
Rozdrojovický
zpravodaj

UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA:

Vydává obec Rozdrojovice Titulní foto Martina Morávková

Rozhovor se zastupitelem Obecní ples Tříkrálová sbírka

Vážení čtenáři,
možná stojí za připomenutí, že Rozdro-
jovický zpravodaj vstupuje tímto čís-
lem do svého pátého ročníku. Chceme 
věřit, že i v následujících letech zůsta-
ne vaším oblíbeným zdrojem informací 
o tom, co se děje v naší obci, a přeje-
me všem jeho autorům mnoho svěžích 
myšlenek a inspirace. 
Zvykli jsme si na to, že začátkem led-
na potkáváme skupinky „tří králů“. Ani 
letos tomu nebylo jinak a v první led-
novou sobotu jsme otevírali dveře ko-
ledníkům s pokladničkami. Zdá se, že 
mnozí otevřeli i svá srdce a peněžen-
ky, protože výtěžek tříkrálové sbírky 
v naší obci je velmi pěkný.

Po loňských podzimních komunálních 
volbách začalo pracovat zastupitelstvo 
obce v pozměněném složení. Postup-
ně oslovíme nově zvolené zastupitele 
a budeme jim klást otázky související 
s jejich činností v zastupitelstvu. První 
z  plánovaných rozhovorů najdete už 
v tomto čísle. Na podzimní komunální 
volby navázaly lednové volby preziden-
ta republiky. Přinášíme zprávu o práci 
volební komise i o tom, jak jsme hlaso-
vali v Rozdrojovicích. 
Hladinu rozdrojovického společenské-
ho života rozčeřil únorový obecní ples, 
jehož slavnostní atmosféru připomí-
náme v krátké zprávě a fotoreportáži. 
Nikdo z  nás si nedokáže představit, 

že by se obecní ples konal jinde než 
v  sále hostince U  Helánů. Budovu 
hostince ale čeká zásadní přestavba, 
jejímž prvním krokem je vybudování 
nového vstupu do sálu. Uvnitř čísla 
najdete podrobnější informace i o této 
rozsáhlé akci. 
O tom, co se děje v rozdrojovické ško-
le, se dozvíme přímo od pedagogů, 
a nejeden z nás si možná uvědomí, jak 
moc se dnešní forma výuky liší od té, 
kterou jsme v dětství zažili my sami. 
Přejeme vám příjemné chvíle stráve-
né nad stránkami Rozdrojovického 
zpravodaje.

-ha-
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2023

Dne 19. 12. 2022 se konalo zasedání zastupitelstva obce 
Rozdrojovice, kde byl schválen rozpočet na rok 2023. Obec 
hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, plánované příjmy jsou 
rovné plánovaným výdajům.
Obec počítá pro rok 2023 s příjmy 29,7 mil. Kč, což je nárůst 
o 30 % oproti roku 2022.  Příjmy jsou tvořené zejména příjmy 
z daní a dotací. Rozpočet počítá také s finančními prostředky, 
které nebyly vyčerpány v předchozím roce a jsou na bankov-
ním účtu obce. Jedná o částku ve výši 21 mil. Kč.
Podrobnější struktura příjmů obce viz přiložený graf.
Na výdajové straně rozpočtu počítá zastupitelstvo s nákla-
dy ve výši 50,7 mil. Kč.

Výdaje lze zjednodušeně rozdělit na provozní a investiční – 
viz následující graf.

Strukturu plánovaných provozních výdajů obce zachycuje 
následující graf.

Provozní výdaje ve výši 15,3 mil pokrývají chod obce: obec-
ního úřadu a  školy, opravy komunikací, odpadové hospo-
dářství, náklady na veřejné osvětlení, inženýrské sítě atp. 
Rozpočet počítá také se sportovními a kulturními akcemi. 
Druhou částí výdajů obce jsou investiční náklady. Pro rok 
2023 plánuje zastupitelstvo investice ve výši 35,4 mil. Kč. 
V tomto je zahrnuta oprava komunikace v ulici Pod školou, 
výstavba nových chodníků v ulici Brána a rekonstrukce bu-
dovy hostince U Helánů.

Schválený rozpočet obce může být v odůvodněných přípa-
dech pozměněn rozpočtovým opatřením. V případě navýše-
ní výdajů musí být tyto výdaje kompenzované na příjmové 
straně rozpočtu – např. přijatou dotací, úvěrem, volnými 
finančními prostředky apod.

Ing. Zdenka Slepičková, finanční výbor

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zasedání zastupitelstva 19. 12. 2022 
Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Pavel Merčák, 
Lenka Prokešová, Aleš Richter, Zdeňka Slepičková
Omluveni: Jiří Mička, Tomáš Kudela, Zdeněk Veselý
Zastupitelé jednomyslně schválili rozpočet obce na rok 
2023 včetně rozpočtového výhledu na období roku 2024 
až 2025. Stejným způsobem došlo ke schválení rozpočtu 
ZŠ a MŠ Rozdrojovice na rok 2023 včetně rozpočtového vý-
hledu na období let 2024 až 2025.
Dalším bodem jednání byl výběr nabídek na akci „Výstav-
ba oplocení ve dvoře obecní hospody“, a to ze tří nabídek. 
Zastupitelstvo obce vybralo nejvýhodnější nabídku, a to od 
místní firmy LANCA s.r.o. za 181 901,96 Kč bez DPH.
Následně zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo navý-
šení ceny stočného pro rok 2023 na 54 Kč bez DPH z dů-
vodu navýšení cen energií, a dále příspěvek obce ve výši 
50 941 Kč za nadstandardní spoje (noční a víkendové spo-
je) pro provozovatele autobusové dopravy IDS JmK. Stej-
ným způsobem došlo ke schválení navýšení ceny o 15 % 
pro svozovou společnost Recovera a.s. 
Dále zastupitelé schválili dvě smlouvy o právu stavby a ně-
kolik nájemních smluv chat a parkovacích míst.
Důležitým bodem jednání bylo seznámení s ekonomickou 
studií a záměrem vybudovat na katastru obce Rozdrojovice 
odpočívku (parkoviště) pro osobní a hlavně nákladní dopra-
vu jako součást výstavby silnice I/73 (původně nazývaná 
rychlostní silnice R43 na Svitavy).  Zastupitelé včetně sta-
rosty jednoznačně nesouhlasí s tímto záměrem a starosta 
obce byl pověřen zabránit možnými prostředky uskutečnění 
tohoto záměru.
Na závěr starosta popřál všem zastupitelům a přítomným 
občanům krásné vánoční svátky a vše nejlepší do nového 
roku 2023.

Milan Šťastný

VOLBY PREZIDENTA ČR 
OČIMA ÚŘEDNÍKA
Příprava na volby začíná dva měsíce před vlastní volbou, 
a to stanovením minimálního počtu členů okrskové voleb-
ní komise – stanovuje starosta obce. Následuje oznáme-
ní o  počtu a  sídle volebních okrsků. Dále musí jmenovat 
zapisovatele okrskové volební komise. Měsíc před volbami 
musí být jmenováni všichni členové volební komise. Násle-
duje první zasedání volební komise a zde členové skládají 
volební slib. Vydá se oznámení o době a místu konání voleb. 
Veškeré informace musí být zveřejněné na úřední desce 
a termíny jsou pevně dané. Zapisovatelka udržuje aktuální 
seznam voličů a přijímá informace o občanech Rozdrojovic 
žijících mimo obec, kteří budou volit buď v zahraničí, nebo 
ve zdravotnických zařízeních.  Tito jsou nahlášeni do tzv. 
zvláštního seznamu voličů.  
V zahraničí je možné hlasovat pouze v případě voleb do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR a při volbě hlavy státu. 
Zápis do zvláštního seznamu voličů provádí velvyslanectví 

ČR na základě písemné žádosti občana. Hlasování při vol-
bách do jiných zastupitelských orgánů se lze zúčastnit pou-
ze na území ČR.
Následuje doba přijímání žádostí a vydávání voličských prů-
kazů pro občany volící mimo obec Rozdrojovice – tentokrát 
jich bylo vydáno celkem 64. Následuje školení zástupcem 
statistického úřadu. Poté již stačí nachystat volební míst-
nost a v den voleb již čekat na prvního voliče. 
A bylo vás opravdu hodně. V prvním kole bylo vydáno 633 
úředních obálek a  v  druhém kole ještě o  13 obálek víc. 
Což je více než 77% volební účast, pro druhé kolo dokonce 
více než 79% účast. Během obou dní se odevzdávají sta-
tistická hlášení o počtu voličů, kteří již k volebním urnám 
přistoupili. 
Je sobota 14 hodin a volební místnost se uzavírá. Začíná 
sčítání. Po vyřazení neplatných hlasů je rozdělení a součet 
volebních lístků proveden již za chvíli. Ještě zápis, podpisy 
od všech členů, a jedeme odevzdat výsledky do nám nadří-
zené obce, tedy do Kuřimi. 
Již cestou do Kuřimi z rádia paradoxně slyšíme, že v oblasti 
Brno-venkov získal v prvním kole největší počet hlasů An-
drej Babiš. Což nesouhlasí s tím, co vezeme v zapečetěné 
obálce. Rozdrojovičtí voliči odevzdali své hlasy v  prvním 
kole volby prezidenta takto:

Petr Pavel 283

Andrej Babiš 137

Danuše Nerudová 104

Pavel Fišer 57

Jaroslav Bašta 25

Karel Diviš 12 

Marek Hilšer 6

Tomáš Zima 4

Ve druhém kole je výsledek ještě jasnější a cestou do Ku-
řimi slyšíme v rádiu, že reportéři již oslovují generála Petra 
Pavla „pane prezidente“.

Výsledky druhého kola volby prezidenta v Rozdrojovicích:
Petr Pavel – 470 platných hlasů
Andrej Babiš – 171 platných hlasů. 

Než s potvrzenými výsledky dojedeme domů a zveřejníme 
informaci o tom, jak naši občané hlasovali, tak vy, sledující 
média, dávno víte, jak hlasovala celá republika.  
Nyní již stačí volební materiály roztřídit a uložit do archivu.  
A víte, kdo za celou volební agendou po mnoho let stojí? Je 
to moje milá kolegyně Jana Blažková.

Alena Šťastná

Výdaje

Provozní výdaje 15 300

Investice 35400

Příjmy v tis. Kč

Daňové příjmy a dotace 28 100

Bankovní účet 21 000

Příjem z kanalizace 630

Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků 260

Příjmy z lesního hospodářství 330

Ostatní příjmy 380

CELKEM Příjmy 50 700

Výdaje

Provozní výdaje v tis. Kč
Provoz úřadu 4 485

Zastupitelstvo obce 1 400

Škola 2 010

Odpady 1 560

Údržba komunikací 1000

Veřejné osvětlení 1 000

Vodní hospodářství 1 120

Les 200

Kultura a sport 990

Sociální péče 130

Územní plánování 500

Ostatní 905

CELKEM 15 300

Investice v tis. Kč
Komunikace 11000

Chodníky 2400

Veřejné osvětlení 2000

Rekonstrukce budovy U Helánů 20000
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ROZDROJOVICE V ČÍSLECH 
počet obyvatel k 1. 1. 2022 1074 

počet obyvatel k 31. 12. 2022 1079

počet narozených dětí 5

počet zemřelých 5

počet odstěhovaných 16

počet nově přihlášených 21

počet zkolaudovaných domů:

novostavby 0

rekonstrukce 2

Jana B
lažková, O

Ú
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PRVNÍ POLOLETÍ V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE

Začít spolu
V  letošním školním roce jsme v prvním ročníku postupně 
začali implementovat prvky vzdělávacího programu Začít 
spolu. Tento program nabízí prostor, ve kterém se děti učí 
samostatně myslet, a chyba je považována za přirozenou 
součást procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe 
sama a svoji práci.
V den, kdy vyučování probíhá v tzv. centrech, je třída rozdě-
lená do center aktivit, která ve stejný čas nabízejí více čin-
ností tak, aby byly rozvíjeny dovednosti, kompetence a byla 
podporována spolupráce a vzájemné učení dětí. Nejčastěji 
je práce rozdělena do čtyř center – Ateliér, Matematické 
centrum, Centrum čtení a psaní, Pokusy a objevy. Výuka je 
zaměřená konstruktivisticky. Děti jsou spoluzodpovědné za 
své vzdělávání a  je jim dána možnost podílet se na jeho 
plánování, což posiluje jejich sebehodnocení a sebevědo-
mí. Vyučující je v tento den hlavně v roli průvodce. V rámci 
skupiny si žáci vylosují role, které jim pomáhají při práci. 
Důležitou součástí je závěrečné hodnocení a  sebehodno-
cení žáků. Bavíme se o  tom, jak se jim ve kterém centru 
pracovalo, co vedlo k úspěšnému splnění úkolu a co bylo 
příčinou případného neúspěchu.
Ve škole také proběhl Den otevřených dveří, a  to jak pro 
školáky, tak i pro předškoláky, kde mohli rodiče, ale i děti 
sledovat celodenní výuku standardního typu i práci v cent-
rech. Do hry se aktivně zapojovali i rodiče.

Marika Jančálková

Adventní čas ve škole

Období adventu jsme si ve škole zpříjemnili ve čtvrtek 
8. prosince tvořivou vánoční dílnou. Děti si společně s rodiči 
vyrobily zdobenou vánoční vločku na stromeček, skládané-
ho andílka z potištěného papíru, ručně malovanou vánoční 
ozdobu nebo sněhobílého anděla. Náladu adventního času 
umocnila vůně vánočního punče a zdobených perníčků.
Naše školní vánoční očekávání vyvrcholilo den před zaháje-
ním vánočních prázdnin společným zpíváním u stromečku, 
kterého se zúčastnily děti ze všech tříd. Každý tak přispěl 
k vytvoření nádherné vánoční atmosféry. Když koledy a vá-
noční písně utichly, rozešli jsme se do svých domovů strávit 
Vánoce se svými nejbližšími.

Martina Saxová

Lyžařský výcvik

V lednu se někteří žáci 1.–5. třídy zúčastnili třídenního ly-
žařského kurzu v Olešnici na Moravě. Zpočátku nám sice 
počasí příliš nepřálo, ale nakonec byly sněhové podmínky 
výborné. Díky trpělivé pomoci rodičů zvládli třetí den oleš-
nickou sjezdovku už i začínající lyžaři. 

Martina Saxová

První pololetí očima třídních učitelů 

1. třída
Čas běží jako voda a my už jsme se dostali k pololetí. Učíme 
se nejen číst, psát a počítat, ale také objevovat, vyprávět 
a tvořit. Všichni jsme odvedli velký kus práce. Rádi pracuje-

me v centrech aktivit na různá témata. Učíme se spolupra-
covat ve skupině a pořád objevujeme nové věci. A co máme 
ve škole nejraději?
Anna: Nejraději mám tělocvik, matematiku a  jak hrajeme 
různé hry.
Filip: Mám rád práci v centrech a hru na žraloky.
Tomáš T.: Já mám také rád centra a také když si hrajeme 
v družině.
Alexandra: Mám ráda, když pracujeme ve slabikáři na inter-
aktivní tabuli a vlastně všechno.
Dagmar: Já se ráda dozvídám pořád něco nového a  také 
mám ráda hru na žraloky.
Dan: Já rád píšu do písanky a pracuju v centrech.
Tomáš M.: Já mám rád centra a taky jsem rád mezi svými 
spolužáky a můžu si s nimi hrát.
David D.: Mám rád, když chodíme s družinou ven.
Vít: Mám nejraději matematiku a tělocvik.
Vojta: Já mám nejraději tělocvik a matematiku.
Kristýnka: Já ráda hraju hru „Já jsem ale pěkné číslo“.

Marika Jančálková

2. třída
Po krásných letních prázdninách a se spoustou zajímavých 
zážitků se opět setkaly děti z druhé třídy se svými spolu-
žáky a paní učitelkou Jarkou Váňovou i s paní asistentkou 
Martinou Lehockou. Začátek nového školního roku byl plný 
očekávání, co nového se děti ve druhé třídě dozví a naučí. 
Během teplých podzimních dnů se děti kromě učení pustily, 
s malinkou dopomocí paní učitelky a paní asistentky, i do 
pečení jablečného štrúdlu. K přípravě této dobroty si děti 
nasbíraly šťavnatá jablíčka na školní zahradě. 
Vesmír a  hvězdnou oblohu měly možnost děti obdivovat 
v listopadu při návštěvě Hvězdárny a planetária Brno. Kro-
mě ukázky hvězdné oblohy pro ně byl připraven poutavý 
a dobrodružný příběh Kouzelný glóbus 3D. 
Prosinec se nesl v  duchu předvánoční atmosféry. Prvním 
náznakem toho, že se brzy přiblíží s radostí očekávané vá-
noční svátky, byla návštěva Mikuláše a  jeho doprovodu. 
Nevšední zážitek přinesla dětem návštěva Brna, které je 
okouzlilo nejen svou vánoční výzdobou, ale především ná-
vštěvou divadla Reduta a  zhlédnutím dětské verze opery 
Papageno hraje na kouzelnou flétnu. 
Poslední školní den před vánočními prázdninami děti spo-
lečně oslavily příchozí svátky malou minipárty a společným 
předáváním dárečků. 

Jaroslava Váňová

3.třída
Po prázdninách se sešli třeťáci opět ve školních lavicích, 
aby zahájili nový školní rok. Na prvním místě byla samo-
zřejmě výuka, ale žáci také navštívili několik mimoškolních 
akcí. V  září podnikli výlet na záchrannou stanici v  Jinačo-
vicích, kde se seznámili s  jejím fungováním a  zvířátkům 
donesli ovoce ze školní zahrady. V říjnu nás navštívili nevi-
domí, aby se žáci dozvěděli zajímavé informace o výcviku 
a práci s asistenčním psem. V prosinci bylo akcí více. Do 

třídy přišel Mikuláš s čertem a andělem, v divadle Radost 
jsme zhlédli divadelní představení a před vánočními prázd-
ninami se žáci rozloučili zpíváním koled u krásně nazdobe-
ného stromečku. 

Josef Kováčik

4. třída 
Po nádherných letních prázdninách jsme se sešli opět 
v naší původní třídě, tentokrát už jako čtvrťáci. Je nás čtyři-
advacet, deset dívek a čtrnáct chlapců. Kromě učení jsme 
v průběhu prvního pololetí zažili i několik zajímavých akcí.
V září jsme navštívili brněnské podzemí. Společně s průvodcem 
a svítilnou jsme prošli tajuplný Labyrint pod Zelným trhem. 
V říjnu jsme v rámci třídního projektu Čtvero ročních obdo-
bí objevovali krásy podzimu, vyráběli dřevěné podzimníčky 
a společně oslavili Halloween.
Začátkem listopadu jsme navštívili Hvězdárnu a planetári-
um Brno, abychom se vydali po stopách Alberta Einsteina 
a objevili tajemství gravitace. V  závěru měsíce jsme v Di-
vadle Radost zhlédli divadelní představení Ronja, dcera 
loupežníka.
V prosinci jsme pokračovali v projektu Čtvero ročních obdo-
bí, tentokrát jsme se věnovali vánočnímu tvoření – výrobě 
mýdel a medových svíček. Vánoční atmosféru jsme si užili 
i na naší třídní besídce u stromečku, kde nás čekaly i drob-
né dárky a paní učitelku dárek od všech žáků – nová kytara. 
Udělali jsme také vánoční dobrý skutek a za laskavé podpo-
ry rodičů jsme poslali nadaci Dobrý anděl finanční pomoc 
rodinám nemocných dětí. 
V lednu jsme navštívili zimní stadion v Kuřimi a vyzkoušeli 
jsme si, jaké je být malým hokejistou. První pololetí školního 
roku jsme společně zakončili návštěvou Mahenova divadla 
v Brně, kde jsme zhlédli představení Lucerna.

Martina Saxová

5. třída 
Pátou třídu tvoří devítičlenný kolektiv žáků s výraznou pře-
vahou děvčat, chlapci jsou pouze dva. Ve třídě je i jediný žák 
z Ukrajiny na naší škole, přišel k nám na začátku školního 
roku. I  přes veškerou snahu učitelů a  chvályhodnou vidi-
telnou snahu o pomoc a nabídky přátelských kontaktů ze 
strany spolužáků se na české prostředí adaptuje neochot-
ně a velmi pomalu.
V rámci výuky přírodovědy žáci navštívili záchrannou stanici 
zvířat v Jinačovicích (připravili pro zvířata i dárek – jablka 
ze školní zahrady) a  také expozici hornin a nerostů v Mo-
ravském zemském muzeu v  Brně. Zavítali i  do brněnské-
ho divadla Radost na hororově pojaté představení Jeníček 
a Mařenka. Zájemci využili možnost třídenního lyžařského 
výcviku v Olešnici.
Pro své mladší spolužáky a děti ve školce se páťáci rádi na 
chvíli proměnili v Mikuláše, čerty a anděly.
Také se aktivně zapojili do přípravy obsahu a do realizace 
celoškolního projektového dne na téma Média a mediální 
výchova.
V  den předávání pololetního vysvědčení předvedli dětem 
z mateřské i základní školy divadelní hru Příběh Louise Bra-
illa, nevidomého chlapce, který vynalezl slepecké písmo. 

Představení nejen sehráli, ale podíleli se i na výrobě plaká-
tů, vstupenek, kulis a přípravě scény a rekvizit.
Letošní páťáky lze opravdu hlavně chválit – za příjemné 
a  přátelské prostředí ve třídě, za atmosféru spolupráce 
a vzájemného pomáhání si i za vstřícný přístup ke spolužáko-
vi z Ukrajiny. A navíc i za vesměs pěkné studijní výsledky.

Jiří Fidrmuc

Co jsme během prvního pololetí prožili ve školce

V  novém školním roce jsme přivítali devět nových dětí, 
které se postupně začlenily do stávajícího kolektivu, a tak 
nám mohl odstartovat další rok plný her, zábavy, výletů 
a různých akcí. 
Každý měsíc za námi do školky přijelo divadlo se svým 
představením, což je pro děti velkým zpestřením. Díky 
sponzorskému daru od rodičů jsme se s dětmi vypravili do 
Lama centra Hády. Uvítaly nás ochotné a milé průvodky-
ně, které dětem ukázaly některá domácí zvířátka a přede-
vším lamy a dovolily je také nakrmit a pohladit. Z těch byly 
děti nejvíce nadšené. 
V dalších měsících jsme se zaměřili na naše zdraví a jako 
předešlý rok jsme zavítali do solné jeskyně v Kuřimi, kde 
měly děti možnost relaxovat a hrát si v písku, přičemž pod-
porovaly svoje zdraví. 
Druhá polovina listopadu byla pro děti náročnější, začaly 
přípravy vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu, 
chystání besídky pro rodiče a především výzdoba třídy před 
příchodem Mikuláše. Obě vystoupení se dětem moc podaři-
la, a tak si mohly už jenom užívat předvánoční pohody a tě-
šení na Ježíška.
V dalším pololetí nás čeká výlet do divadla Radost, výukové 
programy zaměřené na zdraví a bezpečnost a mnoho dal-
ších akcí. Pro předškolní děti, které čeká v dubnu zápis do 
základní školy, jsou připravené Edukativně stimulační sku-
pinky ke zlepšení jejich dovedností potřebných u zápisu.

Dagmar Prušová

Foto M
artina M

orávková
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ŽÁDNÁ POVINNOST NENÍ TAK NALÉHAVÁ 
JAKO PODĚKOVÁNÍ TĚM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI
Tříkrálová sbírka 2023

Obec Rozdrojovice se tradičně zúčastnila této největší cha-
ritativní sbírkové akce v  České republice. První lednovou 
sobotu vyšlo koledovat 24 malých koledníků a do osmi za-
pečetěných pokladniček vybrali úžasných 45 605 Kč.
Děkujeme vám občanům za vaši štědrost a koledníkům za čas 
a ochotu pomáhat potřebným – jste OPRAVDOVÍ KRÁLOVÉ. 
Letošní tříkrálová sbírka vynesla v celé České republice re-
kordních 161,3 milionů Kč. A to hlavně díky více jak 70 000 
obětavým koledníkům, kteří do svých 26 400 pokladniček 
vykoledovali více než 155 milionů Kč. Máte pocit, že nesedí 
částky? Je to tím, že účet sbírky je otevřený celý rok a po 
celý rok také můžete na tuto sbírku přispět. 
Celý obnos putuje na centrální sbírkový účet, který je ná-
sledně rozdělován podle předem stanoveného klíče, a to: 
65 % se vrací místním Charitám, kde byly peníze vykoledovány
15 % na velké „nadregionální“ projekty 
10 % na pomoc do zahraničí  
5 % na projekty Charity České republiky 
5 % je režie sbírky. 

Obec Rozdrojovice patří pod Brněnskou diecézi, která v le-
tošním roce podporuje následující projekty:
1. Charitní záchranná síť, která pomáhá nejpotřebnějším 

lidem, jež nenajdou pomoc jinde
2. Služby pro lidi bez domova – pomoc klientům se zdravot-

ním omezením 
3. Domov svaté Markéty – domov pro maminky s  dětmi 

v tísni na vybudování bezpečného prostředí na zahradě 
4. Domov pokojného stáří Kamenná – pro seniory, kteří se ne-

obejdou bez cizí pomoci, na vybudování koupacích lůžek
5. Domácí zdravotné péče – příspěvek na automobil pro 

zdravotní sestry navštěvující nemocné a seniory v Brně.
Text Alena Šťastná, foto Martina Morávková

OBECNÍ BÁL

Jednou z  každoročních akcí, kterou pořádá naše obec 
v hostinci U Helánů,  je ples. Ten letošní se  z důvodu vý-
měny oken a vybudování samostatného vstupu do sálu ko-
nal až 17. února.  Od samotného začátku byl sál zaplněn 
a všechny stoly obsazeny.
K poslechu a tanci hrála kapela BENNY Q, o přestávkách 
nechyběla ani taneční překvapení. Jako první host vystou-
pila taneční skupina Efekt Dance Brno, druhým hostem byl 
taneční pár mistrů ČR pro rok 2022 Jakub Brück a Marina 
Makarenko s  ukázkou latinskoamerických tanců. U  foto-
koutku byla neustále fronta, parket byl celý večer naprosto 
plný a báječná atmosféra plesu  končila až v brzkých ran-
ních hodinách.

Text Marie Veselá, foto Martina Morávková
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MÁM RÁD, KDYŽ SE VĚCI ŘEŠÍ NA ROVINU
Se zastupitelem Alešem Richterem o komunikaci a hledání kompromisů  

Jak dlouho žijete v Rozdrojovicích?
Patnáct let. 

Proč jste se rozhodl bydlet zrovna 
v Rozdrojovicích? 
Moje maminka pochází z  Podlesí, to 
je vlastně přes kopec, a já jsem jezdí-
val k babičce do Babic nad Svitavou, 
bydlela v  posledním domě ve vesnici 
u  lesa. Hrozně mě to sem táhlo. Můj 
dlouholetý kamarád si v  Rozdrojovi-
cích postavil dům a mně se moc líbilo 
to místo u lesa na okraji vesnice. Úplně 
mi to tady učarovalo. Les, výhled, ves-
nice... a řekl jsem si, že tady chci být. 
Lišky nám dávají doslova dobrou noc, 
večer sem přichází jeden lišák. Krmí-
me dva jeleny a nepočítaně srnek.

Je něco, co vám v Rozdrojovicích vadí, 
s čím nejste spokojený? 
Není to o Rozdrojovicích, ale o lidech. 
Někdy vnímám, že starousedlíci mezi 
sebe neradi přijímají nové lidi, ale ti 
noví někdy dělají pro obec mnohem víc 
než starousedlíci. Jsem rád, že jsem 
v zastupitelstvu dostal na starost ko-
munikaci. V  podnikání jsem zvyklý 
hledat kompromisy a totéž bych chtěl 
dělat i v obci. Někdy mi trochu vadí, že 
ti „původní“ neberou ty „nové“, i když ti 
noví se snaží. Někteří si neustále stě-
žují a ať uděláte cokoli, je to vždycky 
špatně, ale to je asi v každé obci.  

Proč jste kandidoval do zastupitelstva 
obce?
Myslím si, že v  zastupitelstvu byl tro-
chu problém komunikovat s  lidmi. Já 
mám rád, když se věci řeší na rovinu. 
Všichni se známe a  potkáváme, ale 

někdy je problém říkat si věci do očí. 
Z toho vznikají nějaké žabomyší války, 
že ten říkal to nebo ono. 

Máte ambici to změnit? 
Já se o  to snažím. Vznikl komunikač-
ní portál na Facebooku a už to začíná 
fungovat. Objevily se tam dva zásadní 
dotazy, zpracovala se reakce, daly se 
podněty na řešení. Byly to autobusy, 
které nezastavovaly, a propadené ka-
nály na ulici Brána. Silnice není v ma-
jetku obce, ale dali jsme podnět na vo-
dovody a kanalizace, aby to opravili. 

Čeho byste jako zastupitel obce chtěl 
dosáhnout během tohoto volebního 
období? 
Maximální komunikace. Aby se obča-
né nebáli přijít se svými návrhy. Chtěl 
bych, aby občané více chodili na jed-
nání zastupitelstva, aby se zapojovali 
do dění v obci. Aby se nebáli říct svůj 
názor a aby věděli, že se jim dostane 
odpovědi. Můj cíl je, aby lidé věděli, co 
se děje na obci, a aby je to zajímalo.  

V zastupitelstvu působíte od 
podzimních voleb, tedy jen několik 
měsíců. Stačil jste za tu dobu něco 
uskutečnit, rozjet nebo dokončit? 
Jednou z  prvních věcí bylo založení 
uzavřené skupiny na Facebooku, kam 
mají přístup jen občané Rozdrojovic. 
Funguje jako oficiální komunikační 
kanál mezi obcí a občany. (Více infor-
mací najdete v samostatném textu na 
stránkách tohoto čísla Zpravodaje.) 
Už tam proběhly tři věcné diskuse. 
Podařilo se mi dát dohromady tým 
moderátorů, který se o  to stará, aby 

to nebylo jenom na mně. Do skupiny 
by neměl mít přístup nikdo, kdo není 
z Rozdrojovic. 
Chtěl bych se také zasadit o moderni-
zaci obecních webových stránek, aby 
byly lepší, jednodušší a přehlednější. 

Dokážete odhadnout, kolik hodin 
týdně věnujete práci pro obec? 
Myslím, že to bude tak hodina denně. 

Co rád děláte ve volném čase? 
Když chci opravdu relaxovat, hraju 
občas golf. Potom ryby, kolo, lyže, pla-
vání... ale toho času není mnoho. Rád 
si čtu o  kávě, plantážích, zpracování 
kávy. Mám štěstí, že moje práce je 
taky můj koníček. 

Jakou knihu právě čtete? 
Mám rozečtenou knihu Jak prodat ko-
mukoliv cokoliv od Joea Girarda. Můj 
oblíbený spisovatel je Dale Carnegie, 
to je takový mentor, kterého čtu stále 
dokola v různých životních etapách. Už 
asi počtvrté čtu jeho knížky Jak získá-
vat přátele a působit na lidi a  Jak se 
zbavit starostí a začít žít. 

Jakou hudbu rád posloucháte? 
Mám rád italskou hudbu, vážnou i po-
pulární. Neposlouchám metal a  hard 
rock, tomu nerozumím. 

Text Hana Antonínová 
 Foto Martina Morávková

ALEŠ RICHTER (50)

Člen zastupitelstva obce, 
předseda výboru pro 
komunikaci a informovanost. 
Absolvent hotelové školy, 
OSVČ, vlastní a řídí firmu 
s dvanácti zaměstnanci. 
Zabývá se „vším, co souvisí 
s kávou“. Otec tří dětí. 

JAK DÁLE S ODPADY...

Letos je to již 10 let, co máme v naší obci sběrný dvůr, a zá-
roveň je letošek již čtvrtým rokem, co se naše obec zapojila 
do systému separace komunálního odpadu přímo v rodin-
ných domech na jednotlivé složky. Svoz tříděného odpadu 
probíhá v  pravidelných intervalech, pro letošek nově ve 
stejný den jako odvoz komunálního odpadu. Do systému se 
zapojila naprostá většina občanů a  jen díky tomu se obci 
podařilo udržet náklady v únosné míře. 

Poplatek za komunální odpad pro rok 2023 zůstává na 
částce 750 Kč/rok/občan nebo nemovitost, avšak většina 
občanů platí výrazně nižší částku díky zapojení do systému 
separace. Následující graf popisuje vývoj průměrného po-
platku za likvidaci odpadu.

Pro letošní rok je hodnota EKO BODU snížena na 7 Kč a za-
stropování maximální slevy bylo sníženo na 60 % z částky 
ročního poplatku za odpad. Tyto úpravy byly nutné pro za-
chování částky ročního poplatku 750 Kč za občana nebo 
nemovitost. Náklady pro občana zůstávaly v naší obci po 
několik let prakticky neměnné. Zvýšené náklady spojené 
s likvidací odpadu šly na úkor rozpočtu obce, což bylo dopo-
sud zvládnutelné, avšak v příštích letech se kvůli všeobec-
né inflaci pravděpodobně nevyhneme navýšení poplatku za 
svoz. Následující graf popisuje vývoj nákladů na likvidaci 
odpadu v minulých letech.

Z grafu je patrný trend růstu nákladů na likvidaci odpadu. 
Poněkud zavádějící, ale snadno vysvětlitelný je rok 2021, 
kdy díky covidové epidemii došlo ke snížení produkce biood-
padu a velkoobjemového odpadu. Zároveň se v roce 2021 
podařilo navýšit příjmy obce za separovaný odpad díky ob-
čanům zapojeným do našeho systému třídění. Bohužel růst 
celkových nákladů za odpad spojený s růstem poplatků za 
skládkování způsobí významné navýšení ceny za likvidaci 
odpadu pro nás všechny. O řešení „co s ním“ budou i další 
články v našem zpravodaji. 

Daniel Stráský
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Občané zapojení do systému separace odpadů

Občané třídící odpad Nezapojení občané

TŘETÍ OBECNÍ 
FOTOKRONIKA 
Fotokronika zachycující loňský rok v ži-
votě Rozdrojovic bude trvale k nahléd-
nutí v  obecní knihovně. Chcete-li si 
knihu pořídit pro sebe nebo ji někomu 
darovat, můžete si ji do konce dubna 
objednat v kanceláři OÚ u paní Aleny 
Šťastné.
Děkujeme všem, kteří do knihy přispě-
li svými snímky. 

- ha- 

OBČANÉ MOHOU VYUŽÍVAT NOVÝ KOMUNIKAČNÍ KANÁL

S novým zastupitelstvem přicházejí i nové nápady a  jed-
ním z nich bylo přiblížit se více občanům a rychleji komuni-
kovat. Vznikl tedy výbor pro komunikaci a informovanost, 
jehož členy jsou Aleš Richter, Tomáš Kudela a Tereza Ko-
laříková. Prvním krokem bylo založení oficiální facebooko-
vé skupiny obce https://www.facebook.com/groups/
rozdrojovice, kde se mohou občané velmi rychle dozvědět 
o novinkách a plánech obce. Zároveň ale mohou vznášet 
dotazy a podněty směrem k zastupitelstvu obce. Tato sku-
pina je uzavřená a  je určená pouze pro občany Rozdro-
jovic. Z  tohoto důvodu je vstup schválen moderátorem, 
který potvrzuje, že žadatel je občanem Rozdrojovic. Před 
přijetím do skupiny je tedy požadováno vyplnění adresy by-
dliště. Pokud žadatel adresu nevyplní, automat ho po 24 
hodinách zamítne. Pokud vás ale moderátor sám pozve 
ke vstupu, tento proces odpadá. Aby se předešlo časovým 
prodlevám při schvalování nových členů, ale i schvalování 

nových příspěvků, byli navíc jmenováni další moderátoři 
Matěj Ingršt, Lenka Procházková a  Michal Klimeš, kteří 
pomáhají s hladkým chodem. 
V této chvíli má skupina více než 160 členů, což pro začátek 
není vůbec špatné. Skupina ale neslouží jen ke komunikaci 
s obcí, ale také ke komunikaci mezi občany. Díky ní je tedy 
velmi rychlé a pohodlné informovat sousedy o  tom, co se 
děje nebo co vás trápí.
Rádi bychom umožnili také občanům, aby nabídli své služby 
sousedům. Tyto služby budou mít v  rámci skupiny samo-
statnou kategorii. 
Dalším krokem by měla být modernizace webových stránek 
obce, které už neodpovídají potřebám obce a už vůbec ne 
trendům dnešní doby. Vybrat ale z množství možností a na-
bídek není vůbec jednoduché, a tak to vyžaduje svůj čas.

Aleš Richter
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OBECNÍ KNIHOVNA ROZDROJOVICE INFORMUJE 
A VÍTÁ NOVÉ ČTENÁŘE V ROCE 2023

Obecní knihovna v Rozdrojovicích se již úspěšně zabydlela 
v prostorách nového Obecního úřadu a v loňském roce při-
pravila také ve spolupráci se Základní a mateřskou školou 
Rozdrojovice aktivity na podporu čtenářství a osvěty v obci. 
S podporou Obecního úřadu Rozdrojovice zakoupila více jak 
200 nových knižních titulů, z toho mnohé pro děti a mládež. 
Je potěšující zprávou, že knihovna se stává oblíbeným mís-
tem návštěv zejména pro rodiče s malými dětmi. I  z  toho 
důvodu knihovna plánuje rozšířit nabídku her pro děti na 
podporu společného trávení volného času s rodiči, prarodiči 
či se sourozenci. 

Statistika knihovny za rok 2022

Počet registrovaných uživatelů: 112
Z toho dětí do 15 let: 27
Knihovní fond: 3 907 knihovních jednotek
Počet výpůjček 1 688
Počet výpůjček přes meziknihovní výpůjční službu: 35
Počet kulturních a vzdělávacích akcí: 10
Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí: 280

Mezi úspěšné akce loňského roku patří pasování prvňáč-
ků, které se konalo 9. června v Základní a mateřské škole 
Rozdrojovice ve spolupráci se studenty knihovnictví Ob-
chodní akademie Brno. Celkem bylo pasováno 14 prvňáčků, 
kteří si odnesli diplom, který slavnostně stvrdil jejich zařa-
zení mezi skutečné čtenáře, a další pozornosti. S podporou 
obce obdržely všechny děti památku v podobě fotografií na 
tento slavnostní okamžik. Oblíbená spisovatelka a lektorka 
Bc. Dana Šimková navštívila rozdrojovickou knihovnu v loň-
ském roce hned dvakrát, 9. dubna s přednáškou o Titaniku 
a 8. října s přednáškou o Marii Terezii, jejíž konání podpořil 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků Velká Morava. 
Knihovnu navštívily před prázdninami také děti z mateřské 
školky s paní učitelkou Dagmar Průšovou a žáci 2. třídy. 
Knihovna se také zapojila do oslav 620 let od založení 
obce, kdy byla v den konání oslav otevřená a nabízela zá-
jemcům registraci zdarma, čehož využili 4 čtenáři. Součas-
ně probíhala v prostorách knihovny výstava návrhů na nové 
logo knihovny spolu se soutěžní výstavou fotografií ze života 
obce Rozdrojovice, do které se knihovna zapojila. Knihovna 
se v loňském roce účastnila celokrajského projektu na pod-
poru čtenářství Jižní Morava čte a dvě vítězné práce (Za-
povězená studna, autorky Veronika Kudelová a Ema Lepie-
rová, a Vodopád napůl, autorka Nela Lepierová) postoupily 
do krajského kola. Vyhlášení výsledků v knihovně byla pří-
tomna brněnská spisovatelka Blanka Hošková, která práce 
děvčat velmi ocenila a  obdarovala je svými publikacemi. 

Současně také krátce pobesedovala o  své spisovatelské 
dráze a budoucích plánech. 
V  roce 2023 bude knihovna usilovat ve spolupráci se Zá-
kladní a  mateřskou školou Rozdrojovice o  podporu čte-
nářství u dětí a získání nových čtenářů, vítáni jsou všichni 
zájemci o  dobrou četbu. Pokud čtenáři nemají konkrétní 
představu, v knihovně vždy obdrží vhodné tipy podle svých 
čtenářských preferencí. Knihovna se také v  letošním roce 
zapojí do aktivit Března, měsíce čtenářů. V sobotu 25. břez-
na v 17 hodin zveme všechny zájemce na interaktivní před-
nášku s  Bc. Danou Šimkovou Loupež v  Orient Expressu. 
Přednášky s Bc. Danou Šimkovou jsou vždy plné překvapení 
a zajímavých informací. Nenechejte si ujít tuto příležitost.
Knihovna se také letos zapojí do krajské soutěže Jižní Mo-
rava čte, informace o tématu a termínech pro přihlašování 
budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje. 
Obecní knihovna Rozdrojovice děkuje vedení obce Rozdro-
jovice, zejména také paní Janě Blažkové a paní Aleně Šťast-
né, za stálou podporu, jak při nákupu nových knih, tak při 
konání různých aktivit. Poděkování patří také všem vám, 
čtenářům rozdrojovické knihovny, za vaši přízeň a podporu. 
Těšíme se na setkávání s vámi také v roce 2023! 

Text a foto Monika Kratochvílová

ROZDROJOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2023
Vydává obec Rozdrojovice, Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice, 
IČO 00282499.
Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází pětkrát ročně.
Redakční rada: Hana Antonínová (odpovědná redaktorka), Martina Morávková, 
Kateřina Pokorná, Hana Puklová, Milan Šťastný, Karel Taft, Marie Veselá.
Registrace Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 23513.

Číslo 1/2023 vychází v únoru. NÁKLAD 400 VÝTISKŮ.
Připomínky, náměty, reakce, informace, příspěvky a požadavky na 
inzerci prosíme e-mailem na adresu: zpravodaj@rozdrojovice.cz
Uzávěrka Rozdrojovického zpravodaje č. 2/2023 je 20. 4. 2023.
Nepodepsané příspěvky nejsou uveřejňovány.
Grafická příprava, sazba a tisk: Střední škola grafická Brno, příspěvková 
organizace, Šmahova 364/110, Brno-Slatina, tel. 548 211 313.

REKONSTRUKCE HOSPODY U HELÁNŮ 

V poslední době jste určitě zaregistrovali stavební ruch na 
budově sálu hospody U Helánů. Jedná se o začátek rekon-
strukce celého objektu, který obec získala v minulém voleb-
ním období nákupem do svého vlastnictví. 
Tímto nákupem se předešlo hlavně tomu, aby tato nemovi-
tost nebyla zneužita k jiným účelům, než má plnit (například 
po přestavbě na levnou ubytovnu, což se v některých ob-
cích stalo a okamžitě to daným obcím přineslo řadu potíží 
a nespokojenost místních občanů). Díky nákupu hostince 
získala obec velký sál, který je pro společenské a kulturní 
vyžití obce nepostradatelný – koná se v něm mnoho akcí, 
jež jsou pro naši obec a  občany dlouholetou tradicí. Za 
všechny můžeme jmenovat obecní ples, mladé a  babské 
hody, mikulášskou besídku, různé burzy a další akce. 
V současné době se zpracovává projektová dokumentace 
na rekonstrukci a  modernizaci celého objektu s  názvem 
„Multifunkční a společenský dům Rozdrojovice“. 
Rychlost provádění stavebních prací závisí také na tom, 
jestli se ze státního rozpočtu podaří získat část peněz z do-
tačního programu pro obce. 
Prvním krokem rekonstrukce je výměna oken a vybudová-
ní nového vstupu do sálu. Vše se musí stihnout do konání 
první akce roku 2023, kterou bude obecní pes konaný v po-
lovině února. 
Jak bude rekonstrukce dále pokračovat a  co se chystá, 
o tom budeme občany informovat v Rozdrojovickém zpravo-
daji a nově také na sociální síti Facebook.

Text vznikl ve druhé polovině ledna 2023 
Text Pavel Merčák, foto Martina Morávková



Foto Martina Morávková


