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UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA:
Tříkrálová sbírka

První písemná zmínka o naší obci

Vážení čtenáři,
letošním prvním číslem vstupuje
Rozdrojovický zpravodaj do čtvrtého
roku své existence. Na první pohled je
patrné, že má novou podobou titulní
stránky, a drobné změny se objevily
také v grafické úpravě celého časopisu. I letos, stejně jako v předchozích
letech, vám bude Zpravodaj po celý
rok přinášet užitečné i zábavné informace o dění v naší obci.
Během celého roku si příležitostně
budeme připomínat, že právě letos
uplyne 620 let od první písemné zmínky o Rozdrojovicích. Této skutečnosti
se budeme průběžně věnovat v řadě
článků, v nichž se podrobněji podívá-
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me na některé úseky historie obce.
Tvůrci Zpravodaje ocení historické fotografie i vzpomínky pamětníků a s radostí přivítají každého, kdo se o ně
bude chtít podělit s ostatními.
Nezapomínáme ani na to, že dříve než
se nadějeme, i náš dnešní život bude
minulostí. Pokud se za ní někdy budeme chtít ohlédnout, můžeme vzít
do ruky třeba knihu fotografií, které
zachycují všední i sváteční dny v životě naší obce. V těchto dnech spatřila
světlo světa druhá rozdrojovická fotokniha, do níž můžete po celý rok nahlédnout v prostorách obecní knihovny.
Začátek roku bývá také příležitostí ohlédnout se za právě uplynulým
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rokem. Součástí našeho dnešního
ohlédnutí je krátký pohled na vývoj
počtu obyvatel obce v loňském roce,
informace o tom, jak jsme v roce 2021
třídili odpady, a poděkování všem, kteří loni pomohli obyvatelům obcí postižených tornádem.
V tomto čísle přineseme také informace o letošní Tříkrálové sbírce, pozveme vás do právě vznikajícího anglického klubu, nahlédneme do základní
i mateřské školy a podíváme se, co je
nového v knihovně.
Přejeme vám příjemné chvíle strávené
nad stránkami Zpravodaje.

Titulní foto Martina Morávková
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
32. zasedání zastupitelstva dne 20. 12. 2021
Poslední zasedání složitého roku 2021 proběhlo za účasti
sedmi zastupitelů a několika přítomných občanů. Z důvodu
omluvené nepřítomnosti starosty obce řídil zasedání místostarosta Ing. Kružík.
Zastupitelé jednomyslně schválili rozpočet obce na rok
2022, rozpočtu obce se podrobněji věnujeme níže na této
straně. Zastupitelé schválili také rozpočet školy a plán inventur. V dalších bodech se zastupitelé věnovali investicím –
byl schválen projektant přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu jako součást plánované rekonstrukce centra
obce (firma Puttner s cenou 95 000 Kč bez DPH) a nákup
čisticího stoje v ceně 92 480 Kč bez DPH.
Zastupitelé rovněž schválili zvýšení příspěvku Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na 112 000 Kč ročně, s tímto nákladem souvisí také schválení cen na rok 2022 za 1 m³ – vodné
ve výši 58 Kč a stočné ve výši 42,72 Kč, obojí vč. DPH.
V dalším bodu zastupitelé diskutovali o žádosti JmK o navýšení příspěvku obce na zajištění financování systému
IDS JmK z 50 Kč na 100 Kč na občana a rok, rozhodli se
bod odložit a zkusit vyjednat lepší podmínky, ale částku
32 203 Kč za nadstandardní provoz IDS JmK (tj. zejména
noční a víkendové spoje) zastupitelé schválili.
Zastupitelé projednali a schválili Adaptační strategii na klimatickou změnu regionu, která by obci mohla pomoci zís-

JAK ŽÁDAT OBEC O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA POŘÁDÁNÍ AKCE
kat dotace spojené s opatřeními na zmírnění nastupujícího
oteplování našeho regionu.
V oblasti odpadového hospodářství byla schválena příloha
ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu se společností SUEZ CZ (diskuse se vedla o výši poplatku za výsyp
nádob a sběr pytlů tříděného odpadu), dále potom systémová vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (ve znění bez podstatných změn proti
minulému období), přičemž cena místního poplatku za svoz
a likvidaci odpadu byla pro tento rok stanovena na 750 Kč
/ občan, z ní je možné dosáhnout až 70 % slevy na základě
získaných EKO bodů za třídění odpadu.
Zastupitelé se následně věnovali nabídce na předkupní
právo na chatu č. ev. 668 za 600 000 Kč, nabídka byla
jednomyslně odmítnuta vzhledem k vysoké ceně.
Snahou obce je pomoci žadatelům o příspěvky na pořádání
kulturních a sportovních akcí, byl proto schválen formulář
žádosti pro budoucí žadatele (tématu se blíže věnujeme na
jiném místě Zpravodaje). Zastupitelé vyšli vstříc SK Rozdrojovice a rozhodli, že obec přispěje částkou 40 000 Kč na
jím realizované vysoušení budovy sportovního areálu Na
Bahně. Následně bylo diskutováno technické provedení
tohoto příspěvku. Na závěr místostarosta poděkoval občanům za účast a zasedání ukončil.
Karel Taft

STRUČNÝ POHLED NA ROZPOČET OBCE PRO ROK 2022
Rozpočet obce počítá s příjmy 22,8 mil. Kč (21 mil. Kč jsou
příjmy z daní, 1,8 mil. Kč pak jiné příjmy, např. pronájem kanalizace, prodej dřeva, prodej tříděných surovin), je to zhruba
o 7 % více, než byly příjmy plánované na loňský rok.
Výdaje obce jsou naplánovány ve výši 35,8 mil. Kč, rozdíl
mezi ročními výdaji a příjmy (13 mil. Kč) je pokryt z finančního zůstatku na bankovním účtu z konce loňského roku.
Výdaje obce můžeme rozdělit na pravidelně se opakující (ty
činí 11,2 mil. Kč, nejvyšší část jsou mzdové náklady) a investice (ty činí 24,6 mil. Kč). Největší část investic tvoří plánovaná generální rekonstrukce hospody a její přeměna na
obecní dům. Rozdělení jednotlivých výdajů vizte níže v koláčových grafech.
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Naplánovaný rozpočet je možné při řádném odůvodnění
změnit i v průběhu roku, děje se tak rozpočtovým opatřením. Typickým rozpočtovým opatřením je například přesun
mezi výdaji ve stejné částce (např. je možné snížit výdaje
na opravu komunikací a stejnou částku přidat na opravu
kanalizace). V průběhu roku je možné i zvýšení výdajů proti plánu, ale takové rozpočtové opatření musí obsahovat
i kompenzaci výdaje kladnými financemi ve stejné výši, což
může být např. dotace, úvěr nebo využití volných finančních
prostředků.
Karel Taft
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Obec finančně podporuje konání sportovních, kulturních
a společenských akcí pro veřejnost na území obce, podporovány jsou akce s přiměřenými náklady v cenách obvyklých. Organizátoři takových akcí mohou požádat obec
o finanční příspěvek prostřednictvím velmi jednoduchého
formuláře, který naleznou na webových stránkách obce
nebo jim bude na jejich žádost zaslán. Vyplněný formulář

je potřeba doručit na obec (stačí i e-mailem) alespoň jeden
měsíc před konáním akce. Konečné rozhodnutí bude učiněno zastupitelstvem obce, na příspěvek není právní nárok.
Příspěvek je určen na pokrytí části nákladů, pochopitelně
není podporována tvorba zisku.
Karel Taft

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM POLOLETÍM V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Prvního září jsme ve školce přivítali 37
dětí a odstartovali tak nový školní rok,
ve kterém nás čekalo plno vydařených
akcí, her, zábavy a výletů. Ne jednou
za námi přijelo divadlo se svým divadelním představením, pojízdné planetárium, ve kterém jsme se dozvěděli
nové poznatky o vesmíru. Zavítali za
námi i herci se svým fyzikálním divadlem, ze kterého byly děti nadšené.
A v neposlední řadě nemůžeme zapomenout na kouzelnické představení
chlapečka z naší školky s tatínkem,
kteří nám společně připravili představení a prozradili nám i nějaký kouzelnický trik.
V měsíci říjnu a listopadu jsme se skoro pravidelně každou středu společně
vydali do nedaleké Kuřimi, kde jsme
navštěvovali solnou jeskyni. Hned
při vstupu na nás dýchl slaný mořský
vzduch. V solné jeskyni na nás čekala spousta hraček, mohli jsme si hrát
v krystalech mořské soli nebo jen tak
relaxovat a nasávat příjemný vzduch.
Abychom věděli, jak se správně stravovat, přišla za námi paní, která nám
pověděla o tom, jak se máme starat
o své zdraví a v rámci her nám ukázala, jak se správně stravovat, abychom
byli zdraví a naše tělo prospívalo.
Ke konci listopadu jsme se začali pilně
připravovat na příchod Mikuláše a následný vánoční čas. V rámci adventu
jsme společně pekli cukroví, navštívili
krmelec a přinesli zvířátkům spoustu
dobrot, a především využili zimního
počasí a dováděli na sněhu. Pilně jsme
také celý prosinec trénovali na vánoční besídku, kterou jsme rodičům bohužel museli poslat pouze online formou,
protože nám covid nedovolil pozvat
rodiče za námi do mateřské školky.
Dříve než jsme se rozloučili a rozešli
na vánoční prázdniny, udělali jsme si
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slavnostní Štědrý den. Měli jsme přichystaný vánoční punč, přinesli jsme
si k ochutnání vánoční cukroví a především nás navštívil Ježíšek a přinesl
nám spoustu nových her, stavebnic
a hraček.
První pololetí ve školce jsme ukončili návštěvou centra VIDA!, kde pro
nás byl připravený výukový program
a mohli jsme si vyzkoušet vystavenou
expozici.
Pevně doufáme, že i přes nepříznivou
epidemiologickou situaci nám budou
vycházet plány a budeme moci zajistit pestrý program pro děti. V nejbližší
době nás čeká karneval a mnoho dalších zajímavých akcí.
Do nového školního půlroku přejeme
všem hodně zdraví a děkujeme rodičům za spolupráci.
Za kolektiv mateřské školy zapsala
Mgr. Dagmar Prušová
Foto Dagmar Prušová
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CO NÁS ČEKÁ V DALŠÍM POLOLETÍ?
Školní rok se nám pomalu přehoupl do druhého pololetí
a my pevně věříme, že tento čas bude návratem k normálu
bez karantén, testování a v blízké budoucnosti snad i bez
povinných roušek ve školách.
A protože doufáme, že společným akcím budou následující
měsíce přát, připravili jsme pro všechny žáky školy pestrý
program netradičních vzdělávacích, hudebních, výukových
a sportovních aktivit.
Nejdříve ve škole uvítáme Divadlo fyziky Údif, které dětem
zábavnou formou, v představení plném experimentů, přiblíží základní principy světa kolem nás.
Již teď mohou děti postupně začít oprašovat nebo vymýšlet
své karnevalové masky a kostýmy na velký školní karneval.
Ačkoliv se bude tato akce konat pouze pro žáky naší školy,
určitě nebude nouze o pořádnou zábavu a spoustu her.
Lektorky brněnské filharmonie seznámí žáky jednotlivých
tříd se světem hudby v hudebním workshopu s názvem
„Hudba sedmi kontinentů“.
Do deštného pralesa na Kostariku se alespoň symbolicky
přeneseme díky výchovně vzdělávacímu projektu NEPZ.
Po velmi dlouhé době se opět můžeme těšit na společná setkání i s rodiči našich žáků, protože ani ti nebudou ochuzeni
o možnost zúčastnit se akcí se svými ratolestmi.
Již několik měsíců pracujeme na projektu, který nám umožní revitalizovat školní zahradu a doplnit ji několika novými
přírodními prvky (vyvýšené záhony, hmatový chodník, květinová louka a mnoho dalších). Právě při samotné realizaci
tohoto projektu bychom velmi uvítali pomoc a spolupráci rodičů a dětí. Naše první společné setkání spíše pracovního
charakteru by tedy mělo proběhnout na školní zahradě.
Šanci předvést své sportovní a pohybové dovednosti dostanou děti i jejich rodiče při plánovaném sportovním odpoledni, které bylo před dobou „covidovou“ akcí téměř tradiční.
Veškeré další informace o průběhu a termínu konání akcí
budou zveřejněny na webových stránkách školy a rozeslány e-mailem všem rodičům našich žáků několik týdnů
předem.
Přijměte již nyní srdečné pozvání na budoucí akce. Těšíme
se na viděnou s vámi a na spoustu školních výchovně-vzdělávacích a zábavných projektů, které jsou před námi.

ZŠ a MŠ Rozdrojovice pořádá:
EME SI VE ŠKOL
J
A
E
HR
SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
A JEJICH RODIČE

odpoledne plná her a zábavy
pod vedením zkušených pedagogů
seznámení s prostory základní školy
v uvedené dny v čase od 16:15 do 17:15

čtvrtek
17. 3.

POHYB NÁS BAVÍ

- hry v tělocvičně (rozvoj hrubé motoriky,
prostorové orientace, …) s sebou sportovní obuv
a oblečení

čtvrtek
31. 3.
čtvrtek
7. 4.

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

- kreativní tvoření (rozvoj jemné
motoriky,rozvíjení koordinace oko ruka,…)

HRY S ČÍSLY A PÍSMENY

- rozvíjení zrakového a sluchového vnímání,
předmatematické představy

Základní škola Pastviny otevírá další
6. třídu Montessori pro školní rok 2022/2023
a nabízí poslední volná místa.
28. 2. 2022 v 17 hodin proběhne online beseda pro
rodiče páťáků, kteří chtějí pro své děti změnu.
Na besedu je nutná registrace e-mailem:
olbertova@zspastviny.cz,
případně telefonicky: 736 626 372

Za zaměstnance ZŠ Rozdrojovice Mgr. Jaroslava Váňová

ENGLISH CLUB

ROZDROJOVICE V ČÍSLECH

Zveme všechny angličtináře v Rozdrojovicích do anglického
klubu. Setkání se bude konat vždy v první úterý v měsíci
a hostem bude rodilý mluvčí z USA, Velké Británie, Kanady,
Nového Zélandu..., případně jiná osobnost hovořící špičkovou angličtinou. Úvodem host přednese krátkou prezentaci
na zajímavé téma, potom bude následovat beseda s účastníky. Vstupné bude dobrovolné.
První setkání proběhne v úterý 1. března v obecní knihovně. Začátek v 18.30. Podrobnosti najdete vždy před akcí na
webových stránkách obce.

počet obyvatel k 1. 1. 2021
1091
počet obyvatel k 31. 12. 2021
1074
počet narozených dětí v roce 2021
7
počet zemřelých v roce 2021
10
počet odstěhovaných
36
počet nově přihlášených
22
zkolaudováno: 6 rodinných domů + budova obecního úřadu

620. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O NAŠÍ OBCI
Dne 17. dubna roku 1402 je v Moravském diplomatáři
(Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae – CDM), sepsaném Josefem Chytilem, pokračovatelem významného
moravského historika a archiváře Antonína Bočka, zapsána zmínka o naší obci. Svazek CDM vydaný roku 1858 popisuje událost následovně: „Markrabí Jošt zapisuje Žofiji
z Kyšperku na pět hř. gr. platu ročního k věnnému právu
i tomu, ktož by ten list jměl s její dobrú vuolí, na vsech Hlince a Rozdrojovicích, kteréžto k hradu Veveří přísluší pod
jménem výplaty, kterúž margrabí moravščí v padesáti hř. gr.
mohú učiniti a vyplatiti. List (latinský) dán v Brně let božích
tisícího čtyřistého a druhého léta, ten pondělí najblíže před
svatým Jiří“. Zápis je zároveň označen: „ Dle zlomku register
zápisů markr. Mor. v českém museu“.
Moravský diplomatář je jedním ze základních pilířů, o který se opírají badatelé zkoumající moravskou historii, proto
se tento údaj v literatuře neustále opakuje a je pokládán
za první písemnou zmínku o naší obci. Nejstarší epocha
skoro každé vesnice, ležící v období raného středověku, je
literárně nepopsaná. První zmínky se vyskytují až v době,
kdy jsou osady již funkční a tvoří ekonomický přebytek, se
kterým může jeho vlastník, v našem případě nikoli feudál,
ale zeměpán, disponovat. Tomu odpovídá i uvedený zápis
z diplomatáře. Rozdrojovice byly od prvopočátku součástí
panství Veverského. Hrad Veveří byl jedním z nejvýznamnějších zeměpanských hradů a podle pověsti byl založen roku
1059 moravským údělným knížetem Konrádem I. Brněnským. K roku 1234 je písemně popsán jako hrad mohutný,
a proto lze s jistotou usuzovat, že obec byla v době první
písemné zmínky již dlouhou dobu prosperující a funkční.
Pro přesnější určení stáří naší obce by byl zapotřebí vhodný archeologický průzkum, zejména v prostoru historické
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Dlouhodobý fotografický projekt pokračuje vydáním druhé knihy fotografií, které zachycují právě uplynulý rok
v životě naší obce. V těchto dnech je
kniha k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a po celý rok bude k prezenčnímu vypůjčení v obecní knihovně.
Chcete-li, aby tato obrazová publikace obohatila i vaši knihovnu, můžete
si ji do konce března objednat u paní
Šťastné na obecním úřadu. Cena nepřesáhne 500 Kč za jeden výtisk.
Děkujeme všem fotografům, kteří
poskytli své snímky a podíleli se tak
na vzniku knihy.

Zdroj: OÚ Rozdrojovice
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Daniel Stráský

ROZDROJOVICKÁ
FOTOKRONIKA
PODRUHÉ

Text Hana Antonínová
Foto Martina Morávková

Petr Antonín
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obce. V minulosti bylo na katastru naší obce provedeno několik archeologických průzkumů, které potvrdily osídlení již
ve starší době kamenné. První paleolitický nález na území
naší obce učinil v roce 1933 J. Mrázek, tehdejší pracovník
Moravského muzea. V návrší nad potokem Hlubočkem,
kterému se říkalo v Mrtvinách (pravá strana cesty od Kníniček na Jinačovice, nad polní cestou na Medlánky), nalezl kamenný nástroj z jaspisu, který datoval do szeletienu
s odhadovaným stářím 40 000 let. Další poměrně podrobně archeologicky prozkoumanou částí naší obce je lokalita
U Kříže, kde před zahájením výstavby rodinných domů proběhl archeologický průzkum pod vedením archeologa Mgr.
Marka Lečbycha. Badatelé nalezli mnoho kamenné industrie a keramiky z období kultury s lineární keramikou a kultury s moravskou malovanou keramikou. Toto období neolitu
odpovídá stáří 6000 - 4000 let př. n. l. Stáří nálezů od Kříže
koresponduje s nálezy z tratě Neštěstí (prostor sousedící s hotelem Atlantis), které byly učiněny v předválečném
období rozdrojovickým občanem J. Jandekem. Stáří těchto
nálezů je v jistém rozporu s místní pověstí o přesunu obce
z původní polohy, která měla ležet právě v lokalitě Neštěstí,
do nynějšího místa. Je možné, že právě nálezy keramických
úlomků našimi předky na polích byly příčinou vzniku pověsti
o vypálení obce nájezdníky a jejího následného přesunu za
zdrojem vody. Pro vyvrácení, nebo potvrzení předpokladu
o stáří a historii naší obce bude zapotřebí provést průzkum
v prostoru historických domů v naší obci. Pevně věřím, že
občané při rekonstrukci svých obydlí jistě případný historický nález poskytnou odborníkům k posouzení a tím velice
pomohou poznání historie naší obce.

1/2022

Rozdrojovický zpravodaj

5

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

SNĚHULÁCI NAD ROZDROJOVICEMI
Ne sice ve stejném smyslu jako draci nad Rozdrojovicemi,
a ani jich nebylo tolik co draků, ale ve druhé polovině prosince se přece jen nakonec vylíhlo 21 nejrůznějších tvorů
ze sněhu...
Sníh moc nelepil, protože v noci přemrzl, a stavět klasickou
metodou válení sněhové koule a postupného nabalování
dalšího sněhu prostě nebylo možné. Stavěči si ale stejně
nějak poradili. Ke slovu přišly lopaty, uplácávání malých
koulí a jejich postupné lepení na tělo sněhové postavy, případně tvarování ležících sněhuláků. Zkušení tatínci brzy přišli na to, že na sluncem osvíceném svahu bude přece jen
možné válet koule, i když se člověk musel smířit s tím, že
na jejich povrchu budou třeba králičí bobky nebo traviny.
Maminky, tatínci a hlavně děti se nenechali nijak omezit
historickými tvary sněhuláků a na poli u vysílače (podle starousedlíků se správně jmenuje „Na vyžďku“) vznikl regulov-
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čík, liška, sněhová dáma v široké sukni, Olaf (všichni znalí
ho poznali na první pohled!), sněhulák skoro normální, ale
s neodolatelným lišáckým mrknutím a úšklebkem, rodinka
ledních medvědů a lyžař po karambólu s hlavou dolů a lyžemi nahoře...
To vše nám zpestřil ochotný pan Galla, který vztyčil přístřešek, zapálil ohně a pouštěl hudbu, a laskaví manželé
Šťastní, kteří všem připravili teplý čaj, skvělé svařené víno
a cukroví. Je nutno dodat, že i mnozí účastníci sněhulákiády
přinesli svoje vzorky cukroví. Takže všem bylo fajn...
Fotografie většiny sněhuláků najdete ve fotogalerii na
stránkách obce. Samozřejmě jsme nemohli počítat s tím,
že naše výtvory vydrží až do léta. Smutný konec sněhuláků
zaznamenal pan Galla na snímku „Hřbitov sněhuláků“.
Text Petr Antonín
Foto Petr Galla, Jitka Nováková, Hana Antonínová

1/2022

V naší obci tento rok již po dvacáté proběhla Tříkrálová sbírka, kterou pro Jihomoravský kraj a část kraje Vysočina pořádá Diecézní charita Brno.
V sobotu 8. ledna vyrazilo po Rozdrojovicích šest skupin
koledníků vybavených zapečetěnou pokladničkou, křídou
a odhodláním vykoledovat co největší obnos pro charitní
činnost. Tento rok s námi poprvé šel i pan Galla s harmonikou, což bylo bezesporu milým zpestřením. Po celý následující týden byla v kanceláři obecního úřadu k dispozici
poslední, sedmá pokladnička. Letošní sbírka vynesla v naší
obci neskutečných 48 275 Kč.
Kromě české měny se podařilo vybrat i:
20 euro
2 chorvatské kuny
2 americké čtvrtdolary
10 dominikánských pesos
2 izraelské nové šekely.
Veliké poděkování patří koledníkům, vedoucím skupin a samozřejmě všem štědrým dárcům.
Moc děkuji za děti, že na ně každý rok myslíte i s nějakým
pamlskem. Bez malých koledníků by to nebylo ono a dětem
se lépe zpívá za sladkou odměnu.
A jak vypadá návštěva každého domu? Děti se většinou
střídají v celém rituálu. Jeden zvoní, druhý přináší pokladničku a předává cukr jako poděkování, třetí označuje dům
nápisem. Jakmile se otevřou dveře, děti začínají zpívat,
následuje předání finančního obnosu do zapečetěné po-
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kladničky a pamlsků dětem. A na závěr dochází k označení
domu nápisem „K+M+B+2022“, samozřejmě se souhlasem
majitele. Označení domu nápisem je vždy záležitostí dětí,
a to většinou na dveřích nebo na zárubně dveří. Prostě kam
které dítě dosáhne. Pokud jsou dveře vysoké, dostávají
pod nohy stoličku, popřípadě vylezou panu domácímu na
záda.
Poté následuje poděkování a rozloučení.
Jakmile dojde skupina určený úsek, děti se podělí o vykoledované dobroty. Spravedlivé dělení do posledního bonbonu
v sáčku probíhá již v teple domova některého koledníka.
A co nápis vlastně znamená? Pro většinu dětí pouze informaci, že dům navštívili naši „Tři králové – Kašpar, Melichar
a Baltazar“. Vždyť také zpívají „My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám“.
Ale není tomu tak. Tato tři písmena jsou odvozována od latinské věty „Christus Mansionem Benedicat“, což v překladu znamená „Kriste, požehnej tomuto domu“ a tři křížky
mezi písmeny symbolizují Nejsvětější Trojici – Otce, Syna
a Ducha Svatého.
Rok co rok bojuji s myšlenkou, koho oslovit, kdo by se k nám
mohl přidat. Většinou jakmile přestanou chodit děti, přestane chodit i rodič jako vedoucí skupiny. Proto bych byla ráda,
pokud jste ochotni vy nebo vaše děti se ke koledníkům přidat, dejte mi prosím vědět na e-mail urad@rozdrojovice.cz.
Text Alena Šťastná
Foto Martina Morávková, Radovan Pokorný, Tereza Vřešťálová
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DOKUD TO JDE, POŘÁD NĚCO DĚLÁM...
S bývalým reprezentantem Československa v gymnastice o jeho začátcích,
olympiádě v Mexiku a trénování mládeže.
Jaké bylo vaše původní povolání?
Vyučil jsem se ve Zbrojovce na soustružníka, potom jsem si udělal tříletou školu v Praze na sportovní fakultě a pracoval jsem jako profesionální
trenér střediska vrcholového sportu.
Ještě když jsem pracoval ve Zbrojovce, chodil jsem na třísměnný provoz,
ale když už jsem byl v reprezentaci,
nechali mě dělat na dvě směny a před
olympiádou na jednu směnu. Od osmašedesátého roku až do roku 2006
jsem potom dělal trenéra na sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka.

jsme byli tři týdny a v gymnastice se
snadno objeví nějaké zranění, proto
je potřeba mít náhradníka. V Mexiku
jsem byl ještě hodinu před závodem
rozcvičený a připravený a myslel jsem,
že budu závodit. Můj kolega byl nějaký
špatný, protože v Mexiku mělo hodně
závodníků „mexický kvapík“, jak jsme
tomu říkali – průjmy a zvracení. Kolega měl žaludeční potíže, tak jsem se
rozcvičil a připravil, ale on se nakonec
srovnal a závodil. Byl lepší než já.
Nemrzelo vás to?
To víte že jo, ale když vidíte, že jsou
lepší... Pro mě bylo skvělé už jenom to,
že jsem se tam dostal. Byl to ohromný
zážitek.

Věnoval jste se i jiným sportům?
Do Brna jsem přišel v roce 1955, pocházím z Podivína. Tam jsem chodil do
Sokola, do šestnácti jsem chytal hokej. Jednou jsem musel chytat za dospělé, protože jim onemocněl brankář.
Já jsem byl tenkrát malý a žádná výstroj jako dnes nebyla, tak mi na hlavu
dali šermířskou helmu, ale v té jsem
moc neviděl.... Hrál jsem taky fotbal.
Byl jsem vždycky domlácený, protože
jsem malý. Když to viděla učitelka tělocviku, řekla mi, že fotbalistů je dost,
ale že by mi doporučila gymnastiku.
Tak jsem se dal na gymnastiku a nelitoval jsem. Byl jsem členem Sokola
Brno – dříve to byla Zbrojovka.
Připomenete mi, jaké jsou ve
sportovní gymnastice mužů
disciplíny?
Je to celkem šest disciplín: prostná,
kůň, kruhy, přeskok, bradla, hrazda.
To je takové olympijské pořadí. Teď už
je to jinak, ale my jsme museli dělat
i povinné sestavy. První den se cvičily
povinné sestavy, ty měli všichni stejné.
Druhý den potom byly volné sestavy...
takže to byl vlastně dvanáctiboj. A třetí
den bylo ještě finále, takže se závodilo
tři dny po sobě. Moje nejlepší disciplíny byly hrazda a kůň, ale ke konci dvanáctiboje už mi docházely síly.
Co považujete za vrchol své sportovní
kariéry?
To byla v roce 1968 účast na olympiádě v Mexiku, se kterou jsem ani ne8 Rozdrojovický zpravodaj

Mexiko leží ve velké nadmořské výšce,
měli jste dost času na aklimatizaci?
Právě proto jsme tam letěli dost brzy.
V prvních dnech jsme závodili, kdo vyběhne do kterého patra. Ze začátku
jsme vyběhli do druhého patra a hotovo. Člověku se zastaví dech a nemůže
dýchat... bylo to hrozné. Atleti to měli
hodně náročné, vedle dráhy stály kyslíkové bomby a hned jak přiběhli, tak
dýchali... jenom atleti z Mexika a Etiopie to nepotřebovali.
Jak jste to snášel vy?
Dobře. Za pár dnů jsem si zvykl, ale ze
začátku to bylo hrozný.

Byl jste na svatbě Věry Čáslavské?
Ne, to jsme oslavili až v olympijské
vesnici. Na samotnou svatbu bychom
se ani nedostali, bylo tam ohromné
množství lidí. Katedrála byla plná a obrovské náměstí před katedrálou taky.
Věra tam byla ohromně oblíbená. Když
šla do města, musela mít černou paruku a sluneční brýle, aby ji nikdo nepoznal. Věra mi vždycky říkala Vlastíku,
protože se jí zdálo, že jsem podobný
na Vlastu Buriana.
Po olympiádě jste se stal trenérem.
Vychoval jste úspěšné gymnasty?
Jednou moji kluci vyhráli na mistrovství
republiky ve čtyřech z pěti disciplín. Jeden můj závodník byl šestý na mistrovství Evropy na kruzích, ale později zahynul, srazilo ho auto, když jel na kole.
Dva moji kluci byli na olympiádě v Moskvě, měl jsem závodníky na mistrovství Evropy i světa. Vždycky jsem říkal,
že jsem byl lepší trenér než závodník.

Sportujete celý život. Co vám sport dal
a co vzal?
Vzal mi spoustu času, ale byl jsem to
toho tak zažraný, že mi to ani nepřišlo.
A co mi dal? Naučil jsem se být bojovník, nenechal jsem se znechutit, byl
jsem odolnější. Dodnes jezdím na lyže,
s nejstarším pravnoučkem jezdím na
sjezdovce, někdy vyrazím na běžky.

JAN ZELINKA (82)
Reprezentant Československa
ve sportovní gymnastice,
juniorský i seniorský mistr
Československa, mezinárodní
rozhodčí a reprezentační
trenér. V Rozdrojovicích žije od
roku 1962, má dvě dcery, čtyři
vnoučata a tři pravnoučata.

V obci Rozdrojovice již třetím rokem běží program třídění odpadů. V tomto článku se pokusíme o malé
shrnutí za rok 2021 a o výhled do roku 2022.
Náklady obce za rok 2021 byly:
Komunální odpad: 924 000 Kč (165,8 tun)
Nebezpečný odpad: 38 000 Kč
Biologicky odbouratelný odpad: 111 000 Kč
Na poplatcích bylo vybráno 617 720 Kč. Na slevách občanům bylo rozdáno 166 184 Kč.
Za vytřídění odpadu a odevzdání k dalšímu zpracování obec
získala 184 000 Kč; jednalo se o kov, nápojové kartony, baterie a elektroodpad, ale v první řadě o papír, plast a sklo.

Jak se více zapojit? Alespoň jednou za čtvrtletí:
Zkontrolujte svůj odpadový účet a svozy
Vyplňte (a aktualizujte) odpadový dotazník
Ale hlavně – snažte se produkovat méně odpadů a dobře
je třiďte!
1/2022

Ptala se Hana Antonínová
Foto Martina Morávková a archiv J. Zelinky

TŘÍDIT SE VYPLATÍ

Množství tříděných odpadů odevzdaných občany bylo:
Plast: 20,27 tun (3 643 pytlů a 628 popelnic)
Papír: 21,13 tun (1 972 pytlů a 247 popelnic)
Sklo: 5,11 tun
Poplatek za komunální odpad v naší obci od minulého roku
vzrostl o 100,- Kč na 750 Kč za občana trvale hlášeného
nebo vlastnícího v k.ú. Rozdrojovice nemovitost.
Jak sami vidíte, navýšení není bezdůvodné. Je možné očekávat další nárůst nákladů na straně dodavatelů služeb (odvoz, skládkování, spalování…), a proto je důležité pokračovat ve snižování produkce odpadů a v jejich třídění.

počítal. Největší naděje jsem měl na
Tokio v roce 1964, to jsem byl dobrý
na hrazdě a koni našíř, ale dva měsíce
před olympiádou jsem si zranil meniskus a musel jsem na operaci. Tenkrát
jsem byl v nejlepší formě, ale nevyšlo
to. O čtyři roky později už jsem byl nejstarší v družstvě a ani jsem nepočítal,
že pojedu do Mexika. Trénoval mě
Zdeněk Růžička, ten měl dvě bronzové
medaile z olympiády v Londýně, a ten
mě tenkrát přemluvil. Já už jsem chtěl
končit, ale on potřeboval do družstva
někoho zkušeného jako náhradníka,
kdyby někdo vypadl. Na olympiádě

Vy asi pořád sportujete...
Teď už moc ne, jezdím na běžky, ale
jinak pořád něco dělám, nevydržím sedět. Někdy si v neděli odpoledne řeknu, že se budu dívat na televizi nebo
si číst, ale nakonec jdu stejně něco
dělat na dvůr nebo ven se psem. Není
to tak dávno, co jsem na zahradě postavil králíkárnu. Když se člověk dožije
dvaaosmdesáti a je zdravý, tak je to
dobře.

1/2022

Upozornění z OÚ:
Štítky na tříděný odpad platí i pro letošní rok. V případě, že
vám již dochází, na obecním úřadě vytiskneme další. K vyzvednutí jsou také pytle na tříděný odpad.
Budete-li pořizovat novou popelnici, zastavte se na obci pro
QR kód, bez něj vám nebude nádoba vyvezena.
Udělejte si prosím čas a jednou za čtvrtletí překontrolujte, zda
vám byly načteny všechny vámi odevzdané pytle/nádoby. Pokud nikoliv, dejte nám vědět, necháme záznamy doplnit.
Máte pocit, že i když třídíte, nejste schopni dosáhnout
vyšší slevy? Nemáte-li popelnici plnou, nedávejte ji vyvážet tak často. Obec platí za jednotlivé výsypy a do systému je zapsáno, že jste vyprodukovali tolik litrů směsného
komunálního odpadu, jaký obsah má vaše popelnice,
což nemusí být pravda. Přes chladné měsíce se to určitě dá. Jako výhodnější však vidíme pořídit si popelnici
s menším obsahem. A tu stávající můžete používat ke
třídění například plastu. Ale nezapomeňte popelnici pro
svozovou firmu řádně označit / přestříkat, vytvořit viditelnou ceduli plast / papír nebo zakoupit nálepku recyklace plast / papír a samozřejmě nám tuto skutečnost dát
vědět. Nahlásit QR kód popelnice, který chcete nechat
převést, a na jakou komoditu.
TŘÍDIT ODPADY SE VYPLATÍ!
Alena Šťastná, Oldřich Pokorný
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FINANČNÍ POMOC PRO OBCE ZASAŽENÉ TORNÁDEM

POZVÁNKA DO OBECNÍ KNIHOVNY ROZDROJOVICE

Jistě si všichni vzpomínáme na to, jak byly některé jihomoravské obce na začátku loňského léta postiženy tornádem.
Rádi přinášíme zprávu o tom, že obec Rozdrojovice a někteří její občané poskytli postiženým obcím finanční dar určený na nápravu škod. Z následujícího textu vyplývá, jak byla
pomoc využita:

Každý pátek od 16.00 do 19.00 hodin mohou občané
Rozdrojovic využívat služeb svojí obecní knihovny. Kromě
pestré čtenářské nabídky pro děti i pro dospělé je možné
si vypůjčit knihy nakladatelství Albi z edice Kouzelné čtení,
což ocení zejména menší děti, kterým se za pomoci tužky
Albi, která je rovněž k zapůjčení, každá taková knížka doslova rozmluví pod rukama. Nechybí ani nabídka her, kterou
knihovna plánuje dále rozšiřovat.
Knihovna dlouhodobě věnuje pozornost především dětským čtenářům. Také z toho důvodu byly s laskavou podporou obce zakoupeny dva nové knižní regály, které umožní
knižní nabídku pro děti lépe a přehledněji rozmístit. Kromě
bohaté nabídky pohádek, příběhů, komiksů a leporel mohou rodiče strávit s dětmi v knihovně příjemné odpoledne
a využít pěkné prostory, které přízemí obecního úřadu nabízí. Nechybí tu malý dětský koutek a nabídka kvízů či omalovánek, které mohou zpestřit dětem pobyt v knihovně. Za
každý dobře vyplněný kvíz čeká děti malá odměna, stejně
jako za obrázek, který namalují a přinesou do knihovny paní
knihovnici. Třeba se svým oblíbeným literárním hrdinou.
Dospělí čtenáři mohou vybírat nejen z nabídky žánrově pestré naučné literatury (např. Skutečný život monacké kněžny Grace Kellyové, Babišovo Palermo nebo Raději zešílet
v divočině od Aleše Palána) i beletrie (Kdo šije u Podolské
od Lucie Hlavinkové, Pokrývač: obrazy ze života ing. Řezníčka od Miloně Čepelky nebo novinky Patrika Hartla). Stálou službou je možnost objednat si zdarma titul, který není
v knihovně, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Vážený pane starosto,
jménem Sdružení místních samospráv ČR bych ráda Vám
osobně – a Vaším prostřednictvím i Vaší obci a Vašim spoluobčanům – poděkovala za to, že jste se zapojili do projektu finanční pomoci obcím, které v loňském roce zasáhlo
ničivé tornádo.
Celkem se podařilo díky solidaritě samospráv získat
49 837 317 Kč, které mohou obce využít na řešení škod
způsobených živelnou katastrofou dle svého vlastního uvážení, podle priorit každé z nich.
Finanční pomoc byla mezi obce dle rozhodnutí samotných
dárců rozdělena následovně:
Hrušky: 8 511 600,37 Kč
Lužice: 5 673 623,37 Kč
Mikulčice: 6 233 872,32 Kč
Moravská Nová Ves: 7 070 220,32 Kč
Kryry (místní část Stebno): 3 294 703,32 Kč
Hodonín (místní části Pánov): 2 405 853,34 Kč
Hodonín (místní část Bažantnice): 2 251 789,32 Kč
Týnec: 3 252 765,32 Kč
Tvrdonice: 2 889 520,32 Kč
S vedením postižených obcí jsme v kontaktu a ráda bych Vám
tlumočila i jejich díky a upřímnou vděčnost. Od všech obda-

rovaných máme informace o tom, na co prostředky z projektu využívají. Jen pár příkladů: V Hruškách finance použili na
opravu střechy a výměnu oken ZŠ, opravu střechy tělocvičny. V roce 2022 bude pokračovat opravou fasády, výměnou
podlah ve škole, původní parkety jsou poničeny vodou, byly
jen lokálně vyspraveny, aby mohla fungovat škola, opravena byla střechy kostela sv. Bartoloměje, jehož vlastníkem je
obec. Moravská Nová Ves má nyní opravené zdravotní středisko, MŠ, jednu budovu ZŠ pro 2. stupeň. Lužice hlásí, že
mají opraveno veřejné osvětlení, rozhlas, zaplatili za odklízení odpadu a zeleně. Obec staví zdravotní středisko, které se
na základě rozhodnutí statika muselo zbourat. V Mikulčicích
budou peníze použity na opravu klubovny pro děti, opravu
střech ZŠ, MŠ, kulturního domu a sportovní haly. V Hodoníně
peníze pomohly s opravou sportovní haly, psího útulku, ZOO,
základní školy i s opravou městských bytových domů. Tvrdonice po tornádu bývalou budovu školy přestaví na komunitní
centrum (nyní je po akutní opravě – tj. výmalba a pořízení interaktivní tabule, slouží dětem z Hrušek). V Týnci použili prostředky na opravu zdravotního střediska a služebny městské
policie. Ve Stebně připravují projekty obnovy místní návsi,
veřejné zeleně v centrální části obce a opravu hřbitovní zdi.
Dovolte, abych Vám závěrem ještě jednou poděkovala, že
jste se do našeho projektu „Obec obci“ zapojili. Věřím, že
solidarita mezi samosprávami – a lidmi – je něco, co nás
dokáže přenést i přes nečekané tragédie. A že naše dobré
skutky se nám – byť často oklikou – vrátí.
S úctou Eliška Olšáková
předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR
(redakčně kráceno)

rozdrojovickou knihovnu zejména
v rámci každoročního projektu Jižní
Morava čte.
Zásluhou obce, především paní Aleny
Šťastné, získala knihovna nové regály, které využívá na výstavky nových
knih. Novinkou v prostorách obecního
úřadu bude zprovoznění knihobudky,
které se plánuje u příležitosti zahájení
března – měsíce čtenářů. Máte doma
knihy, které mohou posloužit dalším
čtenářům? Přineste je do knihovny
a budou mezi prvními, které ozdobí
novou knihobudku! Za odměnu obdržíte pozvánku na slavnostní uvedení
knihobudky do provozu.
Obecní knihovna Rozdrojovice se těší
na vaši návštěvu.

SENIOR TAXI
Již více jak dva roky zajišťuje obec Rozdrojovice službu
„SENIOR TAXI“ pro své občany, a to prostřednictvím společnosti CITI TAXI Brno. Jde o přepravu seniorů nad 70
let nebo tělesně postižených občanů k lékaři, do nemocnice, na rehabilitaci, apod. Tato služba nenahrazuje přepravu sanitním vozem při zhoršení zdravotního stavu.
Přepravní služba funguje každý pracovní den od 6.00 do
17.00 hodin. Senior – prakticky osoba starší 70 let nebo
držitel ZTP průkazu – si objednává přepravu přímo u provozovatele. Z důvodů snižování nákladů provozovatelů
taxi služby již nefungují klasické dispečinky, ale člověk
objednávající telefonicky přepravu je přímo přesměrován na příslušného volného řidiče, který je k dané lokalitě nejblíže. Cestu zpět je potřeba objednat opět přímo
u provozovatele (SENIOR TAXI po dobu vyšetření nečeká).
Z důvodu již nefungujících dispečinků není možné objednávat přepravu dopředu několik dnů, ale pouze v daný
den přepravy.
Zájemce se musí prokázat při nástupu průkazkou SENIOR TAXI Rozdrojovice, kterou vydává obecní úřad.
Cenu přepravy si SENIOR hradí přímo u řidiče a následně
dostane celou částku zpět na obecním úřadu, a to na
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základě předloženého dokladu (kromě formální částky
20 Kč za přistavení vozidla).
V případě, že patříte do této skupiny občanů a chtěli byste službu využívat, obraťte se na obecní úřad, kde vám
vydají průkazku „SENIOR TAXI Rozdrojovice“ a detailně
vysvětlí, jak vše funguje.
Milan Šťastný

ROZDROJOVICKÝ KUFR
LETOS POČTVRTÉ
Zvykli jste si, že v polovině června jezdíte na Rozdrojovický Kufr? A už se těšíte? Máme pro vás důležitou
zprávu: Letošní Kufr nebude v červnu, ale už v květnu. Zaškrtněte si v diáři datum 22. května a počítejte
s cyklistickým dobrodružstvím v rozdrojovických lesích.
Trasa bude náročná a neuděláte chybu, když včas vyndáte kolo a začnete trénovat. Pořadatelé slibují, že se
na trati rozhodně nebudete nudit.
-ha1/2022

Knihovna navázala spolupráci s mateřskou školou, plánovaná lednová návštěva byla přeložena na konec února.
V březnu – měsíci čtenářů připravuje knihovna sobotní filmové promítání, které umožňuje zapojení knihovny do projektu Promítej i ty! Informace o vybrané filmové projekci budou zveřejněny do konce února. Při příležitosti 110. výročí
Titaniku připravuje knihovna zážitkové setkání s lektorkou
a spisovatelkou Danou Šimkovou, které se bude konat v sobotu 9. dubna v 17 hodin v prostorách knihovny. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni.
Také v letošním roce bude mít patronát nad knihovnou brněnská ilustrátorka paní Vlasta Švejdová, jejíž věnování najdou rozdrojovičtí čtenáři ve všech publikacích, které jsou
ozdobou knih pro malé čtenáře. Paní Švejdová navštěvuje

Monika Kratochvílová, knihovnice
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