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Vážení spoluobčané milí čtenáři
na úvod letošního zpravodaje, bych rád jménem členů nového obecního zastupitelstva 
poděkoval všem občanům, kteří přišli k zářijovým komunálním volbám a svým hlasem 
podpořili svoje kandidáty do vedení obce. Dali jste nám svoji důvěru a dodali novou energii do 
práce ve váš i obecní prospěch.

Uplynulý rok byl ve znamení é změny ve vedení naší obce. Do zastupitelstva již 
nekandidoval dlouholetý starosta obce pan Jiří Szymsza a několik dalších dosavadních 
zastupitelů. Po volbách jak se říká nezůstal kámen na kameni a v devíti členném 
zastupitelstvu je rázem pět nováčků a noví zástupci pozici starosty a místostarostky.
Doufám, že utvoříme fungující tým, který bude táhnout za jeden provaz a 
podaří se nám v obci udělat kus práce, kterou ve výsledku ocení většina občanů. 

byl pro nás všechny velmi hektický a plný zvratů, vyvolaných hlavně mezinárodní 
politickou situací, která způsobila raketový růst cen energií a pohonných hmot. Nicméně bych 

ás nerad zatěžoval rozebíráním těchto témat zpravodaji. Za uplynulou dobu si jistě každý 
vás na stávající utvořil nějaký názor a myslím si, že není potřeba to zde dále pitvat. 

Zpravodaj by měl být především o dění v Tato situace ovšem udělala čáru přes rozpočet 
pro letošní rok. Výdaje, pouze na energie, se obci zvýšily o 1,25 mil. Kč. Toto zvýšení se pak 

ilo při sestavování rozpočtu, kdy se razantně zvýšily výdaje. Proto jsme se museli 
zamyslet na složkou příjmovou. Velkou ztrátovost vykazoval systém likvidace odpadu v
kdy obec od roku 2017 hradila veškeré náklady. Proto jsme v letošním roce zavedli 
za svoz a likvidaci odpadu, abychom výdaj v této oblasti snížili. Obec na tomto poplatku 
nevydělává, stále tyto služby doplácí a občan se spolupodílí na pokrytí nákladů. O tomto 
tématu se více dozvíte v samostatném příspěvku ve zpravodaji.

ošní rok jsme začali jednat o přípravách projektů, jelikož bez projektů nelze žádat o 
vlastních zdrojů, nejsme schopni všechny akce po rýt. Necháme zpracovat projekt 

na revitalizaci veřejných prostranství (prostor u novostaveb, kulatka, prostor vedle pomníku 
padlých). Na veřejná prostranství by měla být vypsána dotace v MAS Moravský kras ve výši 

%. Také budeme poptávat projekt na snížení energetické náročnosti budovy obecního 
úřadu, kde máme velké náklady na vytápění především z důvodů nezateplených stěn.

Doufám, že si v letošním čísle najde každý z vás svůj článek, který ho zaujme. Jsem rád, že se 
letos sešlo o něco víc příspěvků než v letech minulých a doufám, že tomu tak bude i nadále. 

obci je stále co řešit a informovanosti není nikdy dost. Navíc není špatné si i zrekapitulovat, 
co se událo. Byl jsem překvapen kolik akcí, se za uplynulý rok podařilo v obci uskutečnit a 
jedno jestli tuto akci uspořádá obec, spolek nebo jednotlivec. Důležité je, že se můžeme 

dokážeme pořit jeden druhého dalších letech dařilo akce v
pořádat. Tímto bych chtěl svým jménem poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách, 
kterékoli akce pro veřejnost za jejich čas, ochotu a odhodlanost.

Na závěr úvodníku nám všem letošním přeji hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů 
osobním i profesním životě
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Poplatek za obecní systém nakládání s
Pro letošní rok jsme se v zastupitelstvu dohodli pro zavedení tohoto poplatku. Důvodem pro 
zavedení byly zvyšující se náklady na likvidaci a odvoz odpadu. Mezi lidmi je tento poplatek 
chybně označován jako poplatek za popelnice. Popelnice však tvoří jen část odpadu, který se 

obce odváží. Pod tento poplatek krom popelnic spadá také odvoz bioodpadu, velkoobjemový 
odpad, nebezpečný odpad, sběr elektrozařízení, odvoz plastů, skla, olejů a textilu. Už jen 

výpisu, jaké oblasti poplatek pokrývá, je jasné, že se občan spolupodílí na financování těchto 
služeb nikoli, že by je hradil v celé výši. Obec bude vždy tyto služby dotovat, ze svého rozpočtu. 
V roce 2017 byl tento poplatek zrušen a obec hradila veškeré náklady z rozpočtu. Již tenkrát 
byl poplatek ve výši 570kč/rok. Od roku 2017 uplynula dlouhá doba, ceny vzrostly několikrát 
a při sestavování rozpočtu na rok letošní, jsem již neviděl prostor hradit tyto služby v plné výši. 
Jen za energie (plyn, elektřina) obec v letošním roce zaplatí o 1,25 mil. Kč více než v
Sestavování výše poplatku vychází opět ze skutečných nákladů obce za předchozí
těmto nákladů jsme započítali vratku z komu a poplatek za větrnou elektrárnu, abychom 
snížili poplatek na občana co nejvíce. Co je vratka z komu? Jedná se o finance, které obec 
obdrží za množství vytříděného odpadu (sklo, plast) během roku. Poplatek za větrnou 
elektrárnu – firma provozující větrnou elektrárnu po dobu její životnosti platí obci každý rok 

Kč. 

vysvětlení přikládám tabulku nákladů předešlých letech

Náklady/ rok

uložení odpadu (Kč)

Počet obyvatel

Teoretická výše poplatku bez úlev na 1 poplatníka

Poplatek větrná elektrárna

Poplatek po započtení úlev na 1 poplatníka

Požadovaný poplatek obcí na 1 poplatníka

Od poplatku jsou osvobozené děti do 6 let věku, občané starší 75 let a každé třetí dítě 
domácnosti do 18 let věku. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách tj 250 Kč 

2023 a dalších 250 Kč d

letošním roce opět označeny nálepkou, kterou si budete moci vyzvednout 
na obecním úřadu po zaplacení první splátky. Od 1. 2023 bude svozová firma kontrolovat 
známky na popelnicích. Neoznačené popelnice nebudou od 1. 2023 vyvezeny. Počet 
přidělovaných známek bude následovný. Jedna známka bude pro – trvale přihlášené 
obyvatele domu. Dvě známky dostane – trvalým bydlištěm v obci, 6 a více 

trvalým bydlištěm v obci na jednom čísle popisném dostane přiděleny max. 
známky. Objekty sloužící k rekreaci a objekty, kde trvale někdo bydlí, ale není přihlášen 
trvalému pobytu v obci má nárok na jednu známku. Důvod tohoto přerozdělování je ten, aby 

4



 
obyvatelé ve větší míře třídili odpad a do popelnic mířilo co nejméně odpadu. Toto nařízení 

hlavách zastupitelů, ale našich zákonodárců. Snahou je snížit skládkování 
komunálního odpadu na minimum a od roku 2030 bude skládkování zatíženo poplatkem 

Kč/t odpadu.

Do budoucna zvažuji zavedení systému třídění odpadu přímo u domu. Plán je takový, že každá 
domácnost by měla popelnici na komunální odpad, plast a papír. Tyto popelnice by měly čip, 
nebo čárový kód, tím by byla popelnice přidělena přímo k číslu popisnému. Zajistilo by se 

svážení těchto odpadů přímo od domu a poplatek by byl vypočten na základě 
skutečně odvezeného odpadu od rodinného domu. Tento systém již funguje mnoha obcích. 
Jsme teprve na začátku a je to jedna z variant, kterou se můžeme vydat. Zatím sbírám poznatky 
od starostů, kde mají tento systém zavedený. 

Pro letošní rok byl schválen poplatek za obecní systém nakládání s odpady ve výši 
č/osoba/rok. Poplatek za svoz odpadu můžete uhradit převodem na účet 

kde do variabilního symbolu je nutné zadat číslo popisné domu. Tento poplatek je nutné 

Splašková k
tomto článku se dozvíte něco více o pokračování projektu kanalizace v

čistírny v Rozstání, a nakonec i o výši stočného pro tento rok.

Splašková kanalizace v Baldovci má stále platné stavební povolení, ale od doby, kdy bylo 
vydáno uběhla řada let a změnila se nejen legislativa, systém přidělování dotací, ale také 
majitelé pozemků. S tímto vším se nyní musíme opět vypořádat. Stále činíme kroky a 
pokračujeme v rozdělané práci z předchozích let, aby bylo možné v

prosinci jsem měl jednání s projektanty, kde se řešily změny v
částech větví vypadla tlaková kanalizace a bude nahrazena gravitačním systémem. Gravitační 
systém je při realizaci nákladnější, ale zase z hlediska provozu výhodnější. Dále jsme řešili 

vodoprávním úřadem, jak tyto změny zapracovat a jak nám budou povoleny. Úřad byl 
nakloněn vydat se jednodušší cestou, a tak změny budou řešeny formou změny stavby před 
dokončením. Kanalizace v Baldovci je navržena z 95 % jako tlaková. Splaškové vody budou 
čerpány do Rozstání, kde výtlačné potrubí bude napojeno do stávající šachty za objektem 
základní školy. Trasa mezi Baldovcem a Rozstáním je uvažovaná položit bezvýkopově,
technologií pluhováním. Z tohoto důvodu se v loňském roce dělaly v aldovci geologické 
sondy, aby se zjistila třída těžitelnosti. Z výše popsaného plyne, že jsme ve fázi projektových 
příprav a začínáme znovu vyřizovat vyjádření všech dotčených orgánů, jelikož tato vyjádření 
jsou propadlá a musejí se obnovit. Dalším zásadním bodem je cena díla. V současné době jsou 
ceny prací na vysoké úrovni a cena za běžný metr se ustálila na 19 Kč. Suma za vybudování 
kanalizace je tak závratná a vzhledem k počtu obyvatel pak ztrácíme body v konečném 
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hodnocení rozhodujícím o přidělení dotací. Doufám, že v letošním roce pokoříme legislativu 
nachystáme projekt k

Na čistírně odpadních vod loňském roce aná á elektrárn
účelem snížení nákladů na elektrickou energii. Nicméně s lektrické energie 
vyřídit připojení této FVE do jejich sítě není v dnešní době nic jednoduchého. A tak po několika 
urgencích a opakovaných jednáních nám připojili elektrárnu 6. února letošního roku. Snad vše 
bude fungovat, jak má a podaří se nám snížit spotřebu energie, která se odráží v kalkulované 
ceně stočného.

větrnými mlýny mi připadá stále dokola vysvětlovat, co do kanalizace nepatří. Ano, 
i letos se to opakuje. Hadry, seno, tuky…. výsledkem je ucpané potrubí. Po tolika hlášeních, 
článcích předešlých zpravodajích a je to stále marné. Pokud se v
tyto předměty, nejsme schopni provozní náklady snížit ať se správci snaží sebevíc. Následně 
se tyto náklady projevují v ceně stočného na rok další, jelikož se vždy vychází ze skutečných 
nákladů na provoz za rok předchozí. Dalším problémem jsou dešťové vody, které se do 
systému dostanou netěsností systému, ale také nezodpovědností jednotlivců, kdy si chytrácky 
napojili dešťové svody do splaškové kanalizace. Data s ČOV hovoří jasně, při dešti se rapidně 
zvedá nátok splaškových vod, a to opět nepřispívá správnému fungování čistírny. Proto vás 
všechny žádám o spolupráci a zodpovědnému chování. Nevhazujte do kanalizace, co tam 
nepatří! Schválně nevypouštějte do splaškové kanalizace dešťové vody! Tím docílíme 
správného fungování ČOV a snížení provozních nákladů.

Na závěr článku vás chci seznámit s výší stočného pro již psal výše 
kalkulaci ceny stočného se odráží ceny skutečně spotřebované elektrické energie, provozní 

náklady, likvidace odpadů z ČOV (kaly, shrabky) atd. Dále cena stočného vychází z analýzy na 
základě, které nám před lety byla přidělena dotace na výstavbu kanalizace. Dalším důležitým 
parametrem pro výpočet výše stočného je takzvané směrné číslo. Jedná se o množství odpadní 
vody, které je počítáno na jednoho člověka za kalendářní rok. Pro letošní rok jsme jej nechali 

důvodů vysokého, skokového zdražení energií na stejné hodnotě jako v loňském roce. 
Směrné číslo je tak rovno 31 započtení veškerých nákladů za předchozí rok 
a množství přečištěných vod byla výše stočného stanovena na 74,80 Kč/m včetně 10 % DPH. 
Pro ty, co platí paušální poplatek 2319 Kč/rok

Kč/m ). Stočné můžete uhradit převodem na účet 
variabilního symbolu je nutné zadat číslo popisné domu. Tento poplatek je nutné uhradit 
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Informace o stanovení vodného pro svazek obcí Drahanské 

Stále více spoluobčanů se na mě obrací s žádostí o vysvětlení výši vodného, a tak jsem se 
rozhodl tuto problematiku osvětlit v našem zpravodaji. 

Jak jistě víte, naše obec je členem svazku obcí Drahanská vrchovina, který je vlastníkem 
zdejšího vodovodního řadu. Ve svazku je sdruženo celkem 7 obcí (Protivanov, Vysočany, 
Rozstání, Drahany, Otinoves, Niva a Bousín). Tento svazek v minulých letech vybudoval a 
provozovatelem je firma Montáže inženýrských sítí s.r.o. Protivanov.

Nejčastější otázkou, která je mi pokládána je: Proč máme tak drahou vodu? Odpověď je 
vlastně jednoduchá a hlavní příčiny jsou dvě. Prvním důvodem je, že svazkový vodovod nemá 
dostatečně silný vodní zdroj, aby byla pokryta spotřeba jednotlivých obcí, a tak musíme vodu 

současné době se dělají průzkumné vrty na Drahanské 
vrchovině z důvodů snahy zajistit vlastní zdroje a zajistit si vodu v místě. Druhým důvodem je, 
že nakoupená voda od VAS Boskovice se z nadmořské výšky 381 m n. m. na úpravně vody Bělá, 
přečerpává přivaděči do vodojemů našeho systému v nadmořské výšce 684 m n.
Přečerpávání vody je velmi energeticky náročné, a tudíž se provoz přečerpávacích stanic 
projevuje do konečné ceny vodného koncovým zákazníkům. Tyto dvě výše popsané 
skutečnosti snad jasně vysvětlují, proč na Drahanské vrchovině byla voda vždy dražší než v níže 
položených oblastech. Třetím důvodem jsou ztráty v systému. Laik by si mohl myslet, že 
vodovodní systém nemůže vykazovat žádné ztráty, ale opak je pravdou. Systém vodovodu je 
složitý, skládá se ze spousty komponentů a ty po čase vykazuji netěsnosti. V dřívějších dobách 
se používalo potrubí litinové s hrdly, kde byly úniky velké. V současné době se novými 
materiály daří provozní ztráty snižovat. V roce 2022 byly ztráty vody z e výši 27
Tyto ztráty vznikají při haváriích, netěsnostech spojů, nepřesností měření vodovodů a také 
odcizením vody z řadu. V letošním roce budou odstraněny nalezené netěsnosti na přivaděči 

– Žďárná. Tím by mělo dojít ke snížení ztrát o cca 7 Dále se nepříjemně vyvíjejí ceny 
materiálů potřebných k opravám a údržbě vodovodu, servisních a dodavatelských prací, 
chemikálií k úpravě vody a samozřejmě i cena elektrické energie a pohonných hmot. 

Vodovod svazku má ke konci letošního roku 1 459 odběrných míst, a tak je jasné, že se jedná 
o rozlehlý systém potrubí, armatur, čerpadel a vodojemů, který zajišťuje zásobování našich 
domovů pitnou vodou. Po letech provozu, vodovod spuštěn v roce 1998, se na systému 
projevuje zub času a investice do oprav a údržby nejsou zanedbatelné. Majitel vodovodu má 
navíc zákonnou povinnost ukládat každý rok určitý obnos do fondu oprav. Snad se mi podařilo 
podchytit všechny oblasti nákladů, které vstupují do kalkulace vodného. Tato kalkulace není 
jednoduchá a každý rok vychází ze skutečných nákladů provozovatele za rok předcházející. Kdo 
by měl zájem kalkulační tabulka je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Cena vodného pro rok 2023 je stanovena svazkem na 85,5 Kč/m včetně 10
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– uzavření

Pro spoustu občanů naší vesnice i přespolních je tato zpráva velmi smutná. Bohužel po 14 
letech provozu jsme letos ukončili prodej masa a masných výrobků. Důvodem uzavření 
provozovny je odchod paní Moučkové do penz
oslovili jsme několik lidí, kteří mají se zpracováním a prodejem masa zkušenosti, ale ti naši 
nabídku odmítli. Nenašli jsme tak adekvátní náhradu za manžele Moučkovy. Laťka v přístupu 

provozování masny, k zákazníkům a dodavatelům byla nastavena na velmi vysoké úrovni. Do 
naší masny se postupem času naučili jezdit i lidé z okolí a pochvalovali si jak široký výběr a 
dobré ceny, které jsme v masně měli. Nicméně prodejna za celou dobu své existence nebyla 

černých číslech a byla ztrátová. Obec po celou dobu prodejnu dotovala. Byla to služba pro 
oblibou říkal bývalý starosta, když mu auditor vytýkal, proč obec vlastně v

odvětví podniká, když neustále vykazuje ztrátu. V soukromém sektoru by takovou prod
nikdo víc jak rok neprovozoval. Přikládám tabulku ročního vyúčtování za posledních 5 let.

– roční výkaz zisku/ztráty v Kč
náklady výnosy rozdíl

Moučkovi chtěli skončit konci roku 2022. Museli jsme tedy rychle řešit jak s masnou dál, 
nimi dohodli na provozu do konce února. Dál už pokračovat nechtěli a nám zbyl 

jen čas v listopadu oslovit případné, nové prodejce, nebo podat z výpověď. Poté, co 
jsme vyčerpali naše možnosti řešení a bylo jasné, že obec masnu již provozovat nebude jsem 
oslovil ZD Vícov – pobočku Lešany, zda by obci nechtěli otevřít svoji prodejnu. Proběhli 
jednání mezi ZD Vícov, obcí a Jednotou o případném dalším pokračování. V době, kdy vzniká 
tento článek nemám definitivní rozhodnutí předsedy ZD Vícov, zda budou prodejnu 
provozovat. Jedná se o soukromý subjekt, který si dělá průzkum trhu, ekonomickou analýzu a 
celkově zjišťuje rentabilitu tohoto projektu. Dále se také snaží najít vedoucí do masny, ať už 
odsud popřípadě z okolních vesnic. Pro vysvětlenou, jen náklady na elektřinu v masně se od 
letošního ledna zvýšily dvojnásobně a náklady na plyn (vytápění) trojnásobně.

Na závěr bych rád poděkoval manželům Moučkovým za jejich práci a popřát jim, aby si užili 
a po dlouhých a náročných letech za pultem si konečně dopřáli zaslouženého odpočinku.

Počet obyvatel k počet narozených dětí:

Počet zemřelých občanů: počet přihlášených obyvatel:

Počet odhlášených občanů:
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Obec Rozstání –
STOČNÉ:

Sazba dle vodoměrů: 74,80Kč/m
Sazba paušál: 2319 Kč/osoba/rok

č. účtu: 115
VS: číslo popisné domu

BECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (popelnice):
500Kč/osoba/rok

Nehradí:
• děti do 6 let, osoby starší 75 let, třetí dítě v domácnosti do 18 let

ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 

č. účtu: 620701/0100
VS: číslo popisné domu

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
50 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 70 Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 20 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 
let 30 Kč.

č. účtu: 620701/0100
VS: číslo popisné domu

Obec Rozstání – ceník služeb 2023
číslo 

položky popis položky kč/mj

– materiálu
Pronájem štěpkovače Laski 160 s obsluhou
Doprava štěpkovače na místo 
Pronájem vysokoz vižné plošiny Avia MP 13.1 s obsluhou
Přistavení plošiny
Pronájem HAKI lešení 
Pronájem skákacího hradu

pozinkovaná (plechová) 110
plastová 120
plastová 240
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Rozpočet obce Rozstání na rok 2023 

 Výdajová část Kč 
   1014 - deratizace   

10145169 deratizace 13 000    
      
   1031 - obecní les   

10315021 ostatní osobní výdaje 3 000    
10315139 sazenice, materiál 100 000    
10315169 práce v lese 200 000    

      
   2212 - místní komunikace   

22125139 materiál – štěrk, posypový materiál 20 000    
22125171 prohrnování sněhu  35 000    
22125169 revizní zprávy – mosty 15 000    

      
    2219 - chodníky   

221951 71 údržba chodníků  10 000    
22196121 projekt prodloužení chodníků směr Mariánín, Baldovec  110 000    

22195171 
dlažba pod garáž za školou, schodiště kostel, oprava 
chodníku křižovatka 120 000    

    
  2221 - dopravní obslužnost   

22925323 IDS Olomouc 98 200    
      
  2310 - vodovod   

23106349 náklady na ostatní, služby 12 000    
23106349 fond oprav 20 000    
23105329 příspěvek – Drahanská vrchovina, org.4111 50 000    

      
   2321 - ČOV, kanalizace   

23215011 mzda ČOV 10 000    
23215021 OON  30 000    
23215139 materiál  40 000    
23215141 splátka úroků z úvěru 120 000    
23215151 voda 4 000    
23215154 elektrická energie 480 000    
23215162 telefon + sms 20 000    
23215163 pojištění 40 000    
23215169 Sezako, servis dmýchadel, rozbor vody 380 000    
23215171 opravy + udržování 135 000    
23215362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH) 40 000    

      
   3113 - škola   

31135331 dotace na provoz 1 350 000    
31135331 odpisy 340 384    
31135492 příspěvky prvňáčkům 24 000    

   
  3314 - knihovna   
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33145021 ostatní osobní náklady 8 400    
33145139 nákup materiálu 1 000    
33145136 nákup knih 7 000    
33145169 služby 3 000    

      
   3319 - kultura   

33195021 ostatní osobní náklady (kronika) 15 000    
33195139 materiál, propagační materiál   5 000    
33195169 kulturní služby – vystoupení  40 000    
33195175 rozsvícení stromku, služby – pohoštění 20 000    

      
  3399 - ostatní záležitosti kultury   

33995194 balíčky starším občanům 15 000    
      
   3326 - památky (pomník padlých, kostel)   

33265171 opravy  2 000    
33265139 věnec, materiál 2 000    

      
  3412 - sportovní zařízení v majetku obce   

34125021 ostatní osobní náklady 6 000    
34125139 nákup materiálu k opravě 6 000    
34125169 údržba  20 000    

      
   3419 - ostatní tělovýchovná činnost   

34195229 dar – Sokol 40 000    
      
   3612 - bytové hospodářství   

36125139 materiál 2 000    
36125171 opravy a udržování – nebytové prostory 1 000    
36125169 ostatní služby (revize, prohlídky) 2 000    

      
   3631 - veřejné osvětlení   

36315021 ostatní osobní náklady 15 000    
36315139 materiál 12 000    
36315154 elektrika 576 000    
36315156 nafta – Avie 10 000    
36315169 technická Avie + služby 12 000    
36315163 pojištění – Avie 8 000    
36315171 opravy + údržba 10 000    

36316130 
prodl. veřejného osvětlení - čp. 70 - celá ulice, včetně 
projektu 180 000    

36315171 výměna světel za LED celá obec 1 300 000    
      
   3632 - pohřebnictví   

36325021 ostatní osobní výdaje 72 000    
36325031 sociální pojištění 20 000    
36325032 zdravotní pojištění 11 000    
36325139 materiál 10 000    
36325154 elektrika 20 000    
36325156 benzín 6 000    
36325169 služby (revize) 7 000    
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  3722 - svoz popela    
37225038 nákup popelnic + pytlů 9 000    
37225021 likvidace komunálního odpadu 450 000    

     
  3723 - ostatní odpad   

37235169 
likvidace plastu, skla, nebezpečný odpad, kontejner, bio 
odpad 250 000    

      
   3745 - péče o zeleň   

37455021 ostatní osobní náklady 10 000    
37455139 materiál (zeleň + ostatní) 25 000    
37455156 benzín – sekačka, křovinořez 25 000    
37455169 služby 5 000    
37455169 projekt osázení veřejných prostranství 50 000    

      
  5213 - rezervy   

52135903 nespecifikované rezervy 5 000    
      
   5512 - požární ochrana   

55125134 stejnokroj, oděv, obuv 5 000    
55125137 DDHM (kukla, helma, dýchací přístroje, vysílačky, baterie,) 80 000    
55125139 materiál (ND na auta, baterie) 40 000    
55125151 pitná voda 2 000    
55125156 benzín, nafta 30 000    
55125162 telefonní poplatky 3 000    
55125167 školení 5 000    
55125169 ostatní služby, technická aut, revize dýchacích přístrojů 50 000    
55125139 olej Ford + ostatní 10 000    
55125171 oprava 20 000    
55125229 dar na členské příspěvky 5 200    
55125492 dary členům 30 000    

      
  6112 - zastupitelstvo obce   

61125023 ostatní osobní náklady 1 150 000    
61125031 sociální pojištění 182 000    
61125032 zdravotní pojištění 120 000    
61125024 odstupné 217 000    

     
   6171 - místní správa   

61715011 mzdy + topič, údržbář 950 000    
61715021 ostatní osobní výdaje DOPP, DOPČ 120 000    
61715031 sociální pojištění 250 000    
61715032 zdravotní pojištění 90 000    
61715038 povinné pojistné 7 000    
61715132 ochranné pomůcky 8 000    
61715136 knihy, tisk 30 000    
61715137 DDHM  21 000    
61715139 materiál, obálky, šanony, příjmové a výdajové dokl. papír kancelářský, vánoční ozdoby 81 000    
61715139 materiál – multi, org 6050 10 000    
61715151 pitná voda 10 000,00    
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61715153 plyn 450 000,00    
61715154 elektrická energie 250 000,00    
61715156 benzín, nafta (org.) 50 000,00    
61715171 opravy – multicára, org.6050 - práce 15 000,00    
61715161 poštovné 2 500,00    
61715162 telefonní poplatky 25 000,00    
63105163 peněžní služby (všechna pojištění) 60 000,00    
61715166 konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00    
61715167 školení 5 000,00    
61715168 zpracování dat, počítačové služby 70 000,00    
61715169 pověřenec OÚ – ochrana osobních údajů 60 000,00    
61715169 ostatní služby, všechny revize 80 000,00    
61715171 opravy aut 10 000,00    
61715171 projekt zateplení budovy OÚ 100 000,00    
61715171 drobné opravy budov v majetku obce 70 000,00    
61715169 mobilní rozhlas roční licence 30 000,00    
61715173 cestovné 2 000,00    
61715175 občerstvení 22 000,00    
61715179 ostatní platby, dálniční známka 1 500,00    
61716130 nákup pozemků 20 000,00    
61715362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  7 000,00    
61715424 náhrady mezd v době nemoci 4 000,00    
61715321 přestupková komise – Prostějov 12 000,00    
61715492 dary obyvatelstvu-pošta 48 000,00    

      
   6402 - vypořádání voleb   

64025364 vratka – volby (komunální volby) 21 900,00    
      
   6409 - ostatní činnosti   

64095229 příspěvky (sdružením a neziskovým organizacím)  20 000,00    
64095329 Mikroregion Protivanovsko, org.4130 6 000,00    

      
 celkem 12 083 084,00    
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Rozpočet obce Rozstání na rok 2023 

rozp.skladba Příjmová část Kč 
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  1 800 000    
1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné čin. 80 000    
1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 240 000    
1121 daň z příjmů právnických osob 2 200 000    
1211 daň z přidané hodnoty 4 700 000    
1511 daň z nemovitosti 510 000    
1341 poplatek ze psů 6 000    

61712329 Eldaco 150 000    
1342 poplatek z pobytu (Camping Baldovec + ostatní) 35 000    
1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů 20 000    
1361 správní poplatky 7 000    
1381 daň z hazardních her 60 000    
4112 dotace na výkon státní správy 146 000    

31132122 odvod odpisů – ZŠ 340 384    
10312111 příjmy z prodeje dřeva 10 000    
23212111 stočné za celý rok 2023 750 000    
34122111 pronájem kurtů 10 000    
36122131 příjmy z pronájmů pozemků (Agro) 53 000    
36122132 příjmy z pronájmu bytů a nebytových 75 000    
36322111 příjmy z pohřebnictví 4 000    
37252324 přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM) 85 000    
61712111 příjmy ze služeb (doprava, hlášení) 20 000    
61712112 příjmy z prodaného zboží 4 000    
36393111 příjmy z prodeje pozemků 10 000    

      
      
  celkem příjem         11 315 384,00     

8115 zapojení přebytku z minulého roku-celkové financování                 1 567 706,00     
                 12 883 090,00     
   

8124 Financování – splátka úvěru  -                800 006,00 Kč  
   
 rekapitulace zapojení přebytku z minulého roku před odečtem úvěru                  767 700,00 Kč  
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Vítání občánků 2022

Dne 1. května 2022 se konalo na Obecním úřadě v Rozstání slavnostní vítání občánků 
narozených v roce 2020 a 2021. Přivítány byly tyto děti: Antonie Kuželová, Eliška Krausová, 
Eliška Kučerová, František Koňařík, Jakub Kuběna, Magdalena Dvořáková, Radek Bezděk, 
Rozálie Mézesová. Mezi nové občany obce je přivítaly děti a paní učitelky z naší základní školy 
a za obecní úřad zastupitelka Vlasta Hrubá a místostarosta Aleš Kolář.

Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.

Aleš Kolář

 

 

 

 

 

 

 

15



 
Kulturní akce v

V letošním roce se podařilo uspořádat v naši obci hned několik akcí, a to nejen pro děti, ale i 
pro dospělé. Akce se společně doplňují s programem SDH Rozstání, jejichž aktivity najdete 

samostatném článku. Hned v akcí postarali místní 
proběhl v prostorách místní 
sokolovny Nohejbalový turnaj 
dvojic. Celkem se zúčastnilo 10 
týmů, a to místních i přespolních 
hráčů. 

„Komu se nelení, tomu se zelení“ 
březnu se nadšenci sportu 

opět mohli sejít u turnaje ve 
stolním tenise, který má v naší 
obci již dlouholetou tradici. 

Celkem se sešlo 23 hráčů, odehrálo se 71 utkání a jedno opravdu napínavé superfinále žen.

Ten, kdo neholduje sportu mohl vyrazit 26. 3. na již II. ročníku Koštu 
slivovice a ovocných pálenek. Kde se sešlo celkem 24 vzorků (15 
slivovice, 9 ovocných pálenek). Účastnosti moc nepřála zdravotní 
situace, ale i tak se jednalo o vydařenou akci, která se bude těšit 

nadcházejícím roce 2023 již na svůj III. ročník.

Začátkem dubna jsme mohly usednout do hlediště s
sledovat komediální představení o rozdílech mezi muži a ženami 

podání divadelního spolku KDO z Krásenska. Kteří k nám již 
poněkolikáté zavítali a představili hru Manželský čtyřúhelník.   

To však nebyla jediná jarní událost, hned 2. dubna proběhla 
akce, která je prospěšná pro naše okolí. Jedná se o 
celostátní akci Ukliďme Česko, ta u nás probíhá každoročně 
dvakrát již několik let a zapojit se do ní může kdokoliv, už 
jen tím že bude udržovat nejbližší okolí svého domu. 

Felixem. Tato aktivita byla nejen hravá, ale i naučná a děti 
během cesty plnily úkoly na 8 stanovištích, vyluštily tajenku 
úkrytu zajíčka Felixe, kde na ně čekala sladká odměna. 

Jaro se překulilo do léta, času dovolených, ale i venkovního 
posezení s přáteli či rodinou u grilu a dobrého pití. A v tomto srpnovém odpoledni připravil 
Myslivecký spolek Rozstání akci pro děti nazvanou Myslivecké odpoledne ém se dočtete 

samostatném článku mysliveckého spol
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přicházejícím podzimem se přesouváme do prostor Obecní hospody, kde je od září k vidění 
výstava fotografií Miroslava Zapletala ml., na které jsou zachycené zvířata, ptáci a hmyz 
vyskytující se v okolí Nového rybníka.

Střechy nad hlavou a tepla 
krbových kamen Obecní 
hospody bylo využito i při 
akci Výroba lampionů a 
lampionový průvod, která se 

16. listopadu. Děti si 
za pomocí rodičů či 
prarodičů vyrobily z krabiček 
od tavených sýru opravdu 
krásné lampiony. S těmi se 
potom vydaly na světélkový 
průvod směrem k mateřské 
školce, kde se znovu setkaly 
se zajíčkem Felixem z jarní velikonoční stezky.

příchodem adventu jste mohli 
začít ladit vánoční atmosféru, 
která byla zahájena krásným 
vystoupením dětí ZŠ a MŠ 
Rozstání při rozsvěcování stromu 
u Obecního úřadu 27. listopadu.
Pokračovala akcí Česko zpívá
koledy, o kterou se pravidelně
zasloužil spolek místní žen. 7.

hojném počtu 30
zpěváků a zpěvaček sešli u
Obecního úřadu a zazpívali 5
námých koled. O pár dní později,

tedy 11. 12. proběhly tvořivé
dílničky. Děti si čas krácení na Ježíška zpestřily zdobením baněk, ale i výrobou 3D hvězdy ze 
svačinových sáčků či vymalování Betléma.

Završením akcí v roce 2022 byl Štěpánský fotbal, který se uskutečnil na druhý svátek vánoční 
areálu místních kurtů. Celkem si přišlo zahrát 9 hráčů. 

Děkujeme všem, kdo akce pořádali, sponzorovali, účastnili se či je navštívili. Těšíme se na 
viděnou v
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Mateřská škola

Chcete se ohlédnout za právě uběhlým rokem a dozvědět se, co všechno děti ve školce zažily? 
Každý měsíc k nám přijíždí Medouškovo divadlo z Brna. V jednotlivých pohádkách se děti dozví 
spoustu poznatků a ponaučení, které z příběhů vyplynuly. (např. Jak si správně čistit zuby
třídit odpad, jak se chovat ke kamarádům atd.) Nechybí ani pohybové vyjádření, které je pro 
děti velice důležité. Každý den využíváme k pohybu tělocvičnu, kde se děti dostatečně 
proběhají a protáhnou si celé tělo. V říjnu se každý rok zapojujeme do výtvarné soutěže 
Děti, červená! Nejlepší výkresy ze školního kola byly zaslány do okresního kola soutěže. 
Kde naše děti Emička a Míša získali 2 nejlepší místa. Bylo vyhodnoceno celkem 10 výkresů. 
Děti dostaly věcné dárky a naše školka získala bezpečnostní vesty a zábavnou hru Autoškola 
pro nejmenší děti.
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6. 10. 2022 jsme se aktivně zapojili do koncertu p. Soldána. Děti zpívaly a napodobovaly pohyb
písniček podle abecedy.

říjnu jsme začali vyrábět strašidelné dýně a chystali se

MŠ

pondělí 31. 10. 2022 se naše školka proměnila v barevný svět kouzelných strašidelných 
masek. Od rána na děti čekal bohatý program. Tancovali jsme, zpívali, hledali poklad, vyráběli 
strašidla. Během celého dopoledne si mohly děti nechat namalovat obrázek na obličej ve 
spolupráci s paní Krausovou. Ze základní školy nás navštívil strašidelný průvod masek. Děti si 
tak vzájemně ukázaly svoje kostýmy a vyhodnotily nejlepší masku. Každý dostal diplom a 

ěnu. Děkujeme rodičům za sladkosti, dárky pro děti a také za krásně malované 
obrázky na obličej.
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Svatý Martin

měsíci listopadu patří svátek svatého Martina, kdy děti v naší školce čekají jestli přijede 
nám. Celý týden jsme vyráběli pro Martina koně, třídili podkovičky, počítali husy, skládali 

puzzle a vyplňovali metodické listy k tomu to svátku.
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27. 11. 2022 proběhla v MŠ muzikoterapie. Děti si vyzkoušely hrát na netradiční nástroje. 
Dopoledne plné písniček a pohybu děti zaujalo.

 

átek 25. 11. 2022 děti zakončily projekt „Myšičko myš, pojď ke mně blíž „výrobou masky 
myšičky.

 

Naučný pořad Včeličky konaný 27. 11. 2022 přinesl dětem spoustu nových poznatků z přírody 
a o včelách.

21



 

    

Každý měsíc máme narozeninovou party. Nechybí ani dárečky.

                    

našich nejoblíbenějších akcí je přednášení u vánočního stromečku u OÚ. I letos 
děti nezapomněl Mikuláš se svou družinou a přinesl dětem spoustu sladkostí. Pekelná show 

se dětem velice líbila. Moc děkujeme za Vaše příspěvky do pokladničky, které využijeme na 
školní výlet a Zábavné dopoledne spojené s pasováním předškoláků na školáky. Děkujeme také 

všem hasičům za dobře zorganizované 
předvánoční odpoledne, AGRU Rozstání za finanční dar, paní ředitelce Miloslavě Vystavělové 
a celému kolektivu ZŠ za vzájemnou spolupráci. Také děkujeme všem rodičům našim tajným 
Ježíškům za dárečky, které nám pomohly vykouzlit úsměv na dětských tvářích. Velice si vážíme 
každého sponzorského daru, který jste našim dětem dali.

Letos jsme si vyzkoušeli fotbal na sněhu, dětem se toto sportovní vyžití líbilo.
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době od 19. 12. do 22. 12. 2022 byla v mateřské škole uspořádána výstava vánočních 

výrobků od dětí.

  

22. 12. 2022 se všem dětem rozzářily očička. Do školky přišel Ježíšek a přinesl dětem vytoužené 
dárky. 
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Perličky z mateřské školy: výroky nejmenších dětí

Děti sedí u svačiny a jí namazaný chléb s pomazánkou. Některé dětí vyžadují suchý chléb bez 
pomazánky. Tu se otočí holčička na učitelku a povídá: “Učitelko, musíš jít do obchodu a toho 
suchýho chleba nakoupit mnohem víc.“

„Paní učitelko, když jste se narodila, kolik Vám bylo let?“

„Ty máš krásné kimono. To mi maminka koupila v Kimonsku.“

„Mláďátko koně se jmenuje koňátko.“

Do školky si přijde tatínek pro dceru, další dítě odchází ze šatny a volá na učitelku: “Paní 
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Chlapeček povídá učitelce: „Moje noční můra je hodnost, to neumím“
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Pohodový celý rok 2023 přejí děti a kolektiv mateřské školy Rozstání.
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Základní škole Rozstání

Nový školní rok 2022/2023 byl slavnostně zahájen 1. září 2022. Povinná školní docházka začala 
pro 7 prvňáčků. Základní školu navštěvuje 30 žáků. Žáci se zde vzdělávají podle školního 
vzdělávacího programu Veselá škola. Základní škola zahrnuje 1. – 4. ročník, kde je spojen 

ročník a dále pak 3. a 4. ročník. Kapacita školy není zcela naplněna. V základní škole 
pracují 3 pedagogové, 1 asistent pedagoga a 1 nepedagogický pracovník.

TO Č. 1 FOTO Č. 2

Subjekt Základní a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace se 
nadále skládá ze čtyř součástí – mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. 

Mateřská škola v současnosti zahrnuje 26 dětí. Primárně je naplněna dětmi spádového obvodu 
Rozstání, Baldovec ve věku 3–6 let. Pokud to kapacita umožňuje, mohou školku navštěvovat 

děti mladší. Děti se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Kouzelné sluneční 
mateřské škole jsou zaměstnáni 2 pedagogové, 1 asistent pedagoga 

nepedagogický pracovník.

Součást školní družina má odpolední provoz do 15.30 h. Kapacita školní družiny je každoročně 
zcela naplněna. Výchovně vzdělávací činnost školní družiny je řízena také školním vzdělávacím 
programem Veselá škola – školní družina. Skládá se z rozmanitých aktivit probíhajících venku 
i uvnitř budovy. Děti tráví své odpoledne nejen aktivně, ale také i relaxují. V průběhu školní 
družiny se konají také různé kroužky určené zdejším dětem. Jedná se o hru na flétnu, 
doučování, výtvarné hrátky a dramatický kroužek. Všechny zájmové útvary jsou vedeny 

agogy školy. Externě je zde veden za úplatu kroužek keramiky a pod vedením pana faráře 
probíhá ve škole náboženství.

FOTO Č. 3 FOTO Č. 4

Poslední součástí organizace je školní jídelna, která připravuje svačinky pro děti mateřské 
základní školy, vaří obědy pro děti, žáky, zaměstnance, dále také pro cizí strávníky v ceně 85 

Kč za 1 oběd. Dopolední svačinu odebírá většina školáků, na oběd jsou přihlášeni žáci všichni. 
Chod jídelny zajišťují 2 nepedagogičtí pracovníci.
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í školního roku od jeho začátku do Vánoc všem školákům velmi rychle utíká.
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í školního roku od jeho začátku do Vánoc všem školákům velmi rychle utíká.

Žáci jsou lačni po vědomostech, spoustu jich nabírají. Vzdělávání dětí je obohaceno o další 
doplňkové výchovně – vzdělávací akce a také školní projekty. V září školáci jezdí na Dětské 
dopravní hřiště do Prostějova, kde absolvují teoretickou a praktickou dopravní výuku. Po 
druhé části konané na jaře pak mohou žáci 4. ročníku získat průkaz cyklisty. Z časně 
podzimních akcí jmenujme hudební koncert Marka Soldána či besedu s Policií ČR. 

FOTO Č. 7 FOTO Č. 8

Vyvrcholením podzimu je zpravidla pro všechny školáky oslava svátku Halloween a dlabání 
dýní. Obojí se těší velké oblibě. V závěsu za těmito dny pak přichází svatý Martin.

FOTO Č. 9 FOTO Č. 10

Nejkrásnějším obdobím je předvánoční čas, který letos začal 27. 11. rozsvěcením vánočního 
stromu před obecním úřadem. Zde školáci vystoupili s pásmem básní, písní a koled. Základní 
a mateřská škola obdržela finanční dar z dobrovolných příspěvků na této akci. Všem občanům 
za jejich štědrost děkujeme. Dar bude využit na pokrytí částečných nákladů školního výletu na 
konci školního roku. Následně školáci 1. 12. ozdobili školní vánoční stromeček a zahájili svůj 
adventní čas každodenním losováním ze školního adventního kalendáře. Vzápětí do školy 
přišel Mikuláš s družinou a obdaroval všechny děti čokoládovým adventním kalendářem. 

FOTO Č. 11 FOTO Č. 12

FOTO Č. 13 FOTO Č. 14

Doba před Vánocemi je plná i zážitků. Hned po Mikuláši školáci zhlédli ve šk D promítání 
o polárním medvědovi, pekli a zdobili perníčky. O týden později žáci školy tvořili vánoční 
výrobky a dekorace, které byly prezentovány na vánoční veřejné výstavě od 16. do 21. 
prosince. Čekání na Ježíška zpestřily také radovánky v první sněhové nadílce této zimy. Končící 
rok bývá spojen také s charitativní činností. Základní a mateřská škola se zapojila do veřejné 
sbírky Fondu Sidus pro zdravotně postižené děti a na jeho účet bylo odesláno téměř 2 000 Kč. 
Všem zapojeným rodičům s dětmi děkujeme za účast. Nesmírný dík také patří těm, kteří 
přispěli Ježíškovi finančními částkami formou sponzorského daru. Děkujeme panu Milanu 
Bebejovi, paní Haně Jančíkové a firmě Agro Rozstání. Kalendářní rok 2022 byl ve škole završen 

prosince třídní nadílkou, vánočním koledováním, recitací básní a nadílkou pod školním 
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Všem zapojeným rodičům s dětmi děkujeme za účast. Nesmírný dík také patří těm, kteří 
přispěli Ježíškovi finančními částkami formou sponzorského daru. Děkujeme panu Milanu 
Bebejovi, paní Haně Jančíkové a firmě Agro Rozstání. Kalendářní rok 2022 byl ve škole završen 
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vánočním stromečkem. Zde natěšení žáčci postupně objevili knihy, deskové hry, hračky, 
stavebnice, školní a sportovní pomůcky, divadelní kostýmy a jiné potřeby pro školu. 
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Pokud bychom se ohlédli za rokem předchozím od ledna do června 2022, i ten byl plný 
dění. Už v lednu proběhla první beseda s Policií ČR, žáci slavili Tři krále. Výjimečnou byla 
lednová návštěva rodilého mluvčího z s Angeles. Zdařilou konverzací byli školáci 

pedagogové doslova nadšeni. Na konci měsíce školáci obdrželi své pololetní vysvědčení. 
Přiblížilo se další roční období a školáci začali prožívat jarní aktivity. K nim patřil masopust, 

velikonočním tvořením, projekt Vesmír, velikonoční výstava. V jarních měsících 
také proběhly zápisy k povinné školní docházce do 1. ročníku a k předškolnímu vzdělávání 

MŠ. Uspokojeni byli všichni zájemci o vzdělávání odpovídající věkem. Uskutečnila se také 
druhá část výuky na dopravním hřišti. Velmi náročným obdobím se stala příprava oslavy Dne 
matek, která se konala 13. května 2022. Žáci připravovali dárky pro maminky, trénovali písně, 
básně a hru na flétnu. Těžším se jevil také nácvik pohádky Sůl nad zlato. Vystoupení se 
školákům nakonec velmi vydařilo.
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Konec školního roku 2021/2022 blížící se k létu byl spojen se snahou získat poslední dobré 
známky vedoucí k pěknému vysvědčení. Byl samozřejmě naplněn i závěrečnými pozitivně 
laděnými činnostmi, jako například oslavu Dne dětí v kině Cine tar Olomouc a akci Škola v
organizovanou pracovníky lesa ke Dni dětí. V posledním čtvrtletí žáci 3. a 4. ročníku absolvovali 
povinnou výuku plavání v délce 20 hodin. Měsíc červen bývá naplněný sluncem, dobrou 
náladou a radostmi. Za ně považujeme školní výlet na parníku a v ZOO Brno, Zábavné 
dopoledne se šaškem Viki spojené s pasováním předškoláků na školáky, či populární školní 
projekt Veselé sportování známé spíše pod názvem Olympiáda Rozstání 2022 naplněný 
sportováním a získáváním medailí. Za dveřmi jsou letní prázdniny. Ty však mohou začít až po 
rozdání závěrečného vysvědčení a vyhlášení vítězů ve sběrových aktivitách. Finanční 
prostředky získané sběrem starého papíru, bylin a kůry slouží nejen k nákupu cen vítězům, ale 
současně k nákupu sešitů, výkresů a dalších školní potřeb, které děti získávají zdarma. Proto 
také děkujeme všem občanům, jež školákům svým shromážděným papírem pomáhají. 
Děkujeme. 
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také děkujeme všem občanům, jež školákům svým shromážděným papírem pomáhají. 
Děkujeme. 
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Nyní je však leden 2023. Dovolte mi, abych ám všem jménem dětí a zaměstnanců ZŠ a MŠ 
Rozstání popřála, aby tento rok byl pro ás rokem zdravým, šťastným, naplněným pohodou 

osobní spokojeností.

Vystavělová,

ředitelka ZŠ a MŠ Rozstání
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Farnost Rozstání

krátkosti ás seznámím s děním ve farnosti za uplynulý rok. Od září opět probíhá výuka 
náboženství budově základní školy a navštěvuje ji celkem 7 dětí. Několikrát během roku 
farář navštívil nemocné v naší obci Již tradičně na začátku adventu proběhlo žehnání 
adventních věnců. Po zájmu z předešlých Vánoc jsme i letos zajistili prohlídku Betléma 

možností odpálit si Betlémské světlo.

hlediska stavebních prací a údržby kostela se navázalo na práce spojené s rekonstrukcí 
elektroinstalace kostela a zednického zapravení rozvodů v roce 2021. Letos jsme přistoupili 

částečné výmalbě kostela. V místech, kde byly provedeny největší zásahy a které jsou nejvíce 
na očích byla oškrábána původní malba od podlahy až po první ozdobnou římsu. Oškrabání 
omítek a úklid byl proveden formou brigád. Penetraci podkladu a výmalbu provedl odborně 
malíř Lukáš Jašek. Tyto práce probíhaly za „plného provozu.“ O to bylo složitější provedení 
úklidu. Práce probíhali během měsíce června. Náklady na výmalbu činili 50 tisíc korun. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo přidal ruku k dílu a v rámci svého volného času 
pomohl při opravách kostela a běžném chodu farnosti.

 

Rozstání
Vážení spoluobčané, sportovní příznivci. Rádi bychom vás 
informovali o sportovní aktivitě, které se v Rozstání věnujeme již 

Dle informace jedné pamětnice se tady hraje volejbal cca –
Rozstání hrály pouze ženy. Nejdříve si zacvičily a pak si 

ahrály volejbal. Léta běžela, hráček ubývalo a postupně se přidali ke hře i muži. Nyní se tedy 
hraje „smíšená“ hra, muži společně se ženami. Bohužel, situace se opakuje, hráčů ubývá a 
někdy je skoro problém družstva ke hře sestavit.

Proto bychom byli rádi, kdybychom mezi sebe mohli uvítat nové hráče, muže i ženy, kteří mají 
chuť udělat něco pro sebe a své zdraví.

Náš volejbalový tým se schází ke hře každé pondělí v tělocvičně Základní školy 
mateřské školy Rozstání. Hraje se cca 60 minut, poté nastupuje kroužek sportovní 

gymnastiky pro děti, který má v tělocvičně další cvičení. V době letních prázdnin chodí náš tým 
většinou hrát beach volejbal do sportovního areálu Campingu Baldovec.

Pokud budete mít zájem, chcete si zasportovat, pobavit se či se jen podívat, jak nám hra jde, 
rádi vás přivítáme kterékoliv pondělí po 17. hodině v tělocvičně Základní školy a mateřské 
školy v Rozstání. Vstup do tělocvičny je zezadu kolem kurtů a mateřské školy. 

Těšíme se na vás! Ing. Dana Hudcová
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ýstava fotografií v obecní hospodě v ozstání

salonku Obecní hospody v Rozstání zahájena výstava fotografií tematicky 
zaměřená na faunu a flóru kolem lokality Nového rybníka. Prohlédnout si fotografie je možné 

rámci otevírací doby Obecní hospody a vstupné je zdarma. Nejen milovníky přírody tímto 
srdečně zve autor fotografií i výstavy Miroslav Zapletal ml.

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ROZSTÁNÍ
Český svaz včelařů (ČSV) je spolkem, jehož členy jsou chovatelé včel a příznivci včelařství. 
Obor včelařství patří mezi nejstarší na Zemi. V rámci republiky se jedná o více než 54 tisíc členů 
chovajících téměř 574 000 včelstev.

Základní organizace Rozstání má v současnosti 3 členů chovajících 360 včelstev na 40 
stanovištích katastrů obcí Rozstání (vč. Baldovce), Otinoves, Drahany, Bousín, Niva a Nové 
Sady. Díky arům na podporu včelařství od uvedených obcí, za což velmi děkujeme, jsme mohli 
pro zlepšení chovů loňském roce zakoupit celkem 32 matek a spolufinancovat nákup nového
kompresoru pro ošetřování včelstev aerosolem proti varoáze. Praxe ošetřování včelstev 
aerosolem se osvědčuje a v naší organizaci je úhyn včelstev každoročně hluboko pod 
průměrem České republiky. V naší organizaci činí zhruba 2– % stavu včelstev. Věříme, že nám 
obce zachovají přízeň i nadále.

Stručná historie Včelařského spolku pro Rozstání a okolí
–

listopadu 2020 uběhlo 100 let od založení Včelařského spolku pro Rozstání a okolí (dále jen 
spolek). Přes všechny změny pracuje dodnes jako Český svaz včelařů z. j. zapsaný spolek) 
základní organizace Rozstání. 

32



 
roce 1898 vzniklo Zemské ústředí spolků včelařských na Moravě. V rámci tohoto ústředí 

pracoval Včelařský spolek pro Sloup na Moravě a okolí, v němž byli organizováni také včelaři 
zstání a okolí. Vzhledem ke vzdálenostem obcí od Sloupu se jeho dvacet šest členů 

rozhodlo založit vlastní spolek pro Rozstání a okolí, který sdružoval včelaře z obcí a osad 
Rozstání, Baldovec, Lipovec, Kulířov, Nové Sady, Březina, Odrůvky, Studnice, Marianín, 

. Jeho prvním předsedou se stal Bohumil Šmehlík z Rozstání. Další 
zakladatelé byli František Kratochvíl a Tadeáš Voráč z Rozstání, Josef Pernica a Rudolf Bejček 

Lipovce a Jan Krejčí z členem Svazu zemských 
ústředí spolků včelařských v ČSR.

Od začátku svého vzniku se představenstvo našeho spolku staralo o dodávky cukru pro 
zakrmení včel na zimu, zabývalo se problematikou včelí pastvy a možnosti nákupu 
medonosných keřů a plodin pro zlepšení medného výnosu včelstev, sledování zdravotního 
stavu včelstev a vzdělávání svých členů. Spolek měl vlastní knihovnu a vařák na vosk, který 
mohli používat všichni členové spolku. Počet členů spolku postupně stoupal a na počátku roku 
1939 měl sto jedna členů. Prodej cukru členům spolku tvořil významnou položku příjmů do 
spolkové pokladny, mimo členských poplatků. Spolek totiž prostřednictvím Zemského ústředí 
včelařských spolků na Moravě nakupoval cukr osvobozený od daně a zdaněný prodával svým 
členům. Neprodaný cukr byl evidován a vrácen. Výnos z jednoho kilogramu cukru činil podle 
ceny až čtrnáct haléřů. Cena cukru byla předem dohodnuta s cukrovary. Ne vždy ji cukrovary 
dodržely. V roce 1938 zvedly náhle cukrovary dříve sjednanou cenu kilogramu cukru z čás

Kč na 3,38 Kč. Připomíná to trochu rok 2022, kdy obchodní řetězce zvedly cenu cukru i ze 
starých zásob téměř na dvojnásobek. Pro spolek bylo tehdy zakoupeno osm set třicet 
kilogramů. 

Kritickým se pro včelaře stejně jako pro ostatní občany stalo období protektorátu. Spolková 
činnost byla omezena, včelařům byly nařízeny povinné odvody medu podle počtu včelstev od 

jednoho včelstva. Smutný byl rok 1943, kdy v září byla ukončena činnost 
spolku, protože obec Rozstání byla nuceně vystěhována.

Již 26. listopadu 1945 se v Rozstání sešlo sedmnáct členů bývalého spolku a rozhodlo se jeho 
činnost obnovit. Museli především zjistit, kolik včelařů zůstalo z původního spolku, obejít je 

dotázat se, zda mohou a chtějí znovu včelařit. Po válce museli včelaři z obcí vysídlených za 
války obnovovat svoje hospodářství, pořizovat nové úly, shánět včelařské potřeby za ty 
zničené, … 

Organizace spolku se musela přizpůsobit požadavku Zemského ústředí včelařských spolků na 
Moravě, aby spolky byly nově organizovány podle politických okresů. Včelařský spolek pro 
Rozstání a okolí přitom sdružoval členy z obcí spadajících do okresů Boskovice (Kulířov, 
Lipovec, Marianín), Vyškov (Nové Sady, Březina, Odrůvky, Studnice) a Prostějov. Od 1. ledna 
1948 přibylo do spolku osm včelařů Hartmanic a pět včelařů z Bousína. Spolek poté sdružoval 
včelaře z Rozstání, Baldovce, Otinovsi, Drahan, Hartmanic a Bousína. Měl celkem čtyřicet čtyři 
členů, kteří chovali 477 včelstev.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat jak zakládajícím členům spolku tak i těm, kteří se po 
válce zasloužili o obnovení jeho činnosti. 
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Použitá literatura: Kniha zápisů o schůzích Včelařského spolku pro Rozstání a okolí 1. Díl, 

vého roku 2023 přejeme všem hlavně pevné zdraví a veselou mysl.

Český svaz včelařů z. s. základní organizace Rozstání

SDH Rozstání – kulturní a společenská činnost
Milí spoluobčané,

dovolte nám se ohlédnout za kulturním děním v roce 2022 pod záštitou SDH Rozstání. 
letošním roce se nám po dlouhé covidové pauze opět podařilo zorganizovat spoustu 

kulturních akcí. 

lednu se naši mladí hasiči pod dozorem 4 žen velice aktivně, s elánem a v hojném počtu 12 
dětí zapojili do říkrálové sbírky v Rozstání a Baldovci. Tradiční hasičský ples i dětský karneval 

důvodu stále ještě nejistě covidové situace zrušili. 

2022 proběhla po dlouhé pauze rocková zábava s

4. se konalo tradiční stavění máje a pálení čarodějnic, kde jste nás ubezpečili, že 
se jedná o velmi oblíbenou akci v Rozstání. Velice mile nás překvapila hojná účast občanů.

O měsíc později jsme májku 
pokáceli a společně oslavili den 
dětí, kde nás mimo jiné navštívila 
dopravní policie z Prostějova. 
Děkujeme campu Baldovec za 
zapůjčení skákacího hradu a 
spousty zajímavých her pro děti, 
díky kterým jsme mohli obměnit 
stanoviště. Nemohla chybět ani 
tradiční pěna od hasičů. Protože 
není čas ztrácet čas
poté v neděli 5. dětmi, co chodili za tři krále do Vyškova do aquaparku, kde jim 
charita Prostějov umožnila hodinové koupání.  Jako druhé poděkování dostali ještě 
volné vstupenky na pohádku do letního kina icích

Koncem května začala dětem sezóna závodu okresní dětské ligy Prostějov. Velké díky patří 
trenérům, kteří s dětmi trávili spoustu volného času na trénincích na hřišti a celkem se 
zúčastnili 11 závodů z 13 pořádaných. Děkujeme obci Rozstání za vybudování základny pro 
výcvik požárního sportu na hřišti. 
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6. byli naši hasiči požádáni o pomoc při organizování dětského dne v
Baldovci. Samozřejmě neodmítli přestože to byl náročný víkend, ve stejný den část 

dospělých úča dětmi závodů Doloplazech. Připravili pro děti pěnu a stanoviště 
hasičskou tématikou. 

Tradiční první prázdninové 
stanovaní za sokolovnou jsme 
bohužel z časových možností 
nezvládli, ale neochudili jsem 
děti o to. Konalo se na konci 
prázdnin 26.

nočními závod
Vícově. Odpoledne jsme postavili 
stanové městečko za 
sokolovnou, děti si opekly 
špekáčky s velkým funclubem 
jsme odjeli do Vícova –
jiné starší žáci předvedly 
fantastický výkon a odvezli si první medaile sezóně a pohár za 
třetí místo. Jejich výkon vyrazil dech nejen nám, ale i všem 
trenérům z okolních sborů ří nám přišli gratulovat.

První sobota v září 3. 9. patří kotlíkovým Gulášům v Krásensku, na 
které jsme si letos pořídili nový kotlík a skvělá kostymérka a 
maskérka nás sladila do Indiánského tématu. V ten samý den se 
konaly závody v Bousíně, kterých se děti také zúčastnili.

9. jsme vzali děti do Vyškova na Hasparty.

9. proběhla u nás v Rozstání 
Okrsková soutěž v požárním útoku, 
děkujeme sousedním sborům za účast. 
Bylo vytvořeno „logo 7.okrsku“, se kterým 
se možná budeme setkávat i v dalších 
letech. Líbilo se i sousedním sborům což 
nás těší a byl by to pěkné námi 
putovalo. I přes nepřízeň počasí děkujeme 
všem občanům za t že se přišli na hřiště 
podívat a děti tak podpořit. SDH Rozstání 
poskládalo na tento den 7 týmů. 
Nejmladší děti ve věku 5 9 let zde měli 
svoje první závody a odnesli si domů zlaté medaile. 

Na hody jsme pořádali hodovou zábavu opět s letošním roce uděláme 
změnu a dvě chystané zábavy jsme pozvali skupinu Arcus. 
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Na podzim nesmí chybět drakiáda, 
která proběhla v
krásné počasí předvídalo 
vydařenou akci a také tak bylo. 
Starší žáci se podíleli na organizaci 

maskách pohádkových bytostí 
čekali na stanovištích na děti, které 
si prošli stezku s úkoly,
zavedla do cíle na hřiště. Děti se 
měl možnost povozit na koních a 
poté začali pouštět draky. 

vypravili na dvoudenní zájezd do 
Rožnova pod Radhoštěm a okolí. Navštívili jsme Štramberskou Trúbu, Muzeum nákladní 
automobilů Tatra Kopřivnice, Rožnovské pivní lázně a cestou zpět Hranickou propast a Lipník 
nad Bečvou. 

11. probíhalo tradiční 
rozsvěcení Vánočního 
kdy nás obecní úřad požádal o 
pomoc. Neodmítli jsme a pomohli 

přípravami
občerstvením i mikulášskou 

družinou.

Výroční valná hromada letos 
proběhla v

Na Mikuláše 6. 12. jsme prvním 
rokem uspořádali Mikulášskou 
družinu a vydali se do obce 
navštívit děti, které rodiče předem 

nahlásili. Děkujeme za Váš zájem a určitě k nám Mikuláše pozveme i příští rok.

Poslední hasičkou akcí roku 2022 bylo Vánoční setkání mladých hasičů 10.
promítalo video z tréninků a závodů mladí hasiči dostali jako vánoční dárek nákrčníky 

hasičskou tématikou.

Díky finančním prostředkům z dotací, příspěvku od obecního úřadu i sponzorům jsme 
letošním roce pořídili nový stan, hadice, proudnice, přilby pro děti, trička pro přípravku, 

polokošile pro dospělé, kotlík, várnice a vánoční dárky pro děti. 
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Závěrem bych chtěla jménem SDH Rozstání poděkovat všem, kteří se účastníte našich akcí a 
tím nás podporujete a dodáváte nám chuť a elán organizovat další akce. 

Dovolte mi popřát do již započatého nového roku hlavně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a 
pracovní úspěchy.

SDH Rozstání – Pytelová, kulturní referen

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK ROZSTÁNÍ
Činnost spolku v

posledních letech činnost Mysliveckého spolku, stejně jako většinu z nás, významně ovlivnila 
„covidová opatření.“ Některé činnosti spolku tak byly znemožněny či výrazně omezeny, což se 
týkalo zejména společenských akcí spolku (organizační schůzky, společné hony, výstavy, …), 
ale také akcí pořádaných ve spolupráci s obcí Rozstání. Jsme proto velmi rádi, že se 

uplynulém roce začalo opět vše vracet k „normálu“ a mohli jsme se tak naplno věnovat práci 
ve spolku i přispět ke společenskému vyžití v

Po úspěšném vykonání adeptské praxe v MS Rozstání, složení zkoušky získání 
zbrojního průkazu se naše řady rozšířily o jednoho člena. Současný počet je tedy 22 členů. 
Dalším čtyřem zájemcům pak bylo umožněno adeptskou praxi v našem spolku

roce 2022 byly mysliveckým spolkem odchovány a vypuštěny do volné přírody divoké kachny 
– březňačky, k čemuž jsou využívány zřízené odchovny kachen u obou rybníků (Nového a 
Panského). Po několika letech byl ukončen odchov bažantů v budově místního družstva, kde 
byla odchovna zrušena a vyklizena. Nadále však zůstala zachována odchovna bažantů 

Hlouškách, kde se několik našich členů nadále odchovu věnuje. Spolu s tím bylo upraveno 
okolí voliéry a nově osázeno dřevinami. Přístup k voliéře má každý a pohled na bažanty je 
bezesporu příjemným zpestřením procházky. V rámci péče o zvěř jsme pokračovali 
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budování, obnově a celoroční údržbě krmných zařízení, prostřednictvím kterých je volně žijící 

zvěř v době nouze přikrmována. 

Na podzim jsme uspořádali dva tradiční společné hony na kachny a jeden na drobnou. 
Průběžně se věnujeme odstřelu škodné a udržování předepsaných počtů zvěře v krajině. 
Zejména teď v zimních měsících je pro nás aktuální přikrmování zvěře.

rámci společenského vyžití jsme společně s obcí Rozstání připravili v měsíci srpnu dětské 
odpoledne, kde byla pro větší děti zapůjčena laserová střelnice a pro ty menší nafukovací 
skákací hrad. Nemohly chybět sladkosti pro děti a pestrá nabídka občerstvení pro hosty 

podobě zvěřinových pochoutek. Tímto bychom chtěli všem poděkovat za účast, která byla 
ohledem na nepříznivé počasí poměrně slušná a budeme se těšit na další setkání s Vámi. 

Věříme, že i v následujícím roce budeme se zástupci obce i místních organizací pokračovat ve 
vzájemné dobré spolupráci ke spokojenosti všech.

Do nového roku 2023 přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho osobní spokojenosti.

Myslivecký spolek Rozstání
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Fotografie ze společných honů:

nástup při zahájení honu u myslivecké chaty u Nového rybníka

pasování na lovce zvěře – myslivecký
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Rozstání rostou taneční naděje

Jsou to už 4 roky, co naše dcera Julie Hrstková začala chodit do taneční školy Pirouette 
Prostějově. Co zpočátku vypadalo jako běžný mimoškolní kroužek, se postupem času 

proměnilo v celkem velkou vášeň, která chtě nechtě pohltila celou naši rodinu. 

ačátku byl casting na výběr tanečnic a tanečníků do soutěžní hodiny, kterým úspěšně 
prošla a zařadila se tak po bok spolutanečníků do skupiny MINI MODERN, kde se pod vedením 
zkušené lektorky začala učit první taneční krůčky a sestavy pro soutěže. Na jaře příštího roku 

tímto číslem úspěšně soutěžili na soutěžích, pořádaných TSR a CDO, které jsou největší 
taneční organizace u nás.

Po vynucené pauze způsobené koronavirovou pandemií, kdy tréninky byly pouze on
domova a soutěže neprobíhaly, si ji vybrala lektorka také do skupiny MINI SHOW. To už Julču 

doplnila i její mladší sestra Justýnka, která se lektorce také zalíbila a holky začaly chodit na 
hodiny společně. Po tvrdém tréninkovém drilu, kdy holky trénovaly i doma pod dohledem 

rvní úspěchy:

1. místo na oblastním mistrovství, 1. místo na mistrovství Moravy a závěrečná soutěž
mistrovství ČR v Praze, kde jejich choreografie vyhrála a staly se tak mistry ČR.

Současně s tréninkem formací si Julču vyhlédla i lektorka pro sóla a oslovila nás s tím, že by 
Julča mohla zkusit i sólový tanec. Julča byla nadšená a na tréninky se začala těšit o to víc. 

Sólový tanec nabízí větší možnost jednotlivci vyniknout a tak se Julča s chutí vrhla do tréninku 
choreografie pro sólo. Bylo to náročnější v tom, že tréninky probíhaly individuálně a dle 
časových možností našich a lektorky. Přesto se vždy našla nějaká shoda našich nabitých 
termínů a podařilo se nacvičit sólo s názvem „Beauty and the beast“, se kterým jsme objeli 
téměř celou republiku. Namátkou Turnov, Liberec, Ostrava, Brno… Ve všech soutěžích se 
umístila na stupních vítězů. 

Rok 2022 se nesl ve znamení uvolnění proticovidových opatření a další sólové choreografie 
názvem „When I was loved“. K tomu se ještě přidalo duo se sestrou a do tohoto kolotoče tak 

byla už definitivně zatažena celá rodina. Holky spolu natrénovaly choreografii s názvem 
„Sheep siblings love“ a vedle sóla jsme začali objíždět republiku i s duem. A to docela úspěšně: 
1. místo na soutěžích v Ostravě a Letovicích a 3. místo v Brně je toho důkazem.

Kromě individuálních soutěží holky stále pokračují i v tréninku ve formacích. Julča přeskočila 
do kategorie děti, kde má choreografii ve skupinách MODERN a SHOW. Justýnka je dále 

MINISHOW, kde se k ní přidaly další holky z zstání a rozstánská ekipa tedy v taneční škole 
zanechává významnou stopu.

Trénink na soutěž nespočívá jen v tom, že lektorka vymyslí choreografii a holky se ji na 
hodinách naučí, ale je nutno ji pilovat i doma, na což důsledně dohlíží maminka. Je to sice 

áročné na čas a logistiku, ale ten pocit, když holky stojí „na bedně“ a na krku se jim houpou 
nezaplacení. Doufám tedy, že holky jejich záliba a vášeň neopustí, a i přes drobné 

třecí plochy je budeme rádi v tomto snažení podporovat.
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