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Volby do školské rady

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
je tady jaro a chtělo by se napsat
„covid odchází, druhé letošní číslo
Rozdrojovického zpravodaje přichází“, ale zaručit bychom se mohli jen
za druhou část oné věty. V uplynulém
roce jsme se přesvědčili, že virus je
soupeř, který se nevzdá jen tak. Stal
se součástí našich životů i každodenních rozhovorů a často jsme si na
potkání vyměňovali informace o tom,
„kdo už to měl a jaký to mělo průběh“.
Děti už snad ani nevědí, jaké to kdysi
bývalo ve škole... ale je hezké, že když
skončí dopolední on-line výuka, vyběhnou ven a hrají si po celé vesnici.
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Zanedlouho budou mít další prostor
ke hrám na nově upraveném hřišti
u školy, ale zatím tam ještě nemohou
– musí počkat, až vyroste tráva.
Loni na jaře jsme přinesli rozhovor
s ředitelem rozdrojovické školy o tom,
jaké výzvy řeší učitelé při výuce na
dálku. Uplynul rok a děti stále ještě
nechodí do školy... a proto jsme se
tentokrát zeptali paní zástupkyně
ředitele, co je ve výuce nového. Se
školou souvisí ještě jedna informace,
která by neměla zapadnout: volby do
školské rady se budou konat v červnu a věnujte jim pozornost, protože
školská rada může výrazně ovlivnit
činnost školy a tím i vzdělávání našich dětí.
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Na začátku dubna se po vesnici rozběhli dobrovolníci s plastovými pytli
a sbírali pohozené odpadky. Zazněl
povzdech, že dobrovolníků by mohlo
být více, ale my bychom rádi doplnili,
že odpadků by mohlo být méně. Máme
neodbytný pocit, že jedni odpadky odhazují a druzí je po nich sbírají. Na tomto místě bychom chtěli odhazovače
zdvořile požádat, aby s odhazováním
přestali. Bude to tak lepší pro všechny.
Na stránkách tohoto čísla najdete
i zprávu z pomyslné „černé kroniky“.
Pevně doufáme, že je ojedinělá a že
se náš zpravodaj nestane nositelem
nepříjemných informací.
Přejeme vám pěkné jaro a pevné zdraví.
-ha-

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
25. zasedání zastupitelstva dne 17. 2. 2021
Zastupitelé schválili navržený program, do bodu Různé byly
doplněny čtyři body.
Zastupitelé projednali a schválili inventuru obce za rok
2020, rozpočet obce na rok 2021, rozpočtový výhled na
roky 2022–2024 a několik rozpočtových opatření. Zástupci
Architektonické kanceláře ing. arch. Jiří Kolomazník prezentovali projekt „Návrh centra obce Rozdrojovice“ a odpověděli na dotazy přítomných občanů. Zastupitelé pak schválili
uzavření smlouvy na projekční práce s touto architektonickou kanceláří v ceně 575 000 Kč bez DPH. Zastupitelé dále
schválili úpravy zadání změny územního plánu, změnu vyhlášky o systému nakládání s odpady, přeložku telekomunikačního vedení a věcného břemene v lokalitě Na Rovinách,
dodatek k pachtovní smlouvě na provozování kanalizace,
poplatek ve výši 30 058 Kč za nadstandardní autobusovou obslužnost IDS JmK a několik standardních nájemních
smluv na části obecních pozemků a právo stavby.
SK Rozdrojovice předložil zastupitelstvu žádost o příspěvek
na elektrickou energii, která byla vyčerpána na odvlhčení
nově postavené obecní budovy Na Bahně, kterou má SK
Rozdrojovice v pronájmu. Zastupitelstvo schválilo příspěvek
ve výši 20 000 Kč. Zastupitelé také schválili dohodu o provedení práce na třídění archivních materiálů se zastupiteli
Věrou Svídovou a Janem Machátem.
Zastupitel Oldřich Pokorný seznámil přítomné se změnami
soutěže o nejhezčí předzahrádku, tyto změny zastupitelé
přijali. Zastupitel Karel Taft přeložil doplnění Zásad vydávání Rozdrojovického zpravodaje, které byly schváleny.
V závěrečném bloku diskuse s občany byla zodpovězena
stížnost na nevyvezení popelnic v lokalitě Na Rovinách
(z důvodu pandemie covid-19 vyvážení realizovala náhradní

posádka, která nezná dobře místo, problém byl již vyřešen)
a probírána otázka značení místních ulic (starosta vysvětlil,
že o této záležitost se jedná mnoho let, ale aktuální příslušná vyhláška neumožňuje jednoduché zajištění značení).
26. zasedání zastupitelstva dne 10. 3. 2021
Po schválení programu jednání, do kterého bylo doplněno pět dalších bodů, zastupitelé přistoupili k výběru ﬁrmy,
která provede demolici staré budovy obecního úřadu. Jako
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka TVM stavby s.r.o.,
ve které byla demolice nabídnuta za 380 000 Kč bez DPH.
Dále pak zastupitelé schválili vyhlášku o místním poplatku
za využívání veřejného prostranství a vyhlášku o místním
poplatku z pobytu, veřejnoprávní smlouvu s MČ Brno-Komín o využití jejich hasičské jednotky pro zajištění povinné
požární ochrany obce, žádost SK Rozdrojovice o umístění
sídla do obecní budovy (Na Bahně 350) a výroční zprávu
Knihovny Rozdrojovice. V závěrečném bodu programu starosta informoval o vývoji projektu rekonstrukce obecního
domu (hospody U Helánů). Vzhledem ke komplikaci s výškovými úrovněmi nebudou veřejné toalety umístěny pod
pódiem sálu, ale částečně v prostoru současné zahrádky.
V diskusi s občany byly projednávány dotazy ohledně zachování sklepa pro výčep v hospodě (ano, bude zachovaný), jak
se budou lidé dostávat ke cvičebním prvkům pro dospělé
na venkovním hřišti u školy (je plánováno doplnění schodiště shora od silnice), zda obec nepřemýšlí o opravě božích
muk na kraji obce (obec podpoří opravu, pokud bude souhlas majitele pozemku) a o možnosti uspořádat dotazníkovou akci za účelem zjištění zájmu občanů o koncert a o styl
hudební produkce následující den po konání festivalu Rojcfest v září t.r.
Karel Taft

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROZDROJOVICÍCH
Sčítání lidu, domů a bytů patří ke každé společnosti a můžeme se s ním setkat napříč stoletími. Novodobé sčítání
známe v Evropě zhruba od 18. století, v českých zemích od
dob vlády Marie Terezie. Sčítání lidu bylo postupně upravováno a byl do něj začleněn například tažný dobytek. Od roku
1869 probíhá moderní sčítání, při němž se zjišťuje rodinný
stav, věk, mateřský jazyk, povolání a další informace o obyvatelstvu. Výsledky sčítání lidu sloužily jako podklad pro celou řadu nástrojů moderního vládnutí včetně stanovování
volebních obvodů pro volby do Říšské rady. Poprvé se tak
stalo v roce 1907 při rozšíření aktivního volebního práva
pro muže starší 24 let (ženy získaly volební právo teprve
v roce 1919).
Pro krátké představení, jak se obec vyvíjela, poslouží následující tabulka. V prvním řádku jsou uvedeny počty obyvatel počínaje rokem 1921. První hodnota 490 občanů
se pomalu navyšovala a na konci 20. století a především
v posledních dvou desetiletích narostla na skoro dvojnásobek. Od té doby se obec jen rozrůstá na současných – dovolím si odhadovat – téměř 1100 obyvatel. Dále je v roce
1921 patrná mírná převaha žen. Tento poměr, v některých
obcích určitě ještě vyšší, byl patrný ve všech evropských
zemích, protože sledujeme období bezprostředně po první
světové válce.
Zajímavou kolonku představuje podíl národností v obci.
Při prvním sčítání, kdy české země představovaly různoro-

Ve druhé polovině března byl vedle
prodejny potravin instalován uzamykatelný kovový box na pečivo. Prakticky
využíván byl necelý týden. Již 3. dubna
někdo vypáčil kovovou závoru křídel
uzamčených dveří a ukradl všechno, co
bylo uvnitř. Závozník s pečivem přijíždí
po čtvrté hodině ranní a v 6.15 již byl
box prázdný. Odcizeno bylo 315 rohlíků,
15 pecnů chleba, veky, tousty a raženky. Celková škoda činí 2 536 Kč.
Vyvstává otázka, kdo mohl mít zájem
ukrást tolik pečiva a co s ním asi dělá.
Byla to klukovina, nebo chtěl někdo
poškodit pana obchodníka?
Nyní je box opatřen dodatečnou petlicí a dalším zámkem. Doufejme, že
pečivo pro naši prodejnu už bude
ochráněno.
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VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Vládou vyhlášený nouzový stav skončil 11. dubna 2021. Volební období současných členů školské rady při ZŠ a MŠ
Rozdrojovice vyprší za tři měsíce, tedy 11. července 2021. Návrhy na nové členy školské rady (za rodiče žáků školy)
je možno podávat do 20. 5. 2021, kandidátní listina bude zveřejněna 24. 5. 2021.
Volby do ŠR proběhnou 14. 6. 2021.
Další informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy a obce.

-ašFoto Martina Morávková
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Do 14 let
Nad 60 let
1iURGQRVW

VELKÁ ROHLÍKOVÁ LOUPEŽ

dý celek, lze Rozdrojovice považovat za čistě českou obec
bez přítomnosti menšin. Po roce 1990 se projevila nová
vlastnost v poměru k deklarované národnosti. Více než
300 obyvatel se přihlásilo k moravské národnosti, o níž
předpokládám, že bude zachována dodnes. Počet obyvatel moravské národnosti se později snížil a z tehdejší většiny se stala menšinou.
Vedle národnosti se ve sčítání zjišťovalo i vyznání, kde je
dobře patrno, jak se obec za posledních sto let proměnila.
V roce 1921 se většina obyvatel hlásila ke katolickému vyznání, jiná náboženství byla ve výrazné menšině a občanů
bez vyznání bylo minimum. Tento poměr se pomalu obrací
a podíl katolického obyvatelstva se výrazně snižuje. Před
deseti lety se pohyboval okolo 14 %, dnes bude možná
i o něco nižší. Naopak třetina obyvatel se před deseti lety
rovnou přihlásila mezi ateisty.
Poslední porovnávaná skupina jsou domy v obci. V roce
1921 byla podle počtu domů obec vzhledem k dnešnímu
stavu asi třetinová. Dobře je zde patrný velký rozvoj i ve
srovnání s rokem 1991 a 2001, kdy přibližně třetina, možná
i polovina dnešních domů ještě nestála. Výsledky letošního
sčítání se dozvíme podle Statistického úřadu na přelomu
roku. Pokud si po uveřejnění výsledků sami vyplníte poslední sloupeček v tabulce, získáte lepší představu o tom, jak
vypadala obec v minulosti a jak vypadá dnes.

Jiří Fidrmuc, Oldřich Pokorný

2/2021

2/2021

Rozdrojovický zpravodaj

3

PTÁME SE ZASTUPITELŮ
2Wi]NDZastupitelstvo pracuje v současném složení právě
dva a půl roku. Co se vám osobně, nebo komisi, ve které
pracujete (kterou řídíte), za tu dobu podařilo? Co jste vy
osobně navrhl/a, prosadil/a, uskutečnil/a, dokončil/a?
Z čeho máte radost? Co by bez vás nebylo?
'DQLHO6WUiVNëVWDURVWDStarosta má svěřenou pravomoc
k samostatnému nakládání s ﬁnancemi do 100 000 Kč, to
padne na akutní havarijní stavy a opravy vozovek nebo kanalizace. Investice jsou schvalovány kolektivně po obsáhlých diskuzích. Jestliže mám vyzvednout některé projekty,
tak uvedu výstavbu obecního úřadu a demolici starého.
I přes nespokojenost některých spoluobčanů z estetického pohledu, tak nová budova na naši náves zapadla a nepůsobí nikterak rušivě. Funkčně je prostor nesrovnatelný
s původní budovou a odpovídá současným požadavkům.
Podařila se školní kuchyně, děti mají čerstvé jídlo, které
se nemusí dovážet a přihřívat. Kvalitu ocení i naši senioři,
kteří služby kuchyně využívají. Úspěchem jsou i obě hřiště,
školní dokončené po opravě silnic s cvičebními stroji pro
dospělé, tak i hřiště Na Bahně.
0DUWLQ.UXætNPtVWRVWDURVWDNeřekl bych, že je důležité řešit, kdo konkrétně s daným návrhem přišel. Pokud jde o rozumný návrh, zastupitelstvo se na něm nakonec v minulosti
vždy dohodlo. Není to tak, že by se dobrý nápad nepodpořil
jen proto, že s ním přišel někdo z konkurenční kandidátky.
Z těch věcí, co se již povedlo dokončit, bych určitě vyzdvihl
novou budovu obecního úřadu a také úpravu místních komunikací v okolí školy. Přínosem jistě budou i obě hřiště,
jak to školní tak i to na Bahně, která obě prošla značnou
proměnou. Také jsem moc rád, že se nakonec podařilo obci
získat budovu hostince U Helánů a zůstane tak zachován
sál pro kulturní akce.
-DQ0DFKiWJá se nemíním nikde zveřejňovat, abych dělal
na lidi dobrý dojem. Sebechvála smrdí a já se nepotřebuju
ničím chválit, aby mě lidi měli rádi.
2OGŐLFK3RNRUQëPráci v zastupitelstvu vnímám jako kolektivní. Obec podává víc žádostí o dotace, některé se i daří
získávat. Jsem rád, že se podařilo zavést systém třídění odpadů. Proběhla revize nájemních smluv chat v obecním lese
dle skutečně zastavěné plochy.
6WDQLVODY6ORXNDBez komentáře.
9ĚUD6YtGRYi Za dobu našeho působení v zastupitelstvu
se podařilo dokončit docela dost věcí, které jsou vidět
okolo nás. Jsem ráda, že vyšly ﬁnance i na nákup hospody U Helánů. Spolupráce v zastupitelstvu je velice dobrá,
nemyslím si, že by jeden z nás měl možnost sám něco prosadit, a to je dobře, i když dobrým nápadům i ze strany občanů se nebráníme. Ledasco se může uskutečnit, pokud
na to budou peníze.
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9ĚUD6YUÿLQRYiLoni na začátku pandemie jsme šily roušky
a rozdávaly občanům, zanesly jsme je na úřad pro potřeby
občanů. Pokud to dovolí situace, chodíme blahopřát občanům k jejich jubileu. Loni jsme nemohli uspořádat vítání občánků, které děláme každý rok. Doufám, že letos už
to bude lepší a budeme moci přivítat nové občánky mezi
Rozdrojovičáky.
0LODQãŘDVWQëCením si, že současné zastupitelstvo pracuje společně. Jsem rád, že se podařilo koupit objekt bývalé
hospody a doufám, že se podaří zajistit rekonstrukci, aby
mohla sloužit našim občanům v brzké době. Dále se podařilo prosadit projekt revitalizace náměstí uprostřed obce.
A společně s rekonstrukcí přilehlých ulic snad v dohledné
době ocení naši občané celkový vzhled středu obce. Pro
starší občany funguje senior taxi, i když v této kritické době
se moc nevyužívá. A myslím, že obecní zpravodaj, který právě čtete, oceňuje velká většina naší obce a slouží k dobré
informovanosti našich občanů.

ÚKLID OBCE
Dne 3. dubna 2021 byl proveden úklid obce. Letos akci
organizoval Rozdrojovický občanský spolek ve spolupráci
s obcí. Sraz byl v 9 hodin u nového obecního úřadu, kde byly
dobrovolníkům rozdány pytle a přidělena ulice nebo část katastru. Vzhledem k tomu, že loni na jaře úklid obce nemohl
proběhnout, bylo letos posbíráno mnohem více odpadu, asi
50 pytlů o obsahu 120 litrů. Kromě ulic, kde bylo posbíráno
veliké množství špačků od cigaret, se uklízely i břehy kolem
silnic vedoucích do Rozdrojovic a zkratky mezi domy.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří i přes nepříznivou předpověď počasí přišli a projevili tím zájem o okolí, ve kterém
žijí. Navíc je velmi potěšující, že kromě skalních účastníků
se objevily i nové tváře. Ale pořád platí, že z celkového počtu 1075 občanů je účast na této akci relativně malá. Snad
příští rok!
Text Marie Veselá
Foto Hana Daňková, Marie Veselá

.DUHO 7DIW Shrnout všechno do jednoho odstavce je dost
obtížné, s kolegy Pokorným a Šťastným se nám podařilo
dost věcí. Rád bych zmínil alespoň strategický plán rozvoje
(aby se obec nerozvíjela živelně), ﬁnanční plán na celé volební období (abychom se mohli pustit i do větších investičních akcí), architektonický projekt revitalizace středu obce
(aby vypadal důstojně), za rozumné peníze pořízená hospoda
U Helánů s vypracovaným plánem na její rekonstrukci a povýšení na multifunkční obecní dům. A rozhodně bych neměl zapomenout na oblíbený obecní zpravodaj, který právě čtete.
Otázku položila a odpovědi zaznamenala Hana Antonínová

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
INFORMUJE
Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci
v obci Rozdrojovice za rok 2020
7UHVWQiÿLQQRVW v roce 2020 byly na území obce spáchány čtyři trestné činy vloupání do rodinných domů. Jen
v jednom případě byl zjištěn pachatel trestného činu.
3ŐHVWXSNRYp MHGQiQt v katastru obce bylo v roce
2020 spácháno celkem 22 přestupků, kdy u osmnácti
byla zjištěn pachatel. Jednalo se převážně o přestupky
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, o přestupky proti občanskému soužití
a veřejnému pořádku.
Vzhledem k tomu, že v naší obci neustále dochází k páchání trestné činnosti, žádáme občany, aby více informovali Policii ČR o výskytu podezřelých osob a motorových vozidel nejen na území obce, ale i mimo ni.
Poznatky lze sdělit na Obvodní oddělení PČR v Kuřimi
na tel. čísla 
nebo na emailovou adresu: bo.oop.kurim.sekret@pcr.cz.

POŘÁD SE NĚCO DĚJE ANEB
PODĚKOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍ STEZKU
ZAJÍČKA FOUSKA
Dnešní doba sice moc nepřeje pořádání jakýchkoli akcí, o to
víc se ale cení, když někdo vymyslí něco pro ostatní. A tak
bych tímto za všechny maminky a děti chtěla poděkovat
Jitce Novákové za její Velikonoční stezku zajíčka Fouska.
Jitka vytvořila krásnou Velikonoční stezku o deseti zastaveních, kde na každém zastavení byly připravené zábavné
úkoly pro děti. Trasa vedla od ulice Za Humny kolem Rozdrojovic až ke studánce za hřištěm Na Bahně. Stezka byla sice
určena pro menší děti, ale vyřádili se na ní i školáci. Někteří
ji zvládli projet i na kole. Děti i rodiče byli nadšení z úkolů
i dárečků a především z toho, že v době, kdy je téměř všechno zavřené, měli s dětmi báječný program. A pochvalnými
komentáři na facebookových stránkách Matky v Rozdrojovicích se rozhodně nešetřilo.
Takže ještě jednou i touto cestou: „Jitko, děkujeme za krásný nápad.“

Podle informací Policie ČR zpracovala -aš-

2/2021

Text Hana Puklová
Foto Lída Vagaiová

2/2021
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JE STÁLE TĚŽŠÍ DĚTI MOTIVOVAT
Se zástupkyní ředitele ZŠ o druhém roce distanční výuky
Mnozí z nás se potýkají s distanční výukou, ať už se týká přímo našich dětí,
nebo vnoučat. Proto jsem se rozhodla zeptat se na průběh distanční výuky na
naší škole v Rozdrojovicích. Rozhovor s paní zástupkyní jsem začala domlouvat
na konci února, a než jsme se dohodly na termínu, vládní nařízení uzavřelo
okresy. Vypadalo to, že se budeme muset potkat podobně jako děti – přes
počítač. Nakonec jsem se setkaly osobně ve chvíli, kdy bylo otevření škol ještě
v nedohlednu. Celý rozhovor dokončuji v době, kdy se za mohutného testovaní
děti pouštějí do škol. Stejně jako na ostatních větších školách, i u nás se bude
střídat prezenční a distanční výuka. Ve chvíli, kdy tento rozhovor čtete, už je
možná zase všechno jinak... Zkušenosti z této výjimečné doby se ale neztratí.
Zvykla jste si na distanční výuku,
respektive dá se na ni vůbec
zvyknout?
Za mě se asi na to zvyknout nedá. Je
to jiné než na loni na jaře. To jsme nevěděli, jak dlouho budeme doma, do
čeho vlastně jdeme, co ta distanční
výuka obnáší. Teď sice už víme, co
máme dělat, každý už si našel svůj
styl výuky, ale i tak je to velmi obtížné. Chtěla jsem být učitelkou proto,
abych byla v přímém kontaktu s dětmi
a ne pouze v kontaktu přes obrazovky
počítačů.
Jak se během zavření škol distanční
výuka proměnila? Jistě již existuje
spousta různých pomůcek, jak výuku
zlepšit a zefektivnit?
Tak to záleží na tom, kdo co využívá,
ale myslím si, že většina učitelů se
snaží výuku nějak oživit a děti více zaktivizovat. Ano, existuje spousta různých pomůcek, které jsou většinou
dostupné zdarma. Například se dají
využívat nějaké počítačové hry nebo
on-line cvičení. Pro děti se dále dají
vytvářet vědomostní kvízy, ale pořád
tady chybí přímý kontakt a spolupráce dětí tak, jako je tomu ve třídě. Mně
jako učiteli tady ta výuka nedává takový prostor ke kreativitě a vymýšlení her, kde děti nesedí pouze 45
minut v lavici, ale mají možnost střídat aktivity s prací ve dvojících nebo
ve skupinách. Ve třídě děti mohou
spolupracovat, radit si a vzájemně si
pomáhat. Takže ano, dá se využívat
různých technik a záleží na tom, kdo
co připraví. Nemáme určené ani nařízené, co máme dělat.
6
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Na to jsem se právě chtěla zeptat. Jak
si jako pedagogický sbor pomáháte
při distanční výuce? Je to přece jenom
všechno zcela nové. Setkáváte se
přes počítač a sdělujete si, co kdo
objevil? Nebo jak vést výuku, aby škola
fungovala jednotně? Aby některá třída
v něčem nebyla například napřed,
protože konkrétní učitel má přístup
k různým zajímavým věcem a jiný ne...
Když někdo něco objeví, tak si většinou s dalšími vyučujícími napíšeme
nebo zavoláme. Nedávno jsem zrovna
narazila na stránky, kde se dají pro
děti vytvářet různé kvízy a hry. Zavolala jsem tedy své kolegyni, o které vím,

že se v technice celkem dobře vyzná,
popsala jsem jí, co stránky nabízejí
a jak se dají při výuce využít. A protože
se nám oběma stránky líbily, tak jsem
se svolením pana ředitele zakoupila
pro školu licenci, díky které máme ještě širší možnosti využití. Nebo zase obráceně poslala i kolegyně mně odkaz
na zajímavé stránky pro tvorbu interaktivních pracovních listů. Je na každém z nás, jak se do nadstandardních
aktivit zapojíme. Myslím si, že není
moc vhodné někoho tlačit do využívání
různých počítačových programů, když
se v tomto prostředí necítí dobře a je
tím spíše stresován. Funguje to dost
podobně jako ve třídě, každý si nastaví
vlastní pravidla a svůj systém.
Jak si na online výuku zvykly děti?
Nechybí jim už motivace? Jsou
v hodinách soustředěné, snaží se?
Sama za sebe můžu porovnat akorát
vlastní třídu. Minulý rok byl začátek tohoto typu vyučování pro děti mnohem
složitější, někteří ještě pořádně neuměli ovládat počítač. Pro všechny to
byla naprosto nová a nezvyklá situace.
Teď jsou děti zběhlejší a samostatněj-

ší. Tento stav však trvá už poměrně
dlouho a je čím dál těžší děti motivovat. Klesá jejich aktivita a pozornost.
Přestože se snažím nacházet stále
nové způsoby oživení výuky například
tvorbou interaktivních únikových her,
nemůže dle mého tento styl výuky nahradit výuku klasickou, kde s dětmi
můžu pracovat osobně a vidím, kdo co
zvládá nebo kde má nějaké mezery.
A známkujete, zkoušíte? Jak bude
potom probíhat vlastně klasiﬁkace?
Popravdě jsem zatím moc nezkoušela.
Známkuji akorát čtení, referáty, slohové práce a jiné projekty. Chystám
se děti ústně zkoušet z pamětného
počítaní a doplňování I/Y ve slovech,
které dětem promítnu na obrazovce.
Metodu písemného zkoušení nebo
nějakých testů na dálku se nechystám
zařadit. Bohužel si totiž nejsem moc
jistá, zda by takový test vypracovaly
děti zcela samostatně. K tomu, jak by
měla probíhat následně klasiﬁkace,
zatím nemáme žádné podklady a doporučení. Čekáme, že nám snad ministerstvo zašle nějaké instrukce a metodická doporučení.
Děti se hodně zlepšily v dovednostech
s počítačem, někteří ovládají počítač
velice dobře, mají vlastní emaily.
Využívají toho kantoři například při
kontrole domácích úkolů?

Ano, někteří starší žáci již mají i své
e-mailové adresy. Nevím, jak to mají
nastavené kantoři v jiných třídách. Já
mám ve své třídě s dětmi domluveno
posílání ofocených pracovních listů
na e-mail. Díky zpětné reakci od několika rodičů jsem totiž zjistila, že by
kromě vyplňování pracovních sešitů,
uvítali více domácích úkolů, které děti
přimějí pracovat samostatně a především je zvednou od sezení za počítačem. Právě proto teď zadávám různé
projekty, referáty a další pracovní listy,
které děti vypracují. Vše potom vyfotí
a s pomocí rodičů nebo i samostatně
odesílají na můj e-mail ke kontrole.
Kolik hodin denně mají děti online
výuku? Předpokládám, že to má
každá třída jinak.
Ano každá třída si to nastavila jinak,
především přiměřeně k věku žáků.
Nemyslím si, že by bylo vhodné, aby
třeba první třída měla víc než hodinu
nebo 45 minut. I u svých starších žáků
vidím, jak je to někdy již po druhé online vyučovací hodině nebaví, a to před
sebou mají dvakrát za týden ještě třetí
vyučovací hodinu. Někteří dokonce vypadají, že za počítačem dělají cokoli jiného kromě školy. Soustředění opravdu výrazně klesá. Také Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy nedoporučuje, aby distanční výuka kopírovala klasický rozvrh. Vím, že jsou školy,

které to tak mají, a myslím si, že jsme
zvolili takový zlatý střed, odpovídající
věkovému složení tříd.
Ještě se zeptám na prvňáčky. Za
pár dní bude probíhat zápis do první
třídy. Bohužel bude distanční, děti
si nebudou moci školu prohlédnout.
Dozvědí se, na jakou paní učitelku se
budou moci v září těšit?
Na to je asi příliš brzy to říct, personální situace se může stále změnit
a navíc úplně není v mé kompetenci
to takto oznamovat. Nicméně první třída se určitě otevře, i kdyby tam
mělo být jen osm dětí. Zápis bude
probíhat distanční formou, ale jsou
stanoveny dva dny k osobnímu předání přihlášek.
Takže se to rodiče dozvědí asi před
letními prázdninami?
Ano, nejspíš v červnu. Další informace rodiče budoucích prvňáčků najdou
na stránkách školy, přijatí poté dostanou e-mail, kde budou přesnější
informace. A pokud to situace dovolí,
je v plánu schůzka pro rodiče s dětmi, kde si budou moci prohlédnout
prostředí školy a seznámit se třeba
s tím, kdo je bude učit. Vše záleží na
epidemiologické situaci a na fázích
rozvolňování.
Text a foto Martina Morávková

ROZDROJOVICKÝ KUFR POTŘETÍ!

Mgr. Jaroslava Váňová, 32 let, zástupkyně ředitele ZŠ,
třídní učitelka 4. ročníku
Absolventka magisterského studia speciální pedagogiky, logopedie,
surdopedie na pedagogické fakultě v Brně. V Rozdrojovicích působí od
roku 2013, první dva roky pracovala v mateřské škole. Od léta 2020 je
zástupkyní ředitele. Pochází z obce Ořechov na Slovácku.

2/2021

Jsme optimisté a věříme, že v polovině června bude epidemiologická situace natolik pod kontrolou, že bude možné
uspořádat v lesích kolem Rozdrojovic oblíbené cyklistické
hemžení rodičů s dětmi.
Přijeďte si v neděli  ÿHUYQD pro neopakovatelnou dávku sportovních emocí, jaké poznáte jen při Rozdrojovickém
kufru!
Nečekají vás pohodlné a rovinaté asfaltové stezky, ale lesní cestičky, po nichž jste možná ještě nikdy nejeli. Budete
šlapat do kopců, odpočinete si při sjezdech, v cíli si budete
připadat jako hrdinové a možná při tom ani nezmoknete.

2/2021

Podrobné informace a propozice najdete během května na
stránkách Zpravodaje https://www.rozdrojovice.cz/zpravodaj.
Účastníci, kteří se do 6. června přihlásí e-mailem na adresu ]SUDYRGDM#UR]GURMRYLFHF], nebudou platit startovné. Ti,
kteří přijdou na start bez předběžného přihlášení, zaplatí
startovné 100 Kč.
1HSŐHKOpGQĚWH GŢOHæLWRX ]PĚQX: Start a cíl závodu bude
letos na hřišti Na Bahně.
Hana Antonínová
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KNIHOVNA JE PŘÍVĚTIVÉ A PŘÁTELSKÉ MÍSTO PRO VŠECHNY

če. V roce 2012 jsme přešli z lístkového systému na automatizovaný a pro
knihovnu je to velká pomoc.

S Monikou Kratochvílovou o knihách, čtenářích a radostné práci v malé knihovně
Monika Kratochvílová (56)
Pochází z Brna. Knihám se věnuje celý profesní
život. Pracuje v Moravské zemské knihovně
v oddělení vzdělávání a krajské metodiky.
V rozdrojovické knihovně působí deset let. Je
absolventkou střední knihovnické školy, na
ﬁlozoﬁcké fakultě vystudovala obor čeština-dějepis,
později ještě dálkově obor vědecké informace
a knihovnictví. Je vdaná, má tři syny.

Jak jste se dostala k rozdrojovické
knihově?
Moje kolegyně Jitka Burešová byla
z Rozdrojovic a říkala, že už je v místní knihovně dlouho, tak slovo dalo
slovo. Napadlo mě, že by to pro mě
byla dobrá příležitost: radíme totiž
knihovnám, jak by měly pracovat
a co by měly dělat, a je dobré, když
si to můžu sama vyzkoušet. Pro mě
je to neocenitelná zkušenost. Co se
tady naučím, to využívám ve své práci. Propojení práce v Moravské zemské knihovně a v obecní knihovně
mi hodně pomáhá, protože se snažíme podporovat hlavně malé místní
knihovny.
Působíte i v jiných vesnických
knihovnách kolem Brna, nebo jezdíte
jenom k nám?
Jako knihovnice působím jenom
v Rozdrojovicích, do jiných knihoven se
dostanu v rámci metodických návštěv,
které souvisejí s mou profesí.
Čím je speciﬁcká práce v malé
knihovně, jak se liší od práce ve velké
městské nebo zemské knihovně?
Je to daleko osobnější než práce
v městské knihovně. Čím je knihovna
větší, tím je všechno anonymnější.
Čtenáři si přicházejí pro knížku, ale
často si potřebují i popovídat, a ve
větší knihovně na to není prostor. Já
jsem ráda, když jim můžu nějak poradit, nebo je potěšit, nebo půjčit
knížku, která jim pomůže. Čím menší
knihovna, tím užší kontakt mezi lidmi.
Knihovna má tu velkou výhodu, že je
neutrální, je to přívětivá a přátelská instituce, která je pro všechny.
8
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Rozhovor se odehrává v zavřené
knihovně a kvůli karanténním
opatřením funguje půjčování knih
v režimu „výdejního okénka“.
Zatímco si povídám s paní
knihovnicí, přichází paní H., klade
na stůl u dveří (který zastupuje
výdejní okénko) hromádku
knih a s nimi i sklenici domácí
zavařeniny... Lepší odpověď na
svou předchozí otázku si snad
ani nedokážu představit.

Podle jakých kritérií nakupujete nové
knihy?
Dívám se, co vychází, a sleduju požadavky čtenářů. Pokud se některý
dotaz nebo požadavek objeví víckrát, snažím se vyjít vstříc. Pokud se
týká dětské literatury, Svaz českých
knihkupců a nakladatelů každoročně vydává brožurku „Nejlepší knihy
dětem“, podle které taky vybírám. Dívám se i na ocenění Magnesia Litera
a další literární ceny, protože i na to
se čtenáři ptají.
Kdy knihu vyřadíte?
Knížka se vyřadí, když se rozpadne
nebo je ve špatném stavu. Jednou za
pět let se provádí revize knihovního
fondu a hlavním kritériem pro vyřazení
je stav knihy a druhým kritériem je půjčovanost knihy. Některé knihovny čekají třeba deset let, než vyřadí knihu,
kterou si nikdo nepůjčil, ale to mně přijde strašně dlouho. V menších knihovnách by se to mělo více otáčet.
Co vás baví na knihovnické práci?

Baví mě setkání s jakoukoli knihou,
protože je to vždycky přínos. V rámci
práce v Moravské zemské knihovně
mě baví to, že se dostanu do různých
knihoven, setkávám se s knihovníky,
kteří mají různé zkušenosti... Baví mě
dozvídat se, jak knihovny pracují a co
dělají, protože můžeme inspirovat jiné
knihovny, sdílet zkušenosti. Můžu se
podílet na posouvání toho oboru, aby
se rozvíjel. Pracuji také v redakční
radě knihovnického časopisu Duha
a baví mě psát o zkušenostech, informovat kolegy i čtenáře o novinkách.
Jaká je spolupráce knihovny s obcí?
Mám velkou radost z toho, že v loňském
roce podpořila obec nákup elektronické tužky Albi. Ta tužka je provázaná se
speciálními tematickými zvukovými knihami. Je to vlastně jedna tužka a různé
knihy. Přiložíte tužku na jakékoli místo
ve speciální knize a ono to mluví... přiložíte tužku na holčičku a ona si povídá
s chlapečkem, přiložíte tužku na kočku
a ona zamňouká... pro ty nejmenší děti
je to moc zábavné, učí se přitom mluvit. Je to opravdu super. Obec přispěla
taky na nákup dětských deskových her
pro nejmenší, děti je mohou využít při
návštěvě knihovny. Hry jsou tematické,
takže děti zajímavou formou poznávají
třeba zvířata, města nebo historii.
Spolupracujete i s jinými knihovnami?
Spolupracujeme s městskou knihovnou v Kuřimi. Je to velká pomoc...
když objednám nové knihy, pošlou je
do knihovny v Kuřimi, tam mi je obalí
a přivezou mi je už obalené. Pro mě je
to velká úspora času, já už jenom nalepím čárový kód a uložím do počíta2/2021

Jak funguje výměnný fond?
Je to úžasná možnost, jak může
knihovna obohatit svůj fond další nabídkou knih, které by si obec třeba
nemohla dovolit koupit. Je to ﬁnancováno z krajských zdrojů. Jihomoravský kraj rozdělí určitou částku mezi
bývalé okresní knihovny, a ty nakoupí knihy do výměnných fondů. Malé
knihovny si z nich mohou průběžně
objednávat. V našem případě to znamená, že spolupracujeme s městskou knihovnou v Kuřimi a z databáze vybíráme asi 200 knih na půl roku,
někdy na rok, podle zájmu čtenářů.
Pro obce je to velká úleva, že mohou
takto získat knihy k zapůjčení vlastně
zadarmo.
Co plánujete v letošním roce?
Chtěla bych oslovit školu nebo družinu,
aby knihovna spolupracovala s dětmi
a aby děti našly cestu do knihovny.
Hned jak to bude možné, chtěla bych
navázat také spolupráci s mateřskou
školkou. Snažíme se, aby do knihovny chodily už malé děti s maminkami.
Chtěla bych, aby lidé vnímali knihovnu
jako přátelský prostor, kde se mohou
setkávat.
Máme tady dataprojektor a promítací
plátno. Přihlásila jsem knihovnu do
projektu Promítej i ty. Tam se může zapojit jakákoli knihovna a ve spolupráci s organizací si může zapůjčit podle
svého uvážení ﬁlmy s tématy, která
hýbou společností – ekologie, mezigenerační soužití... po promítání si o tom
lidé mohou u kávy nebo u čaje povídat

a vlastně to stmeluje komunitu. Těším
se, až to bude možné.
Mám ještě takovou vizi, že by byla
v rámci obce něco jako „knihobudka“, kam by lidé věnovali knihy, které
přečtou a chtějí je „poslat dál“. Chci to
probrat na obci.
Napadlo vás třeba zorganizovat něco
jako čtenářský klub? Myslíte, že by to
fungovalo?
To by byla úžasná věc. Není to úplně samozřejmé, že by takové kluby v knihovnách fungovaly. Záleží na tom, co čtenáře baví. Je to další příležitost se sejít
a informovat se vzájemně o zajímavých
knížkách. Jeden člověk ani nestihne
sledovat, co všechno vychází.
Snažíte se získávat nové čtenáře?
Chceme, aby místní knihovny byly místem setkávání, komunitních aktivit pro
všechny věkové kategorie. Klademe
důraz na to, aby knihovny měly webové
stránky nebo facebook. V MZK nemám
moc kontakt se čtenáři, protože nepracuji ve službách, jsem v kontaktu jenom
OBECNÍ KNIHOVNA
V ROCE 2020:
Počet uživatelů:

137

Počet návštěvníků:

527

Počet knihovních
jednotek:

3558

Počet výpůjček:

1173

Přírůstek v roce 2020:

129 titulů

Na nákup nových
knih vynaloženo:
Počet akcí:

s knihovníky. Moc si vážím toho, že tady
mohu být v kontaktu se čtenáři a vidím,
co potřebují, co od knihovny očekávají.
Pracujete s dětskými čtenáři?
V roce 2016 podpořil Jihomoravský
kraj projekt na podporu čtenářství
pro knihovny z Jihomoravského kraje,
jmenuje se Jižní Morava čte. Je určený pro děti a teď už běží pátý ročník.
Děti mohou kreslit, psát příběhy a pohádky... odevzdávají je ve své knihovně a příspěvky se vyhodnotí v krajské
knihovně. Menší děti za odměnu navštíví divadlo Polárka, větší děti jdou
na hvězdárnu. My jsme v rámci tohoto
projektu navázali spolupráci s ilustrátorkou Vlastou Švejdovou, máme knihy
s jejími ilustracemi s jejím věnováním
a stala se vlastně patronkou rozdrojovické knihovny.
Jakou literaturu ráda čtete?
Mám ráda generační romány, ráda čtu
české autory, Alenu Mornštajnovou
nebo Kateřinu Tučkovou, v poslední
době mě nadchl brněnský autor Jiří
Šimáček. Nedávno jsem četla Breviář pozitivní anarchie od Vlastimila
Vondrušky.
Chtěla byste čtenářům něco vzkázat?
Přála bych si, aby si rodiče a děti společně četli. Chvíle nad knížkou a společný prožitek je důležitý. Společné
čtení je pěkný zážitek, který podpoří
a rozvíjí vztah. Je důležité, aby nám
spolu bylo dobře, a knihovna tomu
může pomoci.

39 040 Kč
1

Rozhovor se odehrál na konci března
v místní knihovně.
Text Hana Antonínová
Foto Martina Morávková

ANKETA
SK Rozdrojovice ve spolupráci s obecním úřadem zvažuje uspořádání sobotní části zářijového ROJC Festu se zaměřením na hudbu oblíbenou u starší generace občanů. Zváni budou samozřejmě všichni. V případě zájmu by se jednalo
o odpolední koncert a následné pokračování reprodukované hudby. Vstupné bude pro občany Rozdrojovic symbolické
a ceny občerstvení velmi příznivé. Připraven bude velký stan pro případ nepřízně počasí. Chceme se dozvědět, jestli
o tyto hudební žánry bude zájem. Váš názor nám můžete zaslat na email hristebahno@gmail.com, nebo telefonní číslo
602507621, nebo formou anketního lístku, který můžete vhodit do schránky OÚ Rozdrojovice.
Anketa ROJCFEST září 2021
Preferovaný žánr hudby. (Například dechovka, country, cimbál, harmonika-akordeon.)
Žánr: …………………………………………………………
Počet účastníků: ……………………………………….
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HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na území naší obce se nacházejí tři veřejná hřiště, nejdéle
sloužící se nachází u základní a mateřské školy. Toto hřiště byl poněkud zmenšeno výstavbou tělocvičny a samotnou
výstavbou bylo velice poškozeno. Další újmu dostalo v době
rekonstrukce přilehlých místních komunikací, kdy v loňském
roce sloužilo jako zařízení staveniště a úložiště materiálů.
V době dokončovacích prací na silnici proběhlo výběrové řízení na dodavatele rekonstruovaného hřiště pod názvem „Venkovní tělocvična Rozdrojovice“ dle projektové dokumentace
vypracované Ing. Jitkou Vágnerovou z Kralic nad Oslavou.
Výběrové řízení bylo vyhlášeno 9. 9. 2020 a zúčastnilo se
ho pět subjektů. Všichni účastníci splnili zadávací kritéria
a nikdo nebyl vyloučen. Ve výběrovém řízení zvítězila ﬁrma
IBAU CZ z Ivančic, která předložila nejvýhodnější nabídku
ve výši 1 918 124 Kč bez DPH, naopak nejdražší byla ﬁrma
SAFE-komp. 2016 s cenou 2 928 462 včetně DPH. Podrobnosti k výběrovému řízení jsou uvedeny na internetovém
proﬁlu zadavatele (http://www.stavebnionline.cz/proﬁl/
rozdrojovice).
Venkovní hřiště je vybudováno o rozměru 8 x 18 metrů
a tvoří ho travnatá plocha, která je již oseta semenem. Pro

zavlažování využijeme dešťovou vodu zachycenou ze střechy tělocvičny a akumulovanou v podzemních nádržích.
Ve svahu navazujícím na hrací plochu jsou zasazeny keře
a květiny. Ve stínu pod největší lípou v naší obci jsou osazeny dřevěné lavice. Součástí sportoviště je venkovní posilovna, která je přístupná z přilehlé rekonstruované silnice po
ocelovém schodišti. Instalovány jsou tři posilovací stroje, na
kterých lze procvičit celé tělo.
Práce na hřišti byly realizovány v loňském roce, avšak pro
nepřízeň počasí nebylo možné provést osetí ploch trávou
a osázení nízkými dřevinami. Tato vegetace byla zaseta
a vysazena v polovině dubna a je nezbytné do jejího uchycení omezit po plochách pohyb. Předpokládáme, že v druhé
polovině května bude vegetace vzešlá, a po provedení prvních sečení bude celý areál zpřístupněn veřejnosti. =YëäH
XYHGHQëFKGŢYRGŢæiGiPHREÿDQ\D]HMPpQDGĚWLDE\QD
]EXGRYDQp KŐLäWĚ QHYVWXSRYDOL D XPRæQLOL QRYp YHJHWDFL
GREUp]DNRŐHQĚQt
Text Daniel Stráský
Foto Martina Morávková

TROŠKU JINÉ ROZDROJOVICE
Nedávno nás koronavirová epidemie uvěznila nejenom
ve vlastním okrese, ale dokonce i v katastru samotné
obce. I když nařízení působilo poněkud úsměvně, když si
uvědomíte, že nesmíte do lesa, který máte za domem,
ale po náměstí se procházet můžete, každá situace se
dá brát také jako výzva k poznání něčeho nového. A tak
jsem si vzpomněla na iniciativu manželů Ingrštových,
o které jsme vás informovali v předchozím zpravodaji,
a rozhodla se prozkoumat rozdrojovické uličky. Ale kde
teda vlastně jsou? Na tomto místě musím veřejně poděkovat Lence Stráské, která mi ukázala, kudy mám jít,
abych neskončila někomu na dvoře nebo na zahradě.
A poděkování patří také paním učitelkám z mateřské
školky, které dětem ukazují Rozdrojovice ze všech stran,
a tak mi zbytek cesty ukázala moje starší dcera.
Nakonec se ukázalo, že se po uličkách dá projít zajímavý
okruh Rozdrojovicemi. Začít můžeme třeba u hřiště Na
Bahně, odtud sice žádná ulička nevede, tedy alespoň
o ní nevím, ale někde se začít musí. Od hřiště vystoupáme kolem chat až na spojovací cestu k ulici Cihelna.
Ještě než se začne ulice Cihelna stáčet do zatáčky, odbočíme kolem plotu
do lesíka. Tady narazíme na rozcestí
ĚĢƚŝǀĞǀĢŬƵϲ
na malý krmelec. Z lesíka můžeme buď vyjít zpátky na
Cihelnu a pokračovat směrem ke škole, my jsme se ale
otočiliŬĂǎĚǉĚĞŶǀēĂƐĞ
na druhou stranu a pokračovali po cestičce, která
nás zavedla až k chatám U Jeroušků. Od Jeroušků jsme
přešli pole až k ulici Za Humny. Toto sice není úplně uličƉƌŽƐƚŽƌǇaZŽǌĚƌŽũŽǀŝĐĞĂƌŽǌůĞŚůĠŽŬŽůş
ka, ale zato je tu úžasný výhled na Rozdrojovice směrem
k Jinačovicím. Přešli jsme přes ulici Brána až na Žleby,
odkud vede krátká ulička na ulici Na Březině. Přímo přes
cestu začíná další, tentokrát mnohem delší a pěkně
ƐƚƌĂǀĂĂƉŝƚŶǉƌĞǎŝŵ
schovanáƉŽĐĞůǉĚĞŶǌĂũŝƓƚĢŶ
ulička, která vás vyvede na kopec pod pivovar
Rojc. Přímo na rozcestí pod pivovarem potom začíná další ulička, která končí na ulici Chaloupky.
ƉŽĚƌŽďŶǉƉƌŽŐƌĂŵŶĂŬĂǎĚǉĚĞŶ
ďƵĚĞƵƉƎĞƐŶĢŶ
Po celou cestu jsme se kochali krásně upravenými zahrádkami, které zrovna začínají rozkvétat, a sledovali
ƉƎŝŚůĄƓĞŶşĚĢƚşĂĚĂůƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞ
ŶĂƚĞů͘ē͘ϳϮϴϳϱϮϮϴϵ͕WĂǀůşŶĂ
neobvyklé výhledy na Rozdrojovice.
A taky jsme nepo- &ĂŶƚŽǀĄ
tkali téměř nikoho, a přitom jsme neopustili hranice zastavěné obce.

W\1D ^d^<|dKZ

Text a foto Hana Puklová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021
PRO DĚTI VE VĚKU 6–13 LET
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.G\ 19.–23. 7., každý den v čase 7.00 až 16.30
.GHprostory ZŠ Rozdrojovice a rozlehlé okolí Brna
a Rozdrojovic
&HQD.ÿ
Strava a pitný režim po celý den zajištěn
Podrobný program na každý den bude upřesněn
Přihlášení dětí a další informace
na tel. č. , Pavlína Fantová

Číslo 2/2021 vychází v květnu. NÁKLAD 400 VÝTISKŮ.
Připomínky, náměty, reakce, informace, příspěvky a požadavky na inzerci
prosíme e-mailem na adresu: zpravodaj@rozdrojovice.cz
Uzávěrka Rozdrojovického zpravodaje č. 3/2021 je 14. 6. 2021.
Nepodepsané příspěvky nejsou uveřejňovány.
Graﬁcká příprava, sazba a tisk: Střední škola graﬁcká Brno, příspěvková
organizace, Šmahova 364/110, Brno-Slatina, tel. 548 211 313.
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BYLO TU, NENÍ TU...
Svět se mění a vesnické návsi nejsou výjimkou.
Rychleji, než bychom se nadáli, zmizela z naší návsi
jedna budova... Byla sice důležitá a dlouho sloužila
svému účelu, ale snad nikdo by netvrdil, že byla ozdobou vesnice.
Přinášíme fotograﬁe z bourání starého obecního úřadu a budeme sledovat, jak se uprázdněné místo bude
měnit v průběhu roku.
-haFoto Martina Morávková, Petr Galla

