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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
píše se leden 2022, takže jsme všichni opět o rok starší. Dovolte mi, abych vám všem popřál zase jen to
nejdůležitější a nejcennější, co mohu, a to hodně zdraví. Ale přidám i aspoň trošku štěstí, které umí občas
člověku někdy pomoci v jeho situaci nebo problému.
Když se otočíme za rokem 2021, tak nebyl nějak veselý a patřil k těm, co se v historii zapíše, jako nepokojný a nestabilní. Kvůli pandemii COVID se vše řídilo jen podle tohoto elementu, který rozhodil celý
svět už druhým rokem, a podle toho se lidstvo řídilo a chovalo. Sami dobře víte, jak nás všechny ovlivnil
a změnil životy, proto nebudu toto téma více rozebírat. Ale jedno je jisté, že i letošní rok se bude vše řešit
přes COVID a snad se toho neřáda už konečně zbavíme. Aspoň to někteří odborníci tak vidí a konec roku
by mohl být úspěšný…
I v loňském roce se podařilo i přes všechna omezení uspořádat Tříkrálovou sbírku, kdy byly kasičky uloženy na obecním úřadě, na poště a v kostele. Přesto se částka vyšplhala na hezkých 12 827 Kč, které jsem
na Charitě Prostějov odevzdal. V letošním roce 2022, kdy byly celkem 4 pokladničky a chodilo se po domech, se vybralo nejvíce příspěvků, co si pamatuji. Celkem na charitu lidé darovali 24 571 Kč. Byli z toho
potěšeni i v Prostějově, kde jsem příspěvky předal.
Bohužel se vloni nedalo uspořádat ani ples, ani ostatky, takže kulturní činnost trpěla až do května, kdy se
mohla aspoň pokácet májka a mohlo se posedět za sokolovnou. Ani přes léto se nikomu nic nechtělo pořádat nějaké akce, protože vládou byly nařízeny různé podmínky vstupu jen s očkováním, nebo s testem
a kontrolováním těchto opatření. A to vlastně platí stále.
V půlce dubna se museli začít povinně žáci ve škole testovat na COVID a museli nosit roušky. Pro některé
rodiče to však bylo nepřípustné a požadovali po vedení školy a obci, jako zřizovateli, aby jejich děti testovány nebyly a nemusely roušky nosit. Docházelo i k výhružkám podáním trestního oznámení, nebo někteří
prostě do školy svoje děti nedávali. Musím apelovat na takové rodiče, že my si zákony a nařízení nevymýšlíme, ale snažíme se je jen dodržovat. Ono zase i z druhé strany hrozí postih za nedodržování těchto nařízení
a sankce nebyly malé. Nemusíme s opatřeními a nařízeními souhlasit, ale nikdo nebude riskovat veřejné
finance nějakou pokutou úmyslně a vědomě. Nakonec se vše časem zklidnilo, uvolnila se i opatření a děti
se mohly učit bez roušek. Avšak každotýdenní testování školáků pokračuje dodnes.
V květnu se provedl svoz nebezpečného odpadu. Je to pořád dokola, stále to hlásíme, informace jsou
v letácích, ale přesto se musím zmínit, že se neustále vždy někdo najde, kdo neví, jak se sběr provádí,
co může odevzdat a jak. Když nám někdo přinese před obecní úřad starý olej z auta a postaví jej pouze
ve sklenici bez víčka, pak nám to nikdo neodveze. A ještě, když to pak ti přebírači rozkopnou a olej je
po celém parkovišti, to je paráda. To nás firma, která svoz dělá, „chválí“. Copak je to tak těžké, vše donést
v uzavřených nádobách a pro ujasnění odpadu označit nálepkou, co tam je? Vždyť to musí pochopit i to
největší trdlo na světě… Prosím tedy znovu všechny, pomáhejte nám třídit, jak se má. Neděláte to pro nás
na obecním úřadě, ale pro celou obec, tedy i pro sebe. Ono se pak může stát, že takoví neomalení jedinci
jsou příčinou veškerého zdražování odpadů a nakládání s nimi, protože se vše prodražuje při dalším třídění
a svozu. A pak jsou první, kteří řvou, že je to hrozné, jak se vše zvedá…
V naší obci jsme v zastupitelstvu došli k názoru, že letos se ještě poplatky za svoz odpadů vybírat nebudou, protože se ceny všeho zvyšují velkým tempem, tak ať občanům aspoň něco ušetříme. Bylo by tedy
záslužné, kdyby nám všichni s tříděním veškerých odpadů a nekomplikovaným svozem ostatních odpadů
pomáhali a neházeli klacky pod nohy. Potom se dá uvažovat o nezavádění poplatků i v budoucnu.
Pro příklad uvedu, že dnes platí obec za uložení jedné tuny komunálního odpadu na skládku 500 Kč, při
tom, že na jednoho občana vyjde max. 200 Kg. Co je navíc, pak je za cenu 800 Kč/ 1t. A tyto ceny porostou
tak vysoko, že kdo nebude třídit, může se dostat poplatek do roku 2029 až na 1850 Kč/t. A to ještě obcím
hrozí pokuty. Pokud budou muset budoucí zastupitelstva poplatky zavést, můžeme nadávat většinově jen
sami sobě, protože máme možnost třídění ovlivnit, že budeme třídit vše a řádně. Je to tedy na nás všech,
jak si budoucí poplatky za odpady zařídíme…
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Konečně se v roce 2021 podařilo zahájit opravy budovy obecního úřadu. Provedly se nové elektrické rozvody v 1. patře, kdy se celé předělaly do mědi. S tím se rozvedly i počítačové linky a nové zabezpečovací zařízení, namontovala se LED svítidla. Dále se vyměnily všude podlahové krytiny, jsou nové dlažby a všechna
sociální zařízení v celé budově, včetně obkladů, nové dveře, všude se malovalo a natřely se radiátory, udělal se nový podvěsný strop ve velké zasedací místnosti. Je instalována nová kuchyňka, nový nábytek u paní
hospodářky a částečně u starosty. Nestihlo se vyměnit zábradlí, které firma slíbila udělat do konce října, ale
pak se nepodařilo dodat vůbec, takže se snad vymění letos. Veškeré práce a materiál vyšel při opravě OU
na 986 776 Kč. Pokračování a dokončení bude letos.
Kvůli 25 let starému zařízení se musel vyměnit kotel v obecním bytě v budově OU. S tím se musel vložkovat komín a přibyly tak ostatní práce. Vše vyšlo na 75 000 Kč.
V Baldovci se vybudovalo úplně nové víceúčelové hřiště, které vyšlo obecní rozpočet na cca 250 000 Kč.
Podrobněji se o této akci dočtete v jiném příspěvku na dalších stránkách Zpravodaje.
Jinak se provedla plánovaná výměna střešní krytiny na Obecní hospodě, která stála celkem 281 089 Kč.
Do staré střechy už zatékalo a stará krytina byla zcela zvětralá a lámala se. Položila se dlažba na posezení
za sokolovnou a nové dlažby kontejnerových stání na Stráni a v Baldovci. Vše za 195 688 Kč.
Další investice v roce 2021 byly do údržby a oprav povrchů na tenisových kurtech a za školou, kde se
suma dostala na částku 45 751 Kč. Protože hrozilo podemletí mostku u starého rybníka, kde se už voda
dostávala až za betonové podpěry a částečně se mostek propadal, bylo nutné tomuto zamezit. Firma PEDOP nám kvalitně vystavěla kamenný svah, který vodu odklonil tak, aby nedocházelo k další destrukci
mostku. Tok se navedl tam, kam potřeboval a je to i hezky upraveno. Veškeré práce stály 62 920 Kč. Musela
se provést také úprava toku potoka u mostku v Rozstání za bytovkami. Koryto bylo už značně zaneseno
a mohlo by se stát, že při větším množství vody by se mohla v tomto místě vylévat. Odbagrování a odvoz
stálo celkem 10 249 Kč. Na most v Baldovci, kde se připravuje rekonstrukce, byla zpracována projektová
dokumentace na pilíře tohoto hlavního mostu. Celková cena byla 146 168 Kč.
Nejdražší akcí loňského roku bylo prodloužení splaškové kanalizace v cestě od kovošrotu směrem
ke škole. Původní cena je podle smlouvy stanovena na 1 102 661 Kč. Protože však došlo k některým změnám v množství práce a fakturovat se bude až letos, konečnou cenu se dozvím po zaměření a přecenění
skutečně provedeného díla, ale velký rozdíl zde asi nebude.
V návaznosti na pokračování rozšíření kanalizace se připravuje i budování této důležité infrastruktury
v Baldovci. V letošním roce by se měla přepracovat projektová dokumentace podle současných platných
zákonů, možná i udělat výběrové řízení a zajistit dotace. Pokud vše vyjde, jak bychom si přáli, pak by se
mohlo začít v roce 2023 už kopat.
Co se týká územního plánu, tak už konečně proběhlo 1. veřejné projednání, kde si zájemci požádali
o poslední úpravy v návrhu plánu. Nyní se vyhodnocují, projektant je zapracuje a bude se konat 2. veřejné
projednání, kde už snad bude vše v pořádku a územní plán se po čtyřech letech dokončí.
V červnu se prohnalo Jihomoravským krajem nelítostné tornádo, které napáchalo značné škody na jižní
Moravě. Naše obec poskytla příspěvek 10 000 Kč na pomoc postiženým obcím. Aby nešly tyto finance přes
nějakou neziskovku, kde by se mohlo něco „ztratit“, tak jsme peníze poslali raději přímo na Jihomoravský
krajský úřad, kde je rozdělovali podle potřeby a máme na to i podepsanou smlouvu.
Také se připravila projektová dokumentace a stavební povolení na prodloužení vodovodu v cestě od silnice směrem ke kovošrotu. Veškeré náklady stály 59 000 Kč a mělo by se dílo dokončit také v roce 2022.
Kolik bude stát prodloužení vodovodu se uvidí až po nacenění odbornou firmou podle projektu.
Podařilo se zajistit dotace na dodávku 150 ks kompostérů pro naše občany a s tím také kontejner
na textil a hlavně štěpkovač na dřevěné odpady, převážně větve a menší stromky. Celé náklady byly
na vše 968 429 Kč, z čehož ale naše obecní náklady činily jen 145 264, takže dotace byla ve výši 823 165 Kč.
Na dalších stránkách najdete v příspěvku od předsedy výboru pro životní prostředí podrobný návod, jak
správně kompostovat. Myslím, že je to dobrá věc a mnoho zahrádkářů bude spokojeno a nemusí nikde
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shánět hnůj a jiná hnojiva. Jen bych poprosil, aby všichni, kdo si kompostéry převzali, dodrželi podmínku, která je i ve smlouvě, kterou si každý podepsal, že nechají kompostéry u svých domů nejméně 5 let.
Je to podmínka dotačního titulu a mohou na to chodit kontroly. Pokud by někdo kompostér nechtěl,
nemůže jej dát někomu jinému, aniž bychom to na obci nevěděli, natož, aby jej zrovna někam vyhodil.
To už vůbec ne. To nám ho vraťte, ať nemá obec případné komplikace za nedodržení dotačních podmínek. Děkuji.
Po výčtu provedených úkolů za loňský rok bych pokračoval děním a situací v obci. Dne 4.9. se podařilo uskutečnit v Obecní hospodě další program pod názvem „Pletky paní operetky“, který byl podobný
předchozímu vystoupení. Ani tentokrát účast nebyla výrazná a bylo vidět, že i zde COVID mnoho zájemců
odradil. Škoda.
Myslím, že se celkem vydařily Hody v naší obci, kdy bylo přijatelné počasí na toto roční období, a přijely
i lákavé atrakce, které snad děti potěšily. Hasiči uspořádali hodovou zábavu a v neděli nám myslivci otevřeli občerstvení za sokolovnou.
Na podzim loňského roku se spustila lavina neskutečného nárůstu navyšování cen energií. Vše vzniklo
z důvodu zániku mnoha menších dodavatelů elektřiny a plynu, kvůli nečekaným nárustům cen na burze
v Německu, kde se tyto komodity obchodují. Největší příčinou je obchodování s tzv. emisními povolenkami, které musí výrobci energií platit za znečišťování ovzduší a vypouštění oxidu uhličitého. Je to byznys,
který zaplatíme my všichni a nikoho ve vládě to nezajímá. Německo se snaží za každou cenu prosazovat
ekologické zdroje, jako větrná a solární energie a auta na elektřinu. Jenže to není tak jednoduché, jak si
Němci myslí a my se s tím budeme muset prát také, protože naši politici nemají sílu se někomu postavit
a jít si svojí cestou. A ve všem jsou zase jen peníze, celý tento kolotoč je jen o penězích a špinavé politice,
kdy nás Evropská unie nenechá ani nadechnout bez jejího povolení. Stále jsme jen páté kolo u vozu, ale
hrajeme si na ředitele vesmíru, i když nás ostatní velké země vždy hodí přes palubu, kvůli svým ziskům
nebo svojí stabilitě. Ale levný plyn od Ruska si sami nenasmlouváme a budeme ho kupovat přes Německo. Vždyť je to nehoráznost a slabost od našich vrcholných politiků, protože by se Brusel „zlobil“. Maďaři si
sami nasmlouvali kontrakty a energetický problém nemají. Jak to zde dopadne je těžko předvídatelné, ale
naše domácí rozpočty budou hodně připlácet za energie ještě dlouho a ceny se již nikdy na ty předchozí
nevrátí, nebo jen mírně poklesnou.
Ale energie nebude to jediné, co nám ovlivní životní úroveň. Bude se zdražovat vše, právě kvůli energiím, tedy i služby, potraviny, prostě vše. S tím bude i značně navýšeno vodné a stočné. Vodné je pro rok
2022 stanoveno na částku 79,45 vč. DPH, což je velké navýšení za 1 m3. Je to právě kvůli energiím, dále
pak nám byla zvýšena cena vody od VAK Boskovice, a také na rozvoj a údržbu infrastruktury.
Stočné je letos počítáno při paušální částce na osobu 31 m3 a cena za 1 m3 58 Kč. Celkem tedy při paušálu je stočné 1 798 Kč na osobu. Navýšení je také dost, ale ještě držíme cenu na spodní hranici, protože
stále obec na chod kanalizace doplácí nemalou částku. Bohužel půjdou veškeré služby každý rok směrem
nahoru, ale opačně už asi nikdy a bude hůř.
A jak jsem zmiňoval vliv EU na naše životy, tak jedním dalším faktorem a povinností je, že všichni, kteří
mají doma kotel na pevná paliva s emisní třídou 1 a 2, musí od 1. září roku 2022 mít kotle nové, nebo upravené na třídu nejméně 3. To se ale nevyplatí, protože od roku 2025 už bude potřeba třída 4, a pak tř. 5. Pokuty hrozí za používání neschváleného kotle až 50 000 Kč a opakovaně. A kde se to vše zastaví, nám Brusel
ukáže později, až si všichni nakoupí nové kotle a pantáti vymyslí něco jiného, co budou potřebovat prodat
a jejich kamarádi, aby měli kšefty. Vždyť se vlastně píše a mluví o tom, že ani plyn nebude uznán za kvalitní
palivo a nejraději by jej odstranili od roku 2035. To by měla celá Evropa fungovat jen na čisté zelené zdroje.
To bude paráda, to je výhled do nedaleké budoucnosti. Je jasné, že lidstvo musí hledat náhradní zdroje,
ale postupně, a ne tak honem a za každou cenu na úkor současných generací…
Co dost potrápilo několik našich občanů v loňském roce bylo, že přišli o svoje blízké. Až později jsem se
dozvěděl, že někteří chtěli pohřeb s panem farářem, ale v naší obřadní síni. Jenže pan farář jim zde odmítl
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tuto službu poskytnout, s tím, že církevní pohřeb musí být pouze v kostele. A protože pozůstalí neměli
moc na výběr, tak souhlasili, protože v této stresové chvíli ani nemají zájem řešit další problémy.
Někteří to pak projednávali se mnou až po čase, až bylo po všem. Když jsem poprosil pana faráře, zda
by nemohl našim občanům v těchto nelehkých chvílích ulevit a vyjít jim vstříc, tím, že jim pohřeb udělá,
jak si přejí oni, tedy i v obřadní síni, bylo mi odpovězeno, co mi pozůstalí již sami říkali. Že církevní pohřby
budou jen v kostele jinak ne. Tato arogantní reakce mě velmi překvapila a nerozumím jednání pana faráře, ale musíme ji respektovat. Trošku mi to připomíná návrat do středověku, kdy církev řídila životy lidí
a ukazovala, co je správné a jak co dělat. Nikdy v naší obci nebyl pro žádného pana faráře problém vyjít
lidem vstříc a pohřby se konaly zcela normálně i v obřadní síni, ale nový pan farář má zřejmě jiný pohled
na službu lidem… Proto tedy, pokud se stane a budete muset řešit úmrtí a pohřeb, a nebudete chtít obřad v kostele, ale v obřadní síni, musíte si zajistit smutečního řečníka u kterékoliv pohřební služby, která
vám bude vše vyřizovat v této těžké chvíli, která je bohužel tou nejtěžší součástí našich životů. Napsal jsem
prosbu o možné přehodnocení takového postupu církve do Prostějova na děkanát, ale zatím jsem dostal
odpověď, že můj dotaz pořeší. Je to již 2 měsíce a nevím nic nového, tak počkám.
V letošním roce chceme nechat instalovat fotovoltaickou elektrárnu na střechu čističky a její chod. Investice by měly být za loňské ceny, kdy jsme udělali výběrové řízení na dodavatele, a měly by stát 662 293 Kč,
vč. DPH. Návratnost při současných cenách je vypočítána na cca 7 let. Pokud se cena elektřiny ještě navýší,
pak to bude i dříve.
Vážení občané, letošní rok 2022 je opět rokem volebním, kdy se budou na podzim volit nová zastupitelstva obcí. Jako všude se nepodařilo i u nás vždy dokončit některé volební programové body, ale i přesto se
vždy něco udělalo a obec se postupně zvelebuje. Já osobně už kandidovat nebudu, protože 20 let neklidných a probděných nocí stačí a je třeba předat kormidlo někomu jinému. Je mi jasné, že se někteří těší, až
zde nebudu, jiní zase budou třeba vzpomínat. Ale to je přirozený a normální pochod dění.
Předávat se bude stabilní a rozpočtově silná obec, kdy je na účtech dostatek finančních zdrojů. I v loňském roce jsme hospodařili se ziskem, i když se investovalo. Zisk však zůstal hlavně kvůli tomu, že se
neuskutečnily některé výdaje, které jsme v minulém rozpočtu měli připraveny. Právě třeba již zmiňované
neproplacení faktury za prodloužení kanalizace, které se bude hradit až letos.
Na závěr mi dovolte popřát všem klid, pohodu a hlavně mír, protože o tomto se moc nemluví, a přitom
je tak důležitý. Bereme jej jako samozřejmost. Ne všude ve světe si ho však mohou dopřát, jako my, kde
mnohdy řešíme takové prkotiny, které by jinde nikoho ani nenapadli. Bohužel se lidé ve světě stále o něco
dohadují a něco potřebují, začínají se přetahovat o suroviny a zdroje vody, jsou náboženské nepokoje,
místo, aby se dohodli a našli společnou cestu. Ale také stále někdo potřebuje zbrojit, provokovat a těm
ostatním nedá klid. A že by se někteří politici za mořem rádi dočkali války, ale jen v Evropě, je také vidět. I to
je smutná realita dnešní doby. Tak ať nám to nikdo nezkazí a mír je stále naší součástí i pro další generace…
			

Jiří Szymsza, starosta obce

Pro zapamatování
Stočné na osobu na rok 2022 je ve výši 1 798 Kč při paušální platbě, které se hradí na účet: 115279500247/0100, variabilní symbol = číslo domu, za který je poplatek hrazen. Nebo v hotovosti
na obecním úřadě u paní hospodářky. Splatnost do 30.6.
Stočné za m3 činí 58 Kč, včetně DPH.
Na rok 2022 je stanovená cena vodného na 79,45 Kč, vč. DPH / 1 m3.
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Uzavřený rozpočet obce Rozstání za rok 2021

Uzavřený rozpočet obce Rozstání na rok 2021
Výdajová část

kap. 1014 - deratizace
kap. 1031 - obecní les
kap. 2212 - místní komunikace
kap.2219 - údržba chodníků
kap. 2292 - dopravní obslužnost
kap. 2310 - vodovod
kap. 2333 5169 - vodní toky
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. 3722 - svoz popela
kap. 3723 - ostatní odpad
kap. 3745 - péče o zeleň
kap. 5213 - rezerva na krizová opatření
kap. 5512 - požární ochrana
kap. 6112 - zastupitelstvo obce
kap. 6114 - volby do parlamentu
kap. 6171 - místní správa
kap. 6399 - platby daní a poplatků
kap. 6402 - vypořádání dotace na volby
kap. 6409 - ostatní činnosti
celkem výdaje

rozpočet 2021

2 084 000
1 310 000
19 400
55 000
15 000

skutečnost
k 31.12.2021
13 000
422 972
225 985
195 689
94 583
89 737
73 169
780 275
1 298 384
15 171
24 064
10 580

4 000

600

49 000
40 000
5 000
443 000
184 000
50 000
421 000
230 000
80 000

293 966
40 000
75 000
276 609
110 742
20 000
328 795
215 995
337 401

13 000
303 000
1 550 000
190 000
92 000
452 000

5 000
351 200
1 452 000
2 928 000
17 517
16 000
12 359 117

Rozpočet obce Rozstání na rok 2021
Příjmová část
rozpočet 2019

-

382 565
1 223 466
40 016
4 490 448
80 180
20 721
27 000
11 207 113
skutečnost

kap. 6171 - místní správa
kap. 6399 - platby daní a poplatků
kap. 6402 - vypořádání dotace na volby
Zpravodaj
obecního
úřadučinnosti
Rozstání - Leden 2022
kap. 6409
- ostatní
celkem výdaje

2 928 000
17 517
16 000
12 359 117

Rozpočet obce Rozstání na rok 2021
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 prvnických 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 + kompenzační bonus
dotace na výkon státní správy
dotace na kompostéry
neinvestiční přijaté transfery od krajů
investiční přijaté transfery ze stáního rozpočtu
odvod odpisů - ZŠ
příjmy z prodeje dřeva
stočné
pronájem kurtů
příjmy z pronájmů pozemků (Agro)
příjmy z pronájmu bytů a nebytových
příjmy z pohřebnictví
příjmy z pozemků
přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM)
příjmy ze služeb (doprava, hlášení)
příjmy z prodaného zboží
nekapitálové háhrady a ořásě

4 490 448
80 180
20 721
27 000 8
11 207 113
skutečnost
k 31.12.2021

2 000 000
40 000

1 682 078
109 682

190 000
1 600 000
0
3 700 000
510 000

284 440
2 399 900
80 180
5 367 159
575 003

40 000 6 000
35 000
25 000
7 000
40 000
140 000

340 000
90 000
650 000
10 000
38 000
75 000
15 000
10 000
63 000
20 000
4 000

1 122
4 515
3 620
10 002
9 000
79 181
4
201 035
146 400
395 973
37 500
427 193
334 384
143 193
634 231
8 035
52 380
74 600
640
37 870
106 125
21 906
4 150
3 390

příjmy z pronájmu bytů a nebytových
příjmy z pohřebnictví
Zpravodaj
úřadu Rozstání - Leden 2022
příjmy obecního
z pozemků
přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM)
příjmy ze služeb (doprava, hlášení)
příjmy z prodaného zboží
nekapitálové háhrady a ořásě
Eldaco - za poskytnutí spolupráce

75 000

74 600

15 000
10 000
63 000
20 000
4 000

640
37 870 9
106 125
21 906
4 150
3 390
151 000

150 000
400 -

příjmy z úroků

9 798 400
2 560 717 800 000

celkem příjem
zapojení přebytku z minulého roku
financování - splátka úvěru
rekap.zapojení přebytku z min. roku po
odečtu úvěru
Stav bankovních účtů k 31.12.2021 KB ,ČNB
Stav bankovních účtů k 31.12.2021 KB ,ČNB

3 360 717

13 385 891
2 178 778
800 004
2 178 778

18 278 048,24
18 278 048,24
Kč
Kč

Rozpočet
obce
- schválený
Rozpočet
obceRozstání
Rozstání naza
rokrok
20222022
- schválený
Rozpočet obce Rozstání na rok 2022 - schválený

Výdajová část
Výdajová část
kap. 1014 - deratizace
kap.
1014 - deratizace
deratizace
deratizace
kap. 1031 - obecní les
kap.
1031
- obecní
les
ostatní
osobní
výdaje
ostatní
osobní
výdaje
sazenice,
materiál
sazenice,
materiál
práce v lese
práce
v lese
kap. 2212
- místní komunikace
kap.
2212
- místní
komunikace
materiál - štěrk,
posypový
materiál
materiál
štěrk,
posypový
materiál
prohrnování sněhu
prohrnování
oprava mostusněhu
v Baldovci
oprava
mostu
Baldovci
revizní zprávy v- mosty
revizní
zprávy
mosty
kap. 2219 - chodníky
kap. 2219
- chodníky
údržba
chodníků
+ dokončení posezení za
údržba
chodníků
+ dokončení posezení za
sokolovnou
sokolovnou
dlažba pod kontejnery (Baldovec,Rozstání 364)
dlažba
pod- kontejnery
(Baldovec,Rozstání 364)
kap. 2221
dopravní obslužnost
kap.
2221 - dopravní obslužnost
IDS Olomouc
IDS
kap.Olomouc
2310 - vodovod
kap.
2310
vodovod
náklady
na-osazení,služby
náklady
na osazení,služby
prodloužení
vodovodu k čp.70 + ostatní
prodloužení
fond oprav vodovodu k čp.70 + ostatní
fond
oprav- Drahanská vrchovina,org.4111
příspěvek
příspěvek
vrchovina,org.4111
kap. 2321 -- Drahanská
ČOV, kanalizace
kap.
mzda2321
ČOV- ČOV, kanalizace
mzda
OON ČOV
OON
sociální pojištění
sociální
zdravotnípojištění
pojištění
zdravotní
materiál pojištění

Kč
Kč

13 000
13 000
3 000
3 000
000
100
100
200 000
000
200 000
10 000
10
25 000
000
25
000
1 500 000
1 500
15 000
000
15 000
10 000
10 000
92 000
92 000
12 000
12 000
000
400
400
20 000
000
20
50 000
000
50 000
10 000
10
30 000
000
30 000
40 000

náklady na osazení,služby
prodloužení vodovodu k čp.70 + ostatní
fond oprav
Zpravodaj
obecního
úřadu Rozstání
- Leden 2022
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)
fotovoltaická elektrárna
kanalizace Baldovec
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
údržba
kap. 3419 - ostatní tělovýchovná činnost
dar - Sokol
kap. 3612 - bytové hospodářství
materiál
opravy a udržování - nebytové prostory
ostatní služby (revize,prohlídky)
kap. 3631 - veřejné osvětlení
ostatní osobní náklady
materiál

12 000
400 000
20 000
50 000
10 000
30 000
40 000
120 000
4 000
300 000
20 000
40 000
380 000
35 000
40 000
660 000
1 150 000
910 000
334 384
21 000
8 400
1 000
7 000
3 000
15 000
5 000
20 000
15 000
15 000
2 000
2 000
6 000
6 000
10 000
40 000
2 000
1 000
2 000
15 000
12 000
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kap. 3612
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Zpravodaj
obecního
úřaduhospodářství
Rozstání - Leden 2022
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
opravy + údržba
prodl. veřejného osvětlení - čp. 70 - celá
ulice,včetně projektu
kap. 3632 - pohřebnictví
ostatní osobní výdaje
sociální pojištění
zdravotní pojištění
materiál
elektrika
benzín
služby (revize)
dokončení kolumbária (lavečka+zeleň)
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
ostaní osobní výdaje - správce skládky
nákup popelnic + pytlů
likvidace komunálního odpadu
kap. 3723 - ostatní odpad
likvidace plastu, skla,nebezpečný
odpad,kontejner,bio odpad
kap. 3745 - péče o zeleň
ostatní osobní náklady
materiál (zeleň + ostatní)
benzín - sekačka, křovinořez
služby
kap.5213 - rezervy
nespcecifikované rezervy
kap. 5512 - požární ochrana

40 000
2 000
1 000
2 000
15 000
12 000
250 000
6 000
12 000
8 000
10 000
180 000
72 000
20 000
11 000
10 000
20 000
4 000
7 000
40 000
50 000

9 000
400 000
230 000
10 000
25 000
10 000
5 000

5 000
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ostatní osobní náklady
materiál (zeleň + ostatní)
benzín - sekačka, křovinořez
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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
dar na členské příspěvky
dary členům
kap. 6112 - zastupitelstvo obce
ostatní osobní náklady
sociální pojištění
zdravotní pojištění
kap. 6171 - místní správa
mzdy + topič, údržbář
ostatní osobní výdaje DOPP,DOPČ
sociální pojištění
zdravotní pojištění
povinné pojistné
ochranné pomůcky
knihy, tisk
DDHM
materiál,obálky,šanony,příjmové a výdajové
dokl.papír kancelářský,vánoční ozdoby
materiál - multi, org 6050
pitná voda
plyn
elektrická energie
benzín, nafta (org.)
opravy - multicára, org.6050 - práce
poštovné
telefonní poplatky
peněžní služby (všechna pojištění)
konzultační,poradenské a právní služby
školení
zpracování dat, počítačové služby
pověřenec OÚ - ochrana osobních údajů
ostatní služby, všechny revize,,
opravy aut
oprava budovy čp. 86 - fasáda

10 000
25 000
10 000
5 000

5 000
5 000
80 000
35 000
2 000
20 000
3 000
5 000
44 000
10 000
20 000
5 200
30 000
1 150 000
182 000
120 000
950 000
120 000
250 000
90 000
7 000
8 000
30 000
21 000
81 000
10 000
10 000,00
200 000,00
200 000,00
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
80 000,00
10 000,00
250 000,00
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poštovné
telefonní poplatky
peněžní služby (všechna pojištění)
konzultační,poradenské
a právní
služby
Zpravodaj
obecního úřadu Rozstání
- Leden
2022
školení
zpracování dat, počítačové služby
pověřenec OÚ - ochrana osobních údajů
ostatní služby, všechny revize,,
opravy aut
oprava budovy čp. 86 - fasáda
oprava obecního úřadu
fasáda obecní hospoda
cestovné
občerstvení
ostatní platby, dálniční známka
nákup pozemků
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
náhrady mezd v době nemoci
přestupková komise - Prostějov
dary obyvatelstvu-pošta
kap. 6402 - vypořádání voleb
vratka - volby (Poslaanecká sněmovna)
kap. 6409 - ostatní činnosti
příspěvky (sdružením a neziskovým organizacím)
Mikroregion Protivanovsko,org.4130
celkem

2 500,00
25 000,00
60 000,00
2 000,00
5 000,00
70 000,00
60 000,00
80 000,00
10 000,00
250 000,00
100 000,00
250 000,00
2 000,00
22 000,00
1 500,00
240 000,00
7 000,00
4 000,00
12 000,00
48 000,00
21 900,00
10 000,00
6 000,00
13 142 884,00

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
Kč
daň z příjmů právnických osob
1 800 000
daň z přidané hodnoty
80 000
daň z nemovitosti
240 000
poplatky za uložení odpadů - nová skládka
2 200 000
poplatek ze psů
4 400 000
Eldaco
510 000
poplatek z pobytu (Camping Baldovec + ostatní)
příjmy úhrad za dobývání nerostů
6 000
správní poplatky
150 000
daň z hazardních her
35 000
dotace na výkon státní správy
20 000
odvod odpisů - ZŠ
7 000
příjmy z prodeje dřeva
60 000
stočné za celý rok 2022
146 000
pronájem kurtů
334 384
příjmy z pronájmů pozemků (Agro)
70 000
příjmy z pronájmu bytů a nebytových
750 000
příjmy z pohřebnictví
10 000
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daň z hazardních her
dotace na výkon státní správy
odvod odpisů - ZŠ
Zpravodaj
Rozstání - Leden 2022
příjmy obecního
z prodejeúřadu
dřeva
stočné za celý rok 2022
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

35 000
20 000
7 000
60 000
146 000
334 384
70 000
750 000
10 000
53 000
75 000
4 000
63 000
20 000
4 000
10 000
400

celkem příjem
zapojení přebytku z minulého roku-celkové
financování

11 047 784,00
2 895 106,00
13 942 890,00

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

-

800 006,00 Kč
2 095 100,00 Kč

•
Počet obyvatel k 1. 1. 2021:

604

počet zemřelých občanů:
počet odhlášených občanů:
počet narozených dětí:
počet přihlášených obyvatel:

10
10
5
21

•
stav k 31. 12. 2021

610
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Zpráva o činnosti výjezdové jednotky za rok 2021
Bylo provedeno proškolení jednotky dle předpisu HZS Prostějov. Celkem měla jednotka 13 výjezdů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rodinný dům v Ostrově u Macochy, zásah od 5,00 do 7,30 hodin.
Odstranění unikajícího plynu v Rozstání u překoplé přípojky.
Technická pomoc pro obecní úřad a protlačení kanalizace.
Technická pomoc při odstranění stromu z vozovky u Baldovce.
Požár lesního porostu Krumsín – Prostějovičky, voj. Újezd Březina.
Dopravní nehoda Rozstání – Otinoves, poskytnutí 1. pomoci.
Odstranění větví na silnici u Kulířova.
Vyhlášena pohotovost na zbrojnici při tornádu na Moravě.
Čištění a proplach kanalizace v Rozstání.
Požár trafostanice v areálu družstva AGRO.
Pátrání po pohřešované osobě Protivanov -Bousín.
Požár dílny, garáže a automobilu ve Studnicích.
Požár kůlny v Rozstání.

Do dalšího roku přejeme všem hlavně zdraví, hodně úspěchů a štěstí v osobním životě!
					
									
Velitel JPO Josef Chlopčík

Zpráva o kulturní a společenské činnosti SDH
Milí spoluobčané,
dovolte nám ohlédnout se za kulturním děním v obci v roce 2021 pod záštitou SDH Rozstání. Covidová situace nám bohužel neumožnila uskutečnit v pořadí již 16. hasičský ples ani karneval pro děti a chyběl i tradiční
masopustový průvod.
Před Velikonocemi dostali mladí hasiči polystyrenová vajíčka, která si v přestávkách distanční výuky doma
sami nazdobili a poté nimi vyzdobili naši vesnici. Hrkání jsme nejdříve plánovali opět tzv. ze zahrad, ale nakonec se děti rozdělili do menších skupinek a v respirátorech a dostačujících rozestupech prošli celou vesnici.
Dne 30.4. hasiči postavili na stráni Máj, bohužel bez pálení čarodějnic, ale 29.5.2021 proběhlo kácení máje
v plné parádě. Děti se mohly svézt na koních a po dlouhé pauze se opět společně potkat. Po roční pauze byly
opět k prodeji makrely a malé občerstvení – tímto děkujeme všem za účast.
Koncem května jsme se začali scházet s mladými hasiči na pravidelných trénincích a pilně trénovali na letní
sezónu soutěží v požárním sportu. Těší nás zájem a píle dětí. Začátek prázdnin jsme přivítali již 4. ročníkem
Prvního prázdninového stanování, o které byl u dětí opět velký zájem.
Ještě před prvními závody jsme pro děti uspořádali tentokrát pětidenní soustředění v Baldovci, kterého se
zúčastnilo asi 16 dětí. Díky dotaci od MŠMT jsme mohli pobyt prodloužit na 5 dní a zajistit dětem zajímavý
program, kdy nás například navštívila Policie ČR, která představila dětem policejní vůz a milé paní policistky
dlouze odpovídaly dětem na všechny otázky. Za financování ubytování, stravy a lezeckých atrakcí děkujeme
hlavnímu sponzorovi hasičů panu Josefu Zukalovi. Věříme, že se nám soustředění podaří zorganizovat i v letošním roce, protože děti vždy předáváme rodičům spokojené a plné zážitků.
O letních prázdninách jsme zvládli pouze dvě soutěže v požárním sportu a to 24.7. v Otinovsi a 7.8. v Bousíně, kam jsme vypravili autobus i pro rodiče a diváky, kteří s námi jeli děti podpořit. V Bousíně jsme dokonce
postavili na startovací listinu čtyři týmy, a to mladší žáky, starší žáky, muže i ženy. Všichni se umístili na krásných místech, a jak dětem neustále opakujeme: není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Na podzim jsme celému
závodnímu týmu pořídili nové dresy díky sponzorskému daru od pana Zukala a Obci Rozstání. Děkujeme!
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První víkend v září jsme se jako tým SDH Rozstání zúčastnili soutěže Krásenské guláš, kde náš šestičlenný tým
obsadil první místo v kategorii „Nejhezčí stánek“. Velice nás potěšilo, kolik místních nás přijelo podpořit.
V září jsme pořádali první větší pocovidovou akci, hodovou zábavu s kapelou Exploze, kde byla hojná účast,
za což děkujeme.
16.10.2021 byla uskutečněna poslední akce loňského roku a to Drakiáda na hřišti za školou. Byli jsme potěšeni hojnou účastí dětí i rodičů. Po pouštění draků si mohl každý opéct špekáček a zahřát se teplým čajem.
Vánoční akce jako rozsvěcení vánočního stromečku a Vánoce u Hasičů pro nejmladší žáky bohužel nemohly
proběhnout, ale věříme, že příští rok už se nám to podaří.
Závěrem bych chtěla jménem SDH Rozstání poděkovat všem sponzorům, rodičům co nám pomáhají zajistit
dopravu dětí na závody i babičkám co nám na tábor upekly buchty. Všechny akce děláme ve svém volném
čase a děláme je rádi pro radost dětí. V nejbližší době v novém roce plánujeme spoustu akcí a doufáme jen, že
nám je dovolí covidová situace uskutečnit a vy že nám zachováte dále přízeň.
Dovolte mi popřát všem do již započatého nového roku hlavně zdraví, štěstí a pohodu.
Za SDH Rozstání kulturní referent – Renata Pytelová

FARNOST ROZSTÁNÍ
Uplynulý rok byl pro farnost velice významný tím, že 30. září 2021 uběhlo 240 let od posvěcení kostela. Kdo pozorně čte příspěvky farnosti ve zpravodajích obce, jistě mu neuniklo, že v dubnu roku
2018 uplynulo 250 let od položení základního kamene stavby současného kostela v Rozstání. Z výše
uvedeného vyplývá, že kostel začal sloužit svému účelu až po 13 letech od zahájení jeho stavby. A co
dalšího se ve farnosti v roce 2021 událo?
Jako každým rokem byla zahájena výuka náboženství, která probíhá v budově základní školy a navštěvuje ji celkem 7 dětí. Několikrát během roku o. Radomír navštívil nemocné v naší obci. V září
proběhlo žehnání dopravních prostředků před kostelem, kde se kromě automobilů objevilo i několik
jízdních kol, dokonce i kočárek. Již tradičně na začátku adventu proběhlo žehnání adventních věnců.
Po zájmu z předešlých Vánoc jsme i letos zajistili prohlídku Betléma s možností odpálit si Betlémské
světlo. V kostele byl na říjen plánován svatební obřad, bohužel musel být přeložen do kostela v Krásensku, jelikož v místním kostele v tuto dobu probíhala kompletní rekonstrukce elektroinstalace.
Projektovaná cena opravy rozvodů elektřiny z roku 2020 čila 370 tis. Kč. Nicméně vlivem zdražování cenných kovů a stavebních materiálů všeobecně se cena provedení, bez zednického zapravení
vyšplhala na 513 tis. Kč. Při opravě byla v celém kostele kompletně vyměněna kabeláž včetně rozvodnic a ovládacích prvků. Bylo také nutné provést nové zemnění hromosvodů a jejich vzájemné
propojení. Proto byly opět k vidění výkopy okolo kostela. Zednické zapravení vnitřních rozvodů
a úklid byl proveden formou brigády. Oprava probíhala během měsíce října. Mše po tuto dobu byly
slouženy v náhradních prostorech místní smuteční síně na hřbitově. Během roku se na průčelí kostela
opět objevilo lešení. Bylo postaveno z důvodů reklamace provedení omítky korunní římsy. Docházelo zde k zatékání pod oplechování a následnému odpadávání omítky.
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo přidal ruku k dílu a v rámci svého volného času pomohl při
opravách kostela a běžném chodu farnosti.
Do nového roku přeji hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Ing. Petr Kraus

Kostel během opravy elektřiny
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Jak správně kompostovat

V loňském roce se obci podařilo získat dotaci z Ministerstva životního prostředí na kompostéry
pro občany. Celkem se jednalo o 150 ks plastových kompostérů o objemu 900 l. Dále dotace
zahrnovala 1 ks nádoby na separaci textilu o objemu 2,5 m 3 a štěpkovač dřevní hmoty. Cílem je
snížit množství produkovaného bioodpadu v obci, který musí být odvážen svozovou firmou.
Kompostéry se podařilo rychle rozdat na základě smlouvy o zápůjčce.
Níže najdete pár rad, jak správně kompostovat, aby kompostéry na vašich zahrádkách měly své
opodstatnění.
Co je vlastně kompostování? Je to proces, při němž dochází k rozkladu organického materiálu na živiny.
Organický odpad se totiž díky drobným živočichům mění na humus a kyprou zeminu. Vy ho pak můžete
využít v prospěšné formě pro pěstování rostlin.
Najděte pro kompost vhodné místo
Kompostér je vhodný umístit na místo, kde nebude nikoho otravovat svých zápachem. Ideálně někde ve
stínu pod stromy. Vyberte takové, které odpuzují hmyz, jako třeba ořech, protože u kompostu se ho
vyskytuje velké množství.
Co kompostovat lze:

Co do kompostu nepatří:

§

ovocné a zeleninové odpady

§

kosti, odřezky masa, tuky

§

kávové a čajové zbytky

§

chemicky ošetřené materiály

§

mléčné produkty

§

rostliny napadené chorobami

§

novinový papír, papírové ručníky

§

slupky z tropického ovoce, pecky

§

třísky, piliny, hobliny, kůru

§

nať košťálové zeleniny

§

trus hospodářských zvířat

§

časopisy

§

posekanou trávu, listí, drnové řezy,
větvičky

§

oddenková plevel

§

plasty, kovy, sklo, kameny,

§

žhavý popel
materiály

§

popel ze dřeva, skořápky z ořechů

a

lehce

hořlavé

Kompostování má svá pravidla
Pamatujte, že i při kompostování by se měla dodržovat určitá pravidla. Dospodu patří hrubší a vzdušnější
materiál. Ten by měl zajistit odtok přebytečné vody. Čím pestřejší je skladba kompostu, tím lépe.
Promíchejte tedy vlhké se suchým, porézní materiál s hutným či hnědé se zeleným.
Že nevíte, co zmíněné barvy přesně znamenají? Jedná se o poměr uhlíkatých (C) a dusíkatých (N) látek.
Čím je materiál starší a tmavší, tím více u něj převažují uhlíkaté látky. Naopak u mladšího a zelenějšího
materiálu převládá dusík. A právě v poměru těchto látek spočívá převážná alchymie kompostování.
Jednoduše řečeno, jen z posekané trávy kompost v žádném případě nevznikne.
Poměr C:N udržujte zhruba na hodnotě 30:1. Pro lepší představu, na 2–3 díly hnědého materiálu připadá
1 díl zeleného materiálu. Na dva kbelíky kůry můžete přidat kbelík odpadu z kuchyně. Na tři kolečka
posekané trávy jedno kolečko slámy nebo jehličí. V tabulce níže pak můžete porovnat zmíněný poměr
C:N u často používaných materiálů.
Surovina
Posekaná tráva

C:N (uhlík : dusík)
20:1
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posekané trávy jedno kolečko slámy nebo jehličí. V tabulce níže pak můžete porovnat zmíněný poměr
C:N u často používaných materiálů.
Surovina
Posekaná tráva
Odpad z kuchyně
Hnůj skotu
Koňský hnůj
Listí
Jehličí
Sláma
Kůra
Dřevo
Piliny

C:N (uhlík : dusík)
20:1
20:1
20:1
25:1
50:1
70:1
100:1
120:1
200:1
500:1

Tip: Vysoký obsah dusíku signalizuje zápach po amoniaku (Do kompostu tedy přimíchejte dřevěné třísky,
kůru nebo piliny). Pokud kompost zapáchá jako zkažené vejce, znamená to, že v něm převládá materiál s
nadměrným obsahem uhlíku (V takovém případě přidáme posekanou trávu nebo listí).
Vlastnosti, které je třeba kontrolovat
Vlhkost: Při stisknutí kompostovaného materiálu by nemělo dojít ke ždímání, nicméně materiál by měl
po rozevření ruky zůstat slepený. Jeden či druhý extrém lze řešit pokropením či naopak přidáním pilin.
Teplota: Rostoucí teplota značí průběh procesu kompostování. Opět poslouží jednoduchá pomůcka, tedy
orientační zkouška vložením ruky do kompostu. Nízká teplota často znační nevhodné složení (tedy poměr
C:N).
Provzdušnění: Kyslík je naprosto nezbytnou součástí kompostování. Volně stojící kompostéry by měly
být přeházeny každé 1-2 měsíce, průběžné provzdušňování je pak doporučováno na 1-2týdenní bázi.
Správně založený kompost se začne za pár dní zahřívat na teplotu přes 50°C. Tato horká fáze bude trvat
několik dní a budou při ní zničena semena plevelů a zárodky chorob. Poté začne teplota postupně klesat.
Po dvou měsících hromadu promíchejte. Při správném postupu získáte čerstvý kompost po půl roce a po
roce se můžete těšit na kompost vyzrálý. Takový kompost má hnědou až tmavěhnědou barvu, drobnohrudkovitou strukturu, nezapáchá, ale voní jako lesní půda. O zralosti kompostu se můžete přesvědčit
jednoduchým testem klíčivosti. Do nádobky s vlhkým prosetým kompostem vysejte semínka řeřichy seté,
a pokud během týdne většina semen vyklíčí, můžete kompost použít v zahradě.
Ať už rady, jak kompostovat využijete či nikoli přeji vám v nadcházejícím roce na zahradách hojnou
úrodu a mnoho pěstitelských úspěchů.
Ing. Petr Kraus

Předseda výboru životního prostředí

Vážení spoluobčané,
Rád bych využil vydání letošního zpravodaje k poděkování těm, kteří se jakkoliv podíleli na výstavbě
nového dětského hřiště v Baldovci. Jedná se zejména o zastupitele obce, kteří souhlasili s uvolněním
finančních prostředků. Dále pak o firmu Pedop, která se formou sponzorských darů podílela na samotné výstavbě hřiště a dodávce materiálu. Také bych rád poděkoval panu Jiřímu Veselému, který
na výstavbu hřiště přispěl finančním darem a v neposlední řadě bych rád poděkoval všem občanům,
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kteří přiložili ruku k dílu a strávili nejeden víkend při stavbě hřiště. Díky výstavbě svépomocí jsme
ušetřili nemalé finanční prostředky, které jsme mohli investovat do větší vybavenosti hřiště.
Samotné hřiště je situováno na travnaté ploše v centrální části obce (u točny). Hřiště je veřejně přístupné a slouží tak nejen občanům obce Baldovce. Hřiště je převážně sportovně založeno a svou
vybaveností může sloužit nejen dětem, ale i dospělým. Mezi prvky, které jsou na hřišti osazeny, patří
herní věž se skluzavkou, houpačky, kolotoč, workoutové hnízdo a také pískové doskočiště.

V letošním roce bychom ještě rádi dodělali lavičky, posezení s ohništěm a dokončili terénní úpravy.
Do budoucna bychom také rádi na zbytku plochy vybudovali herní víceúčelové hřiště pro míčové
sporty.
Přeji Vám vše nejlepší v novém roce a nejen na dětském hřišti na viděnou.

Josef Sekanina
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Události roku 2021 v Základní a mateřské škole Rozstání
Děti se v mateřské škole vzdělávají podle ŠVP Kouzelné sluneční paprsky. Do mateřské školy se scházíme
od 7,00 hodin a děti odchází do 16,00 hodin
Tradicí v MŠ se stalo pasování dětí na školáky. Celkem odešlo do základní školy 10 dětí.

V měsíci říjnu přijel do MŠ balónkový klaun, vystoupení se dětem velice líbilo.
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Na podzim jsme sbírali přírodniny a vyhledávali zvířátka v naší vesnici.

Tradicí se stalo zdobení dýní. Během chvíle se dýně proměnily v netopýry, kočky, myšky a další zvířátka.
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Nejvíce se děti těšily na strašidelné kostýmy.

Podařil se nám najít strašidelný poklad plný sladkostí.
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Zapojili jsme se do výtvarné soutěže Děti, pozor, červená!

23. 11. 2021 přijelo do MŠ mobilní planetárium. Program byl pro děti nejen naučný, ale i zábavný.
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3. 12 .2021 nám napadl první sníh a děti si mohly užít zimní radovánky.

Letos Mikuláš se svou družinou přišel přímo za dětmi do mateřské školy.
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Během adventu jsme vyráběli andělíčky, stromečky, ozdoby a uspořádali jsme výstavu výrobků v šatně.
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Nejvíce se všichni těšili na vánoční nadílku. Ježíšek plnil dětem jejich sny a přání.

Děkujeme za sponzorské dary a přejeme vám všem, aby následující rok byl
plný pochopení, pevného zdraví, pohody a klidu.
Přejí děti a zaměstnanci MŠ Rozstání.
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Jsme rádi, že můžeme chodit do školy
Kalendářní rok 2021 se nejevil pro školáky příliš příznivým tak, jak pro většinu našeho národa. Probíhal z větší části ve ztíženém režimu. S nástupem roku 2021 byla umožněna prezenční školní docházka pouze žákům 1.
a 2. ročníku. A proto i pololetí v roce 2021 bylo velmi smutné. Školáci slavnostně nemohli obdržet pololetní
vysvědčení, jež bylo pro některé žáčky zcela prvním v životě. Vzhledem k potřebnosti osobní přítomnosti
žáků ve výuce a také vzhledem k sociální izolaci dětí od vrstevníků ředitelka školy přistoupila od 1. 2. 2021
na možnost individuálních konzultací nejprve žáků 3. a 4. ročníku, které umožnily aspoň některé dny v týdnu
dětem navštívit školu a pod přímým vedením učiteli si nechat vysvětlit, procvičit a prohloubit stěžejní učivo
z hlavních předmětů. Tyto konzultace byly doplněny distančním vzděláváním spojeným s plněním pracovních
listů, které byly obohacovány o multimediální a digitální pomůcky či hypertextové odkazy. Prezenční výuka
byla obnovena k radosti dětí, pedagogů i rodičů v plném rozsahu až v květnu 2021. Návštěva školy byla
podmíněna ze strany MŠMT a MZ ČR testováním žáků a krytím úst rouškami. Je až k nevíře, jak bravurně
děti tuto situaci zvládly. Testování ovládají školáci k dnešnímu dni velmi dobře, zcela samostatně. Do konce
školního roku proběhly jen interní činnosti školy. Jmenujme „Veselé zoubky“ – vzdělávací program drogerie
dm markt s. r. o. zaměřený na péči o chrup, projekt „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ – oba zacílené na zvýšení konzumace ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, dále hru starších školáků „Barevné dny“
spočívající v oblékání se daný den do jedné společné barvy nebo například slavnostní ukončení školního roku
s předáním vysvědčení a vyhlášením vítězů ve sběru starého papíru, pomerančové kůry a bylin.
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Co však nejvíce děti trápilo, byla nemožnost účasti na všech kulturních, společenských, sportovních akcích
či jen na aktivitách dosud organizovaných společně pro základní a mateřskou školu. Neuskutečněné plavání,
výcvik na dopravním hřišti, zrušení školního výletu, oslavy Dne dětí v Cinestar Olomouc, Zábavného dopoledne či Olympiády Rozstání 2021 z důvodu bezpečnosti před onemocněním při kontaktu s širokou veřejností
bylo pro všechny účastníky téměř zdrcující. Přinášelo spoustu otázek, smutku, nenaplněných tužeb a přání.
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Nový školní rok 2021/2022 v měsíci září škola začala poněkud radostněji. Proběhlo slavnostní zahájení tohoto roku spojené se slavnostním uvítáním prvňáčků.

Přestože se děti testování na sklonku roku neubránily, podařilo se uskutečnit od měsíce září spoustu zajímavých projektů, aniž by školáci museli cestovat a setkávat se s vrstevníky z jiných škol. Ke spokojenosti všech
byla spuštěna běžná prezenční výuka obohacená o rozšiřující výchovně-vzdělávací akce nejrůznějšího druhu.
Z těch zajímavějších uveďme 3 D promítání – „Podmořský svět“, mobilní planetárium, projekt učící děti třídit odpad – „Tonda Obal na cestách“, kytarový koncert Marka Soldána, preventivní program Hope4kids z. s.
s názvem „Etické dílny“ soustředící se na vzájemné vztahy mezi spolužáky, Halloween a jiné.
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Nejatraktivnějším a nejkrásnějším obdobím je nejen pro děti předvánoční a vánoční čas. Období adventu
a počínajících Vánoc bylo snahou všech strávit ve škole co nejpříjemněji. Ke každoročnímu pravidelnému
dění náleží zahájení adventu s denním losováním z adventního kalendáře, zdobení školního vánočního stromečku, vánoční tvoření spjaté s žákovskou výstavou zimních výrobků, vystoupení u vánočního stromečku
s pásmem básní, písní a koled. Populární je také příchod Mikuláše se svou družinou. Největšímu zájmu se
však těší vánoční nadílka školních dárků, která se uskutečňuje vždy poslední školní den před Vánocemi.
Dárky poté slouží ke hrám, sportu i výuce po celý nový rok. Tímto současně děkujeme všem sponzorům, jež
finančně k nákupu dárků přispěli.
V závěru roku dochází k bilancování. I přesto, že se jednalo o rok náročný, těšíme se na rok nový 2022
a jsme rádi, že můžeme chodit do školy. Dovolte mi, abych poděkovala za pružnost, snahu a přizpůsobivost
v práci všem zaměstnanců ZŠ a MŠ Rozstání, za pochopení a dobrou spolupráci rodičům, za vstřícnost a pomocnou ruku zřizovateli Obci Rozstání, tak jako i jeho spolupracovníkům a složkám. Všem občanům Rozstání a Baldovce přeji, aby rok 2022 byl rokem úspěšným, naplněným osobní spokojeností a zejména zdravím.
za ZŠ a MŠ Rozstání
Mgr. Miloslava Vystavělová,
ředitelka školy
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Do nového roku mnoho
zdraví, spokojenosti a
osobních i pracovních
úspěchů
Přejí
zastupitelé a kandidáti
KDU-ČSL

