení nadšenců z Krásenska. Účast cca 80 lidí, ale z Rozstání a Baldovce zase jen 30. Bylo připravené i občerstvení, představení veselé a vtipné, ale naši občané jaksi nemají zájem, nebo chodí do jiných obcí… Kdyby nebylo diváků z okolí, tak hrají herci jen pro sebe. Kdo Zpravodaje čte,
ví, že o tomto tématu, účasti (nebo spíše neúčasti) občanů na společenských akcích, jsem už psal několikrát.
Proč však takový nezájem je zde už celá léta, nevím, a nikdo to neumí pochopit a vysvětlit…
Týden na to, byl další obecní akcí - „košt slivovice“ v Obecní hospodě. I když se jednalo o první pokus, účast
byla velmi dobrá, až neočekávaná a mile překvapila. Pak je pro pořadatele radost něco pořádat a připravovat.
Lidé se potkali, poseděli, pobavili, a v příjemné atmosféře probrali všechno možné. Tak, jak to má být vždy.
V únoru nám ještě hasiči stihli uspořádat ples a Dětský bál, a také prošli obcí na masopustní průvod. To ještě
nikdo netušil, že se jedná o poslední kulturní akce loňského roku.
Od 12.3. však nastal zlom v lidských životech příchodem COVID 19 a rok 2020 začal psát svou nemilou
a smutnou historii. Vyhlášením nouzového stavu jsme zažili, pro nás dosud neznámé zákazy, příkazy a nařízení ve všem možném. Školy a školky se zavřely, obchody a úřady omezily svoji činnost, nastala povinnost nošení
roušek a používání desinfekce. Jenže roušky nebyly k sehnání, tak si lidé začali šít svoje vlastní. V naší obci se
této činnosti ujali dobrovolní hasiči, kdy po večerech ve své klubovně začali roušky šít. Nejdříve z materiálů,
které sami ze svých domovů přinesli, později pak z materiálů od našich občanů. A zde se projevila soudržnost
a pochopení, kdy se od mnoha lidí spousta látek nashromáždila a spolupráce tak byla výborná. Nejdříve se šilo
jen pro naši obec, ale protože zájem byl značný, tak se šilo dál a dál. Později posílali hasiči roušky i do pečovatelského domu, na krizový štáb do Prostějova i na onkologii v Brně. Odtud přišel i děkovný dopis. Za tuto dobrovolnou činnost bych chtěl poděkovat všem, kdo se na šití roušek podíleli, ale díky patří i našim občanům,
kteří pomohli s dodáním látek. Celkově, a to nejen v naší obci, se ukázala velká lidská solidarita a soudržnost.
Však s postupem času a neustálého omezování všeho, za podpory různých nekvalitních rozhodnutí vlády, se
soudržnost během roku ztratila, názory na řešení pandemie se začaly rozmělňovat na různé varianty, takže se
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zase celý národ rozdělil. Nastalo udávání na nedodržování nařízení, pomluvy, někde i násilí proti nakaženým,
a hyenismus, kdy někteří obchodníci prodávali potřebné pomůcky a prostředky za nehorázné sumy. Není to
však jen u nás, ale i v mnoha jiných zemích na celém světě a takováto neutěšená situace přetrvává dodnes.
Kromě pandemie zasáhl v dubnu mnoho zemí, i naši republiku, nový fenomén, který vznikl příchodem
nových politiků, různých aktivistů a hnutí, kdy se snaží tyto všelijaké skupiny předělávat a upravovat historii
podle svých představ, svých zájmů a potřeb. Všude a ve všem se náhle objevil rasizmus, nebo bylo něco jinak,
než se učily starší generace. V Praze nechali odstranit sochu Koněva, ruského vojevůdce, který řídil osvobození
Prahy ve 2. světové válce. Ale protože byl údajně i jedním z viníků při okupaci Československa a Maďarska,
někteří pražští politici nechali jeho sochu sundat. V Americe zase někde odstranili sochy bývalého britského
premiéra Churchilla nebo bývalého amerického prezidenta Roosevelta, kvůli údajnému rasismu těchto pánů.
A kvůli rasismu a diskriminaci se musí vše předělávat, protože se všude v reklamách musejí prosazovat barevné rasy, což vidíme dnes a denně i u nás. Někteří jedinci nebo i celé skupiny požadují zrušit vysílání filmů
Indiana Jones, nebo Forrest Gump, také kvůli údajnému rasismu. Dílo Agathy Christie, „Deset malých černoušků“, se ve Francii přejmenovalo na – „Bylo jich deset“, protože s tím souhlasil pravnuk této spisovatelky. Rovněž
kvůli názvu, že je to rasismus a diskriminace. Zmrzlinu „Eskymo“ chtěli někde přejmenovat, čokoláda „Kofila“
se řešila též, protože na obalu sedí mouřenín v turbanu, tak uvidíme, jak to dopadne. A mohl bych takto dále
pokračovat v těch nesmyslech, co se začaly řešit. Svět se zbláznil, každý se snaží prosazovat jen svoje zájmy,
nová doba píše novou historii a budoucnost člověka je opět o krůček blíže ke svému zániku. Ta tolerance
a vstřícnost, pod záštitou „demokracie“, nás jednou zničí. I když nechodím do kostela, párkrát jsem tam byl, tak
vím, že je u dveří malý černoušek, který po vhození mince pokývá hlavou, jako poděkování. Dá se čekat, že se
bude muset jednou odstranit, protože to někdo může vidět, jako diskriminaci…
Ale, abych se opět vrátil k dění v obci. Měli jsme na duben naplánováno v Obecní hospodě vystoupení „Pletky paní operetky“, které bylo kvůli COVID zrušeno. Náhradní termín se podařilo najít v září, ale i tentokrát byla
účast malá a přišlo jen 33 zájemců. Bylo jasné, že se někteří báli a nechtěli riskovat možné nakažení, jinak by
byla účast vyšší. I tak proběhla akce na velmi dobré úrovni a přítomní jistě nelitovali, že si čas našli. Umělci byli
profesionálové z opavského divadla, takže jejich výkon byl dokonalý. Možná se podaří zajistit i další pokračování operetek, počkáme, co situace dovolí.
Ani v loňském roce se nepodařilo hnout z místa s dokončením nového územního plánu. Psal jsem již minule, že jsme se dovolali proti požadavkům Báňského úřadu na ministerstvo. Původně byl termín jednání v Praze
naplánován na březen. Rovněž kvůli pandemii bylo vše zrušeno a setkání se uskutečnilo až v červnu. Výsledek
byl už při jednání předem jasný, že ministerstvo podpoří Báňský úřad, protože kámen je strategická surovina,
a obec bude muset dobývací prostor označit v územním plánu celý, jako možnost těžby. Zde však narazí těžaři
na problém, že s tím musí souhlasit majitelé pozemků, kde se těžit má. A to už obec neovlivní. Na výsledek
jsme čekali až do prosince, kdy písemně bylo stanovisko ministerstva zasláno na Krajský úřad a do Prostějova.
Jakmile budou známy jejich vyjádření, můžeme pokračovat v dalším postupu projednání územního plánu.
Takže se snad posuneme dále už letos…
Jak jsem psal v loňském Zpravodaji, dostali jsme přes Svazek obcí dotaci na vybudování nového vrtu
na vodu mezi Rozstáním a Otinovsí. Práce se provedly, ale bohužel, nátok vody nebyl ve zkušebním vrtu dostatečný, takže se po čerpacích zkouškách zapravil a zacementoval. I takové práce jsou placeny z dotace, takže
jsme obdrželi 126 000 Kč a naše zdroje ze svazku byly 84 000 Kč. Nyní se pokračuje na hledání vody v Nivě
a Drahanech, kde se také žádá o dotace, tak uvidíme, jak budeme úspěšní.
Když píši o vodě, musím zmínit, že i letos se zvedlo vodné a cena za 1 m3 je stanovena na 66,02 Kč, včetně
DPH. Nárůst je, jako vždy, kvůli vyšším cenám energií, ale hlavně, že i svazek musí tvořit fond obnovy celého
vodovodu, a tak se musela nějaká únosná částka do ceny přidat. Valná hromada svazku schválila celkem 4
Kč/1 m3. Pro někoho se to zdá hodně, ale když spočítáme že celý svazek prodá cca 70 000 m3 za rok, tak nám
vzniká příjem 280 000 Kč do fondu oprav. A to vůbec nesplňujeme limity podle zákona. Celá léta jsme se snažili odběratelům vodu nezdražovat víc, než bylo nutné, ale protože nám zákon ukládá fond oprav tvořit, musíme
již i tuto položku začít plnit. Není to jen náš problém, ale všech provozovatelů vodovodů a kanalizací v zemi.
Povinnost tvoření fondu oprav je velmi zatěžující pro rozpočty obcí a některé na to asi ani nebudou mít zdroje.
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Z toho může vzniknout ve svazku problém, a co pak s tím. A aby jedny obce dofinancovávaly druhé, to by se
nikomu nelíbilo a nejde to. Zatím jsme mohli vše platit z podílových listů, které svazek vlastní, a takto měl nějaký fond oprav zajištěn. Ale protože se nyní objevují po 22 letech už větší opravy na vodovodu, více se utrácí
a financí ubývá. V loňském roce svazek platil opravy a výměny zařízení skoro za 800 000 Kč. Na letošní rok je
schválena investice oprav za 600 000 Kč + náklady na nové vrty Niva a Drahany za cca 1 493 000 Kč. Z toho se
nám pak na dotaci má vrátit 896 000 Kč, takže vlastní zdroje by měly být ze svazku 597 000 Kč. Výhled na nutné opravy do dalších dvou let je investovat cca 1 500 000 Kč. Takže, pokud nezačneme vybírat více za vodné
a nějaké finanční rezervy vytvářet, skončíme v mínusu. Ale to nechci strašit, zatím se snažíme udržet chod
v normálu. Tyto podrobnější informace podávám z důvodu, aby občané věděli, že se zdražovat voda musí,
protože chod každé infrastruktury stojí mnoho peněz a zákony nás tlačí do povinnosti rezervy mít. Obávám
se, že v budoucnu to bude ještě mnohem větší zásah do našich peněženek, protože voda bude cenná surovina. Od prosince 2020 se totiž začalo s vodou obchodovat i na burze v Chicagu, takže tato komodita bude
cenově jen stoupat. Je tedy otázka času, kdy se začne obchodovat s vodou i u nás, a pak se budou investoři
předhánět a tím cenu zvedat, protože vody bude v budoucnu málo. Ty nejčernější výhledy hovoří i o možných
válkách, kvůli vodě, protože lidstvo se množí neustále větším tempem, ale bohužel jen v těch nejchudších
zemích. A protože se má podle statistik populačně zdvojnásobit během 30-ti let počet obyvatel právě těch
nejchudších zemí, které vodu už dnes nemají, výhled není nijak příznivý, protože, jak se dají takové masy
do pohybu a migrace, Evropa bude mít velký problém. A ten začal už v roce 2014, kdy díky „demokracii a solidaritě“ od různých státníků a skupin se na kontinent dostává mnoho běženců, i bez dokladů, v neomezeném
množství. A tím zde bude více lidí, ale vody málo…
Pokud by někdo chtěl namítat, že vloni napršelo dost a situace je stabilizovaná, tak úplně pravdu nemá.
Pršelo celkem hodně a voda se v přírodě ukázala i v tocích řek a potoků. To velmi moc pomohlo a zlepšilo celkovou situaci, ale vše je to voda povrchová, která koryty odteče, ale prameny jsou stále slabé, protože je deficit
podzemních vod. To nemám ze své hlavy, ale od hydrogeologů, kteří nám zde vodu hledají pro vrty ve svazku.
Jak mi bylo vysvětleno, půdní vrstvy jsou značně nasáklé vodou jen v té horní části a níže se nemohou hned
tak dostat, protože střední vrstva je kvůli dlouhotrvajícímu suchu zatvrdlá a má méně schopnosti nasáknout
a propustit vodu do spodních vrstev, a tedy zásobit prameny spodní vodou. Pokud by se měla situace vrátit
do nějakého normálu, muselo by prý pršet, jako vloni, aspoň 5 let. A to nám ukáže teprve čas, jaká situace
bude a zda se příroda pokusí vše dohnat.
Celkem nemilým faktorem bude nakládání s komunálním odpadem. Od letošního roku totiž obcím vzniká
problém, že může vyprodukovat každý občan pouze 200 kg směsného komunálního odpadu, tedy toho, který
dáváme do popelnic u svých domů a firma nám jej odváží. Jakmile se zmíněný limit překročí, bude samozřejmě odpad odvezen, ale za cenu vyšší o 300 Kč za tunu. Chtěl bych tedy apelovat na všechny občany,
i na chalupáře, aby řádně a dobře třídili odpady a do popelnic dávali opravdu jen to nejnutnější. Pokud
se situace nezlepší během tohoto roku, bude muset obec zavést poplatek i za popelnice, který zatím sama
hradí již několik let. A přesto si toho někteří neváží… Podle našich záznamů se totiž množství odpadů navyšuje každým rokem o cca 15 tun a počet obyvatel se + - drží na stejném počtu. Nevím, co kdo stále vyhazuje,
ale někde je u čtyřčlenné rodiny 1 popelnice stále, ale někde jich je i 3 - 5. A to je právě ten problém, proč se
stále množství navyšuje, kdy někteří hází do popelnic prostě všechno. Občas se tedy stane, že někomu není
popelnice vysypána, protože jsou tam věci, které patří jinam. Sami tedy svým přístupem ke třídění odpadů
můžeme ovlivnit budoucí náklady obce a tím výši možných poplatků. Děláme to pro sebe.
Jak jsem psal o poplatku za vodné, tak jsme museli zvýšit i stočné, které je na letošní rok 53,90 Kč za 1 m3.
Je to samozřejmě hlavně kvůli většímu nátoku, než v předchozích letech, a kvůli navýšení elektrické energie.
Jako správce kanalizace, máme též povinnost držet fond oprav. Máme to jednodušší, než ve svazku, protože
si hospodaříme sami, takže si i sami rozhodujeme. Pokud bychom měli stanovit cenu podle všech skutečných
nákladů, a ještě vydělávat na fond oprav, bylo by stočné cca 90 Kč. Ale také tento druh odpadu obec dotuje,
aby se ceny zvedaly co nejméně. A na fond oprav si odložíme finance z obecního rozpočtu, takže jsou pro
kontrolní orgány viditelné srozumitelně.
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Nějak se nám nepodařilo zahájit práce na celkové opravě budovy obecního úřadu, které jsme plánovali. Zkoušeli jsme totiž sehnat dotace na tento objekt, ale na vše musí být projektová dokumentace, i když není potřebné stavební povolení, pokud se jedná o opravu budovy bez zásahu do konstrukcí a otvorů. Taková projektová
dokumentace by nás stála, podle nabídky, 280 000 Kč. A to nemáme jistotu, že dotaci obdržíme. Takže rok
mezitím utekl jako voda a v zastupitelstvu jsme se dohodli, že provedeme opravy bez dotací, z vlastního rozpočtu. Snad se tedy tento úkol podaří letos celý dokončit.
Vloni jsem to psal, že se musela začít hned v lednu opravovat kotelna, protože se úplně porouchal jeden
kotel a druhý už jen dosluhoval.
- Celkem jsme za opravu a vybavení kotelny na obecním úřadě utratili 250 470 Kč.
- Dále se pokračovalo v úpravách a dokončení kolumbária. Tady byly celkové náklady 422 332 Kč. Kdo viděl, ví,
že jsme zámkovou dlažbu vyměnili i mimo kolumbárium, aby byl okolní celek hotový kompletně. Zbývá dokončit výsadba zeleně a usadit aspoň jednu lavičku pro odpočinek návštěvníků hřbitova v této části. V areálu
se provádí postupně nátěry klempířských prvků, kdy barvy stály 8 369 Kč, a po 20 letech se koupily nové svíce
ke katafalku za cenu 12 275 Kč.
- Během roku se pracovalo na projektových dokumentacích na opravy mostů v Baldovci a Rozstání v Záseku.
Náklady byly za Baldovec 226 270 Kč a za Rozstání 180 290 Kč. Práce jsou důležitější v Baldovci, takže tím bychom možná letos zahájili opravy, Rozstání musí počkat.
- Další projekt se připravoval na prodloužení splaškové kanalizace vzadu v ulici od kovošrotu ke hřišti. Projekt
na kanalizaci stál 71 390 Kč, stále se ještě pracuje na možné variantě rozšíření veřejného osvětlení v této lokalitě, protože se zde bude zahajovat výstavba rodinných domů.
- Ve stejné lokalitě se prodloužila a opravila část povrchové kanalizace, která je připravena po dokončení výstavby domů na odvodnění budoucí asfaltové cesty. Náklady vyšly obecní kasu na 46 636 Kč.
- Vloni se nechaly natřít sloupy veřejného osvětlení v Rozstání, též na hřbitově, a něco málo v Baldovci. Celkově
bylo za veškeré práce a materiál utraceno 107 000 Kč.
Psal jsem též, že obec zdědila starý dům po zemřelém Stanislavu Kratochvílovi, č.70. Tento dům se podařilo
prodat přes realitní kancelář za 250 000 Kč, kdy po odečtu marže realitky zůstalo obci 213 700 Kč. Prodaly se
i cenné podílové listy, které obec též zdědila. Celkem jsme za ně obdrželi skoro 35 000 Kč.
Hospodaření obce bylo v roce 2020 oproti předpokladu nečekaně úspěšné. Protože se neinvestovalo do některých plánovaných akcí, a daňové příjmy se navýšily velmi příznivě, zůstalo na účtech obce o 3 190 073 Kč
více, než před rokem.
Je mi to už celkem trapné, ale znovu se musím zmínit o neukázněnosti některých jedinců při vypouštění
odpadů do splaškové kanalizace. Hlásíme to stále, ale asi nám to někdo dělá naschvál a úmyslně, že nám
do čističky přitékají odpady, jako jsou sláma, hnůj, a hlavně pecky z výpalků od slivovice. Nevím, kdo tím, co
zamýšlí, ale snad se nám podaří tohoto chytráka jednou nachytat, a pak se nedoplatí. Chtěl bych poprosit občany o spolupráci. Kdyby měl někdo podezření, že nám vylévá někdo tyto odpady, kam nemá, dejte nám vědět. Oznamovatel zůstane v anonymitě, ale my si už poradíme, co dál. Vždyť kvůli takovým hlupákům potom
všichni musíme platit vyšší stočné, protože údržba a náklady, kvůli takovým zbytečným pracím rostou a tím
se vše navyšuje. Zde se nejedná o donášení nebo udávání, ale je to pomoc a ochrana svých poplatků před
nenormálními spoluobčany. Dnes 11.1. 2021, kdy dopisuji Zpravodaj, nám někdo opět nalil do kanalizace takové množství pecek, že to ucpalo část čističky. To už není z domácího pálení, ale někdo úmyslně vozí odpady
někde z pálenice, aby škodil. Zvažuji podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro poškozování
cizí věci. Nevím, jak se bránit proti takovým blbečkům, kteří nám chtějí jen škodit, a neuvědomují si následky
svého počínání. Proto tedy ještě jednou prosím o spolupráci všechny občany při dopadení nějakého retardovaného jedince.
I když je v mém příspěvku spousta negativních poznatků, které nás doprovází a znepříjemňují naše životy,
přesto bych rád zakončil pozitivně a s výhledem, že bude lépe. Přeji nám všem, aby se letošní rok 2021 stal
lepším, než ten loňský, aby se situace uklidnila a vrátili jsme se k normálnímu životu. Přeji všem hodně zdraví,
pevné nervy, klid a pohodu, ale i pracovní úspěchy a méně zášti a zloby okolo nás.
			

Jiří Szymsza, starosta obce
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Vážení spoluobčané,
jak jsem psal už ve svém příspěvku, problémy s odpady jsou a budou stále. Také i stavební odpad jsme v naší
obci měli vyřešen pro naše občany, ukládáním na mezideponii v areálu družstva. Ale každým rokem jsme
celkem hodně dopláceli i za tuto pomoc, protože nám někteří jedinci vozili svoji suť bokem a bez poplatků,
další zase přestali třídit a vozili nám tajně i plasty a nebezpečné odpady, zahrabány mezi ostatní stavební sutí,
apod. Prostě člověk se snaží zbavit všeho a nejlépe zadarmo, což bohužel nejde. Náš rozpočet to zbytečně
zatěžovalo, byly s tím jen problémy, mění se stále odpadové zákony, kdy nám mohla hrozit i pokuta, kdybychom po těch neukázněných netřídili sami jejich návozy, atd. Protože si firma PEDOP z Lipovce vyřídila veškerá
povolení k nakládání se stavebním odpadem, mají svoji skládku, rozhodli jsme se v zastupitelstvu, že tuto
službu občanům zrušíme a ti, kteří to potřebují, mohou využít právě firmy PEDOP. Zde můžete sami svoji suť
přivézt, nebo si objednat odvoz. Obec může pomoci zájemcům tím, že pro malé množství přistaví multikáru
a po vašem naložení ji naši zaměstnanci do Lipovce odvezou. Protože je skládka otevřena denně jen do 15
hodin, a nelze odvážet přes víkendy, jako tomu bylo u nás, musí se každý tomuto času přizpůsobit, případně
se domluvit přímo se zaměstnanci PEDOP.
Znamená to tedy, že od 1.1. 2021 už se stavební odpad na naší bývalé skládce v Rozstání odkládat
nedá a je uzavřena. Areál vyčistíme a dáme do původního stavu. Je nám jasné, že to někomu trošku přitíží,
ale jinde to tak funguje též, tak to musí jít i v naší obci.
Kontakty na PEDOP, kde je možno domluvit odvoz, nebo jen uložení odpadů v areálu bývalého družstva
Lipovec, který je hned na začátku obce směrem od Rozstání: 516 445 567, 723 787 567.
			

Jiří Szymsza, starosta

Tříkrálová sbírka, možnost DMS

Protože není možné v letošním roce uskutečnit Tříkrálovou sbírku osobní pochůzkou, jsou v naší obci umístěny 3 pokladničky, kde je možno své příspěvky vložit Jedna je na obecním úřadě, druhá na poště a třetí v kostele. Tyto schránky zde budou až do 24.1. Pro ty, kteří by chtěli přispět pohodlněji, je možnost zaslání DMS. Je
zde možnost jednorázového příspěvku, nebo trvalého, každý měsíc:
DMS KOLEDA 30, nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60, nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90, nebo DMS TRV KOLEDA 90 			

na číslo 87777

Z DMS však není možné určit, které charitě příspěvek přísluší. Bližší informace na: www.prostejov.charita.cz

Pro zapamatování:
Stočné na osobu na rok 2021 je ve výši 1 617 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 53,90 Kč, včetně DPH.
Na rok 2021 je stanovená cena vodného na 66,02 Kč, vč. DPH / 1 m3.

Počet obyvatel k 1. 1. 2020:
počet zemřelých občanů:
počet odhlášených občanů:

612
15
10

počet narozených dětí:
3
počet přihlášených obyvatel: 14
stav k 31. 12. 2020:
604
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Uzavřený rozpočet obce Rozstání za rok 2020
Uzavřený rozpočet obce Rozstání za rok 2020
rozpočet v
skutečnost k
Výdajová část
roce 2020
31.12.2020
kap. 1014 - deratizace
13 000
11 000
kap. 1031 - obecní les
243 000
172 780
kap. 2212 - místní komunikace
546 000
465 421
kap. 2219 - ostatní záležitosti
pozem.komunikací
75 000
kap. 2292 - dopravní obslužnost
92 000
91 650
kap. 2310 - vodovod
22 000
20 575
kap. 2321 - ČOV, kanalizace
1 470 000
988 138
kap. 3113 - škola
1 298 000
1 289 384
kap. 3314 - knihovna
19 400
12 681
kap. 3319 - kultura
55 000
23 790
kap. 3399 - ostatní záležitosti kultury
15 000
8 099
kap. 3326 - památky(pomník
padlých,kostel)
4 000
kap. 3412 - sportovní zařízení v majetku
obce
13 000
10 836
kap. 3419 - ostatní tělovýchovná
činnost
40 000
40 000
kap. 3612 - bytové hospodářství
5 000
kap. 3631 - veřejné osvětlení
223 000
380 852
kap. 3632 - pohřebnictví
166 000
565 125
kap.3635 - pořízení územního plánu
50 000
kap. 3639 - úřad práce - výdaje
kap. 3722 - svoz popela
516 000
430 961
kap. 3723 - ostatní odpad
125 000
177 395
kap. 3745 - péče o zeleň
80 000
27 314
kap. 5213 - krizová řízení
5 000
kap. 5512 - požární ochrana
274 000
280 298
kap. 6112 - zastupitelstvo obce
1 365 000
1 214 786
kap. 6117 - volby do Krajského
zastupitelstva
44 483
kap. 6171 - místní správa
2 828 000
2 275 039
kap. 6399 - platby daní a poplatků
111 150
kap. 6402 - vypořádání dotace na volby
24 518
24 518
kap. 6409 - ostatní činnosti
14 000
25 000
celkem výdaje
9 580 918,00
8 691 275
Příjmová část
rozpočet v
rozp.skladba
Příjmová část
roce 2020
daň z příjmů fyzických osob ze závislé
1111 činnosti
2 000 000

skutečnost k
31.12.2020
2 259 114
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1112
1113
1121
1122
1211
1511
1333
1335
1341
1342
1356
1361
1381
4111
4112
4116
4122
31132122
10312111
23212111
34122111
36122131
36122132
36322111
37252324
61712111
61712112
61712329
36393111
61713112
63102141
6 171 320
8115
8124

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
poplatek z pobytu (Camping + ostatní)
příjmy úhrad za dobývání nerostů
správní poplatky
daň z hazardních her
dotace na volby + vypořádání za Covid
dotace na výkon státní správy
ÚP - UZ 29030 - les - kůrovec
neinvestiční 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
přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM)
příjmy ze služeb (doprava, hlášení)
příjmy z prodaného zboží
ostatní nedaňové příjmy (Eldaco)
příjmy z prodeje pozemků
příjmy z prodeje čp. 70
příjmy z úroků
prodej podílových listů
celkem příjem
zapojení přebytku z minulého roku
financování - splátka úvěru
rekap.zapojení přebytku z min. roku po
odečtu úvěru
Stav bankovních účtů k 31.12.2020
KB,ČNB
Stav úvěru k 31.12.2020

45 000
190 000
1 700 000
0
3 700 000
506 000
20 000

35 265
224 859
1 673 918
111 150
4 584 740
580 239
53 628

0
6 000
35 000
20 000
10 000
35 000
0
140 000
0
0
340 000
120 000
670 000
4 500
38 000
75 000
15 000
53 000
30 000
4 000
150 000
10 000
210 000
500
0
10 127 000
253 918
253 918
800 000

5 460
9 526
26 760
8 170
63 323
844 500
137 700
140 224
44 800
524 384
182 094
669 097
14 270
36 701
73 925
16 610
75 032
19 514
4 950
150 000
4 990
213 700
321
34 791
12 823 755

546 082 -

16 965 479,61
3 999 980,00

800 004
4 932 484
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Schválený rozpočet obce Rozstání za rok 2021
Rozpočet obce Rozstání na rok 2021 - schválený
Výdajová část

10145169
10315021
10315139
10315169
22125139
22125171
22125171
22125169
221951 71
22195171
22925339
23106349
23106130
23106349
23105329
23215011
23215021
23215031
23215032
23215139
23215141
23215162
23215151
23215163
23215154
23215169
23215171
23215362
23216121
31135331
31135331
31135492
33145021
33145139
33145136
33145169
33195021
33195139
33195169
33195175
33995194
33265171
33265139
34125021
34125139
34125169
34195229

kap. 1014 - deratizace
deratizace
kap. 1031 - obecní les
ostatní osobní výdaje
sazenice, materiál
práce v lese
kap. 2212 - místní komunikace
materiál - štěrk, posypový materiál
prohrnování sněhu
oprava mostu v Baldovci
revizní zprávy - mosty
kap. 2219 - chodníky
údržba chodníků + dokončení posezení za sokolovnou
dlažba pod kontejnery (Baldovec,Rozstání 364)
kap. 2221 - dopravní obslužnost
IDS Olomouc
kap. 2310 - vodovod
náklady na osazení,služby
prodloužení vodovodu k čp.70 + ostatní
fond oprav
příspěvek - Drahanská vrchovina,org.4111
kap. 2321 - ČOV, kanalizace
mzda ČOV
OON
sociální pojištění
zdravotní pojištění
materiál
splátka
telefon +úroků
sms z úvěru
voda
pojištění
elektrická energie
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
kulturní služby - vystoupení
rozvícení stromku, služby - pohoštění
kap. 3399 - ostatní záležitosti kultury
balíčky starším občanům
kap. 3326 - památky(pomník padlých,kostel)
opravy
věnec, materiál
kap. 3412 - sportovní zařízení v majetku obce
ostatní osobní náklady
nákup materiálu k opravě
služby + vyčištění kurtů
kap. 3419 - ostatní tělovýchovná činnost
dar - Sokol

Kč
13 000

13 000

3 000
100 000
200 000

303 000

10
25
1 500
15

000
000
000
000

1 550 000

150 000
40 000

190 000

92 000

92 000

12
400
20
20

000
000
000
000

452 000

10 000
30 000

40
120
20
4
40
300
480
25
15
1 000

000
000
000
000
000
000
000

2 084 000

940 000
340 000
30 000

1 310 000

8
1
7
3

400
000
000
000

19 400

15
5
20
15

000
000
000
000

55 000

15 000

15 000

2 000
2 000

4 000

6 000
6 000
37 000

49 000

40 000

40 000

33995194 balíčky starším občanům
kap. 3326 - památky(pomník padlých,kostel)
33265171 opravy
33265139 věnec, materiál
Zpravodaj obecního kap.
úřadu
Rozstání
- Leden
2021
3412
- sportovní
zařízení
v majetku obce
34125021 ostatní osobní náklady
34125139 nákup materiálu k opravě
34125169 služby + vyčištění kurtů
kap. 3419 - ostatní tělovýchovná činnost
34195229 dar - Sokol
kap. 3612 - bytové hospodářství
36125139 materiál
36125171 opravy a udržování - nebytové prostory

36125169 ostatní služby (revize,prohlídky)
kap. 3631 - veřejné osvětlení
36315021 ostatní osobní náklady
36315139 materiál
36315154 elektrika
36315156 nafta - avie
36315169 technická avie + služby
36315163 pojištění - avie
36315171 opravy + údržba
36316130 prodl. veřejného osvětlení - čp. 70 - celá ulice,včetně projektu

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 (lavečka+zeleň)

kap. 3635 - územní plán
36356119 pořízení územního plánu
kap.3639 Úřad práce - výdaje
36395011 platy UZ 104113013
36395011 platy UZ 104513013
36395031 sociální pojištění UZ 104113013
36395031 sociální pojištění UZ 104513013
36395032 zdravotní pojištění UZ 104113013
36395032 zdravotní pojištění UZ 104513013
kap. 3722 - svoz popela
37225021 ostaní osobní výdaje - správce skládky
37225038 nákup popelnic + pytlů
37225021 likvidace komunálního odpadu
kap. 3723 - ostatní odpad
37235169 likvidace plastu, skla,nebezpečný odpad,kontejner,bio odpad
kap. 3745 - péče o zeleň
37455021 ostatní osobní náklady
37455139 materiál (zeleň + ostatní)
37455156 benzín - sekačka, křovinořez
37455169 služby
37455169 zapravení staré skládky

52135903
55125134
55125137
55125139
55125151
55125156
55125162
55125167
55125169
55125139
55125171

kap.5213 - rezervy
nespcecifikované rezervy
kap. 5512 - požární ochrana
stejnokroj,oděv,obuv
DDHM (kukla,helma,dýchací přístroje,vysílačky,baterie,)
materiál (lopaty,krumpáče, ND na auta, baterie)
pitná voda
benzín, nafta
telefonní poplatky
školení
ostatní služby, technická aut, revize dýchacích přístrojů
olej Ford + ostatní
oprava plovoucího čerpadla PS 12,osvětlení tatra

15 000
2 000
2 000
6 000
6 000
37 000
40 000

15 000

4 000
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49 000
40 000

2 000
1 000

2 000

5 000

15
12
200
6
12
8
10
180

000
000
000
000
000
000
000
000

443 000

72
20
11
10
20
4
7
40

000
000
000
000
000
000
000
000

184 000

50 000

50 000

0
12 000
9 000
400 000

421 000

230 000

230 000

10
25
10
5
30

000
000
000
000
000

5 000
5
86
35
2
20
3
5
44
10
106

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

80 000
5 000

55125134 stejnokroj,oděv,obuv
55125137 DDHM (kukla,helma,dýchací přístroje,vysílačky,baterie,)
55125139 materiál (lopaty,krumpáče, ND na auta, baterie)
55125151 pitná voda
Zpravodaj obecního
úřadu nafta
Rozstání - Leden 2021
55125156 benzín,
55125162 telefonní poplatky
55125167 školení
55125169 ostatní služby, technická aut, revize dýchacích přístrojů
55125139 olej Ford + ostatní
55125171 oprava plovoucího čerpadla PS 12,osvětlení tatra
55125229 dar na členské příspěvky
55125492 dary členům
kap. 6112 - zastupitelstvo obce
61125023 ostatní osobní náklady
61125031 sociální pojištění
61125032 zdravotní pojištění
kap. 6171 - místní správa
61715011 mzdy + topič, údržbář
61715021 ostatní osobní výdaje DOPP,DOPČ
61715031 sociální pojištění
61715032 zdravotní pojištění
61715038 povinné pojistné
61715132 ochranné pomůcky
61715136 knihy, tisk
61715137 DDHM
61715139 materiál,obálky,šanony,příjmové a výdajové 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 - střecha
61715171 oprava obecního úřadu + světlo za budovou čp.77
61715173 cestovné
61715175 občerstvení
61715179 ostatní platby, dálniční známka
61716130 nákup pozemků
61715362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
61715424 náhrady mezd v době nemoci
61715321 přestupková komise - Prostějov
61715492 dary obyvatelstvu-pošta

5
86
35
2
20
3
5
44
10
106
5
30

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
200
000

1 150 000
182 000
120 000
899 000
120 000
230 000
85 000
6 000
4 000
30 000
18 000
80 000
10 000
10 000,00
150 000,00
100 000,00
35 000,00
5 000,00
2 500,00
25 000,00
60 000,00
2 000,00
5 000,00
70 000,00
60 000,00
105 000,00
10 000,00
200 000,00
500 000,00
2 000,00
22 000,00
1 500,00
10 000,00
7 000,00
4 000,00
12 000,00
48 000,00

kap. 6402 - vypořádání voleb
64025364 vratka - volby (Krajské zastupitelstvo)
kap. 6409 - ostatní činnosti
64095229 příspěvky (sdružením a neziskovým organizacím)
64095329 Mikroregion Protivanovsko,org.4130

1111
1112
1113
1121
1211
1511

daň
daň
daň
daň
daň
daň

Příjmová část

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné čin.
z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
z příjmů právnických osob
z přidané hodnoty
z nemovitosti

1 452 000

2 928 000,00
17 517,00

10 000,00
6 000,00

16 000,00

Rozpočet obce Rozstání na rok 2021
rozp.skladba

351 200

17 517,00

12 359 117,00

celkem

12

Kč
2 000
40
190
1 600
3 700
510

000
000
000
000
000
000

0,00
12 359 117

12 359 117,00

celkem
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Rozpočet obce Rozstání na rok 2021
rozp.skladba

1111
1112
1113
1121
1211
1511
1333
1341
61712329
1342
1356
1361
1381
4112
31132122
10312111
23212111
34122111
36122131
36122132
36322111
37252324
61712111
61712112
36393111
63102141

Příjmová část

Kč
2 000
40
190
1 600
3 700
510
40
6
150
35
25
7
40
140
340
90
650
10
38
75
15
63
20
4
10

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 2021
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)
příjmy z prodaného zboží
příjmy z prodeje pozemků
příjmy z úroků

rekapitulace zapojení př ebytku z minulého roku př ed odečtem úvěru

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
400

9 798 400,00

celkem příjem
8115 zapojení přebytku z minulého roku-celkové financování

8124 Financování - splátka úvěru

12 359 117

3 360 723,00
13 159 123,00

-

800 006,00 Kč
2 560 717,00 Kč
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Zpráva velitele výjezdové jednotky za rok 2020
V roce 2020 se zúčastnili členové jednotky školení strojníků, velitelů a velitelů družstev. Dále se velitelé účastnili porad velitelů na stanicích v Prostějově a Blansku, kde se měnil pro naši JPO poplachový plán. To znamená
více výjezdů k mimořádným událostem, požárům a dopravním nehodám, do okresu Blansko a Vyškov. V roce
2020 byla jednotka na 22 výjezdech, z toho 3 dopravní nehody, 4 krát monitoring toků potoků v obci při nadměrných deštích, 14 krát technická pomoc pro obec a pro hasičský záchranný sbor a jedenkrát vyjela jednotka
k požáru tlakové lahve v rodinném domě.
V září se členové JPO účatnili, jako pořadatelé každým rokem, automobilové soutěže Rally Vyškov. Někteří
členové, se letos poprvé naskytli u havárie jednoho závodního automobilu. Bez váhání, pomohli posádce
zdemolovaného automobilu s vyproštěním. Za tuto pomoc se dostalo poděkování od Hanáckého rally klubu,
od ředitele Vyškovské rally a od činovníku pro bezpečnost. Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat,
za vzorně odvedenou práci ve funkcích pořadatelů, za zodpovědnost a rozhodnost.
Jelikož byly stanoveny různé opatření, kvůli nemoci Covid-19, muselo se odvolat i různé školení velitelů
a strojníků, z nařízení HZS Olomouckého kraje. Tyto školení jsou přesunuty do dalšího roku.
Díky finančnímu příspěvku OÚ Rozstání a Olomouckého kraje jsme mohli obměnit zastaralé vybavení jednotky. Bylo zakoupeno toto nové vybavení: hadice do hasičské cisterny CAS, zásahové rukavice a obleky, ne10 baterie
380 918,00
prořezné kalhoty, zásahová obuv, antistatické lezecké a záchranné lana a karabiny,
do vysílaček, zdravotnický materiál k dopravním nehodám a jiným pomocem obyvatel. Dále z těchto financí byla provedena
8124 motoru
Financování
splátka úvěru
- 800 000,00 Kč
generální oprava
a brzd u- dopravního
automobilu Ford.
Několikrát musela naše jednotka zasahovat při pomoci na místní čističce odpadních vod, jednalo se o tlarekapitulace zapojení přebytku z minulého roku
kové čistění ucpané kanalizace, díky bezohlednosti některých občanů naší obce, kteří vpouští do kanalizace
- 546 082,00 Kč
před odečtem úvěru
odpad, který tam nemá co dělat ( odpad z domácích palíren, velké kusy zeleniny, sláma, vlhčené hygienické
ubrousky, dámské hygienické potřeby…)
Takový zásah je nejen finančně nákladný, ale časově i technicky náročný.
Chtěl bych poděkovat členům jednotky, kteří zasahovali během letošních podzimních povodní. Tyto zásahy
byly fyzicky náročné, díky počasí a přístupnosti terénu, na určitá místa zásahu, kde bylo potřeba dopravit techniku a pytle s pískem, při manipulaci s břemeny z přírodních zátarasů.
Dále bych chtěl poděkovat, za přízeň a podporu v uplynulém roce zastupitelstvu obce, obecnímu úřadu,
HZS, Olomouckému kraji a všem našim sponzorům a spolupracovníkům.
Do dalšího roku přejeme všem hlavně zdraví, plno síly a pohody!					
									
Velitel JPO Josef Chlopčík

Olomoucký kraj poskytl na akci
„ Nákup multifunkčního nosiče s příslušenstvím“
obci Rozstání v roce 2019 dotaci ve výši 44 000,- Kč.

Olomoucký kraj poskytl na opravu zásahového vozidla
Olomoucký kraj poskytl na opravu
TATRA 815 obci Rozstání v roce 2019 dotaci ve výši
dopravního automobilu (požární technika)
49 000 Kč.
obci Rozstání v roce 2020 dotaci ve výši 44 800,- Kč.
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Zpráva o kulturní a společenské činnosti SDH
Milí spoluobčané,
v loňském roce jsme chtěli pokračovat v již zavedených akcích. Jak ale všichni víme, nebylo toto v našich silách
ovlivnit. I přesto jsme ovšem něco z našich aktivit stihli.
V lednu jsme pomohli s organizací Tříkrálové sbírky. Bylo vybráno 20.045,- Kč, za což patří vám spoluobčanům
velké díky.
V polovině února jsme pořádali již 15. hasičský ples a karneval pro děti. Na plese se nám představili naši hasiči
jako akvabely a karnevalem nás provázela pohádka Lotrando a Zubejda.
Masopustní průvod však byl na dlouhé měsíce poslední kulturní akcí.
Velikonoční „hrkání“ jsme zorganizovali za pomoci našich nejmladších hasičů tzv, ze zahrad.
Pálení čarodějnic jsme bohužel uskutečnit nemohli. Máj jsme ale postavili,.
Mělo následovat kácení máje a dětský den, ale ani tyhle akce nám koronavirová situace nedovolila uskutečnit.
Namísto toho jsme šili roušky a to nejen pro naše občany, ale i pro Onkologický ústav v Brně.
Na konci školního roku se situace s koronou uklidnila a my jsme pro děti mohli uspořádat již 3. ročník Prvního
prázdninového stanování, kterého se účastnilo 31 dětí.
1. srpna jsme se s dětmi po dlouhé době zapojili do soutěže v požárním sportu, která se konala v Otinovsi. Naši
mladší žáci obdrželi 3. místo.
Závěr prázdnin patřil našim nejmladším hasičům, pro které jsme uspořádali 3denní hasičské soustředění
v Campu Baldovec. Za kompletní financování akce děkujeme hlavnímu sponzorovi hasičů a to panu Zukalovi.
Začátek záři jsme věnovali požárnímu sportu našich mladých hasičů.Kdy jsme tři víkendy po sobě jezdili na závody – Bousín, Krasice a Soběsuky. Všechny tyto závody jsme absolvovali v plném počtu našich mladých hasičů, kterých k dnešnímu dni máme 24.
Vánoční akce jsme opět kvůli covidové situaci uskutečnit nemohli. Doufejme, že letos bude líp, i když zatím to
tak nevypadá.
Závěrem mi dovolte popřát všem do již započatého roku hlavně zdraví a štěstí.
Za SDH Rozstání starosta – Dušan Škandera

Zpravodaj obecního úřadu Rozstání - Leden 2021
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„Co do kanalizace nepatří, aneb kanalizace není odpadkový koš“
Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje velké problémy s vodou a jejím vlivem na prostředí a
život kolem nás. S její ochranou by měl každý z nás ale začít především sám u sebe. Je to velmi
jednoduché, jen je třeba se trochu nad svým jednáním zamyslet.
Všechno má svůj řád – tedy i kanalizace. Do splaškové kanalizační sítě je odváděna odpadní
voda z jednotlivých domácností a firem. Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod – tj.
vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní a mytí nádobí.
Podmínky pro vypouštění odpadních vod jsou stanoveny na základě možností a
schopností čistírny odpadních vod obce Rozstání odpadní vodu vyčistit a plnit předepsané
limity při vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientu – potoku Bílá voda.
•

Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět:
• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů, seno, sláma, piliny,
pecky
• tuky – fritovací oleje, motorové oleje
• veškeré hygienické potřeby (odličovací tampóny, vlhčené ubrousky, vložky aj.)
• chemikálie a další nebezpečné látky
• léky

Záchodová mísa není odpadkový koš. Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu, dřezu
nebo revizní šachty před domem, tím problém s odpadem nezmizí, ale začíná.
Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými přispíváme k blahodárnému životu potkanů, a
to ani po jejich rozmělnění v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení
kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váži zejména tuky, což může mít za
následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Co taková
skutečnost může v nemovitosti napáchat je snad každému zcela zřejmé. Skutečností je, že
používáni drtičů domovního odpadu způsobuje vážné problémy nejen s odvedením odpadních
vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Z tohoto důvodu
je používání drtičů výslovně zakázáno.
Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené
ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. V nich
jsou kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi
polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb ve vodě
nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit
čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést
k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů napojených nemovitostí. V případě, že přece jen
takový materiál projde celým procesem v čistírně odpadních vod, skončí bez jakéhokoliv
úbytku v odpadu, produkovaném čistírnou odpadních vod a je třeba jej na náklady nás všech
také jako součást odpadu zlikvidovat.
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných
látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají výrazný negativní vliv na
biologické procesy čištění odpadních vod. Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky
a oleje. I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách
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odstraňují biologicky odbouratelné látky. Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích a
dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně neprospívá.
Kam tedy s odpadem? K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme nádoby na
tuhý domovní odpad – popelnice. Po svozu je odpad uložen na skládce komunálního odpadu
v Kozlanech u Vyškova. Proto je vhodné se zaměřit na třídění odpadu o kterém jsem psal
v minulém čísle obecního zpravodaje.
Sláma, seno, piliny nebo pecky z ovocného kvasu patří do hnědých kontejnerů na bioodpad
rozmístěných po obci.
Jedlé oleje a tuky z domácností po jejich vychlazení slijeme do PET lahví a odneseme do
kontejneru k tomuto určeného. Tyto kontejnery jsou umístěny na stálých sběrných místech
s ostatními kontejnery na plast, sklo a bioodpad.
Ředidla, kyseliny, mořidla, louhy, zbytky barev a motorových olejů – vždy odevzdáme při
sběru nebezpečného odpadu v obci, kdy bude následně zajištěna jejich odborná likvidace. Tento
sběr zajišťuje ve spolupráci s obecním úřadem firma Respono 2x ročně. Nebo je odevzdáme do
sběrného střediska – tzv. Ekodvora. Provozní dobu, polohu a co je možné v ekodvoře zdarma
odevzdat naleznete na internetových stránkách https://www.respono.cz/pro-obce/sberne-dvory/
Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do nádob k tomu
určeným.
Uvědomme si, že odpady nejsou totéž, co odpadní vody.
Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“. Myslíme však vždy tu vodu čistou. Z vody
znečištěné nemůže být život kvalitní a zdravý. Udržme si zdravý rozum a neznečišťujme vodu
jen za cenu svého pohodlí.
Za obsluhu a provozovatele ČOV Vám děkuji, že dodržováním sepsaných pravidel usnadníte
práci obsluze a minimalizujete náklady na opravy poruch, jako je ucpání kanalizace nebo
zadření čerpadel.

Ing. Petr Kraus

Předseda výboru pro životní prostředí

Zpravodaj obecního úřadu Rozstání - Leden 2021

19

Události roku 2020 v Základní a mateřské škole Rozstání
I letos se chceme s vámi podělit o zážitky z dění v naší mateřské škole.Uspořádali jsme pro děti MASOPUST
plný soutěží , her, zpívání a tance.

O zábavné dopoledne se postaral klaun a pro děti vykouzlil kytičky a zvířátka.
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Na tradiční akce naší mateřské školičky se každoročně těší nejen děti, ale také jejich rodiče. O to více nás
mrzelo, že letos se veškeré tradiční akce mohly odehrávat jen bez jejich účasti. Slavnostně jsme pasovali
předškoláky na školáky.
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Strašidelné dýně se staly ozdobou naší školky.
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Halloween jsme oslavili tancem, zpíváním, přehlídkou masek. Nechyběl poklad a sladkosti pro všechny děti.
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Vyrobili jsme si myšičky a zahráli pohádku O veliké řepě.

Každý den máme v mateřské škole řízené činnosti jak pro menší děti, tak pro předškoláky, které připravujeme
na vstup do základní školy.
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Radovali jsme se z prvního sněhu.
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Při odpočinku má každý svého USÍNÁČKA, kterého děti dostaly darem.

Slavíme narozeniny dětí.
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Přišel za námi Mikuláš, když jsme cvičili v tělocvičně a nechal nám pro děti KNIHU HŘÍCHŮ a sladkosti.

Zpravodaj obecního úřadu Rozstání - Leden 2021
Největší radost udělal dětem Ježíšek.

Hodně zdraví, štěstí, pohody a porozumění vám všem v celém roce
přejí děti a zaměstnanci MŠ Rozstání
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UČITELÉ A DĚTI SI JSOU VZÁCNÍ

Nikoho by před rokem nenapadlo, jak moc budou školáci odloučeni od svých spolužáků, od svých paní učitelek. Počátek kalendářního roku 2020 se rýsoval velmi dobře. Nemocnost dětí po vánočních svátcích roku 2019 klesala. Celý
subjekt měl před sebou spoustu povinností, plánů, nasmlouvaných akcí. Žáci školy na konci ledna obdrželi svá pololetní
vysvědčení a zahájili druhé pololetí, aby své známky na konci roku zlepšili či aspoň udrželi. U příležitosti končícího
pololetí shlédli školáci přímo ve třídě 3D promítání s názvem Podmořský svět, které bylo velmi poutavé. A hlavně, bez
cestování do vzdálených kin.

V průběhu měsíce února žáci 3. a 4. ročníku každoročně s velkým zaujetím zpracovávali projekt Vesmír, jež se jim
vyvedl i v roce 2020. Tato zdařilá akce byla podpořena promítáním mobilního planetária v tělocvičně školy. V témže
měsíci se ještě uskutečnil spontánní kytarový výchovný koncert Pavla Soldána přeložený z prosince 2019 z důvodu
vysoké nemocnosti dětí.

Zlomovým dnem ve vzdělávání dětí se stal 13. březen 2020, kdy Vláda České republiky nečekaně bez upozornění v jednom dni uzavřela všechny základní a střední školy. Svým náhlým rozhodnutím způsobila nejen školám, ale i zákonným
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zástupcům dětí nemalé starosti. Přechod na distanční vzdělávání nebyl jednoduchý pro učitele, žáky i rodiče. Ve školách
ustal život, zmizelo dětské brebentění a výskání. Nastalo smutné období pro učitele i žáky posilované nejistotou, kdy
se všichni vzájemně potkáme. O to větší radost jsme všichni měli v okamžiku možnosti otevření školy alespoň v omezeném režimu bez tělesné a hudební výchovy. Nastala doba těšení a příprav na znovuotevření provozu. Tak se dne 25.
května 2020 do školy vrátily všechny děti, které nespadaly do rizikové ohrožené skupiny. I přes neustálé nošení roušek,
striktní oddělení tříd od sebe po celý den to byl návrat velmi příjemný, opětovné shledání radostné. Do konce června
jsme se společně snažili vykonat maximum společné práce, o kterou jsme díky distanční výuce přišli. Za toto obrovské
úsilí čekalo na konci června školáky zasloužené vysvědčení, ocenění za celoroční sběrové aktivity, rozloučení se s žáky
4. ročníku odcházejícími do spádové školy a nechyběl ani slavnostní přípitek. Dětem začaly letní prázdniny.

S velkou nadějí jsme slavnostně zahájili nový
školní rok 2020/2021, uvítali nové prvňáčky.
Všichni jsme si toužebně přáli, aby se jarní situace již více neopakovala. Žáci na konci roku
přišli o nejoblíbenější aktivity, jako jsou plavání, školní výlet, kroužky, projekty, filmové
představení ke Dni dětí, Zábavné dopoledne,
Olympiádu Rozstání 2020, dopravní hřiště
a mnohé jiné. Naše euforie vydržela do 14.
října 2020, do opětovného uzavření škol. Všechny školy se vrátily do režimu distančního vzdělávání. Zahájení výuky
tentokrát proběhlo ve dvou etapách. Nejprve mohly školu navštěvovat děti 1. a 2. ročníku. O týden později, v době začínajícího adventu, jejich starší kamarádi, 3. a 4. ročník. Nastala doba příprav na Vánoce a jejich očekávání.
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změny proběhly i v naší farnosti. Začátkem roku proběhla pravidelné revize elektřiny v kostele
při níž bylo zjištěno, že bude nutné provést celkovou rekonstrukci vnitřních rozvodů i přípojky
elektřiny do kostela. Jenže jak už to v dnešní době bývá, bez projektu a vyjádření památkářů,
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jak se říká, nezarazíte v památkově chráněném objektu ani hřebík:). A tak se na základě
doporučení památkového úřadu nechal zpracovat projekt vnitřních rozvodů elektřiny v celém
kostele. Projektovaná cena FARNOST
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Bohoslužby ve farnosti
Rozstání

středa
17 hod. (zimní čas)
18 hod. (letní čas)

neděle
9:20 hod
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Během uplynulého roku se uskutečnil ve farnosti jeden křest, po třech letech jsme zažili opět jednu
velmi veselou svatbu a proběhlo osm pohřbů s církevními obřady. Od září byla snaha zahájit výuku
náboženství. Nicméně vlivem protiepidemiologických opatření se výuka na podzim stále odsouvala
a zahájena byla až začátkem letošního roku. Vlivem pandemie nebylo možné oslavit ani Velikonoční svátky a Vánoce proběhly ve velmi skromné atmosféře. I proto jsme se rozhodli uspořádat nejen
pro děti prohlídku Betléma o Štědrém dnu, kdy bylo možné odpálit si betlémské světlo. Děti mohly
Ježíškovi přinést ozdobu na stromeček a této možnosti se zhostili na výbornou. Ozdoby pověšené
na připraveném stromečku dokládají hojnou účast a děti byly za svou snahu odměněny drobnou sladkostí.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem dárcům za finanční příspěvky na chod farnosti a opravy kostela.
Poděkování patří také všem, kteří se starali o chod farnosti.
Do nového roku přeji hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Ing. Petr Kraus
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Košt slivovice a ovocných pálenek 2020

lednu 2020 jsme uspořádali první ročník koštu slivovice a ovocných
Košt Vpálenek,
slivovice
a ovocných pálenek 2020
který se uskutečnil v Obecní hospodě. Pěstitelé ovoce z Roz-

a okolí, kteří část své úrody zkapalňují, měli jedinečnou
u 2020 stání,
jsmeBaldovce
uspořádali
první ročník koštu slivovice a ovocných pálenek, který
možnost zjistit, jak se jejich slivovice, hruškovice, meruňkovice, či kalvádos povedly.
v Obecní hospodě. Pěstitelé ovoce z Rozstání, Baldovce a okolí, kteří část své
ují, měli
jedinečnou
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všechny
vzorky,jak
musel
tím, že budehruškovice,
odcházet poněkud nejistým
či kalvádos
povedly.
krokem.
Na koštu se totiž sešlo třiatřicet vzorků. Tolik vzorků, jsme při plánování koštu neočekávali
a byli jsme velice mile překvapeni, jelikož kromě pěti vzorků, byly všechny od místních pěstitelů.

o chtělVzorky
ochutnat
počítat
s tím,
bude odcházet
poněkud
bylyvšechny
rozdělenyvzorky,
do dvoumusel
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Tolik vzorků,
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15.
vali a byli jsme velice mile překvapeni, jelikož kromě pěti vzorků, byly všechny
stitelů.Koštu se mohl zúčastnit kdokoliv starší osmnácti let. Koštování bylo anonymní. Odevzdané vzorky

o objemu 0,5 l, byly přelity do sklenic stejného vzhledu a očíslovány. Každý, kdo chtěl ochutnávat
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přijato
do soutěže
15. a nemuseli ochutnat všechny vzorky.
I hlasovací lístky s body jen pro několik vzorků byly do sčítání zařazeny.

se mohl zúčastnit kdokoliv starší osmnácti let. Koštování bylo anonymní.
Z každé 0,5
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A jak to vzorky.
celé dopadlo?
y.
V kategorii ovocných pálenek se na třetím místě umístil Jaroslav Tihelka mladší s hruškovicí ročník

2018, druhé místo obsadil s pálenkou ze šípku ročník 2019 Jakub Bohuslav a vítězem v této kategorii
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hém místě se umístil s ročníkem 2018 Miroslav Hrstka mladší a na metu nejvyšší dosáhl Tomáš
o celé dopadlo?
Hudec s ročníkem 2016, který se navíc stal absolutním vítězem koštu, jelikož jeho slivovice dostala
nejvíce hlasů ze všech destilátů.
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la nejvíce hlasů ze všech destilátů.

Ing. Petr Kraus
Pořadatel
ěr bych chtěl poděkovat všem pěstitelům, kteří na košt věnovali své vzorky a tím

ý výběr pálenek různých druhů k ochutnávání. Z netradičního ovoce bylo možno
ku ze šípku, vinné révy, dokonce i pomerančů. Dále je třeba poděkovat všem,
podíleli na uspořádání celé akce a zajištění jejího bezproblémového průběhu. I
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OPRAVA KOLUMBÁRIA ve fotografiích

Leden 2019 – kácení stromů

Červenec 2019 – zahájení zednických prací na
západní části

Září 2019 – nová omítka na západní části

Říjen 2019 – dokončení západní části
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Květen 2020 – bourání východní části

Říjen 2020 – zahájení pokládky nové dlažby a
terénních úprav

Listopad 2020 – dokončení dlažby
Jaro 2021 – v plánu je dokončení terénních úprav, založení trávníku a osazení lavičky
Ing. Petr Kraus
zastupitel

