Opis nejstarších zpráv z kroniky Kundratic


Po skončení válek francouzkých začala se stavět silnice přes 
les Pičulín. Naši sedláci museli na tuto silnici jeden den v 
týdnu návoz voziti, domkaři a podruzi museli jim nakládati. 
Poručníci na silnici byli panští myslivci. Když některý na 
robotu nepřišel, musel v neděli jíti na Rožínku a tam ho 
zavřeli do vězení.Jaké to byly útrapy a trýznění lidu není 
možno vypsat. Panský služebník na tom mnoho si zakládal, 
když mohl robotníkovi nabít.

Když se dodělaly mosty v Blažejovicích u Rozsoch a u 
cihelny roku 1828, nechala paní hraběnka na Mifkově kopci u 
Rozsoch postavit železný kříž, prý na památku nadělání se 
robotního lidu na této silnici a mostech.

Později, když se stavěla silnice od Rožínky ke Zvoli 
a Rosíčkám, musel lid také až tam silnici dělati. Sedlák 
musel každého roku 6 sáhů silnice vydláždit a zaštěrkovat.

Kamení tam musel si sám koupiti nebo nalámati. Když se 
stavěla silnice od Bystřice k Novému Městu, muselo se na ni 
platit a za to se materiál kupoval. Po dokončení silnic se 
muselo platit každý rok na štěrk.



Výpisy z korniky Národní školy Rozsochy inv.č. 255 uložené v Okresním archivu ve Žďáře nad Sázavou, opsáno dne 8.6.2005
-----------------------------------------------------------

Školní rok 1880 - 81
opis zápisu
-------------
Prvním podučitelem na zdejší malotřídní škole, která od října 1873 ve dvoutřídní rozšířena byla, stal se Jan Doležal z Albrechtic. Nemaje vysvědčení znalosti stal se pouze prozatímním podučitelem. Místo toto zastával až do konce školního roku 1880 - 81.

fotokopie
---------
Zápis z 19. prosince 1848 - žádost vrchnosti o příděl dřeva a odpověď od vrchnosti - fotokopie.

Opis zápisu
-----------
Z vrchního ouřadu

Ačkoliv se představeným a jmenovaných obcí již mnohokráte to ponaučení dalo, že tak dloouho dokavad by skrze nové ustanovaní zemské vlády a patřečné úctě školní záležitosti jináče se neurovnaly, posavadní zákony, vazky a obyčeji ouplnou moc a platnost mají, ačkoliv se jim dále sem došlá řízení představených vyšších cestami jakožto obzvlášť c.k. krajská ouřadní cinguláň od 9ho listopadu a 4ho prosince 1848 číslo 10937 a 11786 ohlásil a jim vysvětlilo, že oni k placení tak nazvaného sobotálesu, učitelský koledy, jakož i všelijakých byď peněžitých neb jiných dávek, které p.učitelové dle jejich fasi neb dle starobilého obyčeje posaváde dostávali, právně zavázáni sou, tak přece nové
stížnosti p.učitelů sem došli, z kterých vrchní nelibě poznává, že občané zdejší ouřadnímu nařízení nikoliv zadost učinili, a při jejich zavahaní k vykonávání tejto jejich povinnosti, jež prostředně dobré vlastních dítek obmyšlují, setrvávají. Poněvač pojmenované dávky p. učiteli ne jen přísluší, nýbrž přijmi k jeho vyživení činí, zavahani občanů protivenství proti nařízení představených vyšších a nejvyšších ouřadů jest, a na žádný pád pozustalosti nem§ůže, tehdy se s tímto všem obyvatelům dole psaných obcí s tímto opět a důkladně řídí, aby oni v 14 ti dnech po obdržžení tohoto , p. učiteli jemu patřící a dluhující tak nazvaný sobotáles a koledu a všelijaké peněžité a jiné dávky, jenž na základ jeho fasi, nyb starobylého obyčeje posváde dávali, tím jistěji odvedli, anby sice novou stížnost p.učitele Wrchní Ouřad přinucen byl neposlušnost a protivinství občanu u vyšších instanci v známost uvésti, a musejí oni pak následky, totiž možné pokračování protivením, sami sobě za vinu klásti. Obzvlášt ale obecním představeným ukládá, aby toto nařízení při obecním shromáždění, jenž se hned usanoviti musí, obšírně oznámili, a s vykonáním bedlivě pečovali.
Wrchní ouřad v Rožínce dne 23.února 1848
Mitiža vrchní

Zápis 1852
Přiděleny obce ke škole Rosochské totiž:
Rosochy, Albrechtice, Blažeovice, Kundratice, Rony a Vojetín představení se snesli,do přední světnice, která dříve cihlemi položena byla, v obydlí učitelovém podlahu deskovou dáti a taky se skutečně dne 15.září 1852 prknama položila.

Rok 1853 zbírka na zprávu varhan:
Rosochy, Blažejovice	2 zl 44 kr stř.
Vojetín 	4 zl 28 kr stř.
Albrechtice	1 zl 6 kr stř.
Kundratice	2 zl 18 kr stř.
Rovný	   	2 zl 40 kr stř.
Milostivá Roženecká vrchnost P.T.Wilhem Hrabě Mitrovský udělil 12 zl. stříbra
Dostal varhanář z Poličky Vincenc	16 zp. stř.
truhlář z Bystřice Hachla		  8 zl. stř.


Zápis z roku 1857

21.července odešel z farnosti Rosochské Velebný pan Matěj Kopecký který čtyřiatřicet roků zde byl do nového stanoviště v Bystřici n.P., všemi dlouho oplakáván.


Zápis roku 1867

Zakoupena velká mapa Moravy do školy stála 5 zl. 3 zl. vybráno od dětí, zbytek doplatil starosta František Ťupa.


Roku 1868- výměna oken ve škole.

9.listopadu 1868 -
Helvetské obyvatelstvo obce Kundratice, Rovny a Divišov sobě zřídili s povolením c.k. Místodržitelství helvestkou školu. Tyto obce odloučily se s jejími školními dítkami Kundratice od Rosochské a Divišov od Olešenské školy.

Pan farář František Hrachovina přivtělil zdejší farní školu do Dědictví maličkých a Královém Hradci, které ze svého zaplatil, což stálo 9 zl.


Rok 1869 - zkouška dětí 9. srpna

I. třída - hláskování, slabikování, čtení a počítání

II.třída - čtení věcného a mluvnického pravopisu s mluvnicí, počítání bez čísel a číslami,
ze zpěvu, zeměvědy Moravy, rolnictví, štěpařství, včelařství a přírodovědy
s výsledkem spokojenost.
Jan Zítka - škol.dohližitel,
Jozef Štěpánek - radní z Rosoch
Jozef Juračka - radní z Kundratic


Rok 1871 - Školní rada

Dne 9ho ledna 1871 složila obecní školní rada školy Rosochské u přítomnosti s.k. hejtmana /Rupp/ novoměstského v Bystřici slib na nové školní zákony.
Obecní školní rady pozůstává z následujících údů:

Jozef Caha	- představený z Rosoch
Jan Bureš	- soused z Rosoch
Jan Doležal 	- hostinský z Albrechtic
Jan Růžička 	- soused z Kundratic
Antonín Karas - radní z Vojetína


Rok 1872

Dne 28. října zasadil zdejší učitel Emanuel Souček malou lipku zde u školy u sochy sv. Michaela Archanděla

Doslovný opis:
Dne 3.listopadu 1872 se světil kříž u Kundratic a v tamní obcí kapličce obraz sv. Jozeefa, ke kterému obřadu obecní představení nechtěli učiteli zaplatit, tedy učitel k tomuto výkonu nešel. Dej sobě pozor učiteli na ty Kundratické občany, to jsou chytré pání, neboť co oni žádají aby jim to každý darmo udělal.

Rok 1873

Emanuel Souček žádá představené Rosoch, Blažejovic, Albrechtic a Kundratic o zaplacení 6 zl 32 za dva roky varhanic.služeb, byl odkázán na místní kostelní výbor.

Odpověď kostelního výboru:
Kostelní výbor nemůže platit, je to záležitost právní.
Jan Bureš předseda

Škola rozšířena na dvoutřídní. 2. třída byla v panském hostinci čp. 51
1. podučitel Doležel- hostinský z Albrechtic .


Rok 1876

Školní rada zakoupila velkou skříň 4 dveřovou, pro školní knihovnu.


Rok 1877

volba předsedy a místní školní rady, Emanuel Souček se již udává jakou nadučitel.

Rok 1878 - 79
Školu navštěvovalo: 78 dětí z Rosoch, 15 dětí z Blažejovic
26 dětí z Vojetína, 41 dětí z Albrechtic a 30 dětí z Kundratic,
celkem 190 dětí.
Zakoupeny 2 tabule a skleněné kalamáře.


Rok 1880-81 se uvádí Josef Pohanka nadučitel
roku 1881 zbudován nový záchod 13 zl 18 fr


Rok 1882

12.února 1882 na schůzi školní rady usneseno aby byla nová jednopatrová budova vystavěna, nejdříve se uvažovalo o přístavbě bytu pro učitele. Usneseno, že budova má státi do r. 1883. Odporem některých občanů proti stavbě především z Kudratic se stavba zpozdila. Rozhodnuto započít se stavbou na jaře 1884.
Začátkem roku 82-83 byly zakoupeny nové lavice do II.třídy, které zhotovil částečně pan Čejka a pan Kříž z Rosoch.

Rok 1883

21. ledna zemřel P.Hrachovina, působyl ve zdejší farnosti od roku 1857 tedy 26 roků.
V červenci farnost uvítala pana biskupa Františka u příležitosti udělování svátosti biřmování, biřmováno bylo 225 dětí.


Rok 1884

Začalo se se stavbou školy. V úterý po velikocích 15.dubna odstěhoval se řidící učitel ze staré školy do najatého bytu v čp. 4 patřícímu Václavu Prášilovi, cihlláři v panské cihelně. Již v červnu byla stavba pod střechou, 19. října byla nová škola posvěcena P Josefem Dubským a 21.října se začalo v budově s vyučováním.
Náklady na stavbu činily:	11 623 zl 39 fr
800 zl. byla subvence od Zemského výboru
Následně se rozhodovalo o přístavbě chléva ke škole, zástupci Kundratic však byli proti a proto na tuto stavbu nepřispěli.

Rok 1885

Ruční práce zde učila sl. Emilie Kajtanová, podučitelem byl František Štěpám, který však odešel do Kadova a za něj nastoupil Antonín Košťál.
Byla zbudována před školou zahrada pro výuku žáctva.
Počty dětí : Rosochy 121, Blažejovice 9, Vojetín 18, Albrechtice 37, Kundratice 36,
celkem 221 žáků

Rok 1886 Opis z kroniky

31. května 1886 o 10 1/2 hod večer uhodil blesk do věže kostelní z čehož vznikl požár. Vrchní část věže shořela úplně i zvony spadly a se porouchaly. Školní stavení bylo též v nebezpečí, nebo vítr táhl od kostela na školu. Pak se vítr obrátil a táhl na zahradu. Obrat větru i silný liják způsobily že požár pouze na kostel. věž se omezil.



Rok 1888

P.Josef Dubský přeřezen na faru do Bystřice 19. dubna. Nastoupil za něj P.Josef Jičínský a 5. srpna nově ustanoven P.František Hájek z Rodkova

Rok 1889

29. července bylo biřmování ve Zvoli pan biskup František Bauer


Rok 1890

Škola rozšířena na trojtřídní, 30 prosince učitelka Josefa Telisová ze Žďáru.

Rok 1892

Velká vedra odpoledne ukazoval teploměr ve školní budově na slunci 43oC a ve stínu 28CC v 5 hodin odpoledne.


Rok 1893-94

Speciální učební kurs pro chlapce a děvčata - směr hospodářský.


Rok 1895

1. března odvolán Adolf Libra přišel za něj František Štěpán.


Rok 1897

12. července biřmování pan biskup František Bauer

Jako správce školy je uváděn
Josef Pohanka - učil hochy muzice, založil hudební sbor
František Štěpán - učitel
Karel Brod	- podučitel
Na školí zahradě byly pěstovány ovocné stromky, která se pak prodávaly občanům

Rok 1899

Platy učitelů : Josef Pohanka	2 840 K
František Štěpán 1 360 K
Berta Fišerová	1 000 K
Jana Švomová	360 K

Rok 1901

Učitel František Štěpán odešel na Odranec, místo něj nastoupil František Havelka, kterého po roce nahradil Josef Šustáček.


Rok 1902-03

V září r. 1903 byla školní budova pokryta falcovými taškami nákladem 793 K.
Školné rada rozhodla, že na náklady školní obce budou pořízeny psací a kreslicí potřeby pro žáky.


Rok 1904 - opis kroniky

2. července o 5 hod odpoledne uhodil blesk do stavení 33 náležející p. Josefu Cahovi a zapálil stavení, které úplně shořelo. Požár se dál nerozšířil.


Rok 1905

Zima r. 1905 velmi krutá, několik metrů sněhu a velké sněhové vánice.
V černu dokončena stavba želez. dráhy ze Žďáru do Tišnova, 23. června slavnostně otevřena.
Ve školním roku 05-06 ustanoven učitelem I. třídy František Straka z Rožínky.


Rok 1908-09

I. třída 59 žáků - sl. Berta Fišerová
II. třída 64 žáků - nadučitel František Vilím
III.třida 95 žáků - učitel Straka, šití sl. Švomová
celkem	218 žáků
Ze školy odchází správce pan Josef Pohanka, který školu řídil 30 a půl roku, zemřel 13.1.1922.


Rok 1910-11

Od 1.1.1911 zřízen v obci poštovní úřad, doručovací obvod
Rozsochy, Albrechtice, Kundratice, Blažejovice, Vojetín, Rovné, Divišov, Vojtěchov, Rodkov. Expedientka sl. Závodská z Jimramova, sluha p. Vetešník z Rozsoch a František Vostrejž z Blažejovic.

Počet obyvatel:	rok 1900	rok 1910
Albrechtice		210		186
Kundratice		241		220
Rozsochy,Vojetín, 	760		744
Blažejovice,


Rok 1911 - 12

12. května postaven na škole hromosvod.
6. prosince byl zvolen předsedou školní rady Josef Vostrejž, místopředsedou Ladislav Škorpík

Obce zaplatily na školu: 
Rozsochy	814,15 K
Blažejovice 	139,66 K
Vojetín		237,74 K
Albrechtice 	254,70 K
Kundratice 	346,77 K


Rok 1912-13

Učitelé : správce školy František Vilím,
pomocný učitel Chalupa, který po té dlouho stonal a zemřel 12.2.1918
učitel Vladimír Valach
učitelky sl. Fischerová a Švomová
Dětí v I. tř. 61, ve II. tř. 49, ve IIIa. 49 a ve IIIb.40
celkem 199 žáků.
Náboženství : 192 katolické, 7 evangelické


Rok 1913 -14

29. června Sokolský slet v Brně, nedokončen, atentát v Sarajevje.


Rok 1914-15

K vojsku povoláni Adam Alfons, Bartoš Augustin, Bureš Josef, Bílek Antonín a učitel Vladimír Valach, za něj ustanoven učitelem A. Kafka.

9. října první povinné očkování proti neštovicím.

Pomoc dětí bojujícímu vojsku spočívala v pletení rukavic, ponožek a nátepníků.


Rok 1915 - 16

učitelé: I. tř. sl. Škorpíková
II.a III. tř. správce školy Vilím, sl. Čermáková.
Roku 1916 l. května zaveden v říši naší letní čas.


Rok 1919
František Vilím - řídící učitel,
Hedvika Sošková . uč. literál.
Stanislav Chocholáč a Jaroslav Uhlíř - učitelé,
Jana Švomová uč. ruč. prací,
Adolf Krafka

Rok 1920 řídící Karel Kapička, nastoupil uč. Fr. Peringer

1921 30. července požár v obci


U d á l o s t i roku 1948
---------------------------
Při této příležitosti chceme v kronice zaznamenat události roku 1948, které prožívaly některé rodiny v Rozsochách, o kterých se nemohlo v těch letech psát, pro uchování v paměti na toto smutné období.
Rozsochy byly vždy v okolí považovány za obec s vlasteneckým smýšlením, obec se osvědčila i ve válečných letech.
Po únoru 1948 se však situace začala měnit. Panoval strach, nejistota a nedůvěra jednoho k druhému. Brzy se šeptalo, kdo začíná být podezřelý a nepohodlný.
Vše se soustřeďovalo na osobu pana Vincence Koutníka z Blažejovic, který byl proslulý svou odbojovou činnosti za II. světové války a lidí kolem něho.
Zavčas odešli ilegálně na západ František Hájek nar. 1926, z Rozsochčp. 23, Josef Holý nar 1927 z čp. 57 Rozsochy a Eduard Čiháček nar. 1918 z Rozosoch čp. 66. Bezpečný přechod hranic jim umožnil František Koutník z Blažejovic, který jako člen Sboru národní bezpečnosti pracoval u pohraniční stráže. Pomohl ještě mnoha lidem z okolí, kterým hrozilo zatčení a byli včas varováni. Nakonec byl nucen odejít i sám. Po strastiplné cestě zakotvil ve Spojených státech. Neoženil se a v červenci 1989 těžce nemocen se vrátil do vlasti k nám do Blažejovic ale již 22. září téhož roku zemřel a je pochován na našem hřbitově a koutníkově hrobě.

Noc z 12. na 13. prosince 1948 se pro některé rodiny v Rozsochách stala nocí hrůzy. Přijelo komando příslušníků STB, obsadilo některé domy a začaly domovní prohlídky. I když nikde nenašli usvědčující materiály o protistátní činnosti odvezli několik občanů nejdříve do Jihlavy k výslechu a potom do Pankrácké věznice v Praze.
Byli to :
Toman Josef, vedoucí pošty, nar. 1914,
Toman František, listonoš, nar. 1917 z čp. 60,
Novotný Josef, listonoš, nar. 1922 z čp. 46,
Hájek Josef, cukrář, nar. 1929 z čp. 7,
Hájek Josef, hostinský, nar. 1887, z čp. 51,
Střešňák Jaroslav, obchodník, nar. 1906 z čp. 27,
Dědič Antonín, soukromník, nar. 1887,Blažej.13,
Poslední tři jmenovaní byli po několika týdnech propuštěni.
Toman Josef, Toman František čp. 60, Novotný Josef čp.46 a Hájek Josef čp. 7 byli drženi do konce července 1950 ve vyšetřovací vazbě v nelidských podmínkách.
Toman Josef, Toman František a Novotný Josef byli příkazem kárné komise jako nepřátelé režimu odsouzeni na dva roky do "Tábora nucených prací" (TNP) a přiděleni na práci do Uranových dolů Příbram. Tam Josef Notoný utrpěl těžký úraz a po vyléčení byl propuštěn domů. Taktéž se již koncem roku 1951 vrátili Josef a František Tomanové. str.23

Ale i zde byli přiděleni pracovním úřadem k těžbě dřeva.
Josef Hájek,z čp. 7, který ve vězení těžce onemocněl a pobýval ve vězeňské nemocnici, byl propuštěn koncem července 1950 a přidělen na práci na stavbě silnice, potom do ocelárny Štěpánov. Po odvodu na vojnu byl odveden k "Pomocnému technickému praporu" (PTP) - Černí baroni.
Později byli v roce 1948 zatčení a v roce 1950 odsouzeni:
Koutník Vincenc, nar. 1911, z Blažejovic čp. 12,
byl mu uložen doživotní žalář a za téměř 15 roků byl podmínečně propuštěn,
bratr, Koutník Josef, nar. 1912, odsouzen na 25 roků žaláře, podmínečně propuštěn po odpykání poloviny trestu.
František Toman nar. 1909 z čp. 8, odsouzen na 15
roků a Jaromír Kříž, nar. 1910, Rozsochy čp. 69 také na 15 let.
Oba byli po několika letech propuštěni.
Až v roce 1990 se dočkali odsouzení nebo jejich potomci rehabilitace, dostali finanční odškodnění, byl jim vrácen propadlý majetek.
Dalším postiženým byl Vladimír Turek, nar. 1925, mlynářský syn z Albrechtic čp. 1. Navštívil ho jeho známý z Radešínské Svratky, který byl zatčen při přechodu hranic. Z vězení se mu podařilo utéct a v ilegalitě navštívil několik známých osob, které při výslechu po opětovném zatčení prozradil.
Jeho návštěva u Vladimíra Turka stačila k tomu, aby byl pan Turek zatčen v srpnu 1955 a odsouzen na 4 roky vězení s propadnutím majetku. Vrátil se v listopadu 1957.
Pan Turek se však nikdy nesmířil s křivdou i pozdější diskriminací, což mělo vliv na jeho zdravotní stav.
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Události ve státě

Prezident Václav Havel jmenoval ministrem vnitra Stanislava Grosse za odcházejícího ministra pana Grulicha.
V červnu Česká národní banka uvalila na Investiční poštovní
banku nucenou správu s cílem zabránit ohrožení vkladů svých klientů v bance. Sídlo banky na krátkou dobu obsadilo několik příslušníků Útvaru rychlého nasazení.

V září se konalo v pražském kongresovém centru zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Zasedání bylo provázeno protestními akcemi odpůrců globalizace, kterých se sjelo do Prahy několik tisíc, nejen od nás, ale i ze zahraničí. Demonstranti projevovali nesouhlas s monopolem velkých světových obchodních a bankovních společností, které ovládají trhy a finančnictví ve světě a diktují své podmínky.
Demonstrace však přerostly v prudké pouliční bitky a střety s policií. Demonstranti ničili obchody, rozbíjeli výkladní skříně a automobily, vytrhávali dlažební kostky, které házeli po policii. Bylo několik raněných na obou stranách a několik demonstrantů bylo zatčeno. Kdo asi financuje shromažďování a projevy nespokojenosti těchto demonstrantů, kteří přijíždějí i z daleké ciziny, kdo platí cestovné a pobyty? Kdo zaplatí způsobené škody?


Změna ve vedení České televize

20. prosince zvolila Rada České televize nového generálního ředitele České televize, bývalého ředitele zpravodajství televize Jiřího Hodače. Zaměstnanci ČT se však k této změně stavěli kriticky a začali protestovat. Na to nové vedení ČT v čele s novým generálním ředitelem podalo trestní oznámení na neznámé osoby,ale i na konkrétní protestující zaměstnance České televize.


Volba starosty

V únoru tohoto roku proběhly volby nového starosty obce. Dosavadní starostka Jana Prášilová odchází do starobního důchodu a na její místo Obecní zastupitelstvo zvolilo člena OZ pana Augustina Holého z Rozsoch. Je to mladý člověk ve
věku 39 roků se zápalem pro práci v obci a věříme, že s chutí a vytrvalostí bude funkci starosty zastávat ve prospěch a zvelebování obce a potřeby občanů, k čemuž mu přejeme hodně úspěchů, podpory a porozumnění od občanů.


str.2
Volby do zastupitelstva kraje

V důsledku reformy veřejné správy vzniklo v České republice celkem 13 krajů jako samostatných celků. Dne 12. listopadu letošního roku proběhly i v naší obci volby do krajských zastupitelstev. Okresu Žďár n.S bylo určeno náležet k Jihlavskému kraji, později nazvanému kraj VYSOČINA, do něhož se volilo 45 zastupitelů z navržených kandidátů dvanácti politických stran a hnutí.

V naší obci se voleb zúčastnilo	220 voličů to je 41%, což je nevelké procento všech voličů v obci. V okrese byla účast na volbách jen 35.6%. Malá účast na volbách ukazuje,	že lidé nemají zájem o politiku a jsou otráveni častými únavu lidí chodit stále k volbám. Mimo to se projevuje nechuť a podle názoru obyčejných lidí zbytečnost krajů, které byly před 10 roky zrušeny.

Přehled obdržených hlasů pro jednotlivé strany a sdružení od voličů naší obce :

Občanská demokratická strana		44 hl. 20.0%
Sdružení nezávislých kandidátů		37 hl. 16.8%
Strana venkova				1 hl.	0.5%
Čtyřkoalice (KDU-ČSL,US,ODA,DU) 	72 hl. 32.7%
Strana demokratického socialismu		0 hl.	0.0%
Humanistická aliance				0 hl.	0.0%
Republikání Miroslava Sládka		4 hl.	1.8%
Komunistická strana Čech a Moravy		25 hl. 11.4%
Česká stana národně sociální-Nezávislí	5 hl.	2.3%
Prosperita Vysočiny				1 hl.	0.5%
Česká strana sociálně demokratická		30 hl. 13.6%
Strana za životní jistoty			1 hl.	0.5%

Za okres Žďár n.S. bylo zvoleno 7 členů krajského zastupitelstva, kteří nás budou zastupovat v kraji Vysočina.

Ing. Jaromír Černý, 54 roků z Nového Města na Moravě, obchodník divize strojír. člen KDU-ČSL
Ing. Jiří Jež, 50 roků z Branišova, ředitel s.p. DIAMO, člen ODS,
Ing. Bohumil Kotlán, 58 roků z Bystřice nad Pernštejnem středoškolský učitel, člen KSČM,
Ing. Josef Novotný, 48 roků z Bystřice nad Pernštejnem starosta města Bystřice, bez pol.přísl.
Ing. Vladimír Novotný, 34 roků, ze Žďáru nad Sáz. zástupce ředitele OP VZP, člen ČSSD,
Ivo Rohovský	53 roků, z Měřína, starosta obce Měřín, člen ODS,
Jan Slámečka	48 roků z Olší, politický pracovník, člen KSČ
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Výstavba v obci

V průběhu roku 2000 probíhalo v naší obci plynofikování domácností. Vzhledem k tomu, že obec měla od Státního fondu život. prostředí ČR nenávratnou dotaci ve výši 3 473 tis Kč, za kterou se zavázala podstatně snížit vypouštění škodlivých látek do ovzduší při změně vytápění domácností, snažilo se zastupitelstvo obce přesvědčit co nejvíce domácností k tomu, aby si zavedli plyn k vytápění domů.
Do konce roku 2000 bylo zplynofikováno celkem 149 domácností, dále mateřská a základní škola, Orlovna, fara, hasičské zbrojnice v Rozsochách a Kundraticích a velkovýkrmna vepřů společnosti Agrofarm.

Plynofikace mateřské školy a základní školy byla provedena nákladem téměř 500 tis Kč, z této částky bylo uhrazeno téměř 220 tis Kč Státním fondem Životního prostředí České republiky jako dotace, zbytek byl hrazen z prostředků obce.

V době prázdnin proběhla rekonstrukce střechy základní školy. Nad přístavbou šaten a sociálního zařízení byla nahrazena stávající plochá střecha střechou valbovou, na vazbě střechy hlavní budovy byly opraveny trámy, vyměněny latě a stávající krytina byla nahrazena betonovou taškou. Dále byly instalovány měděné okapy a opraven hromosvod. Celková cena provedených prací byla 402 942,- Kč, obec obdržela dotaci z programu obnovy venkova ve výši 200 tis Kč
Také zde byl doplatek hrazen z prostředků obce.

Na jaře byla také rekonstruována část vodovodu pod kostelem, v režii Vodárenské akciové společnosti.

9. října byla zapsána Ministerstvem kultury České republiky do seznamu památek kaplička Sv. Cyrila a Metoděje v Albrechticích.


Stavby občanů

Bylo vydáno stavební povolení na stavbu rodinného domu Lubomíru Zítkovi z Rozsoch, který si odkoupil stavební pozemek od majitele Petra Příhody za poštou v Rozsochách a na pozemku zahájil stavbu domu. Je to již třetí novostavba rodinného domku na pozemcích za poštou, které si stavebníci odkoupili od P.Příhody a budují si zde svá rodinná obydlí.

Pronájem kadeřnictví

Obec pronajímá zřízenou místnost pro kadeřnictví v administrativní budově od červa letošního roku paní kadeřnici Kopáčkové z Dolní Rožínky, která nahradila paní Musilovou z Bystřice, jež k nám jezdila jedenkrát v týdnu od října roku 1995.
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Prodej pozemků

V tomto roce se podařilo opět narovnat část vlastnických vztahů k pozemkům mezi obcí a občany a to jednak v Kundraticích, kde úsek cesty vedoucí k Rovnému zabíral část pozemků majitelů Mir. Růžičky a to 320 m2, Jana Palečka o výměře 46 m2 a manželů Ludvíkových ve výměře 89 m2. Od těchto vlastníků obec vykoupila pozemky v celkové výměře 455 m2 za cenu 7,- Kč za 1m2. Naproti tomu byly odprodány části obecních pozemků, které užívají Mir. Růžička a Jan Paleček a to v celkové výměře 92 m2také 7,- Kč za 1m2. Dále obec odkoupila část pozemku od Bedřicha Hlouška, který je užíván jako chodník o výměře 188 m2, a odprodala pozemek o výměře 129 m2 manželům Vršeckým z Brna, kteří koupili domek v Rozsochách, dříve Bělěhradovo a část zahrady u domu byla na obecním pozemku.


Hospodaření obce

Celkové příjmy obce v tomto roce byly	5,350.298,- Kč
Z toho daňové příjmy celkem			3,198.171,50
nedaňové příjmy				   671.442,90
kapitálové příjmy				   846.945,-
Proúčtování daně z příjmu obce		1,080,800,-
dotace celkem					   633.738,80
(převod hospodářského výsledku HČ		     67.606,-
dotace na školy a státní správu		   114.800,-
příspěvek Úřadu práce			       7.170,-
z POV na střechu základ.školy		    200.000,-
na volby do kraj.zastupitel.			       25.000,-
za SFŽP ČR na plynofikaci škol		     219.162,-


Výdaje obce celkem		5,947.780,- Kč
Ve výdajích se promítá splácení úvěrů ve výši 	1,408.800,-
z toho bylo zaplaceno 836 tis SFŽP ČR - úvěr na kanalizaci 328 tic SFŽP ČR - úvěr na plynofikaci 144 tis ČSSP - úvěr na plynofikaci 100,8 tis ČMSSP - úvěr na plynofikaci
Proúčtování daně z příjmu obce		1,080.800,- Kč
Mimo běžné kapitálové výdaje byly výdaje mimořádné, většinou investiční a to:
oprava cest po plynofikaci		    148 tis Kč
oprava cesty v Chaloupkách		      50 tis Kč
zbudování chatky na zahradě MŠ 		      15,7tisKč
nová střechy základní škola		    403 tis Kč
doplatek plynofikace ZŠ		     116,3tisKč
plynofikace PZ Kundratice		       25 tis Kč
plynofik.a zatepl.PZ Rozsochy 		       21 tis Kč
volby do krajských zastupit.		       26,2 tisKč
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Ceny poštovného a telefonní poplatky

Česká pošta opět zdražuje poplatky za poštovné. Známka na pohlednici stojí 5,- Kč, dopis obyčejný do váhy 20 g musíme ofrankovat známkou za 5,40 Kč a za dopis váhy do 50 g zaplatíme 9,- Kč. Doporučený dopis běžné váhy stojí 9,- Kč. 
Za peněžní poštovní poukázku při odeslání peněz zaplatíme:
do 200,- Kč	na účet 8,- Kč na fyz.osobu 12,- Kč do 1000,- Kč	na účet 14,- Kč na fyz.osobu 22,- Kč  do 5000,- Kč	na účet 18,- Kč na fyz.osobu 32,- Kč

Zvyšuje se také poplatek za nájem telefonního přístroje a to z částky 135,- Kč na 175,- Kč a je rozlišen poplatek za telefonní impuls při denním provozu v době od 7 hod ráno do 19 hodin večer - silný provoz a ve večerních a nočních hodinách - slabý provoz je poplatek za impuls nižší.


Pohostinství

V místním pohostinství U Střešňáků, které provozuje v pronajatých místnostech Jitka Balabánová se v letošním roce již po druhé konal turnaj ve hře mariáše. Zúčastnilo se asi 50 hráčů a hrálo se v několika kategoriích. Mariáš otevřený ve čtyřech hráčích, mariáš otevřený ve třech hráčích a mariáš ve třech hráčích pro zúčasněné domácí hráče. Další aktivitou hospůdky u Střešňáků je venkovní posezení při hudbě zvané posezení s BEĎOU. Hudbu na harmoniku doprovázenou
zpěvem zajišťuje pan Antonín Prášil místní harmonikář.


Rozsošská pouť

Každý rok po 24.srpnu /sv. Bartoloměje/ je v Rozsochách tradiční pouť, na kterou se těší především děti, ale i dospělí. Hospodyňky mají napilno s přípravou pohoštění pro návštěvníky a příbuzenstvo, které se každoročně na naši pouť sjíždí ve velkém počtu, není snad ani domácnosti, kde by na tento den neměli hosty. Ti se se potkávají se svými známými na návsi nebo u kostela a rádi si popovídají. Již asi 8 roků k nám jezdí s houpačkami a kolotoči rodina Šamanova z Tišnova
k velké spokojenosti celé obce.


Nový státní svátek

Od letošního roku byl rozhodnutím Poslanecké sněmovny ustaven nový statní svátek " Den české státnosti" na 28.září svátek Sv. Václava. Pracující mají den placeného volna.
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Školství - základní škola

Personální obsazení školy se změnilo proti loňskému roku a slečnu učitelku Sedláčkovou, provdanou v roce 99 jako paní Tatíčkovou, která letos v březnu odešla na mateř. dovolenou nahradila sl. Martina Skoumalová. Od září roku 2000 nastoupil nový pan učitel Pavel Krejčí ze Žďár n.S. a vyučuje 2. třídu. Náboženství vyučuje PhDr. Antonín Sporer.
Vyučuje se ve třech třídách v 1. třídě je 1. a 2. ročník, učí paní ředitelka Dvořáková a čítá 20 dětí. 2. třída má 13 dětí a učila jej paní učitelka Tatíčková, po výměna sl. učitelka Skoumalová, od září pan učitel Pavel Krejčí. Třetí třídu vyučuje pan učitel Bohumil Dvořák, je zde 4. a 5. ročník v počtu 15 dětí.
Do školní družiny chodí 25 dětí a vede ji vychovatelka paní Vlasta Jobánková.
Škola v letošním roce pořídila nové lavice do 3. třídy, byly zamontovány žaluzie do oken v 1. a 2. třídě, provedena výměna oplocení školní zahrady. Škola byla vybavana dvěma počítači a připojena na internet. O prázdninách dostala budova školy novou střechu, vazbu nad přístavbou školy, vyměnu latí nad celou školou a nahrazení novou betonovou krytinou provedl podnikatel Pan Půček z Bystřice n.P. Dále byly vyměněny okapové roury a svody za nové měděné.
Děti školy se předvedly s nacvičenými tanečky na předtančení plesů TJ a rozsošských hasičů a ještě byly pozvány předvést své vystoupení westenových tanců na dětském karnevalu ve Strážku, mimo to vystupovaly ve Westernovém městečku ve Zvoli.


Mateřská škola-vloupání do školy

Tatínkové dětí z mateřské školy a pan starosta se zasloužili o to, že na zahradě naší školky se objevila krásná nová chaloupka, která nahradila dřevěné sudy, jež sloužily dětem mnoho let jako domečky pro jejich hry. Velké sudy se již rozpadaly, vždyť si v nich hrávali ještě současní tatínkové a maminky dětí mateřské školy a proto musely být odstraněny a byla na jejich místo postavena nová chaloupka. Stále častějším jevem dnešní doby jsou krádeže a vloupání do různých objektů a zařízení. Zloději kradou kulturní i církevní památky, peníze v bankách, okrádají staré a bezmocné lidi. Tato nemilá skutečnost se nevyhnula ani naší školce, kam se nezjištění zloději vloupali v noci 14.listopadu. Vnikli do budovy oknem ze zahrady, které rozbili rozštípali dveře od skladu a vnikli dovnitř školy. Zde odcizili dva radiomagnetofony, kompaktní disky s hudbou, rádio, nabíječku na mobilní telefon, vánoční kolekce, elektronický klavír a z kuchyně odnesli 6 kilo kuřecích mražených řízků a 1 kg rybího filé. Zanechali za sebou velký nepořádek. Na odcizených věcech vznilka škoda 12 499,- Kč a na rozbitém zařízení škoda téměř 3 tis. Kč.
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ORGANIZACE - Jednota Orla

Organizace Jednota Orla po převedení budovy Orlovny do vlastnictví v roce 1991 se pustila do oprav a zvelebování budovy. V roce 1992 pokryli členové nové organizace severní stranu budovy včetně přísálí novou střešní krytinou hranická taška včetně výměny střešních latí. Opravy stály kolem 50 ti tis. Kč. Hned v druhém roce 1993 pokračovali v opravách střechy a přikročili k výměně střešní krytiny na straně jižní od silnice k Albrechticím. Náklady na tuto stavební úpravu byly 137 tis Kč.
V roce 1994 zorganizovala Jednota Orla Mistrovství ORLA v přespolním běhu.
V roce 1999 byla budova napojena na vytápění plynem a byly provedeny rozvody topení v celé budově. Mimo to byla opravena kuchyně a vymalována. Náklady na plynofikaci stály 172 tis Kč.
A v letošním roce bylo nutno opravit elektroinstalaci v celé budově a úplnou rekonstrukci elektrorozvodů za cenu 104 tis Kč. 

TJ - fotbalisté

Oddíl kopané TJ Rozsochy dosáhl po skončení ročníku 1999-2000 velmi dobrých výsledků. Žáci vyhráli svoji skupinu s 28 body, bohužel v turnaji o přeborníka okresu obsadili až třetí místo.
Dorostenci s 15 body skončili na 9. místě.
Radost příznivcům kopané udělalo družstvo B, které se ziskem 42 bodů obsadilo 2. místo a postoupilo do III. třídy.
Mužstvo A obsadilo 3. místo se ziskem 42 bodů a ztrátou pouze jednoho bodu na mužstvo Okříšek, které skončilo druhé.
V historických tabulkách oddílu je v kategorii střelců po skončení ročníku 1999-2000 na prvním místě pan Jaroslav Novotný se 122 brankami v 206ti zápasech. Na druhém místě se zapsal Radek Padrtka se 115 brankami dosažených v 271 zápasech, které odehrál.
Také se uskutečnily i letos již tradiční turnaje a to už 17.ročník. 

Sbor pro občanské záležitosti

I v průběhu roku 2000 přispíval SPOZ k vytváření přátelské sousedské atmosféry v naší obci. Členky sboru navštěvovaly jubilanty s gratulacemi a dárky. 8. října proběhlo slavnostní přivítání jedenácti dětí narozených v roce 1999-2000, 11. října byl sborem uspořádán celodenní zájezd pro důchodce do skanzenu na Veselý kopec, prohlídku sklárny v Karlově u Žďáru n.S., v zámku ve Slatiňanech si prohlédli muzeum koní a v Hlinsku navštívili pivovar. Zúčastnění důchodci se vrátili ve večerních hodinách spokojeni domů.
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ZEMĚDĚLSTVÍ - Agro Rozsochy

Celé vegetační období bylo poznamenáno velkým suchem.
Mnohé oseté plochy musely být zaorány. Žně začaly už v polovině července sklizní oziméno ječmene. Úplná sklizeň slámy a tím dokončení žňových prací bylo skončeno do 31.srpna. Sklizeno bylo menší množství slámy, panuje obava z nedostatku steliva.
Podnik Agro a.s. postihl častý úhyn telat, příčina však nabyla zjištěna, přestože se výzkumem příčiny úhynu zabývalo mnoho expertů. Zvýšily se ale podstatně náklady na veterinární péči. Podnik postavil novou nadzemní čerpací stanici s podzemními zásobníky na naftu, která nahradila starou, již nevyhovující čerpačku v areálu AGRO a.s.
Byl ukončen pronájem místností bývalé jídelny a kuchyně AGRO a.s. v administrativní budově. Tyto prostory byly pronajímány podnikatelce paní Pírkové z Brna, která zde prodávala potraviny. Svou činnost však koncem roku skončila.
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Zatmění měsíce

Z 20. na 21. ledna bylo úplné zatmění měsíce v 5.44 hodin bylo zatmění úplné, ale nebylo u nás vidět, protože byla silná sněhová vánice.


Počasí - lednová kalamita

Na začátku ledna 2000 rostlo jíní, padala námraza, teploty do -10 stupňů. 20.ledna ve čtvrtek začalo sněžit a byl velmi silný vítr, který tvořil na silnicích závěje, druhý den v pátek pokračovalo silné sněžení a vánice. Na Vysočině byla vyhlášena kalamita, která trvala do neděle. Silničáři stačili s velkými potížemi udržovat pouze hlavní tahy. Tak bylo po pět dní, potom přišel odměk, 29.ledna nastalo tání a začalo pršet. Teploty byly nad bodem mrazu.
Únor celkově mírný, zpočátku teploty nad nulou kolem l0. na nule, 15.2. napadl sníh a pár dní bylo jasno s teplotami do - 5oC.
Březen začal mírným deštěm, sněžením, ale teploty byly nad nulou, tání. V polovině března napadl sníh, teploty do -5oC. Na první jarní den bylo polojasno, pak byly slunné dny a opět déšť. Teploty ráno + 5oC.
Začátkem dubna byla zima až do 10.4., teploty pod bodem mrazu, přes den + 5oC. Po l0.dubnu začalo oteplování od 15. svítilo slunce a na velikonoce bylo úplné jaro s teplotami nad 15oC. Kvetou stromy a zelená se tráva.
Květen byl suchý a velmi teplý, teploty až kolem 30oC. Začalo pršet až 17.května, několik dní pak přicházel déšť a mírně se ochladilo, do konce měsíce opět teplo.Již koncem května zrají první jahody.
I začátek června byl velmi teplý, ochladilo se 7.června a začalo pršet, ale jen dva dny, 19. června začala vedra, konec měsíce se mírně ochladilo a opět pršelo.
Červenec přišel s teplým počasím, ale 8.7. začala velká zima a vítr. Pak pršelo a opět se oteplilo a začalo růst hodně hub.
Srpen byl ve znamení velkých veder od 6.8. až do naší pouti, poté byly už teploty mírnější, ale dny slunečné.
Tak bylo až do 13.září, kdy přišla bouřka pršelo několik dní. Pak teplo, pěkně až do konce měsíce.
I listopad byl mírný, pěkné první dny, pak se zatáhla obloha, ale do 10.11 bylo teplo a pěkné počasí. Kolem 25.11. začaly mlhy a bylo bláto.
Mlhy pokračovaly i v prosinci, přišly nevlídné dny bez slunce, kolem 10. se oteplilo, ale bylo stále zataženo bez sněhu, po Vánocích přišlo náledí a déšť. 29.12. v noci začal padat sníh a 30. padal celý den, napadlo asi 10 cm. Na Silvestra bylo -6oC pěkná zima napohled.
V tomto roce byla velká úroda brambor a velká úroda vína, jehož kvalita byla velmi dobrá a sladká.
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Obyvatelstvo

celkový počet obyvatel k 31.12.2000 je 702 lidí z toho je 353 mužů a 349 žen
Přistěhovalo se 12 obyvatel a odstěhovalo se 21 lidí z obce
Narodilo se 5 dětí :
Vášová Lucie, Rozsochy čp. 90, Ferenc Patrik, Rozsochy 127, Jaroš Alexandr, Rozsochy 157, Smolková Kateřina Vojetín 10, Solnička Robert, Rozsochy 157.

Zemřelo také 5 občanů:
Juračka Ladislav, Albrechtice 29, dožil se 80 roků,
Dvořáček Bohuslav, Rozsochy 128,	ve věku 57 roků
Pešková Emilie, Kundratice 48,	dovršila věku 79 let,
Ludvík Stanislav, Kudratice 36,	zemřel ve věku 71 roků
Škorpík Ivan, Rozsochy 107,	zemřel ve věku 69 let,

V tomto roku byly uzavřeny čtyři sňatky:
3.června se Irena Svobodová z Kundratic 34 provdala za Tomáše Baxanta z Rožné 10,
15. července se oženil Radek Střešňák z Kundratic č. 8 s Alenou Kozákovou z Pohledce č.52,
28. října se oženil Rostislav Ludvík,Rozsochy č.26 s Ing. Hanou Mitášovou z Lísku č. 83,
a 30. prosince se oženil Jan Vetešník z Rozsochy č.35 s Marii Pustinovou z Vojetína č. 11



Oslavy konce tisícíletí

1. lednem začínáme psát v letopočtu jako prní číslici dvojku. Mnohé obce a města připravily na Silvetstra roku 1999 mohutné oslavy, ohňostroje a vítání nového tisíciletí. Začaly však polemiky, zda nové tisíciletí začíná rokem nula nebo rokem jedna. U nás se již mnoho let scházejí sousedé na Palírně na Silvestra o půlnoci, kde si připijí, některé hospodyňky přinesou i něco k zakousnutí a všichni si vzájemně popřejí vše dobré do nadcházejícího roku. Mladí v posledních letech také vítají nový rok vystřelováním petard, které jsou hojně nabízeny v obchodech. Pro mimořádné datum letošního Silvestra
Silvestra bylo o půlnoci vyzváněno zvony našeho kostela na přivítání nového tisícíletí.



K R O N I K A   O B C E    R O Z S O C H Y    ROK 2001
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Události roku

N E M O C Š Í L E N Ý C H K R A V
-----------------------------------
Evropa bojovala s nákazou BSE (nemoc šílených krav),
která začala v Anglii, poté v Itálii a Rakousku. Proto téměř ve všech státech se činí opatření proti rozšiřování této nákazy, je zakázán dovoz, ale i vývoz nejen živého hovězího dobytka, ale i hovězího masa. Na hranicích jsou nařízena opatření k zamezení přenosu nákazy, cestující k nám musejí odevzdat na letišti zbylé jídlo, musejí projít po desinfekčních rohožích.
Přesto se nákaza nevyhnula i naší republice, první šílená kráva, která po porážce měla pozitivní test na BSE byla zjištěna na Jihlavsku. 7.6.nařízeno zlikvidování 139 ks hovězího dobytka v tomto zemědělském podniku. V srpnu byla tato choroba zjištěna i na Žďársku, zde bylo již opatření mírnější a poraženy byly jen 4 krávy ve věku jako nakažený kus ze stejné stáje. Proto bylo nařízeno očkování proti BSE. Také velmi poklesl zájem o hovězí maso z obavy přenosu této choroby na člověka, odborníci však tvrdí, že dosud nebyl zcela prokázán přímý vliv a nákaza může být přenesena pouze použitím mozkové a míšní tkáně postiženého kusu.


S T Á V K A    V   Č E S K É T E L E V I Z I
--------------------------------------------------------

Prvního ledna vyhlásily odbory České televize stávku na protest proti jmenování Jiřího Hodače generálním ředitelem ČT. Na podporu stávkujích zaměstnanců ČT se na pražském Václavském náměstí sešlo na šedesát tisíc lidí. 4. ledna jmenovaný ředitel zkolaboval, byl odvezen do nemocničního ošetření a 11. ledna rezignoval na svou funkci ze zdravotních důvodů.
9. února zvolili poslanci prozatimním ředitelem ČT šéfproducenta uměleckých pořadů Jiřího Balvína.


T E R O R I S T I C K Ý    Ú T O K
------------------------------------------
Jedenácté září tohoto roku bude zapsáno černým písmem do historie Ameriky, ale i celého světa. Tento den naletěla unesená americká dopravní letadla do dvou výškových budov Světového obchodního centra v New Yorku, třetí krátce na to nalétlo do budovy Pentogonu ve Weshingtonu, budovy se zřítily. Zahynulo přes 3 000 lidí. Nálety byly dílem teroristů, kteří zahynuli v letadlech společně s cestujícími. Všeobecně se soudí, že za útoky stojí islamský terorista Usáma Ládin. Televize přinášela záběry řítících se budov, děsivý úprk lidí na ulici od padajích trosek, poté odklízení sutin a vyhledávání obětí a velkou bolest a smutek pozůstalých, kteří hledali své příbuzné. Celý svět byl šokován, co dokáže zloba a nenávist.
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E V R O P S K Á     U N I E
----------------------------------

Patnáctého prosince Evropská unie na nejvyšší úrovni vyjmenovala 10 kandidátských zemí včetně ČR, které mohou ukončit jednání o vstupu do Unie do závěru roku 2002.



Sčítání obyvatel

V letošním roce probíhalo v celé republice sčítání obyvatel k datu 1. března 2001. Pro vlastní provedení sčítání bylo vybráno 5 sčítacích komisařů, kteří k tomuto datu prováděli sčítání obyvatel domů a bytu v jednotlivých domácnostech a jeden sčítací revizor, který shromažďoval údaje za celou obec.
Sčítání proběhlo bez problémů. U nás počet obyvatel poklesl proti minulému sčítání v roce
1991 o 26 lidí. 
Uvádíme přehled počtu obyvatel domů a bytů podle jednotlivých místních částí a celkem za celou obec:


o b e c	  o s o b y			d o m y	         rekreač.
míst.část		cel. M	Ž	cel. obyd. neobydl.  chalupy
----------------------------------------------------------------------------

Albrechtice		96 49 47	37	30	7	6

Blažejovice		46 22 24	17	13	4	2

Kundratice		97 49 48	37	29	8	3

Rozsochy		437 222 215	137 	113	24	12

Vojetín			23 11 12	15	8	7	5
---------------------------------------------------------------------------

celkem			699 353 346	243 	193	 50	28
___________________________________________________________


Počet obyvatel

K 31.12.letošního roku nás trochu přibylo a počet obyvatel je 702 lidí o tři více jak bylo k 1.březnu při sčítání.

Přihlásilo se k nám k trvalému pobytu 11 obyvatel, odhlásilo se z naší obce 10 občanů během roku.
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Narodilo se 8 dětí:

Juračka Dominik, Blažejovice čp. 6,
Ferencová Andrea, Rozsochy čp. 127,
Tulisová Eliška, Rozsochy 118,
Juračková Anežka, Blažejovice čp.6,
Kaša Martin, Rozsochy čp. 158,
Prášil Vojtěch, Rozsochy čp. 47,
Padrtka Stanislav, Rozsochy čp. 129,
Slavíčková Soňa, Rozsochy čp. 128.

Zemřelo 10 spoluobčanů :

Peringer František, Rozsochy 100, bylo mu 77 roků,
Bohumila Burešová, Rozsochy čp. 85, ve věku 81 roků,
Božena Horka, Albrechtice čp. 2., 89 roků,
Josef Ťupa, Rozsochy 75, zemřel ve věku 73 roků,
Marta Tribulová,z Vojetína čp. 15, bylo jí 70 roků,
Věra Harvánková, Albrechtice čp. 19, měla pouze 52 roků,
Pavel Rosůlek, Rozsochy čp. 149,	65 roků,
Miroslav Beneš, Kundratice čp. 42, 77 roků,
Jaroslav Novotný, Rozsochy čp.79, 73 roků a
Vladimír Havlík, Rozsochy čp. 24, který měl jen 55 let.

V tomto roce bylo 11 sňatků:

Kaša Martin, Rozsochy 158 se oženil a Martinou Sedlákovou z Rožné 14,
Svobodová Jana, Rozsochy 101 se provdala za Jiřího Novotného z Rajhradu,
Padrtka Radek, Rozsochy 129 se oženil se Zdeňkou Hlaváčovou z Vlachovic 30,
Eva Zítková, Rozsochy 120 uzavřela sňatek s Antonínem Mojžíšem z Rovného 19,
Eva Bílková, Rozsochy 139 se provdala za MUDr. Jiřího Bednáře z Olší 48,
Toman Zdeněk, Kundratice 32 se oženil a přivedl si namželku Lenku Ježovou z Branišova 8,
Michal Šafránek, Albrechtice 26 uzavřel sňatek se Zdeňkou Krejskovou z Dlouhého 63,
Petr Špaček, Rozsochy 46 pojal za manželku Petru Lintymerovou z Kadaně,
Martin Střešňák, Rozsochy 61 se oženil s Marcelou Dvořákovou z Nedvědice,
Hloušek Jiří, Rozsochy 16 se oženil s Jitkou Bílkovou z Rozsoch 139,
Padrtková Eva, Albrechtice 25 se provdala za Jiřího Rosslera z Koroužného,

Za zmíňku stojí, že 19.7. letošního roku se dožil v Bystřici nad Pernšt. 90 roků pan Vincenc Koutník, za války partyzán, za komunismu 15 let v kriminále za protistátní činnost a rozvracení republiky. Do nedávna bydlel u nás v Blažejovicích čp. 12.
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Rozpočet obce - hospodaření.

Rozpočet obce pro rok 2001 byl schválen jako vyrovnaný ve výši šest a půl miliónu. Po různých rozpočtových změnách byly skutečné příjmy obce 8 mil 176 tis Kč a výdaje skutečné byly 7 mil 885 tis Kč. Přitom se některé položky objevují jak na příjmové tak i na výdajové části rozpočtu a pouze se účetně proúčtují a tím je skutečný rozpočet zkreslován. Například pronájem plynových rozvodů od Jihomoravské plynárenské ve výši 536 tis Kč je na příjmové položce a stejná částka je ve výdajích jako platby obce za údržbu plynových rozvodů JmP. Stejně účelová dotace okresu na provoz základní školy v částce 1 309 tis Kč tu obec přijme na svůj účet, ale obratem převede na účet školy, rovněž tak příjem od Svazu vodovod.a kanal. Žďársko v částce 820 tis je ihned převeden jako splátka úvěru na kanalizaci pro SFŽP ČR,
ale tato čísla se projeví jak v příjmu, tak i ve výdajích
obce. 
Příjmy : daně a poplatky		3 mil 371 tis Kč
nadaňové a kapitálové			2 mil 396 tis Kč
mimořádné a dotace			2 mil 409 tis Kč

V mimořádných příjmech jsme mimo jiné dostali například z Programu obnovy venkova 80 tis na úhradu úroků z úvěru, na zbudování základní technické vybavenosti k rodinných domkům za poštou 480 tis Kč, na opravu soch u kostela jsme dostali 20 tis Kč od OkÚ. Od SFŽP ČR částku 334 tis byl to 10% dotace na plynofikaci, který nám byl uznán a přidělen až po závěrečném vyhodnocení akce.

Výdaje : kromě běžných provozních výdajů jsme zaplatili na opravu kameninového kříže - u kostela 52 tis Kč, na stavbu základní technické vybavenosti k rodinných domkům bylo zaplaceno 1 664 tis Kč a na opravu cesty Hajská částka 1 mil 700 tis Kč.


P Ř Í S P Ě V E K na narozené dítě
--------------------------------------------

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že od ledna letošního roku jako pozornost a ocenění k narození nového občánka obec věnuje dítěti malý dárek a to finanční částku 1 tis Kč na první narozené dítě v rodině, 2 tis na druhé dítě, 3 tis. na třetí, 4 tis na čtvrté narozené dítě v rodině a tak dále, podle toho kolikáté dítě se rodičům narodilo.
Dárek předá a osobní návštěvu u rodičů zajistí starosta obce a předsedkyně SPOZ. 


str.5

Výstavba

Snahou obce je co možná nejvíce podporovat výstavbu rodinných domů. Hlavní motivace tohoto snažení je pokud možno zastavit neustálý pokles počtu obyvatel v obci. Kromě nedostatku financí na výstavbu základní technické vybavenosti pro stavební parcely, jsou největší překážkou rodinné zástavby majetkoprávní vztahy k pozemkům vhodným pro výstavbu.Vyřešení tohoto problému si zastupitelstvo slibuje od schválení územního plánu obce a následného převodu pozemků nyní ve vlastnictví státu na obec. Práce na územním plánu započaly v roce 2001 a dokončen by měl být v koncem roku 2002.

V červnu proběhla oprava místní komunikace Hajská, nákladem 1 700 000,- Kč. Tato oprava se uskutečnila ve spolupráci s městem Bystřice nad Pernštejnem, na katastrálním území Rozsochy a Domanínka. Finančně přispěly na opravu i místní firmy AGRO a.s Rozsochy, AGROFARM a.s., také s.p. GEAM a SAGRAS s r.o. Spojovací komunikace zkracuje cestu do Bystřice téměř o polovinu a je tak užitečná jak pro místní podnikání, ale především pro naše občany.

V tomto měsíci byla také zkolaudována rekonstrukce vodovodu na Palírně v prostoru od mostu po Chaloupky. Výměnu potrubí prováděla Vodárenská akciová společnost Žďár n.S.

V lokalitě za poštou byla zbudování základní technická vybavenost pro rodinné domky, kde byl zaveden plyn, vodovod, kanalizace, el.rozvody, veřejné osvětlení a příjezdová komunikace.


Opravy kolem kostela

V říjnu byla zkompletována a dokončena restaurátorská oprava barokní sochy kříže u kostela v Rozsochách. Socha kříže společně se sochou sv. Jana Nepomuckého a sochou archanděla Michaela, které jsou vedle kříže, byly zapsány do katastru nemovitosti na pozemek 58/2 jako kulturní památka.

V průběhu tohoto roku také proběhlo vyčištění půdních prostor kostela, odkud bylo odvezeno pět traktorových vleček větví, ptačího trusu a staré střešní krytiny. Byly natřeny červenohnědou barvou všechny věže, nátěry provedli horolezci.Na podzim ještě bylo provedeno odvodnění kolem zdí kostela, proveden výkop rýhy do hloubky 80 cm, zemina odvožena a do výkopu byla položena drenážní trubka s vývodem nad povrch a po té výkop zasypán štěrkem. Práce šly jedna
radost, sešlo se hodně ochotných brigádníků a během 14 dnů byli s prací hotovi.
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Stavby občanů

Letos opět začali stavět naši další mladí spoluobčané svá nová obydlí, což nám přináší potěšení, že neodcházejí z obce, ale chtějí zde bydlet a zbudovat si své domky.
Tak Michal Šafránek z Albrechtic si odkoupil stavební pozemek od Josefa Vítka p.č. 165/60 a v květnu mu bylo vydáno stavební povolení ke stavbě rod.domku a hned začal stavět.
Na svém pozemku začala stavět Kateřina Vašová na parcele č. 204/57. Stavební pozemek ji darovali rodiče Václav a Anna Vašovi na zahradě za svým domem na Nádraží.
Také Markétě Štouračové bylo vydáno stavební povolení na stavbu domu a začala jej stavět na pozemku proti Sokolovně u silnice ke Kundraticím.



K O L A U D A C E
--------------------------
Tři stavebníci dokončili a kolaudovali novostavby svých domů. Manželé Jiří a Ludmila Prášilovi dokončili stavbu za poštou v Rozsochách. Manželé Zdeňek a Lenka Tomanovi zkolaudovali nový domek v Kundraticích a nastěhovali se tam a manželé Petr a Marcela Bártovi také dokončili stavbu svého domu v Kundraticích a bylo jim vydáno kolaudační rozhodnutí.

Neštěstí

13.6.2001 se stalo neštěstí, 7 letý Alan Bělehrad z Albrechtic č. 1 téměř utonul v požární nádrži, kam spadnul při hře s kamarády. Díky tomu, že chlapci běželi ihned pro pomoc a po rychlém zásahu pana Jaroslava Balabána, který chlapce z vody vytáhl, a další občané přivolali rychle záchranku, hoch nezemřel, ale jeho stav je vážný. Dlouho byl v nemocnicích , jednak v Brně a potom v Novém Městě. Lékaři i rodiče mu věnovali velkou péči, přesto není jistota zda se bude moci zcela začlenit mezi své vrstevníky.


Vandalismus

V pátek 26.1.bylo zjištěno vykradení kapličky v Albrechticích. Ztratilo se 6 mosazných svícnů a sochy Panny Marie. Zloději se nezjistili.

K u l t u r a

V plesové sezoně byl pouze ples sportovců a tradiční ostatkové maškarní dozvuky s půlnočním pohřbíváním Masopustu. Na obou akcích byla bohatá tombola od sportovců a příznivců fotbalu. Vydařil se jak ples tak i masopustní dozvuky, kde bylo 30 veselých masek, pěkná účast hostí na dozvucích především ze širokého okolí.
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K N I H O V N A
------------------------
Naše knihovna má novu knihovnici Alenu Jarošovou z Rozsoch čp. 157, která nahradila dosavadního knihovníka pana Josefa Vítka z Rozsochy, ten tuto službu zastával asi 15 roků. Místní lidová knihovna v současné době slouží k půjčování knih a periodik v tištěné podobě pro všechny věkové vrstvy obyvatel v obci Rozsochy. K 31.12.r.2000 disponovala celkem 3365 knihami a 3 druhy odebíraných časopisů, její služby k uvedenému datu využívalo 159 registrovaných čtenářů.


S B O R      PRO     O B Č A N S K É     Z Á L E Ž I T O S T I
--------------------------------------------------------------------------
Sbor pro občanské záležitosti pokračoval v gratulacích k významným životním jubileím přesto, že tato práce byla ztížena novým zákonem o ochraně osobních dat.
Důchodci byli na zájezdě, tentokrát v Polné, Jihlavě a Telči.


P o u t ě
Byla obnovana tradice poutí v Albrechticích, V 11 hodin začala slavnou mší v kapličce, zúčastnili se albrechtičtí občané, ale i věřící z Rozsochy a okolí. Ve 14 hodin zahájil sousedské posezení u kapličky starosta obce Augustin Holý. K dobré pohodě hráli a zpívali Josef Zelený na harmoniku a Ladislav Zítka na klarinet. O občarstvení se postaraly místní ženy, nabízely se koláče, řezy, chuťovky, těžko vybrat, které byly lepší. Točené pivo a limonády si mohl koupit každý podle chuti. Všichni se navzájem dobře pobavili a na rozloučenou si popřáli, aby se tu všichni za rok ve zdraví opět sešli. Velký zájem byl o výstavu starých fotek, na kterých se už mnozí ani nepoznali a zavzpomínali na ty, kteří již nejsou mezi námi. Výtěžek dobrovolných peněžních darů na opravu kapličky byl přes 7 000,- Kč.

Pouť v Rozsochách byla 28.8. na návsi kolotoče a houpačky pro nejmenší, pouťové stánky byly hlavně s textilem. Lidí bylo proti dřívějším létům méně.
Odpoledne se konal benefiční koncert v kostele svatého Bartoloměje. Zpíval 30ti letý rozsošský rodák Petr Špaček, člen opery v Olomouci, absolvent JAMU, na varhany jej doprovázela Petra Kunfrontová z Ústí n.L. absolventka JAMU.
Uvedeny byla následující skladby:
- N. Bruhns	Peludium e moll
- A. Dvořák	Biblické písně op.99, písně č.2,4-10
- G. Bohm	Chorální vyriace
- K.G.Umbrait Allegro, Sostenutto, Allegreto
- J.S. Bach	Toccata a fuga d moll
Koncertu se zúčastnilo cca 200 lidí. Přestože vstupné bylo dobrovolné, byl výtěžek koncertu 7 tis korun. Peníze byly předány hned po koncertě panu faráři na opravu kostela.
Oba účinkující pojali koncert jako benefiční akci a svoje umění předvedli bez nároku na honorář
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V á n o c e

I vánoční svátky jsme prožili v pěkné sváteční atmosfeře. Děti připravily pod vedením pana faráře vánoční scénku a to jednak na Štědrý den po odpolední mši krátké vystoupení "Kovářovo dítě", na Hod Boží vánoční se předvedli scénkou o narození Ježíše a potom se přidala malá kapela /klarinet, basa, saxofon - místní muzikanti/ a všichni si s chutí zazpívali koledy. Druhý sváteční den na Štěpána při mši zahrálo kvarteto posádkové hudby z Brna s místním albrechtickým rodákem Marianem Málkem koledy.

V prosinci byla na obecním úřadě výstava historických fotografií z naší farnosti. Přišlo se podívat asi 160 návštěvníků a výstava se velmi líbila a hodnocena velmi pochvalně.



Školství


Z Á K L A D N Í     Š K O L A
---------------------------------------

Od 1.1. 2001 má základní škola právní subjektivitu, to znamená, že je škola příspěvkovou organizací obce a jako taková byla zapsána Krajským soudem v Brně do obchodního rejstříku. Škola sama hospodaří na vlastním účtě s finančními prostředky, které dostává od obce na provoz školy a od Okresního úřadu na úhradu školních pomůcek pro žáky a mzdy pro personál. Škole - příspěvkové organizaci - je svěřena do užívání budova včetně vybavení a zařízení.
V tomto roce se ve škole učí opět ve 3 třídách.



M A T E Ř S K Á     Š K O L A
------------------------------------------

V Mateřské škole se vyučuje ve dvou třídách dopoledne a v poledne si některé maminky odvádějí děti domů, proto na odpolední vyučování je v provozu jenom jedna třída. Ředitelkou je paní Zdeňka Gerišerová, učitelkami paní Věra Suchá z Bystřice n.P. a druhou učitelkou paní Iva Novotná z Rovného. Do školky je přihlášeno 33 dětí. Ve školní jídelně se stravují žáčci MŠ, ZŠ Rozsochy i se svými učiteli a obědy jsou dováženy i do ZŠ v Rovném.
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Sportovní oblast

T Ě L O V Ý C H O V N Á J E D N O T A
----------------------------------------
V roce 2001 pokračovala v obci činnost 4 organizací zabezpečující sportovní vyžití našich občanů. Největší a nejaktivnější organizací byla Tělovýchovná jednota Rozsochy - oddíl kopané. V TJ bylo registrováno celkem 137 členů, z toho 15 dorostenců a 23 žáků. Jednota pro své členy, ale i pro ostatní občany obce zabezpečovala činnost čtyř družstev kopané a kulturní vyžití organizováním čtyř tanečních zábav /ples TJ, Ostatková zábava, 2 taneční zábavy o pouti/. Uspořádali také zájezd do Jižních Čech.
Výbor Tělovýchovné jednoty:
předseda - Jan Bureš
jednatel - Josef Smolka ml.
pokladník - Juračka Josef
členové - Josef Bureš, Janíček Milan st., Holý Jaroslav
Holý Jan ml.
Fotbalová družstva dosáhla po skončení ročníku 2000 - 2001
následujících výsledků:

Ž á c i	hrající okresní přebor	umístění na 5.místě
D o r o s t hrající krajskou soutěž umístění na 11 místě
Družstvo "B" hrající okresní soutěž	umístění na 5. místě
Družstvo "A" hrající krajskou I.B třídu	jsou na 4. místě

Z funkcí hlavních trenérů odešli :
družstvo B - Bureš Antonín - soukromé důvody
družstvo A - Prášil Bohumil - bydliště Žďár n.S.
Trenéry v roce 2001 byli
Žáci :	Josef Bureš, Josef Smolka,
Dorost:	Jaroslav Holý, Janíček Milan,
Družstvo B : Jiří Střešňák, Zdeněk Kolář, František Prášil,
Družstvo A : Jaroslav Padrtka, Jiří Prášil, Bohumil Prášil, Jan Holý
Tělovýchovná jednota pořádala dva turnaje v kopané a to turnaj TJ a turnaj starých pánů - 18. ročník.
Zapůjčuje autobus pro školu i školku k návštěvě kina či divadla do Bystřice, nebo pro jednotlivé občany pro dopravu lidí na pohřeb jejich blízkých.


J E D N O T A O R L A
-----------------------------------
Přínosem byla i činnost organizace Orla, která organizačně zabezpečila cvičení pro ženy, své členky i ostatní zájemkyně v budově Orlovny. Tady bylo i sportovní vyžití pro členy Jednoty. V tomto roce zbourali a přestavěli sociální zařízení v budově a vytvořili tak kulturní prostředí pro návštěvníky Orlovny. Stavba Jednotu Orla stála 992 tis Kč, přitom se podařilo starostovi organizace ing. Jaroslavu Juračkovi získat příspěvek od Ministerstva školství v částce 930 tis Kč na tuto akci.
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Základní kolektiv M L Á D E Ž E    V Y S O Č I N Y
---------------------------------------------------------------------
V tomto roce považujeme za správné zpětně vzpomenout vznik, činnost a bohužel i ukončení činnosti organizace místní mládeže, která pracovala pod názvem "Základní kolektiv Mládeže Vysočiny" a výrazně přispěla ke stmelení mladé generace v naší obci.
Zakládající předsedkyní byla od roku 1989 Šemberová Lenka. V letech 1992 - 98 byl předsedou Radek Padrtka a pokladníkem Rostislav Bauer. V těchto letech byl kolektiv díky řídícím a tmelícím schopnostem předsedy nejaktivněší. Kmenových členů bylo 15, ale do své činnosti zapojovali dalších 20 - 25 mladých.
V roce 1994 byla založena tradice Turnaje v malé kopané, která stále pokračuje za průměrné účasti 16ti družstev. Kolektiv v letech 94-95 úspěšně nacvičil i tři divadelní představení - "Popletené pohádky", "Smolíček pacholíček" a "Mrazík", který měl největší úspěch.
Organizovány byly i akce pro vlastní členy, například zájezdy na zimní stadión v Nedvědici, chatu v Drahoníně, na turnaj v kulečníku ve Žďáře n.S. a další.
Od roku 1998 do zrušení v letošním roce byl předsedou Marek Bureš a pokladníkem Vlastimil Bureš. Činnost byla ukončena z důvodu zániku nadřízeného orgánu "Organizace Mládí Vysočiny".


Počasí

Zima 1. roku 3. tisíciletí - leden, únor, březen, byla mírná. 1. ledna ráno - 8oC, přes den + 5oC. Sněhu bylo málo, ale 8.ledna přišla velká sněhová přeháňka, silnice byly brzo opět holé, brzy i pole, sníh ležel v lesích nad Novým Městem. 13. února napadl znovu sníh a 22. února napadlo 30 cm sněhu, silnice se musely prohrnovat. 24.února byl největší mráz -20oC.
Vlivem jarního slunka se sníh vytrácel. V březnu byly srážky jen slabé smíšené nebo dešťové, ale zima se ještě nevzdává.
V dubnu proměnlivé počasí, 13.dubna na Velký pátek pršelo, na Bílou sobotu časté sněhové přeháňky, sníh zůstává ležet po celý den. Po velikonocích nastalo období sucha, které se velkými denními teplotami (někdy až +25oC) zvětšovalo.
V noci z 2. na 3. května byla bouřka, pršelo však jen slabě. Za Novým Veselím a Matějovem je kopec Rozsička a říká se, že tento kopec rozhání dešťové mraky směrem na Bobrovou a nebo na vírskou přehradu. Pršet u nás začalo až na Žofinku 15.května a potom často pršelo až do půli června, zvláště 6. až 8. června byly srážky vydatné. 20. června pršelo celý den, pak se počasí umoudřilo, sklidilo se seno.
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18. a 19. července byly silné bouřky a déšť po celý den. Žně začaly kolem 10. srpna, bylo pěkné a teplé počasí, přerušeno 20. srpna prudkou bouřkou a deštěm.
Potom bylo pěkně až do 1. září, po té nastaly deště, pršelo téměř 3 neděle. Obilí kolem Sněžného, Fryšavy i u Chrudimy zčernalo na poli. Dny po 25. září byly nádherné, slunečné a teplé.
V říjnu byly srážky normální rovněž i teploty. Vyjimky byly kolem 16. října, kdy teploty dosahovaly až 25oC. Rovněž 31. října bylo velké teplo, které překročilo rekordní teplotu z roku 1942. Celý říjen nebyl mráz, teprve 6. listopadu přišl první mráz -5oC.
První sníh napadl 23. listopadu, 29. byl již mráz ráno až -12oC. Potom nastala krutá zima, dá se říci nejhorší za posledních 30 let. Sníh ležel celý prosinec až 30 cm, přišly
mrazy až -20oC, přes den -10oC. V týdnu po Vánocích přišly silné fujavice, na silnicích a dráhách se udržoval provoz jen s velkou námahou. Na Opavsku a Bruntálsku byly některé vesnice celý týden bez dopravního spojení se světem. Mnozí budou o této mimořádnosti vyprávět svým potomkům. Traduje se, že za starých dob v jedné zimě lidé na Zadním Koníkově vylézali z domů komínem. Letos tomu mnohde moc nechybělo.


Zatmění měsíce

V tomto roce opět bylo dne 8. ledna úplné zatmění měsíce.


Zemědělství

Rok 2001 byl po hospodářské stránce rokem přiměřeným. Sena bylo dosti, rovněž obili dostatek, někde odhadovali hektarový výnos 50 q. Brambor bylo málo, jsou sázeny pro velkou pracnost a malý odbyt v minulých letech malé výměry brambor, a výnos letos nebyl velký. Zato řepa měla dobrou sklizeň, některé bulvy měly až 10 kg. Mák se podařilo sklidit na poslední chvíli před dešti.



A G R O,  A K C I O V Á  S P O L E Č N O S T
--------------------------------------------
V tomto roce vystavěla akciová společnost zásobník na krmivo u kravína v Kundraticích. Agro a.s. odprodalo pekárnu v Bystřici n.P. novému majiteli panu Koudelkovi a pronajalo bývalou jídelnu a kuchyni v administrativní budově firmě paní Podzemské z Bystřice n.P. DOGED,spol. s r.o., která zde zavedla výrobu a distribuci saponátů, šamponů a kosmet. přípravků. 
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Byl zpracován projekt a zahájena stavba krytého silážního žlabu u mléčné farmy v Kundraticích, v září byla stavba dokončena a poté naskladněna siláží.
V hospodaření zemědělského podniku se projevil nedostatek stelivové slámy z loňského roku, který byl řešen dovozem pilin a pazdeřím z Písečného.
Průběh letošních žní byl ovlivněn velmi deštivým počasím, sklizeň slámy se protáhla až do září a sláma měla horší kvalitu. Podzimní setí bylo rovněž ovlivněno dešti. Brzký příchod zimy znamenal vyšší náklady na provoz na všech střediscích AGRA, a.s.

Zalesňování

Od roku 2000 začalo velké zalesňování polí a luk. Děje se tak nejen díky vztahu vlastníků pozemků k lesu, ale především díky státní dotaci určené k tomuto účelu s cílem snížit zemědělské využití pozemku. Další dotace jsou poskytovány na zatravnění zemědělské půdy. Vlastníci dostávají dotaci na zakoupení a zasázení stromků, na ožinování a ochranu stromků před okusem zvěří, rovněž na oplocenky kolem nové výsadby. Stavy srnčí jsou velké a páchají velké škody okusem mladých stromků.
Během roku 2000 až 2001 bylo u nás zalesněno 9,5 ha pozemků. Sázeny jsou především jehličnany a to smrky, ale státní orgány kladou důraz na výsadbu listnatých porostů, který se musí při zájmu o dotaci vysázet 20 až 30 procent.
Těžko posoudit už nyní, zdali je tento záměr tím správným, jestli omezení hospodaření na zemědělské půdě nepřinese snížení produkce potravin. Na druhé straně naši potomci budou moci narostlé dřevo využít.
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Události ve státě

V listopadu Praha hostila zahraniční zástupce členů NATO na mezinárodním zasedání Severoatlantické aliance. Byl přítomen i americký prezident Gerge Bush, který přiletěl do České republiky o dva dny dříve a účast na zasedání spojil s návštěvou naší země. Vláda připravila silné bezpečnostní zajištění průběhu zasedání sumitu a ochranu účastníků, hostů ze zahraničí. Byly očekávány protestní akce, jaké byly v Praze v roce 2000 při zasedání MMF a panovaly také obavy z napadení teroristů, po zkušenostech z loňského roku v Anerice. Do Prahy bylo povoláno velké množství policistů a vojáků pro zajištění pořádku, z obav před řáděním demonstrantů byly mnohé obchody zavřeny a zajištěny výkladní skříně, hlavně ve středu Prahy. Byly uzavřeny i některé školy v Praze a pražané houfně odjížděli na tyto dny z města.
Jednání však proběhlo v klidu, nepřijelo mnoho zahraničních demonstrantů, mnozí nebyli již na hranicích vpuštěni do republiky, pořádané demonstrace ve dnech zasedání sumitu 21 a 22.listopadu byly klidné.

Patnáctého července prezident Václav Havel jmenoval novou koaliční vládu v čele s premiérem Vladimírem Špidlou.

V prosinci na kongresu ODS byl zvolen předsedou strany senátor Mirek Topolánek za odstupujícího předsedu Václava Klause, který byl zakladatelem ODS a vedl tuto stranu celých 12 let.

12. a 13. prosince byla v Kodani uzavřena přístupová jednání s deseti kandidátskými zeměmi včetně naší republiky pro vstup do Evropské unie. Před tímto zasedáním v Praze před ministerstvem zemědělství proběhly protesty českých zemědělců proti nerovným podmínkám pro naše zamědělce při plánovaném vstupu ČR do EU.Panují obavy, že naše zemědělství spěje k likvidaci a trh s potravinami se snaží ovládnout zahraniční kapitál a zároveň diktovat své ceny a podmínky. Celkově se zdá, že naše zemědělství nemá velkou podporu státu, mnohé zemědělské podniky, soukromí zemědělci, ale i výrobní podniky - mlékárny, lihovary, pivovary, - krachují, nebo živoří s nevelkými zisky. Zemědělská půda se zalesňuje nebo zatravňuje se státní podporou, hospodaření na pozemcích však již tuto podporu nemá.
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P o v o d n ě

Na srpen letošního roku budou lidé dlouho vzpomínat. 12.8. přišly vydatné deště, hladiny řek stouply 10 - 20 krát výše než normálně a voda se rozlévala z břehů do širokého okolí. Nejhorší situace byla v Jižních Čechách, kde řada měst a obcí byla zatopena dvakrát v jednom týdnu. Řeka Vltava se vylila z břehů a valila se ku Praze, kde vystoupila až do výše 12 m. Zatopeno bylo historické centrum města Kampa a Karlín, zde se po opadnutí vody zbořilo několik domů. Voda zatopila i sklepy Národního divadla, dolní část ZOO, kde zahynuli dva hroši, medvěd a lev. Bylo zatopeno 17 stanic metra. Mnoho lidí muselo být evakuováno a opouštěli své domovy s obavami, zda se ještě budou moci do svého domu, či bytu vrátit. V Čechách byly zaplaveny
mnohé vesnice, hromada domů byla odplavena, lidé jsou bez přístřeší, nešťastni a bezradní.
U Litoměřic na soutoku Labe a Ohře se voda rozlila v obří jezero široké 4 km a dlouhé až 20 km. Zatopený byl i Terezín včetně památníků.
Hráze několika rybníků neudržely nápor vody, protrhly se a voda s sebou brala vše, co jí stálo v cestě, lidé museli být narychlo vystěhováni.
Ze Spolany Neratovice unikl nebezpečných chlor a zamořil nejbližší okolí města, ohrožení života však nehrozilo.
Podobná situace byla i na Jižní Moravě.
Do zatopených oblastí směřovala hned pomoc vojáků, a hasičů, kteří nejdříve zachraňovali lidi i na loďkách a pomocí vrtulníků a po opadnutí vody pomáhali likvidovat hrůzné následky povodní. Na pomoc přišlo i mnoho dobrovolníků. Lidé začaly domy čístit od bahna a nánosu a
urychleně vysoušet. Ale vysoušecích přístrojů je málo a počasí následných měsíců příliš nepřálo zmírnit následky, září i říjen byly převážně chladné a deštivé.
Při povodních zahynulo asi deset lidí a odhad celkových škod se vyšplhal na 70 miliard korun.
Hned po opadnutí vod se začaly organizovat nejdříve materiální sbírky - potřebná byla košťata, rukavice, desinfekční prostředky a mycí přípravky, které byly odvezeny přímo do postižených oblastí. Potom následovaly peněžní sbírky na pomoc potřebných. U nás proběhla sbírka v kostele a na obecním úřadě. Vybráno bylo 78 tis Kč, které byly zaslány na adresu farnosti Terezín, s tím, že adresná pomoc se dostane dříve na místo určení.
Ukázalo se že v těžkých chvílích se dokáží lidé sjednotit a pomoci potřebným. Na druhé straně se však našli i takoví, kteří šli rabovat do postižených oblastí a vykrádali opuštěné byty, tak, že je musela hlídat policie.
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Menší svým rozsahem, ale bližší našemu území byly záplavy 15. července, které postihly olešnicko a také obec nedaleko od nás Štěpánov. Přívalová vlna rozvodnila potok, který jinak vypadá velmi neškodně a strhla most a poničila silnici ve Štěpánově. Když přišla zpráva, že se blíží velká voda, nikdo tomu nechtěl věřit, protože se nic nedělo, ale vbrzku se situace změnila a odřízla od přístupu některé chalupy, z nichž byli potom obyvatele vyprošťováni s velkým nasazením a nebezpečím. Na pomoc přijeli hasiči z Bystřice, ze Žďáru, Nového Města a pomáhali bezprostředně po opadnutí největší vody. Naše obec pomohla Štěpánovu patnácti tisíci ze svého rozpočtu.
Povodeň přinesla mnohatisícové škody, ale i škodu nejvyšší na lidských životech, kdy na olešnicku zahynuli 2 lidé.


Obce třetího stupně

V roce 2002 probíhala intenzivně reforma veřejné správy. Reforma by měla přiblížit úřad lidem. Od 1.1.2003 zaniknou okresní úřady a jejich kompetence by měly převzít nově vzniklé kraje a z větší části obce s	měly převzít nově vzniklé kraje a z větší části obce s rozšířenou působností, tak zvané obce III. stupně. Pro obec Rozsochy je stanovana jako obec III.stupně město Bystřice nad Pernštejnem. Občané budou mít v Bystřici k dispozici oproti dřívějšímu stavu odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociální, životního prostředí, odbor školství a kultury. Za těmito institucemi museli dříve cestovat do Žďáru nad Sázavou. Na druhé straně se vážně jedná o zrušení lékařských pohotovostí. Starostové pověřených měst si stěžují, že je stát připravil o značnou část vlastního rozpočtu, protože budou muset činnosti, které na města přešly, do značné míry dotovat. 

V o l b y

V O L B Y do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
---------------------------------------------------------------------
se konaly letos ve dnech 14. a 15. června.
V naší obci se voleb zúčastnilo 71% voličů a volili tyto strany v pořádí podle počtu obdržených hlasů: 
1.Česká strana sociál.demokratická		148 hl. 38,6%
2.Koalice KDU-ČSL, US, DEU		88 hl. 23,-%
3.Komunistická strana Čech a Moravy	53 hl. 13,8%
4.Občanská demokratická strana		44 hl. 11,5%
5.Sdružení nezávislých			27 hl. 7,-%
6.Strana venkova				  9 hl. 2,3%
7.Republikání Miroslava Sládka		  4 hl. 1,-%
ostatních 5 stran nezískalo u nás ani jedno procento hlasů.
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Celostátně ve volbách do Paslanecké sněmovny zvítězila ČSSD před ODS, KSČM a koalici KDU-ČSL, US, DEU 

V O L B Y do Senátu Parlamentu ČR
------------------------------------------------
proběhly 1. kolo 25.a26. října.
Za náš okres kandidovalo 5 kandidátů:

Miroslav Sedlařík , 56 roků z Dobravníka
OSVČ, člen ODS
ing.Jiří Šenkýř,	50 roků, ze Žďáru nad Sázavou
senátor , člen KDU-ČSL
ing.Josef Novotný, 50 roků, z Bystřice nad Pernštějnem,
starosta Bystřice, sdruž.nezávislých
Jan Dřínek,	58 roků, ze Žďáru nad Sázavou,
ředitel hasičské pojišť., nezávislý
ing.Alois Koukola, 57 roků, z Velké Bíteše,
stroj.inženýr, bez.pol.přísl.za KSČM
Prvního kola voleb se u nás zúčastnilo necelých 36% voličů.
Druhé kolo voleb se konalo za týden společně s volbami komunálními a do druhého kola postoupili dva kandidáti s největším počtem hlasů v prvním kole:

První ing. Josef Novotný, který u nás dostal 195 hlasů, a 82 % z celkového počtu voličů, kteří přišli k volbám, druhý Jan Dřínek získal u nás 44 hlasů, což je 18% všech hlasů.
V okrese Žďár n.S. byl na prvním místě Josef Novotný, starosta města Bystřice a je na 6 roků zvoleným senátorem za okres Žďár n.S, volební obvod 51.


V O L B Y do Obecního zastupitelstva
-------------------------------------
byly 1.a 2.listopadu. Učast na volbách byla 63,5% opravněných voličů. kteří si mohli vybrat ze tří kandidátních listin a z 21 kandidátů.

Česká strana sociálně demokratická navrhla:

Ladislava BAUERA, 32 let, Rozsochy 83, OSVČ

Křesťanská a demokratická únie -
Československá strana lidová - předložila tyto kandidáty: 
Ing.Jaroslav Juračka 31 let, Blažejovice 15, odbor.asistent
Pavel Juračka,	32 let, Blažejovice 6, řidič,
Václav Bartoš,	39 let, Rozsochy 31, zedník,
Jindřiška Kalvodová, 35 let, Kundratice 7, šička,
Alois Juračka,	33 let, Albrechtice 33, důlní dělník
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Sdružení nezávislých navrhlo tyto kandidáty:

Augustin Holý,	41 let, Rozsochy 57 starosta obce,
Lubomír Jaroš,	50 let, Rozsochy 157, elektrikář,
Jana Prášilová, 57 let, Rozsochy 4, důchodkyně,
Josef Vítek,	47 let, Rozsochy 148, automechanik,
Bohumil Ambrož, 38 let, Blažejovice l7, ošetř.hos.zvířat
Jaroslav Bradáč, 47 let, Kundratice 25, zámečník,
Iveta Kaňková,	37 let, Albrechtice 22, správce daně,
Josef Smolka,	38 let, Rozsochy 130, mistr,
Josef Kaša,	48 let, Rozsochy 158, údržbář,
Ladislav Škorpík, 32 let, Vojetín, 1, soukromý zemědělec,
František Ambrož, 33 let, Kundratice 47, zeměděl.dělník,
Jaroslav Střešňák,34 let, Rozsochy 144, mistr,
Dana Padrtková, 32 let, Rozsochy 122, účetní,
Pavel Petera,	41 let, Rozsochy ll5, údržbář,
Emilie Burešová, 49 let, Rozsochy 85, ekonomka,


Zvolení byli tito kandidáti a stali se členy Obecního zastupitelstva Rozsochy, seřazeni podle počtu obdržených hlasů:

Augustin	H o l ý		309 hlasů
František	A m b r o ž	258 hlasů
Ladislav	Š k o r p í k	253 hlasů
Lubomír	J a r o š	251 hlasů
Josef		V í t e k	245 hlasů
Jaroslav	B r a d á č	245 hlasů
Josef		K a š a		234 hlasů
Bohumil	A m b r o ž	228 hlasů
Jana		P r á š i l o v á 209 hlasů
Josef		S m o l k a	207 hlasů
Dana		P a d r t k o v á 203 hlasů
Iveta		K a ň k o v á	199 hlasů
Jaroslav	S t ř e š ň á k	169 hlasů
Ing. Jaroslav	J u r a č k a	145 hlasů
Pavel		J u r a č k a	107 hlasů

Již 14.11.se sešli nově zvolení zastupitelé, aby ze svého středu zvolili starostu, místostarostu, členy obecní rady a členy výborů.
Tajným hlasováním byl starostou obce zvolen dosavadní starosta Augustin H o l ý,
místostarostou byl zvolen také staronový člen OZ Lubomír Jaroš a další tři členové obecní rady jsou zvoleni:
Jaroslav Bradáč, Ladislav Škorpík a Jana Prášilová.
Byl zvolen revizní výbor ve složení:
Ing. Jaroslav Juračka, předseda a členové výboru:
Josef Vítek, Iveta Kaňková, Josef Kaša a František Ambrož
Výbor finanční byl zvolen v tomto složení:
Josef Smolka, předseda a členové výboru:
Marie Vítková, D. Padrtková,Jar. Střešňák a Pavel Juračka
Komise výstavby zůstává zatím v dosavadním složení.
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Oprava kostela, školy a fary.

V roce 2002 pokračovaly opravy kostela v Rozsochách, které byly zahájeny již v roce 2001 nátěrem věží, vyklizením půdního prostoru kostela a provedením drenáže kolem obvodových zdí kostela, po té co se k celé akci vyjádřil památkový ústav. 8. května se začalo se stavbou lešení kolem jižní - staré věže a pak se začalo s opravou omítky. Původní fasáda byla místy zvětralá a proto se musela okopat, provést omytí celé stěny, poškozená místa natřít penetračním nátěrem a znovu nahodit. Pak se celé hladné plochy natáhly pucůvkou a hrubé přestříkaly maltou, natřely penetrací a začalo se natírání fasádní barvou v kombinaci bílé a cihlové, na které se shodli farníci,
památkáři i pan farář P.Antoním Sporer.
Původním záměrem bylo letos opravit obě věže, nanejvýš ještě průčelí kostela ze západní strany. Byly obavy z velkého objemu prací a z velkých nákladů. Ale ukázalo se že v naší obci žijí lidé, kteří jsou ochotni věnovat ve prospěch dobré věci spoustu svého volného času a svých schopností, bez nároku na odměnu. Nadšení brigádníků bylo tak velké, že se na jedné straně lešení sundalo a hned se stavělo na straně druhé. Počasí bylo pěkné a pracovnímu nadšení přálo. Protože mnozí brigádníci zde trávili při práci celý den, tak nejdříve pan farář potom i naše ženy jim dovážely jídlo, aby se od práce nezdržovali. Ti kteří pro své stáři nebo nemoc nemohli pomoci, se snažili přispět finančně a sešlo se hojně peněz, tak obavy, že se akce nedokončí z důvodu chybějících peněz se nepotvrdily. Kromě toho farnost obdržela dotaci od Okresního úřadu 190 tis, od obce byl příspěvek 210 tis, ostatní se hradilo ze sbírek farníků.
Na kostele se navíc provedly nátěry oken, všech mříží, opraveny a natřeny byly okenice a dveře u věží, došlo i na opravu márnice. Poslední lešení kolem kostela bylo sundáno 11.7.2002 v 19.00 hodin. A protože i vnitřek kostela zasluhoval údržbu, podařilo se ještě do rozsošské pouti kostel zevnitř vymalovat a uklidit. A aby toho ještě nebylo málo začalo se hned s opravou školy vedle, aby nestála u opraveného kostela jako popelka a během 14 dní byla i škola opravena novým nátěrem a ještě se stihlo opravit a natřít i faru.
A tak na naši pouť zářily všechny tři budovy novotou a všichni měli z vykonané práce velkou radost, nejvíce však pan farář ThDr Antonín Sporer, který nad pracovním nadšením jen kroutil hlavou. Přestože v Rozsochách není trvale, ale dojíždí sem ze Zvole byl na stavbě každou chvíli a i jemu patří velký dík za to, že průběh prací a celá organizace měla takový spád.
Celá akce byla příkladnou ukázkou toho, že na vesnici si lidé dokáží vážit skutečných hodnot a spojit své síly v zájmu dobré věci. Dobré dílo se s Božím požehnáním podařilo! 
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P R Ů Z K U M stavby kostela sv. Bartoloměje v Rozsochách
------------------------------------------------------------------------

V souvislosti s provedenou opravou kostela se zvedl zájem o jeho minulost a stavební vývoj. Proto obec využila nabídky pana Jaroslava Sadílka z Hlinek u Olešnice na Moravě a zadala provedení stavebně historického průzkumu této památky. Výsledkem je padesátistránková publikace, která obsahuje spoustu zajímavých faktů a některých předpokladů, vycházejících z podkladů zemského archívu v Brně, Opavě, okresního archívu Žďár nad Sázavou a odborné literatury. Cena průzkumu činila 10 tis Kč, publikace byla dodána v kroužkové vazbě a v digitální formě na CD disku.


Stavby obce

Obec se snaží vytvářet příznivé podmínky pro individuální výstavbu rodinných domků našich mladých lidí.
V roce 2002 byla dokončena stavba základní technické vybavenosti za poštou v Rozsochách. Tato akce spočívala ve výstavbě 300 m elektrické sítě, prováděla Jihomoravská energetika, ale obec se musela na nákladech podílet 97tis korunami. Současně s pokládáním el.kabelu byly do výkopu položeny i kabely pro veřejné osvětlení v délce 250 m za cenu 51 000,- Kč. Dále proběhlo prodloužení kanalizace o 261 m a rozšíření vodovodní sítě v délce 420 m nového vedení. Ještě se rozšíříly rozvody plynu o 152 m. Stavbu prováděla firma TECHNOSTAV spol. s r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení a stavbu odvedla v celkové ceně 1,022.500,- Kč. Jako poslední byla vybudována nová asfaltová komunikace v délce 260 ma šíři 5 m, prováděla firma COLAS a.s. za cenu 991 072,- Kč Na celou stavbu byla získána dotace od Státního fondu rozvoje bydlení ČR ve výši 480 tis Kč. 

O P R A V A   S T Ř E C H Y   hasičky Rozsochy
---------------------------------------------------------

Již léta je budova čp. 160 Rozsochy sídlem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy a také zde je umístěna úřadovna místní pošty. Eternitová krytina je již stará a hrozilo zatékání do budovy, proto bylo nutné střešní krytinu vyměnit. Na tyto práce došlo letos v prosinci a provední bylo svěřeno pokrývači panu Josefu Půčkovi z Bystřice n. P., při výběru bylo přihlédnuto k dobrým zkušenostem s tímto dodavatelem. Práce provedl ve velmi dobré kvalitě za cenu 146 tis Kč. Budova byla pokryta betonovou taškou BRAMAK MAX. Obec žádala o příspěvek na opravu na Program obnovy venkova, ale žádosti nebylo vyhověno a proto celá akce byla financována z obecních prostředků.
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S T A V E B N Í    Ú P R A V Y na poště.
-----------------------------------------------------------


Poštovní úřad v budově hasičské zbrojnice postrádá sociální vybavení. Letos se přikročilo k rekonstrukci jedné místnosti v hasičce a byla zde vybudována sociální místnost, WC a šatna pro personál pošty. Práce prováděli´pracovníci hospodářské činnosti obce a finanční náklady
hradil podnik Česká pošta.


N Á T Ě R Y    O K E N administrativní budovy.
-----------------------------------------------------------------------


Vzhledem k neuspokojivému stavu nátěru oken administrativní budovy byla obec jako spoluvlastník budovy nucena spolu se společností AGRO Rozsochy vybrat vhodného dodavatele a tento stav v roce 2002 napravit. Jako dodavatel byl vybrán živnostník pan Karel Švestka z Bystřice n.P. Práce proběhly v letním období, kromě nátěrů bylo provedeno i utěsnění silikonovým těsněním, dílo bylo provedeno v dobré kvalitě. Celkové náklady byly 96 tis Kč, obec se podílela jednou polovinou nákladů.


P L Y N O F I K A C E kulturního domu Albrechtice.
---------------------------------------------------

V dubnu 2002 byla zkolaudována plynofikace kulturního domu Albrechtice. Práce spočívaly v instalaci plynových rozvodů, čtyř topidel plynu, karmy a jednoho plynového sporáku. Práce provedla místní firma Padrtka-Klimeš nákladem 52 tis Kč.


O P R A V Y v mateřské škole.
------------------------------

S přibližující se dobou našeho vstupu do Evropské unie se stále zpřísňuje většina norem a nejvíce to platí u stravování. V souvislosti s tímto trendem byla po kontrole Okresní hygieny ze Žďár n.S. v naší jídelně mateřské školy obec nucena provést některé změny a opravy. Musela být upravena úklidová místnost, příčkou oddělena místnost pro škrabání zeleniny, kde byla obložena podlaha a instalován dřez. Byly vyměněny bezdotykové nástavce vodovodních baterií a instalováno výkonné odsávání páry s odlučovačem tuku - Digestoř. Veškeré práce byly provedeny svépomocí pracovníky hospodářské činnosti obce. 
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R O Z Š Í Ř E N Í TKR o nový infokanál.
----------------------------------------

Na podzim roku 2002 byla rozšířena kabelová televize v naší obci o samostatný kanál, na kterém jsou nepřetržitě vysílány místní zprávy. Technologie umožňuje i přenos digitálních obrazů fotografické kvality a drobných animací. Do budoucna je počítáno i s přenosem digitálních filmů ze života obce. Zdrojem signálu do tohoto infokanálu je počítač, umístěný v budově obecního úřadu.


Stavby občanů

V tomto roce začali stavět rodinné domku dva stavebníci.
Manželé Miloslav a Romana Lahnerovi z Bystřice n.P. zakoupili od obce stavební pozemek na Nové čtvrti a zahájily stavbu domku na pozemku p.č. 165/54 a p.č. 165/48.
Lucie Bartošová z Albrechtic a Pavel Láznička odkoupili pozemek na stavbu rodinného domku p.č. 165/62 v Rozsochách od Josefa Vítka a pustuli se do stavby domu na této parcele.
V domě čp. 46 majitelů manželů Jany a Pavla Špačkových si začal v nástavbě nad garáží domu budovat nový byt jejich syn Petr Špaček s manželkou.


Knihovna

Od roku 2002 byla přidělena okresním knihovnám státní dotace na regionální činnost, v rámci které by měly poskytovat odborné služby menším knihovnám, tedy i naší Místní knihovně v Rozsochách.
Doposud byla tato činnost zajišťována za úplatu z knihovny v Novém Městě na Moravě, ale vzhledem k novým skutečnostem byla smlouva vypovězena a uzavřena nová smlouva s Knihovnou J.M.Sychry Žďár nad Sázavou.
Výhodou je úspora peněz, za které nyní může obec rozšířit dobu půjčování knih a je dále možno zavést výměnu knih s knihovnou ve Žďáře podle požadavků a potřeb čtenářů.

I N F O R M A Č N Í C E N T R U M
-----------------------------------
V posledních letech je kladen důraz na zavádění moderních informačních technologií do všech oblastí našeho života a zpřístupňovat je široké veřejnosti. Naše obec využila možnosti získat dotace Ministerstva kultury ČR a zřídila v místní knihovně informační centrum.
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V rámci této akce byl zakoupen osobní počítač s
inkoustovou tiskárnou, skenerem, vypalovací CD mechanikou s připojením na síť internet přes linku ISDN.
Celé zařízení je přístupné veřejnosti v době půjčování knih.
Náklady činily 42 268,- Kč, z této částky obec hradila 15 574 koruny a ministerstvo 29 694,- koruny.


OSA - placení autor.práv

Nově schválení zákon z roku	ukládá obcím další povinnost placení a to, za0 užívání hudby z nahrávek na CD nosičích nebo na gramodeskách pro vysílání v místním rozhlase. Pro obec Rozsochy je poplatek za autorská práva k hudbě užívané pro veřejnou produkci vypočítán v částce 672,- korun. Mimo to se ozval podnik Jihomoravská energetika s požadavkem na placení poplatku za použití elektrických sloupů k rozvodům kabelové televize a umístění reproduktorů místního rozhlasu. Tento poplatek je pro nás 5 tis ročně. 

Zrušení VTS

Po mnoha letech provozu byla zrušena veřejná telefonní stanice v Kundraticích u Janíčků. Většina domácností má zavedenu pevnou telefonní linku do domu a mnozí, především mladí, mají k použití mobilní telefony a využití VTS není již tak potřebné a proto obec rozhodla o zrušení provozu tel.stanice. Stejně byla odhlášena i VTS v Albrechticích u Alexandrů již v roce 1998, v Albrechticích je telefonní automat u kulturního domu pro využívání veřejnosti.


Vrácení lesa Babice

Dne 20. srpna 2002 byl zapsán Katastrálním úřadem Žďár nad Sázavou, pobočkou Bystřice nad Pernštejnem na list vlastnictví Obce Rozsochy les Babice v katastrálním území Vojetín u Rozsoch.Jedná se o lesní pozemky v celkové výměře 29 ha 5959 m2. Les byl převeden z listu vlastnictví státního podniku Lesy České republiky.
Obec o navrácení lesa usilovala již dříve, protože k němu měla vlastnické právo od roku 1949. Vzhledem k tomu, že podle tehdy platné legislativy mohl být majetek navrácen pouze pokud bylo prokázáno vlastnické právo k němu před rokem 1948, nemohlo doposud k navrácení dojít. Až se změnou příslušného zákona mohly být oprávněné obce vyslyšeny a majetek jim navrácen do vlastnictví.
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Hospodaření obce


V letošním roce měla obce

C E L K O V É P Ř Í J M Y	7 149 474,- Kč 
z toho:
daňové příjmy	3 611 752,- Kč,

za prvé to jsou příjmy:
- daně ze závislé činnosti 	769 795,-
- daně z podnikání		155 234,-
- daň k kapitál. výnosů	   56 191,-
- daň z příj.práv.osob		 826 052,-
- daň z přid.hodnoty	          1 263 311,-
- daň z nemovitostí		 477 150,-
- daň z přev.práv.osob		     1 978,-

za druhé to jsou příjmy:
- správní a místní poplatky  	    62 041,-

kapitálové příjmy	 	  127 080,- Kč
- příjmy z prodeje akcií	  123 900,-
- z prodeje obec.pozemků	      3 180,-

dotace celkem			1 988 444,-
- dot. na st.spr.a školy		     91 800,-
- dot. na hasičs.auto		     15 000,-
- účel.dot.pro ZŠ		1 663 000,-
- "	" pro MŠ		       2 015,-
- účel. dot.na INTERNET	      40 000,-
- "	" na dvoje volby 	      78 916,-
- "	" z POV		      60 000,- na úroky z úvěru
- převod hos.výsl. HČ		      30 070,-
- příspěvek na žáky		        7 643,- od města Adamova

nedaň.příjmy z jednot.paragr.	 1 422 198,- Kč

- skládá se z příjmů za různé drobné prodeje, pronájmy, částky za vybrané stravné v jídelně MŠ a pod.
Za zmíňku stojí částka 	 108 928,- z úroků
částka 				 540 864,- pronájem plyn rozvodů JMP
a částka 			   50 tis. Kč jako dar starosty použito:
- na histor.průzkum kostela - zavedení alarmu do inf.centra v knihovně, - nový informač. kanál pro místní vysílání 
- a 13 tis.bylo použito na restaur. sochy u kostela.
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C E L K O V É     V Ý D A J E	6 278 646,- Kč

z toho například :
- údržba v obec.lesích			115 ti
- zimní údržba vozovek		  86 tis
- příspěvek dopravci na autobus.dopr. 69 tis
- nákup potravin v jíd.MŠ		266 tis
- výdaje na INTERNET v knih.	  45 tis
- příspěvek na opravu kostela		210 tis
- plynofikace KD Albrechtice		  50 tis
- dary k narozeným dětem		  13 tis
- příspěvek TJ				  10 tis
- stavba MK k nové zástavbě		524 tis
- úroky z půjčky a úvěrů		131 tis
- údržba plyn.rozvodů			541 tis
- oprava pož.zbroj.Rozs.		175 tis /střecha 145 tis
- volby dvoje				  59 tis
a další běžné výdaje na provoz obecních zařízení.

H O S P O D Á Ř S K Á    Č I N N O S T
-------------------------------------------------------

Hospodářská činnost obce měla v tomot roce tato výsledky:

Celkové výnosy za rok 2002		669 552,- Kč
Celkové výdaje	"		608 128,- Kč
--------------------------------------------------
hospodářský výsledek za rok 2002	   61 424,- Kč




P R O G R A M obnovy venkova
---------------------------------------------

Jako jeden z nejednoduších prostředků získání finanční pomoci od státu slouží Program obnovy venkova, ze kterého naše obec pravidelně žádá prostředky na různé projekty týkající se rozvoje obce. V roce 2002 bylo schváleno zpracování projetku a žádosti na akce, které by měly proběhnout v roce 2003. Jedná se o opravu místní komunikace ve Vojetíně o celkové ploše 1 923 m2 a předpokládaných nákladech 481 tis Kč. Jako příspěvek na zmíněnou opravu cesty bylo požádáno o částku 144 tis Kč. Další žádost byla zpracována na financování opravy kapličky v Albrechticích. Plánované opravy jsou navrženy v předběžné ceně 60 tis Kč a dotace byla požádána ve výši 36 tisíc korun. Mimo to obec od roku 1999 pravidelně žádá o dotaci na placení úroků z úvěru, který byl použit na stavbu plynofikace obce. Na rok 2003 jsou plánovány úroky ve výši 65 tis korun a na dotaci je požádáno o částku 45 tisíc korun.


str.13


G R A N T z Fondu Vysočiny
---------------------------
Kraj Vysočina vypsal v rámci přípravy obcí na dotační titul fondu evropské unie a pro podporu rozvoje regionu grantový program Fond Vysočiny. V roce 2002 byl směřován také na rozvoj místních sítí a podporu turistiky, čehož naše obec využila v žádosti o dotaci při opravě části místní komunikace v Kundraticích. Jedná se sice poměrně malou část vozovky, ale v současné situci je obci každá koruna dobrá. Oprava by měla stát 125 tisíc korun a státní dotace, kterou v tomto případě kraj Vysočina již přiznal bude 87 500,- Kč.



Změna hrobníka

Služby spojené s prací hrobníka na evangelickém hřbitově v Kundraticích zajišťoval dosud pan Jindřich Houdek z Divišova, kterému však bylo letos již 86 roků. Proto oznámil obci, že pro svůj věk nemůže zastávat práce hrobníka a navrhl, že by jej mohl nahradit jeho syn Luboš Houdek. Pan Houdek starší byl hrobníkem již mnoho let a svou práci zastával velmi zodpovědně a spolehlivě nejen při kopání hrobů, ale i vedení evidence pohřbených občanů. Věříme, že jeho mladší nástupce bude stejně spolehlivý a půjde ve šlépějích svého otce.
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Zemědělství

Provozy zemědělských podniků se již připravují na podmínky, které budou platit pro zemědělce po přijetí státu do evropské unie. Vyhovět přísným podmínkám a nárokům bude pro naše zemědělce velmi nákladné a pro mnohé podniky, především ty menší bude i likvidační, protože zisky z hospodaření jsou na hranici životaschopnosti.

A G R O F A R M , akciová společnost
-------------------------------------
Akciová společnost Agrofarm v prosinci letošního roku kolaudovala novou nadzemní otevřenou jímku na tekutý hnůj. Tato investice zajistí podniku dlouhodobé skladování tekutých kalů v době, kdy je není možno vyvážet fekálními vozy na pozemky z důvodu nesjízdnosti terénu např. v zimním období nebo v době před sklizní plodin na pozemcích. Současně byla vystavěna i příjezdová cesta k jímce z venkovní strany oplocení podniku na pozemcích odkoupených od jejich majitelů.
Ještě v prosinci byla povolena stavba druhé stejně velké jímky o kapacitě 2 320 m, která však bude budována až v příštím roce. 


A G R O, akciová společnost
---------------------------
Ze stejného důvodu bude společnost Agro Rozsochy rozšiřovat kapacitu hnojniště a močůvkové jímky u vystavěného velkokapacitního kravína v Kundraticích. Akciovka podala požádavek na předvstupní fond evropské unie SAPARD o přispění na plánovanou investici.
Podnik AGRA letos do areálu živočišné výroby v Kundraticích zabudoval 4 zásobníky krmných směsí, 3 byly starší ze zrušeného provozu v Divišově a jeden byl dokoupen nový. Letos byla kolaudována	přestavba garáže na opravářskou dílnu v objektech bývalého lihovaru. 

H O S P O D A Ř S K É    V Ý S L E D K Y
------------------------------------------------------------
Po hospodářské stránce byl rok 2002 velmi dobrý. Úroda obilí byla dobrá, ale výkupní ceny šly dolů na 350 až 250 korun za metrák, což sotva kryje výrobní náklady. Brambor bylo nadbytek a byly problémy s jejich odbytem. Jsou zrušeny lihovary i škrobárny a na trhu je brambor přebytek. Mnohé podniky je přestávají pěstovat.
Přesto, že byl rok příznivý, je málo koroptví a zajíců, rozmohl se stav srnců, ti však působí škody na malých lesních stromcích.
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Kultura

P L E S - dětský karneval
-------------------------
Tradiční ples sportovců byl 19.1., o dobrou náladu se postarala hudba Zuberská 7. V neděli po plese se veselila naše nejmenší mládež na maškarním dětském karnevalu. K obveselení a poskakování jim zahrála znovu Zuberská 7 a na sále v Orlovně se předvedlo přes 100 dětský krásných masek. Soutěže pro děti a průběh veselí připravila a řídila družinářka p. Jobánková, sladké odměny pro děti zajistili sportovci - fotbalisté.

M A S O P U S T N Í     D O Z V U K Y
----------------------------------------------------

Ostatky byly v úterý 12.2. tradičně maškarní a s pohřbíváním Masopustu o půlnoci, o kerém se přítomní hosté dozvěděli co neplechy a rozverných kousků za celý rok natropil. K tanci hrála Koroužanka, která také doprovodila zasnulého Masopusta s průvoden truchlících, že na další masopust se bude čekat do příštího roku.

D Ě T S K Ý    D E N
-------------------------------
21.6. na stadióně byl dětský den s sportovním závoděním soutěžemi a všeobecnou zábavou. Účast pěkná asi stovka malých a větších dětí se radovala ze zábavy a pěkných odměn, pod organizací školy a obce.

K O N C E R T    V    K O S T E L E
--------------------------------------------------
V neděli 28.dubna se uskutečnil v našem kostele benefiční koncert. Účinkovali členové pěveckého sboru při České církvi evangelické z Brna "Kůrovec" s dirigentem Martinem Grombiříkem, který hrál i na varhany spolu s Ondřejem Maňákem. Uvedli Gregoriánský chorál, varhaní improvizace a skladby od Johana Sebastiána Bacha, Antonína Reicha a další. Koncert se líbil a výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na opravu kostela.

A L B R E C H T I C K Á     P O U Ť
-----------------------------------------------------
Již podruhé se sešli v neděli odpoledne o albrechtické pouti domácí i hosté u kapličky k sousedskému posezení. Letos se přítomných předvedli mistři harmonikáři v soutěži a potom i ve společném vystoupení. Účinkujících se předvedlo 6, Josef Zelený z Albrechtic, Antonín Prášil a Vladimír Zítka z Rozsoch, Miroslav Růžička z Kundratic a otec a syn Růžičkové z Olešné. Jako nejlepší byl přítomnými vyhodnocen domácí muzikant Josef Zelený.
K pěkné zábavě zahrála Zuberská sedma a místní muzikanti. Posezení přálo i krásné počasí, jídla i pití bylo dosti a někteří vytrvalci se stihli vrátit domů až v pondělí.
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V Í T Á N Í   D Ě T Í
---------------------------------

Letos bylo přivítáno 10 našich malých spoluobčánků slavnostně do společenství obce, které přivítal starosta pan Holý, členky SPOZ předaly maminkám kytičku a dětem malý dárek. Další činností členek sboru byly návštěvy a gratulace starším občanům jubilantům.

B E S E D A    P R O     D Ů C H O D C E
----------------------------------------------------------

V Orlovně se koncem října sešli důchodci na besedu, kterou pro ně zajistily členky sboru a starosta obce. V zábavném pořadu plném humoru, veselého vyprávění a písniček vystoupil známý zpěvák Standa Procházka (81 roků) a imitátor Alois Matoušek. Pro důchodce bylo připraveno pohoštění a asi 130 spokojeným účastníkům se vystpoupení velmi libilo a byli spokojeni.

H O S P Ů D K A    U   S T Ř E Š Ň Á K U
------------------------------------------------------------

V červenci byla znovuotevřena po opravě "Restaurace U Střešňáků", kterou od tohoto data provozuje nový podnikatel Radek Padrtka a zaměstnává zde dva pracovníky.
Nové vedení připravilo během doby od zahájení několik atraktivních akcí pro návštěvníky a všechny občany. Jednak večery při harmonice, vyhrával místní Antoním Prášil, vepřové hody a nabídkou zabíječkových specialit, mikulášskou nadílku pro děti s programem, kdy kočárem taženým koňmi přijel nadělovat i Mikuláš s andělem.

B E S Í D KA  V    K O S T E L E
----------------------------------------------------

O vánocích se předvedly opět naše děti s nacvičenými scénkami o narození Ježíška na Boží Hod Vánoční odpoledne. Po vystoupení dětí znovu nám přišli zahrát místní muzikanti a všichni si s chutí zazpívali koledy. Také pan farář nám připravil vánoční překvapení když namaloval velký ladův betlém, který byl rozmístěn v celém kněžišti. Všichni toto dílo obdivovali.
Těsně před Vánocemi jsme položili nové koberce po kostele, které byly zakoupeny a jsou velmi pěkné.
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Š k o l s t v í


M A T E Ř S K Á     Š K O L A
----------------------------------------


Ke konci června skončila paní ředitelka mateřské školy Zdena Gerišerová z Bystřice n.P. zaměstnáni a odešla do předčasného starobního důchodu. Mateřská škola má od září pouze jednu třídu a je zde přihlášeno 27 dětí. Ředitelkou školky byla jmenována po proběhlém konkursním řízení paní Věra Suchá z Bystřice n.P., která zde dosud byla učitelkou, druhou učitelkou je paní Iva Novotná z Rovného.
Od listopadu se také vyměnila školnice MŠ. Paní Věra Slavíčková, která byla školnicí od zahájení provozu ve vystavěné mateřské škole v roce 1978, tedy 24 roků, odešla do důchodu a na její místo byla přijata paní Eliška Střešňáková z Rozsoch.
Od prvního ledna příštího roku musejí všechna školská zařízení přejít na vlastní účetnictví a stát se příspěvkovými organizacemi. Stejně i naše MŠ a paní ředitelka již v listopadu začala jednat a provádět potřebné kroky k tomu, aby od 1.ledna roku 2003 škola mohla změnit statut na příspěvkovou organizaci, stejně jako základní škola, která má toto zařezení již od 1.1.2001. 


Z Á K L A D N Í    Š K O L A
----------------------------------------

Rozhodnutím Ministerstva školství v rámci akce Internet do škol byla naše škola vybrána jako jedna z prvních malých škol pro instalování počítačů na internetovou síť. Místnost knihovny byla přebudována na počítačovou učebnu. Děti mají k dispozici 5 počítačů s přímým přístupem na školský INTERNET a odsud na internetovou síť.Do třídy byly pořízeny nové stolky pod počítače. Ve škole jsou i v tomto školním roce 3 třídy, od září tohoto roku vyučuje 1. ročník slečna Lenka Kudrnová. Za dlouhodobě nemocnou družinářku paní Vlastu Jobánkovou byla přijata místní učitelka paní Šírová, která vyučuje některé vedlejší předměty a vede školní družinu dětí.
V únoru a březnu byly vymalovány všechny třídy školy. O prázdninách ve dnech 20. - 29. července byly provedeny opravy a nátěry venkovních omítek budovy školy. Přišla velká pomoc rodičů a přátel školy a proto v tak krátkém termínu byly práce hotovy. Na opravách se značnou měrou podíleli i manželé Dvořákovi, paní školnice Zítková s celou rodinou.
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S p o r t


TĚLOVÝCHVNÁ   JEDNOTA   R O Z S O C H Y
----------------------------------------------------------------

V tomto roce fotbalová mužstva TJ Rozsochy ukončila své soutěže následovně:
muži "A" v I.B třídě Jihomoravské fotbalové župy se mezi 14 účastníky umístili na pěkném 5. místě
muži "B" v okresní soutěži III. třídy se bohužel umístili až na posledním 14. místě
dorost se v krajské soutěži umístil na 12. místě ze 14 mužstev
žáci	v okresním přeboru získali pěkné 6. místo
mezi 12 družstvy Tyto výsledky jsou vzhledem k územní reorganizaci poslední v rámci Jihomoravského kraje. V podzimní části soutěže byli naši fotbalisté zařezeni do následujících soutěží:

muži "A" do I.A třídy krajského fotbalového svazu Vysočina
muži "B" do III. třídy okresního fotbalového svazu
dorost	do I. třídy krajského fotbal. svazu Vysočina
žáci	do II. třídy okresního fotbalového svazu
Všem mužstvům přejeme v novém uspořádání soutěži hodně úspěchů.
V přestávce mezi jarní a podzimní částí soutěže byly tradičně uspořádány fotbalové turnaje: Turnaj starých pánů a Turnaj o cenu Hutě Princ.


M A L Á      K O P A N Á
-----------------------------

Naše mládež zorganizovala jako každoročně Turnaj v malé
kopané, kterého se účastnilo dvacet mužstev od nás i z širokého okolí.


J E D N O T A   O R L A
------------------------------------

Tato organizace se letos opět zaměřila hlavně na opravy a zlepšení vzhledu budovy Orlovny. V září byl opraven pracovníky hospodářské činnosti obce zadní štít budovy a v prosinci soukromý podnikatel pan Půček z Bystřice nad Pernšt. provedl v budově zateplení stropu izolačními rohožemi skelné vaty. Opravy stály 405 tis korun, přičemž z Ministerstva školství a tělovýchovy bylo získáno 400 tis Kč. 
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P o č a s í

Nový rok začal hojným sněžením, 2. ledna nastala pro husté sněžení kalamita. Během dne se staly silnice i železniiční tratě neprůjezdnými. Až další den byly odstraněny hory sněhu za použití sněhových fréz a cesty i tratě byly zprůjezdněny. Bylo mrazivo až do 14. ledna. Pak nastala inverze, mlha, jíní a 18. ledna přišla obleva. Až do konce měsíce byly ranní teploty do + 4oC.
První týden v únoru mírně mrzlo, průměrné ranní teploty -3oC, pak byly mlhy, trocha sněžení, deště a větru. Teploty nad 0oC. Po 20. únoru přišly plískanice deště se sněhem, pak husté sněžení, jedne den trochu ochlazení a hned na to obleva a teploty nad OoC.
Počátek března byl po ránu mírně mrazivý, průměr -3oC, i větrný. Teplota přes den + l0oC, dny byly jasné i polojasné. Po polovině měsíce bylo více dnů se zataženou oblohou, s přeháňkami a větrem. Poslední březnový týden přinesl ranní mrazy -3oC í sníh, ale na závěr měsíce bylo jasné počasí.
Začátek dubna byl slunný a větrný, do 10. s ranními mrazíky a sněhovými přeháňkami, po té ranní teploty +5oC, deštivé a proměnlivé počasí, větrno, hojný déšť.
Květen byl krásný teplý, 13. v poledne přišla bouřka s hojným deštěm. V Blažejovicích a Vojetíně pršeho hodně, v Rozsochách málo a Kundraticích nepršelo vůbec. Ranní teploty do poloviny měsíce kolem 9 stupňů, potom 15oC. Marně jsem očekávali příchod "zmrzlých mužů". Na konci měsíce se ochladilo s větrem.
I tři první červnové dny byly chladnější, pak nastalo oteplení i mírný déšť. Při bouřce 14. pršelo slabě a nastalo období veder. Velká bouřka byla 21. a 24.června, kdy silně pršelo. Konec měsíce se ochladilo.
Červenec byl velmi teplý, do poloviny měsíce s občasným slabým deštěm, 15.silný déšť. Na Olešnicku a ve Štěpánově s hrůznými následky bouře se škodami na majetku a se ztrátou nejvyšší 2 lidských životů. Poslední týden bylo velmi parno s četnými, krátkými bouřkami.
Začátek srpna byl letní, teplý, 5. pršelo, ale jen krátce. Pak se z teplého počasí ozvalo hřmění a 11. srpna večer začalo pršet. Pršelo i 12. a 13. a ze zpráv v rozhlase a v televizi jsme se dozvěděli o rozvodněných řekách a pustošící povodni, která zasáhla Jižní Čechy a hlavní město Prahu, a přinesla nedozírné škody. Opět se oteplilo a o pouti 25. bylo krásné počasí a takové zůstalo do 30., kdy přišel mírný déšť a 31. ,přišla bouřka. Rostlo hodně hub.
Září začalo bouřkou a deštěm. Pár dní bylo pěkně, ale 15. září se ochladilo, často pršelo a toto počasí s krátkými jasnějšími dny trvalo do konce měsíce. První mráz přišel 29. září.
V říjnu bylo deštivo, chladno, ranní průměrné teploty +2oC.
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Listopad byl zatažený, mlhavý a vlhký s teplotami ráno od 0 do -6oC. 9.listopadu nás překvapilo husté sněžení, kdy za dopoledne napadlo 7 cm sněhu, který však během dvou dní roztál. 17. bylo teplo a jasno s velkou viditelností dálek.
Začátek prosince byl jasný a slunný. Teploty až do 6. byly nad 0. Pak přišly mlhy, mrholení a opět jasné dny s mrazy -2 až -15oC, bez sněhu. Ten začal padat 16. prosince, ale mnoho sněhu nenapadlo až 23. v noci napadal. Vánoce byly sněhové a mrazivé, ale po invazi přišla obleva a 28.,29. a 30. bylo všude plno vody. Poslední den padal sníh s deštěm.


Čápi v obci

Více jak deset let se v kronice nezmiňujeme o čápech. Ti se k nám každoročně vracejí a obydlují hnízdo na postaveném sloupu u bývalého lihovaru. Někdy dokonce přiletí dva až tři čápi a o hnízdo bojují. Každým rokem vyvádějí dvě až tři mláďata, v jednom roce jich vyvedli rekordní počet pět. Pozoruhodné je, že letos byli bez mladých, vejce vyhodili z hnízda. Zda-li to bylo ovlivněno počasím, či jinou rušivou okolností nevíme, ale letos letěli do teplých krajů pouze naši staří dva bez dorostu. Za zmíňku také stojí úkaz, že občas konají sněm, naposledy na loukách ke Kundraticím kde se jich slétlo více jak dvacet asi z celého okolí, snad se radili kterou trasou poletí.


Obyvatelstvo

V tomto roce se odhlásilo 8 občanů a přihlásilo se do obce 12 obyvatel.

Narodilo se 7 dětí:

Janíček Milan, Rozsochy 140,
Rosler Filip, Albrechtice 25,
Ludvíková Veronika, Rozsochy 26,
Juračka Jan, Blažejovice 15,
Bílek Matěj, Blažejovice 2,
Střešňáková Lucie, Rozsochy 61,
Prášil Radim, Rozsochy 161.

Zemřeli v tomto roce :
Dědičová Emilie, Blažejovice 13 , bylo jí 90 roků,
Holá Anna, Rozsochy 82, ve věku 93 roky,
Bílková Josefa, Rozsochy 33, dožila se 89 roků a
Vaša František, Rozsochy 90, který měl 93 roky.
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S T Á T N Í    V Y Z N A M E N Á N Í
-----------------------------------------------------


Náš bývalý občan pan Vincenc Koutník, který se přestěhoval roku 1988 do Bystřice nad Pernšt. převzal u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu (1918) ve Vladislavském sále Pražského hradu od pezidenta republiky Václava Havla státní vyznamenání a medaili "Za hrdinnství". Toto vyznamenání mu bylo uděleno na základě žádosti města Bystřice n.P. a obce Rozsochy zaslané prezidenské kanceláři v Praze za celoživotní vlastenecký postoj. Pan Koutník byl na konci II. světové války dekorován třemi vyznamenáními za partizánskou činnost, které mu však byly po převratu v roce 1948 komunisty odebrány. V roce 1950 byl odsouzen na doživotí za protistátní činnost, byl členem protikomunistické skupiny Dr.Hřebíka. Později mu byl trest snížen a po 15 letech se vrátil domů do Rozsoch. V listopadu 15. pozval starosta Augustin Holý pana Koutníka do Rozsoch na besedu s občany podělit se o dojmy a zážitky při udělování vyznamenání a připoměl především mladým poměry z doby, kdy byl zatčen a vězněn. O besedu byl velký zájem a potěšující byla hojná účast mladých, kteří se zájmem poslouchali a dotazovali se.

Panu	Koutníkovi	bylo	rozhodnutím	Obecního zastupitelstva Rozsochy uděleno jako prvnímu občanu  "Čestné občanství obce Rozsochy,"  které mu bylo 21.12.2002 předáno starostou obce.



K R O N I K A    O B C E     R O Z S O C H Y    R O K	2 0 0 3
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Válka v Iráku

V lednu americký prezident George Busch obvinil Irák, že skrývá chemicné a biologické zbraně a má co do činění s teroristickou sítí Al-Kaida. Proto byla do Iráku vyslána mezinárodní komise, která měla odhalit ukrývané zbraně. Po skončení prověrky však komise konstatovala, že nelze dokázat jestli Irák zbraně hromadného ničení skrývá. Přesto 18.března americký prezident vyzývá v projevu ve Waschingtonu vůdce Iráku Saddáma Husajna a jeho syny aby do 48 hodin opustili Irák. Po vypršení ultimátu 20. března Američané spolu s Brity zahajují invazi do Iráku a začíná velké bombardování Iráku. 9. dubna padla socha Saddamova a je dobyto hlavní město Bagdád. Prvního května americký prezident oznamuje ukončení hlavních bojových operací v Iráku a vítězství
Ameriky a jejich spojenců. Přesto potom dále probíhají místní potyčky a boje, ve kterých zahyne mnohem více spojeneckých vojáků než během vlastního tažení. Američané
pátrají po ukrytých iráckých vůdcích hlavně po Saddámu Husajnovi, kterého v prosinci najdou a zatýkají bez nejmenšího odporu.
Odpůrci prezidenta Busche jej obviňují a podezřívají, že hlavním cílem tohoto napadení bylo zmocnit se nerostného bohatství Iráku hlavně ropy.
My obyčejní lidé vidíme v takových válečných konfliktech především zbytečné utrpení lidí na obou stranách a shodujeme se v názoru, že nejdříve by měla být snaha vyčerpat všechny možnosti domluvy dříve než zabíjet.
Naše vláda spolu s Parlamentem ČR schválila 15.dubna vyslání české 7. polní menocnice do Iráku a přesun protichemické jednotky z Kuvajtu na pomoc do Iráku. Čeští lékaři po zbudování nemocnice již 25. dubna ošetřili první irácké pacienty.


Změtřesení v Iránu

Šestadvacátého prosince tohoto roku bylo velké ničivé zemětřesení v Iránu. Většina budov v historickém městě Bánu se zřítila při zemětřesení o síle 6,7 stupně Richterovy škály. Síla zemětřesení byla nejsilnější za posledních 200 let a zahynulo při něm na 40 tisíc lidí. Bez střechy nad hlavou zůstalo v Bánu na sto tisíc lidí a odhaduje se že 30 tisíc bylo zraněných.
Iránská televize uvedla, že bylo z trosek vyproštěno
na 3 tisíce lidí. Čtvrtý den po otřesech záchranáři vyprostili živou těhotnou ženu a pozoruhodné je, že osm dní po zemětřesení byla pod troskách nalezena živá osoba. Je to poprvé co tak dlouho pod troskami člověk přežil. 
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Evropská unie

Evropský parlament ve Štrasburku schválil 9. dubna přijetí České republiky do Evropské unie. Naše republika však měla nejhorší hodnocení z deseti kandidátských zemi co se týče připravenosti pro vstup do EU. Přesto naši představitelé jsou přesvědčeni, že všechny podmínky předvstupních jednání v termínu splníme.
Na to 16. dubna podepisují v Athenách prezident Václav Klaus a premiér Vladimír Špidla smlouvu o přistoupení České republiky do Evropské unie.


R E F E R E N D U M
-----------------------------------

13. a 14. července se v prním referendu občané ČR vyslovili ke vstupu našeho státu do Evropské unie.

Celostátně se referenda zúčastnilo 55,21 procent voličů
pro bylo	77,33 procenta a
proti bylo 22,67 procenta



Události ve státě


V O L B A     N O V É H O    P R E Z I D E N T A
---------------------------------------------------------------------

Hlavu našeho státu volí obě komory Parlamentu ČR a to Poslanecká sněmovna a Senát.
28. února byl zvolen novým prezidentem České republiky Václav Klaus ale až v třetím kole třetí volby.
První volba začala 15. ledna kdy parlament novou hlavu státu nezvolil. Václav Klaus /ODS/ a Petr Pithart /KDU - ČSL/ nezískali ani napotřetí potřebný počet hlasů. Jaroslav Bureš /za ČSSD/ a Miroslav Kříženecký /za KSČM/ vypadli již v prvním kole.
Ve druhé neúspěšné volbě prezidenta 24. ledna vypadl Miloš Zeman /ČSSD/ v prvním kole, získal jen 5 hlasů v Senátu a 78 hlasů ve Sněmovně. Postoupili Václav Klaus a Jaroslava Moserová /za ODA/. Klausovi ke zvolení chybělo 14 hlasů.
28. února proběhla třetí volba nového prezidenta. Až ve třetím kole této volby obdržel Václav Klaus o jeden hlas více než nutně ke zvolení potřeboval a tak zvítězil nad svým protikandidátem Janem Sokolem.
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Veřejnost tento postup vnímala převážně jako nechutnou tahanici našich politických zástupců a neústupnost, které provází většinu jednání politických stran. 10. prosince vyhověl prezident prvním pěti žádostem o milost. Při svém nástupu oznámil, že prezidentské milosti budou z jeho strany udělovány ve vyjímečných případech.

S T Á T   B E Z    P R E Z I D E N T A
-----------------------------------------------------------

2. února ukončil dosavadní prezident Václav Havel svůj prezidenský úřad. V nejvyšší ústavní funkci nejdříve Československé republiky a po rozdělení států České republiky byl prezidentem téměř 13 roků. Českým prezidentam byl zvolen 2 krát. Protože nově zvolený prezident Václa Klaus nastoupil do funkce až po slavnostním složení slibu 7. března roku 2003 byl náš stát více jak měsíc bez prezidenta.
Pravomoce prezidenta po tuto dobu převzala podle Ústavy ČR vláda.
Svět uznává úlohu Václava Havla ve funkci prezidenta ČR a proto obdržel jako první český občan nejvyšší americké občanské vyznamenání ve Washingtonu - Prezidentskou medaili svobody. Po té Parlament ČR poprvé doživotně propůjčil Václavu Havlovi nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva a Řád T.G. Masaryka, jako ocenění za přínos pro stát a rozvoj demokracie.


U P Á L E N Ý   S T U D E N T
-------------------------------------------
Šestého března se polil benzinem a zapálil 19.letý student Zdeněk Adamec u Národního Muzea v Praze. V dopise na rozloučenou píše:"Chci, aby se lidé nad sebou zamysleli a snažili se zmírnit zlo, které každý den páchají. Prosím, neudělejte za mě blázna."


O S T A T K Y sv. V Á C L A V A
----------------------------------------------
V září za více než tisíc let převezla katolická církev ostatky sv. Václava z Prahy do Staré Boleslavi.

Z R U Š E N Í    V O J E N S K É   S L U Ž B Y
-------------------------------------------------------------

Poslanecká sněmovna odhlasovala, že k prvnímu lednu roku 2005 bude zrušena povinná vojenská služba ve státě. Od tohoto data již nebudou mladí branci nastupovat na vojnu a obrana státu bude zajišťována pouze dobrovolníky. Pro většinu mladých mužů je to potěšující zpráva, mnozí nastupovali do voj. základní služby neradi. 
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M E T R O
---------------

22. března byly otevřeny dvě stanice metra Křižíkova a Invalidovna na trase B v Praze, byly to poslední opravené stanice poškozené povodněmi v srpnu roku 2002.


N E H O D Y
-------------------

Stále častěji se na naších silnicích stávají dopravní nehody. Na vině je neopatrnost řidičů rychlá jízda ve stále rychlejších autech, alkohol, ale i únava z dlouhé jízdy a nepozornost na železničních přejezdech. Jedna z těch, které otřásly v tomto roce širokou veřejností byla začátkem března nejhorší silniční havárie v historii ČR u obce Nežidla na Českrumlovsku, kde havaroval autobus s lyžaři z okolí Karlových Varů, kteří se vraceli z lyžařského zájezdu v Alpách. Autobus přejel do protisměru a zřítil se ze srázu.
Nehoda si vyžádala 19 mladých lidských životů a 34 bylo zraněných. Řidiče autobusu poslal v listopadu soud na osm let do vězení.


Spadlý vánoční strom:

6. prosince se v Praze na Staroměstském náměstí zřítil vánoční strom, "Velký Karel III". Bylo několik zraněných, protože pod stromem na náměstí probíhali vánoční trhy a prostor byl plný lidí. 

N E S P O K O J E N O S T   V E   S T Á T Ě
-------------------------------------------------------------
Zdá se, že ve státě stoupá nespokojenost jednak postupem vlády, která naši zemi stále více zadlužuje, ale hlavně s postupem mnohých podnikatelů a chytráků, kteří zpronevěřují majetek státu, bank a podniků, vklady občanů a nebo jinak obchází zákony ve svůj prospěch a prochází jim to.
V poslední době je jedním z takto obviněných i generální ředitel televize NOVA Vladimír Železný. Za jeho špatné hospodaření a znehodnocení investic CME do televize Nova musí stát zaplatit po rozodnutí arbitráže v Londýně částku 10,5 mil korun samozřejmě z prostředků nás všech.
Mimo to je Železný obviněn i z dalších celních úniků a podvodů, ale jeho drzost jej neodradí od toho aby kandidoval do Senátu za Znojemský kraj. Zrážející však je
že jej tady voliči hned napoprvé zvolili.
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Lidem se také nelíbí, že dosud nebyly prokázány viny bývalých komunistických pohlavárů, kteří mají na svědomí odsouzení a mučení naviných lidí a nesou zodpovědnost za přivolání vojsk Varšavské smlouvy a okupaci naší země v roce 1968. Přestože jsou někteří obviněni, k soudu se opakovaně nedostaví, nebo jim soudy neprokáží jejich vinu přestože je evidentní.
Tak v červnu zprostil Vrchní soud v Praze obžaloby předlistopadové funkcionáře Milouše Jakeše a Jozefa Lenárta, napodařilo se prokázet vinu,že se dopustili v souvislosti se srpnovými událostmi roku 1968 něčeho nezákonného. V červenci zemřel Al. Grebeníček, bývalý vyšetřovatel
STB, obviněný z mučení politických vězňů, nikdy se k soudu nedostavil.
V říjnu byl odsouzen na 6 roků funkcionář Karel Hoffman v souvislostí s invazí vojsk v srpnu 1968 do naší země. Amnestií mu byl však trest snížen na 4 roky. Většina poškozených nemá zájem na tom, aby byli tito lidé odsouzeni, ale aby soudně bylo vyřčeno :
b y l i   v i n n i.

Nespokojenost se projevuje v podnicich, ve školách, ve zdravotnictví, kde je nejcitelnější. Peníze docházejí a kraje, na které stát převedl zadlužené nemocnice na splacení dluhů nemají, stále se někde hrozí stávkou a vše odnáší obyčejní lidé.

Problémy se nevyhýbají ani zemědělství, kde mnohé podniky a farmy pracují téměř bez zisku. Výkupní ceny jsou tak nízké, že mnohde nepokryjí ani vložené náklady. Nejcitelněni se to ke konci roku projevilo u vepřového masa, kde zpacovatelé nabízeli vykupní ceny hluboko pod vloženými náklady. 


Zrušení mincí

K radosti obchodníků a většiny majitelů peněženek, které potěšilo, že jim drobné mince nebudou plnit kapsy a peněženky, ale k nelibosti hráčů karet byly letos k 1. listopadu zrušeny drobné mince v hodnotě 10 a 20 haléřů pro vysoké náklady při výrobě, přesahující jejich hodnotu. Platby v obchodech jsou po součtu zaokrouhleny na padesátníky a celé koruny. Hráči mariáše si vesměs drobné uschovali k placení při oblíbené hře. V mnohých školách vyhlásili sbírky těchto drobných a výtěžek sbírky po výměně předali na postižené děti či jinou humanitární pomoc.
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V y d ě r a č

Informaci jako z akčního filmu sdělila starostovi obce Augustinu Holému policie ČR z Bystřice n.P., kterou volal na linku tísňového volání neznámý muž, jež požadoval částku 100 tis Kč. V případě, že peníze nedostane, otráví vodu v Rozsochách. Nic bližšího nebylo uvedeno. Policie spolou s pracovníky Vodárenské akciové společnosti okamžitě provedli opatření, aby se nebylo možno nepozorovaně dostat do objektu vodojemu nad Blažejovicemi, odkud je obec zásobována vodou, policie tento objekt osobně hlídala. Naštěstí se poplach ukázal jako planý, přesto policie po 2 měsících pachatele amonimního telefonu zjistila a prokázala. Byl jím žák II. Základní školy v Bystřici n.P.ve věku 14ti let.
Co ale stojí takovéto nedomyšlené žertíky starostí i peněz vynaložených na nutná bezpečnostní opatření. Tito nezodpovědní mladí lidé kopírují podobné informace, které přicházejí prostřednictvím sdělovacích prostředků. Tak například v březnu hrozil anonym tím, že pokud nedostanene od státu deset milionů korun způsobí výbuch. Policie po té našla funkční výbušninu na železničním mostě v Olomouci. Vyděrač si však požadovanou částku nevyzvedl ani jinak nazaútočil.
Podobná zpráva, že někdo vyhrožuje otrávením jídla kyanidem v nemocnicích jestliže nedostane 300 mil korun, zaznamenala policie v Praze v polovině května letošního roku. Na několika místech v Praze zanechal vyděrač ampulky s jedem. Policie záhy dopadla dva pachatele a v listopadu byli odsouzeni k osmi a sedmi letům vězení. 

Územní plán obce

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že již dříve zpracovaný první stupeň územního plánu "Urbanistickou studii" nechá podrobněji dopracovat a vyhotovit "Územní plán obce", kterým by se v dalších letech řidil rozvoj obce.
Zadání této práce bylo svěřeno STUDIU P manželům Psotovým ze Žďáru n.S. Proto v letošním roce byla zveřejněna studie tohoto připravovaného plánu a předložena k nahlédnutí občanům, aby mohli vyslovit své návrhy a připomínky. Po zpracování navržených změn budou tyto navrhované změny znovu předloženy ke schválení všem institucícm jež se k plánu musejí vyjádřit. Potom mohou byt návrhy zapracovány do územního plánu a tento bude znovu předložen k projednání. Obec obdržela na koncept územního plánu finanční podporu od Kraje z Fondu Vysočiny ve výši 98 700,- Kč, celkový náklad byl 131,7 tis Kč. str. 7


Pozemkové úpravy

V katastru našich obcí byly provedny jednoduché
pozemkové úpravy v loukách kolem potoka vedoucího od Albrechtic k mostu u Blažejovic. Pozemkové změny se týkaly narovnání katastrálních hranic mezi Albrechticemi, Blažejovicemi a Rozsochami. Původní hranicí tu kdysi dříve byl protékající potok, který však po úpravě změnil svou trasu a skutečné hranice pozemků jednotlivých majitelů již nebyly patrné.
Mimo to obec v sedmdesátých letech na části pozemku bývalého vodního náhonu zbudoval nový hřbitov, ale majetkově část pozemku pod hřbitovem nebyla dořešena. Proto Okresní úřad, Povodí Moravy, obec a jednotliví majitelé po několikerém jednání a vyměřování se dohodli na částečné změně a narovnání hranic svých pozemků. Každý ze zúčastněných majitelů dostal výměru, kterou vlastnil dosud. Záležitost a první jednání se započalo již v roce 1994 a konečně dospělo ke zdárnému konci. Náklady spojené s pozemkovou úpravou zaplatil Pozemkový úřad Žďár n.S.

Stavby obce

Stavební rozvoj obce se v letošním roce zaměřil na menší, ale potřebné akce.
V Kundratiicích byla postavena nová autobusová čekárna na návsi. Bude sloužit pro cestující ale i pro občany, kteří zde vyčkávají příjezd pojízdné prodejny a při špatném počasí se neměli kde ukrýt. Náklad na stavbu byl 127,5 tis Kč, stavbu provedli pracovníci Hospodářské činnosti obce a po dokončení byla zkolaudována. Z Fondu Vysočiny nám byla na stavbu poskytnuta částka 89,5 tis. Kč.

Také v Kundraticích byla opravena a vyasfaltována část cesty kolem objektů AGRA a.s. směrem k nádraží. Finanční náklad činil cca 125 tis Kč, z toho jsme obdrželi od Fondu Vysočiny 87,5 tis. Kč

Současně byla také zpevněna navezením štěrku a upravena asfaltovým povrchem cesta ve Vojetíně od Smolkových k Cahovu dvoru a příjezdová cesta k domu pana
Ladislava Škorpíka. Tato akce stála 495 tis Kč a z toho bylo obci přispěno z Programu obnovy venkova částku 130 tis Kč. Práce na obou úpravách vozovek provedla firma GOLAS v dobré kvalitě.

Pracovníci odborné firmy ELMONT z Nového Města na Mor. položili elektrický kabel NN linky pro napojení 4 nových domků, které jsou ve výstavbě na pozemcích pod Vítkovými. Současně byl do výkopu položen i kabel pro veřejné osvětlení v režii obce. Celkový náklad na stavbu byl 108 259,- Kč, projekt stál 10 553,- Kč. str.8


V Albrechticích byla opravena kaplička zasvěcená sv.Cyrilu a Metoději. Natřena svépomocí věž kapličky, opraveny venkovní i vnitřní omítky a proveden vápenný nátěr omítek. Potom se přistoupilo k úpravě okolí kapličky, byli vykáceny přerostlé keře a stromy a terén
zplanýrován a oset travou. Všechny práce spojené s opravou stály 146 323,- Kč. Na opravy byly použity i peníze, které se vybraly na dobrovolném vstupném při poutích v Albrechticích v předchozích letech. Za zmíňku stojí i zbudování cyklotrasy nazvané Santiniho stezka, která vede od Bystřice n.P. přes Domannínek po obecní cestě Hajská ppřes Rozsochy do Zvole. Na projekt azbudování cyklotrasy obce získala finanční prostředky z Programu obnovy vesnice v částce 42 tis Kč a 18 tis z Mikroregionu Bystřicko. Součástí této stavby bude ještě zbudování odpočinkového místa a to na parkovišti u školy kde budou umístěny orientační tabule s informacemi o naší obci a mapkami blízkého okolí s vyznačením zájímavých památek. 

Pozemkové změny 
P R O D E J P O Z E M K U
-------------------------------------------
Obec prodala pozemek manželům Šedým z Kundratic, část obecní cesty p.č. 981/1, kterou již několik let užívali rodiče Markovi jako dvůr. Obecní zastupitelstvo nejdříve rozhodlo, že část cesty bude vyjmuta z pasportu obecních komunikací, jako plocha, která neslouží uvedenému účelu a potom mohla teprve být odprodána jako ostatní plocha manželům Jar. a Jiřímu Šedým o výměře 258 m2.

D A R O V Á N Í P O Z E M K U
------------------------------------------------
Ladislav Škorpík daroval obci Rozsochy svůj pozemek p.č. KN 198 v k.ú. Vojetín, který vlastnil a je užíván jako příjezdová cesta k jeho domu. OZ souhlasilo s přijetím darovaného pozemku ve výměře 680 m2. pozemku.

O D K O U P E N Í P O Z E M K U
-------------------------------------------------
Obec odkoupila po usnesení OZ pozemek před pohostinstvím čp. 51 Rozsochy o výměře 219 m2 za cenu 70,-Kč za m2 od vlastníka Jednoty Velké Meziříčí. Na této ploše je parkoviště využíváno návštěvníky kostela, hřbitova a školy a pro veřejnost potřebné. Cena odkupovaného pozemku byla včetně zpevněného asfaltového
povrchu. 
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Stavby občanů

Manželé Pavel Bureš s manželkou Soňou začali stavět nový rodinný domek na pozemku p.č. 165/61 a 165/63, který odkoupili od Josefa Vítka. V červenci jim bylo vydáno stavební povolení ke stavbě domu.

Manželé Hana a Česlav Veselí, bytem Žďár nad Sázavou, postavili nový byt jako nástavbu na domě čp. 7 Rozsochy, majitelem domu je ing. Aleš Hájek a sestra ing. Hana Veselá. Celá stavební úprava byla provedena stavební firmou v krátkém čase v květnu byly práce započaty a v
listopadu byla stavba kolaudována

Pan Jaroslav Štikar vystavěl na svém domě čp. 143 na Nové čtvrti nové zastřešení domu, který něl rovnou, pro naše povětrnostní podmínky nevhodnou střechu. Provedl vazbu a položení střešní krytiny.

Pavel a Jaroslava Juračkovi z Blažejovic dostali stavební povolení na stavbu garáže u novostavby svého domku, který staví v Blažejovicích na vlastním pozemku nad domem Eduarda Zítky.

Manželům Jaroslavě a Jiřímu Šedých bylo vydáno stavební povolení na stavbu dvou garáží na vlastním pozemku v Kundraticích.

Majitelé objektu čp. 51 Rozschy manželé Podzemští prováděli stavební úravy v této budovy, dříve pohostinství, kterou odkoupili v dražbě.

Organizace TJ Sokol požádala o prodloužení stavebního povolení na přestavbu budovy Sokolovny a odbor výstavby MěÚ Bystřice n.P. jejich žádosti vyhověl.

K O L A U D A C E

Manželé Jiří a Eva Burešovi dokončili a kolaudovali přístavbu a nástavbu nové bytové jednotky u svého domku čp. 65 Rozsochy.

D E M O L I C E

Ladislav Škorpík po vydání demoličního rozhodnoutí stavebním odborem MěÚ Bystřice n.P. provedl demolici domku čp. 2 ve Vojetíně, který vlastní. Jedná se o domek, který již mnoho let nebyl obýván, dříve sloužil k ubytování pracovníků, kteří sloužili u jeho prarodičů, a byl již ve velmi špatném stavu.
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Podnikání v obci
V letošním roce bychom se chtěli v kronice více věnovat činnosti podnikání v obci a to jak v oblasti zemědělství ale i drobného podnikání.

A G R O akciová společnost Rozsochy
------------------------------------
Zemědělský podnik vznikl z bývalého zemědělského družstva.
Nyní hospodaří na zemědělské ploše 1 317 ha, kterou pronajímá od vlastníků pozemku v katastru obcí Rozsochy, Albrechtice, Kundratice, Blažejovice, Rovné a Divišov. 65 hektarů má od letošního roku pronajato v katastru obce Drásov od ACHP Prostějov.

Živočišná výroba:
V posledních letech se specializuje v živočišné výroba na výrobu mléka v novém velkokapacitním kravíně postaveném v hospodářském areálu v Kundraticích v roce 1998. V tomto roce zde bylo rozšířeno hnojniště na kapacitu uložení kravské mrvy v množství 3 tis tun a nadzemní močůvková jímka s kapacitou 1,5 tis tuny s četností vyvážení 5 měsíců. Tyto stavby bylo nutno
vybudovat v předstihu před vstupem ČR do Evropské unie tak, aby byly splněny požadavky EÚ.
AGRO pěstuje červeno-strakatý chov zapsaný v plemenné knize, letos se zúčastnili výstavy
V kravíně je volně ustájeno 392 ks dojnic a 49 ks vysokobřezích jalovic. Užitkovost chovu je 1,1 telete na
jednu dojnici ročně.
Telata jsou odchovávána v samostatných buňkách a po docílení váhy asi 60 kg jsou býčci odprodání a podnik si nechává pouze jalovice pro vlastní chov. Ty jsou ustájeny
v odchovně v Rozsochách nyní přes 250 kusů a po zabřeznutí jsou převáženy zpět do kravína v Kundraticích. Užitkovost na mléko stoupá
v roce 2001 byla 16,19 litru na dojnici a den,
v roce 2002 byla 16,55 "	"	"
v roce 2003 byla 17,28 "	"	" Mléko odebíra mlékárna z Velkého Meziříčí, která provádí namátkový odběr vzorků mléka. Mimo to 1 krát do měsíce pracovníci Plemenářské správy odebírají vzorky mléka ode všech krav a hodnotí kvalitu mléka a podle toho jsou dojnice zařazeny do šesti skupin.
Chov vepřového masa, který byl zaveden a Albrechticích byl již devadesátých letech zrušen nyní podnik nakupuje selata pro turnusový odchov vepřů na výkrm. Tyto asi po třech měsících odprodává. V současné době je však cena pod výrobními náklady a ještě odběratelé platí velmi opožděně. Pro porovnání uvádíme
průměrné výkupní ceny vepřového masa za tři roky:
v roce 2001 cena za l kg 42,-Kč
v roce 2002 cena za l kg 31,16 Kč
v roce 2003 cena za l kg 26,49 Kč.
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Rostlinná výroba:

AGRO a.s. se i v této oblasti specializuje jen na některé plodiny především pěstování obilovin a to potravinářské žito a pšenici, sladovnický ječmen a dále krmné obilí.
Průměrné výmosy obilovin zpětně za tři roky:
- rok 2001	4,84 tuny z ha
- rok 2002	4,64 tuny z ha
- rok 2003	4,73 tuny z ha
Mimo to pěstují řepku olejnou přibližně na 100 ha, ale osevní plochy řepky se za poslední tři roky částečně snižují pro menší odbyt. Osevní plochy lnu se mírně zvyšují, len se pěstuje v průměru na 50 ha.
Podnik pěstuje kukuřici na siláž, jetel, vojtěžku, traviny směsky a bob na senáže pro vlastní spotřebu. Travní porosty z luk se suší na seno, při nepříznivém počasí se přistoupí k senážování této suroviny. Sláma je využívána především jako stelivo, částečně pro krmné účely. Pěstování máku je problematické, sklizeň je ovlivněna příznivým počasím a mák k čištění musí AGRO odvážet jinam tedy se prodražuje.
Zemědělský podnik již asi 5 roků nepěstuje brambory k vlastnímu uskladněnía prodeji pro náročnost sklizně. Nabízí pouze dle nahlášeného požadavku zájemcům osázení, ošetření a vyorání brambor o výměře 300 m2 za cenu 2 tis.
Kč. Jednotliví zájemci si brambory vyberou a odvezou.
V tomto roce bylo zaoráno 30 ha nasetého máku, porost byl poškozen krupobitím, vychřicí a záplavami. Ztrátu uhradila zčásti pojišťovna.
AGRO platí roční pojistné ve výši 600 tis Kč a v průměru od pojišťovny dostává cca 150 tis Kč ročně. V tomto roce však bylo plnění pojistných událostí vyjímečné a zemědělský podnik mimořádně dostal od pojišťovny 1 mil 500 tis Kč.

Mechanizace:

Podnik zakoupil v roce 2001 lis na navíjení slámy do cívek a k tomu speciélní návěs na nakládání a odvoz stočené slámy. V roce 2002 zakoupili starší traktor ZETOR 120 a v roce 2003 ojetý traktor ZETOR 140, dále podvozek pro různé nástavby k odvážení senáž a obilí rozmetadla na hnůj a další možnosti. Velkým pomocníkem je již starší traktor FORD, ke kterému bylo dokoupeno zařízení pro zpracování půdy před setím s názvem KOMPAKTOMAT FARMET. Kvalitním mechanizačním zařízením se práce zjednodušují a slevňují, ale nákupní ceny jsou stále vysoké a tak zemědělci si nemohou dovolit vše co by potřebovali k modernímu hospodaření. 
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Nemovitosti:

Tím, že AGRO a.s.poslavilo nový velkokapacitní kravín v Kundraticích byli již dříve používané kravíny nepotřebné a jsou nyní vesměs nevyužity. Pouze v Divišově si nejdříve pronajal a pozdějí i odkoupil provozní budovy kravína a vepřína pan Rumler z Divišova, přilehlé dílny má prozatím pronajaté. V těchto prostorách zavedl kovoobráběcí výrobu.
V Rovném a Albrechticích jsou budovy opuštěny a nejsou využity, v Rozsochách je využíván pouze objekt odchovny pro odchov mladých jaloviček.
V roce 2003 byla také odprodána pekárna v Bystřici n.P. panu Koudelkovi včetně přilehlého skladu ZZN. Pan Koudelka měl prostory asi 4 roky v pronájmu, využívá je nadále jako pekárnu a sklad. V administrativní budově AGRO pronajímalo místnosti bývalé kuchyně a jídelny nejdříve paní Podzemské a od listopadu paní Hlávkové, která zde zřídila prodejnu.

Zaměstnanci:
V současné době má podnik 51 zaměstnanců z toho v živočišné výrobě je zaměstnáno 15 lidí, osm pracovníků jsou technici a účetní a ostatní pracují v rostlinné výrobě a v mechanizačním úseku. V sezoně jsou přijímáni zčásti brigádníci studenti nebo důchodci. Průměrný plat byl 
v roce 2002    9 987,-Kč
v roce 2003  10 351,-Kč
Zaměstnavatel	přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění částkou 150,-Kč měsíčně a dále hradí pracovníkům, kteří chodí na obědy padesát procent nákladů. Obědy jsou dováženy z MOTOREST z Rovného. 

A G R O F A R M, akciová společnost, středisko Rozsochy.
---------------------------------------------------------

str.13

S O U K R O M Í    Z E M Ě D Ě L C I
------------------------------------------------
Po sametové revoluci v roce 1989 měla vláda zájem o vznik co největšího počtu soukromých zemědělských podniků, především z důvodů oživení ekonomiky státu. Snažila se podpořit zájem i elán a těm, kteří se rozhodli v zemědělství podnikat nabídla v roce 1991 dotace na nákup strojů a hodnotě 10 tis Kč na jeden hektar obhospodařované orné půdy. V roce 1992 poskytla možnost čerpat bezúročnou půjčku s dobou splatnosti 5ti let na nákup strojů nebo materiálu za předpokladu vypracování podnikatelského záměru a úhrady 20% nákladů pořizovaných strojů z vlastních prostředků.
Podmínky pro rozvoj soukromého podnikání v zemědělství nebyly všude stejné. Zákon určil lhůty k vydání restitučních a transformačních nároků, ale ty nebyly dodržovány a navracení pozemků a zařízení bylo provázeno zdržováním a překážkami. Zemědělské stroje měly být vydávány v zůstatkové hodnotě, ale ve skutečnosti byly vydávány stroje před odpisem.
V mnohem příznivějších podmínkách proběhlo vydání restitučních nároků pro zemědělce ve Vojetíně od Šlechtitelské stanice Bystřice n.P.

V Blažejovicích začal soukromně hospodařit pan Josef Bílek v roce 1991 na svých pozemcích a na půdě pronajaté od pana Karase vz Vojetína, později obdělával krátkou dobu pozemky pana Josefa Černého, který je však po vydání restitučních nároků pronajal AGRU a.s. Rozsochy. V současné době hospodaří p. Bílek na pronajaté půdě od p. Hájkkové, p. Čumplové a p. Dědičové. Zabývá se převážně výrobou mléka.

Od roku 1992 hospodaří pan Jiří Juračka z Blažejovic
na svých a pronajatých polnostech, na které byla vyhlášena částečná pozemková úprava. Některé svoje pozemky zalesnil. Zaměřuje se na výrobu masa.

V roce 1994 začal hospodařit z části na svých a z části na pronajatých pozemcích pan Eduard Ťupa z Rozsoch. Vlastní také dva koně, což je v současné době ojedinělý jev. Vyrábí především mléko.

Panu Borisi Pazderovi z Rozsochy byla vydána část jeho pozemků na kterých pěstuje především obiloviny. Seno z luk prodává. Byly mu také vydány nemovitosti bývalé jejich tírny lnu, později bývalé traktorové stanice a lesy, které vlastnil jeho děd. V nich provádí lesnickou výrobu.

V Albrechticích na 6 ho pozemků soukromě podniká pan Ivan Bělehrad. Věnuje se chovu koní. Pro toto podnikání jsou stanovany velmi ztížené podmínky např. zápis chovné klisny do plememné knihy stojí 80 tis Kč.


str.14

Také v Albrechticích Pan Alois Juračka provozuje rostlinnou i živočišnou výrobu a to při svém zaměstnání v Uranových dolech Dolní Rožínka.

Pan Vladimír Vítek v Albrechticích hospodaří na části vlastních pozemků při zaměstnání.

V Kundraticích hospodaří na části vlastních piozemků Pan Josef Janíček také při zaměstnání a zároveň obhospodařuje vlastní les.

Ve Vojetíně pan Ladislav Škorpík obhospodařuje své polnosti a část pozemků pronajatých panem Karasem. Specializuje se na rostlinnou výrobu. 

M A R E K - H O L Ý - stavební firma
-------------------------------------------------
Firma, společnost s ručením omezeným, byla založena v roce 1992 jednateli firmy pány Eduardem Holým a Karlem Markem. Pracovníky byly zedníci, kteří pracovali ve stavební skupině Zemědělského družstva Rozsochy a po zrušení stavební skupiny založili zmíněnou stavbní firmu.
Společnost měla nejdříve sídlo v Administrativní budově AGRA a Obecního úřadu v pronajatých prostorách, později odkoupili od obce namovitost čp.40 Rozsochy kde nyní sídlí.
V začátcích byl počet pracovníků asi 10 včetně vedoucích, pozdějí se rozrůstal a v letech 94 až 96 se zvýšil až na 25 lidí. V sezoně byly zaměstnávání i brigádníci a důchodci. V letošním roce na firma 15 zaměstnanců, dva jednatele a účetní na zkrácený pracovní úvazek. Průměrný věk zaměstnanců je kolem 40 let. Problémem nejen této firmy, ale celkově je nedostatek mladých zedníků, teto profese mladé neláká, je pracovně náročná a není plně ohodnocena.
Z větších akcí, které společnost v našem nejbližším okolí stavěla stojí za zmíňku výstavba jímek v provozovně místního velkokapacitního vepřína AGROFARMU a potom v letech 94 - 96 výstavba kanalizace pro obcec Rozsochy
V poslední době podnik stavěl především rodinné domy a vilky na klíč hlavně v Novém Městě a okolí. V zimních měsících se snaží vedoucí zajistit práce pod střechou a to hlavně v Brně, kde pracovníci prováděli několik rekonstrukcí domů. Firma měla i zakázky ve vzdálenějších místech od nás a to například v Trutnově nebo v Kutné Hoře. Snaží se zajišťovat práce kde se dá.
Průměrná odměna zaměstnanců je 12 - 13 tisíc hrubé mzdy, roční navýšení je kolem 5%.
Ke své práci využívají mechanizační prostředky Traktor, pro zemní práce Bělorus, na přepravu materiálu nákladní vozidlo AVIA s kontejnerem. Pro přepravu zaměstnanců jsou využívány 3 starší osobní vozidla.
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T e K a - truhlářství
---------------------

Dva podnikatelé, truhláři si pronajali v roce
od AGRA a.s. Rozsochy prostory nevyužívané truhlářské dílny v areálu v Rozsochách.
Pracují zde Martin Jinek ze Zubří a Jaromír Buchta z Nového Města na Mor. oba samostatně na vlastní živnostenský list.
Vyrábí truhlářské výrobky pro interiél, euro okna, dveře, schodiště, kuchyňské linky ze dřeva i umělých materiálů. Zakázek mají dostatek, proto není vyjímkou, že pracují i dlouho přesčas v případě, že zákazníci mají požadavek rychlé dodávky výrobku.
Z větších akcí v loňském roce vyráběli vnitřní vybavení kuchyní, koupelen a předsíní sedmnásti bytů v půdních nástavbách v dommů v Bystřici n.P. Zakázku získali vhodnou nabídkou ve výběrovém řízení.


T R U H L Á Ř S T V Í   Jan Bureš
--------------------------------------------
Druhou drobnou provozovnou, která vyrábí zařízení ze dřeva je truhlářství Jana Bureše. Ten si zbudoval v bývylé kolně u domu svých rodičů čp. 21 Rozsochy truhlářskou dílnu a od roku zde pracoval sám a od roku 2002 s ním pracuje Josef Ťupa vyučený truhlář. Oba pracují na vlastní živnostenský list. Vyrábí především vybavení kuchyní, koupelen a dalšího drobného nábytku hlavně z laminových desek. Zákazníků mají stále dost v místě i širším okolí. 


T R U H L Á Ř S T V Í Alois Slavíček
------------------------------------------------

Dalším podnikatelem od dřeva je pan Alois Slavíček, postavil si dílnu u svého domu v Rozsochách a zde provádí truhlářské práce, hoblování prkem, vyhoví zákazníkům i při zhotovení vazby na dům, provádí pokládání parket, výrobu kuchyní a pod. Je také zručným intarsistou - vykládání různými druhy dřeva. Za prací dojíždí i do širšího okolí i do Brna a pod.



A U T O O P R A V N A     Josef Vítek
-----------------------------------------------
Dalším drobným podnikatelem v potřebné oblasti autoopravárenství je provozovna Josefa Vítka z Rozsoch. Ten si postavil dílnu u svého rodinného domku a provádí zde opravy motorových vozidel především osobních automobilů.
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V dílně pracuje se synem Vlastimilem a dalším pracovníkem opravny je Bureš Vlastimil. Všichni opraváři pracují samostatně na vlastní živnostenský list, to znamená, že si sami platí sociální a zdravotní pojištění a odvádějí daně.
V autoopravně jsou prováděny opravy motorů vozidel, mechanické práce, opravy karoserií i povrchové úpravy a lakování. Velký zájem od motoristů je příprava vozidla k technické kontrole, kterou pracovníci provedou včetně s vyřízením technické kontroly.
Práce mají v zimním období méně, ale od jaro do podzimu je zakázek dostatek, tak že mnohdy je nutno pracovat i dlouho přesčas. Opravna je vyhledávána motoristy z blízkého i širšího okolí pro své lidové ceny.



D O G G E D spol. s ručením omezeným
----------------------------------------------

Majitelka a provozovatelka paní Věra Podzemská pronajímala nejdříve prostory v administrativní budově AGRA a.s. Rozsochy, v srpnu roku 2002 zakoupili spolu s manželem Milanem Podzemským v dražbě nemovitost čp.51 Rozsochy, dřívější pohostinství postavené v roce 1989-90 v akci "Z". Tuto budovu začali stavebně upravovat na výrobnu přírodní kosmetiky. V průběhu přestavby se však podnikatelský záměr změnil a prostory byly přebudovány na provoz likérky. Stavební úpravy byly prováděny tak aby splňovaly normy a požadavky Evropské Unie.
V prvním patře budovy byly po stavebních úpravách v prostorách bývalých pokojů pro ubytování přestavěny dva byty pro ženatého syna a vdanou dceru paní Podzemské. Třetí byt, který tu byl od postavení budovy obývají majitelé. Prostory jsou vytápěny elektřinou.
V provozovně se provádí výroba lihových alkoholických nápojů studenou cestou. Nápoje jsou míchány z čistého lihu, upravené vody a ochucovány přírodními přísadami. Jsou plněny do litrových a půllitrových lahví a expedovány podle požadavků odběratelů. Distribuci provádí sesterská firma UNIPR II, rovněž majitelka p. Podzemská vlastním nákladním vozidlem.
Firma zaměstnává 9 zaměstnanců z toho je pět pracovníků z rodiny paní Podzemské, dvě pracovníce z Rozsoch a jedna z Dolní Rožínky jsou v provozu, jedna zaměstnankyně z Rozsoch pracuje jako účetní.
Provoz se zdárně rozbíhá a přáním majitelky je aby se situace ještě zlepčovala, odbyt je dobrý, provozovna zásobuje velkoobchod i maloobchod po celé republice.
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K O V O V Ý R O B A - Padrtka Radek
------------------------------------------------
Podnikatel Radek Padrtka má v pronájmu dílnu, kterou stavebně upravil na vlastní náklady z kolny domu čp. 27 Rozsochy, majitele Františka Střešňáka. Mimo to ještě pronajímá část dílny v Bystřici v prostorách bývalých dílen podniku Silnice Jihlava. Náplní práce je výroba a obrábění kovových součástí pro potravinářský, automobilový a strojírenský průmysl podle požadavků zákazníků. Odběratel dodává buď surový výrobek, který je opracováván podle požadavku zákazníka, nebo je celý výrobek proveden dle předložené technické dokumentace. Podnikatel zaměstnává 4 zaměstnance, z toho 3 v Rozsochách a jednoho v Bystřici n.P., Radek Padrtka zajišťuje práci, jedná s odběrateli, ale v případě potřeby i vypomáhá v provozu.V rozsošské dílně pracuje jeden místní zaměstnanec, dva jsou dojíždějící. Firma má práce stále dostatek a přáním podnikatele je aby tento stav trval, či lépe aby se zlepšoval.


P O H O S T I N S T V Í
-------------------------------
Prostory pohostinství U Střešňáků má pronajaty také Radek Padrtka od majitele Františka Střešňáka již asi rok a půl. Zaměstnává zde 2 pracovníky, kteří se většinou střídají, při pouti či dalších více navštěvovaných akcích vypomáhá sám provozovatel i s rodinou.
Vybavení výčepu hospody dodal pivovar STAROPRAMEN, vnitřní zařízení je pronajimatele Padrtky. V prosinci roku 2002 bylo této hospudce předáno mimořádné ocenění STAROPRAMENEM Praha
"P E Č E Ť VÝČEPU KVALITY"
Pro přilákání zákazníků hospoda pořádá různé akce pro dospělé i děti. Jsou to jednak venkovní posezení při hudbě během roku, zavádí se tradice sobotní pouťové zábavy, v pondělí po pouti je rozloučení s pouťovým veselým s hudbou, kterou většinou zajišťuje místní harmonikář pan Ant.Prášil. Provozovatel zajistil a nabízel zákazníkům třikrát během roku vepřové hody s širokou
nabídkou zabíječkových dobrot, pořádají se zde zvěřinové hody, Mikulášská nadílka pro děti, turnaje v mariáši a ještě další drobné aktivity pro pobavení zákazníků. Provozuje i výčep na stadioně v kabinách při sportovních akcích.


P O H O S T I N S T V Í

Další provozovnu pohostinství si otevřela v rekonstruované Sokolovně Jitka Balbánová. Zákazníci sem přicházejí z okolních domů a také proto, že čepuje jiné pivo než pohostinství U Střešňáků.
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Hospodaření obce

Příspěvek na sportovní činnost

Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí příspěvku na sportovní a ostatní činnost místním organizacím. Z obecním prostředků bylo poskytnuto spolku Jednotě Orla 10 tisíc koru, Tělovýchovné jednotě 20 tis korun a Tělocvičné jednotě Sokol 25 a 5 tis korun na stavební práce a materiál k opravě sokolovny.

Zvýšení poplatku za užívání hrobového místa

Obecní zastupitelstvo rozhodlo o navýšení poplatku za užívání hrobového místa . Nyní se platí za každý započatý čtvereční metr užívané plochy hrobu. Částka za 1 m2 byla zvýšena na 200,-Kč na dobu 10 let pronájmu oproti dosavadní sazbě
Změna nastala také v tom, že z každým nájemcem musí být sepsána písemná smlouva o pronájmu hrobového místa a to jmenovitě na osobu a ne jako dosud na pozůstalou rodinu.

Výše poplatků za odvoz domovního odpadu

Také poplatky za svoz domovních odpadů ukládaných občany do vlastních popelnic byl navýšen pro rok 2004 rozhodnutím OZ a to roční záloha 400,- Kč, která bude zúčtována ke konci listopadu u každé domácnosti podle odvezených popelnic. Přitom na odvoz jedné popelnice, kterou pracovníci technických služeb odvezou když bude označena známkou, se bude počítat 50,-Kč. Dotace obce na odvoz 1 popelnice činí cca. 70,- Kč


Rozpočet obce - plnění:
-----------------------

Celkové příjmy :	8,721 194,- Kč
z toho: přijmy daňové	3,897 411,- Kč
kapitál.příjmy		        2 580,- Kč
dotace celkem		3,513 996,- Kč
nedaň.příjmy		1,307 207,- Kč


Celkové výdaje :	8,063 577,- Kč

Celkové splátky půjčky, úvěr	
    628 399,- Kč

Výsledek hospodaření za rok 2003	
   + 29 218,- Kč
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Sportovní činnost


Tělovýchovná jednota

Všechny fotbalové celky se udržely ve středu tabulky ve svých soutěžích což může být považováno za celkem úspěšný sportovní rok.
Stoupají však náklady na provoz a činnost, sportovci se obracejí se žádostmi na podnika a podnikatele o příspěvky na činnost. Něco málo si vydělají brugádnickou činností.
V letošním roce bylo skáceno 8 ks topolů u stadionu, které jsou již přestárlé a hrozí nebezpečí zranění padajícími větvemi. V dalších letech budou postupně káceny další a nahrazeny novou výsadbou stromů.



Úspěch českých lyžařů

Za zaznamenání stojí úspěch načich lyžařů v tomto roce. 18. ledna na závodě Světového poháru v klasickém lyžování v Novém Městě na Moravě při závodech Zlaté lyže se postaral o milé překvapení závodu a radost lyžařské veřejnosti připravil český lyžař Lukáš B a u e r
který vyhhrál závod na 10 km a o celou půlminutu porazil všechny soupeře a zaslouženě vyhrál.

Druhou radostnou zprávu přinesly sdělovací prostředky koncem února z italského Val di Fiemme. Zde se jel světový závod v lyžování a v něm nečekaně uspěl náš lyžař, rodák ze Žďár nad Sázavou
Marti K o u k a l
v závodě na 50km volnou technikou a získal zlatou medaili první v této disciplině v historii samostatné české republiky Město Žďár mu připravilo slavnostní přivítání.
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K u l t u r a


Sbor pro občanské záležitosti

Beseda pro důchodce října
Vystupoval Pepíček Zíma se svými oblíbenými písničkami, pořad uváděl pan Alois Matoušek a hudební doprovod zajistila hudba pana Sedlaříka, který také zpíval spolu s dcerou paní Havlíkovou.
Beseda měla velmi pěkný a srdečný průběh, mnozí účastníci si potom ještě sami od srdce a s chutí zazpívali než se začali rozcházet domů.

V květnu byli přivítáni slavnostně do společenství obce naši malí noví občánkové. Akce proběhla v prostorách mateřské školy, kulturní program zajistily děti základní školy.


Ostatní kulturní akce

V plesové sezoně byly tři plesy, maškarní dozvuky a dětský karneval hojně navštívený.
V červnu byl uspořádán dětský den na stadioně za početné návštěvy dělí i dospělých.

III. sousedské posezení o pouti v Albrechticích se opět vydařilo. V letošním roce opět přítomné potěšili svou hrou pozvaní harmonikáře v soutěži o nejlepšího interpreta, zvítězil v anketě hostů pan Antoní Prášil z Rozsoch. Posezení bylo ještě zpestřeno vystoupením našich dětí, malých muzikantů, kterí předvedli své umění ve hře na různé hudební nástroje a zpěv. Toto vystoupení mělo velmi kladný ohlas. Při rozchodu se účastníci slibovali příští rok nashledanou.

Při pouti v Rozsochách byly nejen tradiční pouťové atrakce, ale pan farář připravil v kostel výstavu starých kněžských ornátů a ostatních mešních rouch a zařízení. Na faře byl k nahlédnutí fotografie pořízené při loňkých opravách kostela a fary, což oboje si mohli návštěvníci odpoledne po požehnání prohlédnout.

V pondělí po pouti se také již tradičně v hospodě sešli sousedé k pouťovým dozvukům, při kterých zahrál na harmoniku místní pan Antonín Prášil k obveselení a pobavení přítomných.
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P o č a s í

Rok 2003 byl na počasí opravdu mimořádný.
Nový rok byl mrazivý /-12oC/, slunečný, Druhý den přišlo otaplení + 4oC s náledím a deštěm. Po tři dny bylo všude plno vody a nato mráz - 8oC, jasné počasí do 14. ledna, pak nastaly mlhy a taploty kolem OoC
Únor byl chladný, průměrná ranní teplota -8oC, z počátku měsíce sněžilo, ale většinu dní měsíce trvalo slunečné a jasné počasí.
Březen byl mírný, po tři dny byly sněhové přeháňky, zatažýená obloha do poloviny měsíce, kdy se ochladilo, ale bylo slunečno.Koncem měsíce stoupla teplota přes den + 16oC, ranní teploty mírně pod O.
Duben začal větrem a ochlazením trvajícím do 12 s ranními teplotami mezi mínus jedním až mínus sedmi stupni s hojnoým sněžením 6.-8. dubna. Po té se oteplilo, ale na
velikonoce přišlo ochlazení s přeháňkami, o Velkém pátku pršelo a na Boží hod i Červené počasí bylo jasné a větrné počasí. Již ale 24. dubna bylo teplo přes den až 26oC, 27. přišla bouřka, na nádraží padaly kroupy.
1. května byl nádherný teplý den plný slunce. Dny byly teplé, v noci 8oC kolem 10 května pršelo, ale bylo teplo.
13. však přišel déšť s velkým ochlazením, l5. přišla bouřka a sněžení do rána mráz, ale byl jediný. Další květnovédny byly velmi teplé až kolem 30oC.
Červen velmi teplý, kolem 15. sse mírně ochladilo, ale pak pokračovala vedra až přes 30OC.
Prvních 10 dnů v červenci bylo chladněji, ale pršelo jen málo při bouřce 4.
Ve čtvrtek 22.července navečer přišla bouře a přinesla krupibití. Nejhorší škody byly na novoměstsku, zde padala kroupy velikosti jako pinpogové míčky. Zničily úrodu v zahrádkách, poničila zaparkované automobily, servala listy stromů. U nás padaly kroupy jen v Kundraticích, ale nebyly velké škody pouze na zahrádkách.
Srpen byl velmi horký, slunečný, bez deště s teplotami až kolem 35oC, o pouti bylo velmi teplo.
Září začalo deštivým počasm a ochlezením, 3. přišel prní mrazík, dny byly chlednější, zatažené a deštivé, ale od poloviny měsíce opět slunečno a teplo přes 20oC ve dne. Ke konci měsíce zataženo a chladno.
Počátek října byl teplý s trochou deště. Druhý týden se ochladilo a začaly přicházet ranní mrazíky do -5oC, ale bylo slunečno,Konec měsíce přinesl mrholení, 26. sněžilo a potom mlhy a přeháňky.
V listopadu bylo polojasno až do poloviny měsíce teploty do +15oC přes den, v druhé polovině mlhavé a vlhké počasí.
V prosince bylo větrno, sněžit začalo 14. a 15. již byla sněhová kalamita, fukal silný vítr, hustě sněžilo, tvořily se závěje, ještě 16. byla napohoda, ale pak se vše uklidnilo. Vánoce byly bílé pod sněhem s teplotami kolem -15oC. Ke konci roku nastal odměk, ale na Nový rok již bylo ráno mrazivé.



