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Den otevřených dveří v pivovaruJarní úklid Obecní ples

Vážení čtenáři,
na chvíli jsme možná uvěřili tomu, že 
po dvou letech pandemie, která se 
výrazně dotkla našeho každodenního 
života, se svět vrátí do starých kolejí 
a všechno bude jako dříve. Jenže po-
tom se ozvaly první výbuchy na Ukraji-
ně a my jsme si uvědomili, že je to jen 
iluze a  zbožné přání. Ukrajinské udá-
losti se sice odehrávají několik set ki-
lometrů od nás – Rozdrojovice a Lvov 
od sebe dělí asi 670 kilometrů –, ale 
sledujeme je s  velkým znepokojením 
a s vědomím, že i ony se nás dotýkají 
a ovlivňují náš život. 
V  tomto čísle Zpravodaje přinášíme 
zprávu o  tom, jak na ukrajinský kon-

flikt a s ním související lidské tragédie 
zareagovali naši zastupitelé. 
Navzdory tíživým myšlenkám a  nera-
dostným zprávám z  východu se však 
stále máme z čeho radovat a na co se 
těšit: po dvouleté odmlce se znovu bu-
dou konat mladé hody a my víme, že 
přípravy už jsou v plném proudu. Něco 
málo vám o nich prozradíme. 
S  příchodem jara už tradičně spo-
jujeme úklid nejen ve svých domác-
nostech a na zahradách, ale i ve ve-
řejném prostoru. Na začátku dubna 
jste mohli ve vesnici i kolem ní vidět 
skupinky brigádníků s modrými plas-
tovými pytli, a bylo to stejné jako kaž-

dý rok: ochotní a pořádkumilovní lidé 
sbírali odpadky po těch neodpověd-
ných a  nepořádných. Doufáme, že 
těch prvních bude stále více a  těch 
druhých bude ubývat.
Možná už jste zaznamenali, že v  le-
tošním roce uplyne 620 let od první 
písemné zmínky o  Rozdrojovicích. Už 
dnes vám můžeme prozradit, že o prv-
ním zářijovém víkendu si toto výročí 
připomeneme řadou drobnějších i vět-
ších akcí, a jisté je, že se máte na co tě-
šit! Více se dozvíte na stránkách toho-
to i následujícího čísla Zpravodaje. 
Přejeme vám krásné jarní dny. 

-ha-

Vyhlašujeme fotosoutěž
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

33. zasedání zastupitelstva, konané dne 28. 2. 2022
Výběr důležitých bodů ze zasedání a diskuse s občany:
–  výběr nabídky na akci „úpravy a opravy v ulici Na Rovi-

nách“, zvítězila firma Bohumil Toman s cenou 470 tis. Kč
–  odmítnutí předkupního práva na chatu č. ev. 90 za cenu 

2 mil. Kč kvůli vysoké ceně
–  akceptování nárůstu ročního příspěvku obce na provoz 

IDS na 100 Kč / obyvatel
–  schválení darovací smlouvy části pozemku od manželů Drá-

palových a slečny Dolníčkové na rozšíření komunikace
–  schválení standardní nájemní smlouvy na pronájem části 

obecního pozemku za účelem odstavného stání s panem 
Sloukou starším

–  schválení věcného břemene pro plynárenské zařízení 
GasNet

–  přijato na vědomí rozpočtové opatření 1/22 ohledně pře-
stupků řešených ORP Kuřim (3 tis. Kč)

–  schválení standardních dohod k  používání komunikace 
s několika stavebníky

–  schválení inventarizační zprávy obce za rok 2021
–  schválení dohod o provedení práce se zastupiteli paní Sví-

dovou a panem Machátem
–  schválení humanitárního daru pro Ukrajinu ve výši 

75 000 Kč, poté byla všemi přítomnými držena minuta 
ticha za oběti války na Ukrajině

–  starosta oznámil rezignaci ředitele školy, bylo proto vy-
psáno výběrové řízení na obsazení této pozice, do výbě-
rové komise starosta za obec jmenoval sebe a zastupitele 
Ing. Pokorného

–  v  diskusi s  občany na dotaz starosta oznámil, že sloup 
VO v  ulici Cihelna bude obnoven, hledá se firma pro 
realizaci

–  posledním námětem diskuse byla stížnost na měření 
rychlosti vozidel Policií ČR na kraji obce, zastupitelstvo 
nevidí důvod se tomu bránit.

34. zasedání zastupitelstva, konané dne 21. 3. 2022

Výběr důležitých bodů ze zasedání a diskuse s občany:
–  hlavní bodem zasedání byla úprava a  vybavení objektu 

č.p. 44 (hostinec U Helánů), aby mohl sloužit jako dočas-
né nouzové ubytování pro ukrajinské válečné uprchlíky, 
proběhla dlouhá diskuse zastupitelů i občanů, proti tomu-
to rozhodnutí byl jen zastupitel Slouka

–  schválení finančních prostředků na oslavu 620. výročí 
první písemné zmínky o obci, kterou připravuje širší sku-
pina dobrovolníků

–  schválení standardních smluv na nájem chaty parc. 
č. 1682 a práva stavby na parc. č. 450/1

–  schválení žádosti o povolení vjezdu a využití účelové ko-
munikace stavebníka Ing. Biolka

–  schválení finančních příspěvků na akci Mladé hody for-
mou úhrady poplatku za zapůjčení krojů (vč. dětských), 
poplatku OSA a rozdílu mezi vybraným vstupným a nákla-
dy na kapelu (odhadem asi 75 tis. Kč)

–  v  diskusi byla řešena situace s  parkováním okolo školy 
(zastupitelstvo zkusí řešit s pomocí Městské policie Ku-
řim), opravy komunikace směrem na přehradu (nemá 
vlastníka) a jarního úklidu obce (naplánován na 2. 4.)

Karel Taft

UKLIDILI JSME 
ROZDROJOVICE

Zastupitelstvo obce naplánovalo opě-
tovné jarní uklízení v  samotné obci 
i  v  jejím okolí. Letos jsme se sešli 
2. dubna. Sraz byl v devět hodin ráno 
a  přišlo nás opravdu hodně. Úplně 
přesně to spočítané nemám, ale od-
hadem nás mohlo být tak kolem tři-
ceti. I když ráno byla dost velká zima, 
přišli jak skalní účastníci, tak i  noví 
pomocníci včetně dětí. Rozdělily se 
trasy úklidu, vyfasovali jsme pytle na 
odpad a  vyrazili do terénu. Přibližně 
za dvě hodiny bylo vše uklizeno. Nej-
více odpadu bylo opět v  příkopech 
u  silnice a  hlavně kolem podjezdu 
směrem na Jinačovice. Nasbíralo se 
několik pytlů odpadu všelijakého dru-
hu. Přesto musíme konstatovat, že 
toho bylo míň než ostatní léta. Snad 
je to na dobré cestě! 
Děkujeme všem za účast a  pomoc 
s úklidem a těšíme se na další setkání, 
ať už při práci či zábavě.

Text Věra Svídová
Foto Hana Antonínová

POMOC VÁLEČNÝM UTEČENCŮM Z UKRAJINY

Ve čtvrtek 24. února 2022 ráno při zapnutí sdělovacích 
prostředků nás všechny čekal naprostý šok. Ruská vojska 
zaútočila na Ukrajinu a  v  Evropě tak nastal další vojen-
ský konflikt, svou velikostí srovnatelný s  válkou skonče-
nou v roce 1945. Opět takřka po 80 letech umírají nevinní 
lidé. Ruská agrese byla na celoevropské úrovni odsouzena 
a  zvedla se mohutná vlna solidarity, ke které se připoji-
lo zastupitelstvo naší obce. Na svém 33. zasedání dne 
28. února 2022 schválilo poskytnutí finančního daru hu-
manitárním organizacím POST BELUM, LÉKAŘI BEZ HRA-
NIC a ČERVENÝ KŘÍŽ v celkové výši 75 tisíc korun. 
Válečný konflikt dále eskaloval a  váleční uprchlíci byli 
nuceni opustit Ukrajinu. Nemalá část ukrajinských žen 
a  dětí uprchla do naší země, muži zůstávají a  Ukrajinu 
brání. Na obrovskou uprchlickou krizi solidárně zarea-
govala rovněž naše obec a  na svém 34. zasedání dne 
21. března 2022 zastupitelstvo schválilo uvolnění finanč-
ních prostředků na vybudování zázemí v  budově hos-
tince U Helánů a poskytnutí těchto prostor pro potřeby 
nouzového ubytování pro válečné uprchlíky z  Ukrajiny. 
V  současnosti nevyužívaná budova hospody umožňuje, 
dle požadavků koordinační skupiny Krajského úřadu Ji-

homoravského kraje, nouzové ubytování přibližně pro 40 
až 50 lidí. Abychom ubytování mohli poskytnout, bylo ne-
zbytné připravit základní hygienické vybavení spočívající 
v  instalaci potřebného počtu sprch s  patřičným rozvo-
dem vody, dále dostatek toalet, které už stará hospoda 
naštěstí má. Na přípravě nouzových prostor se podílela 
celá řada dobrovolníků, kteří přispěli jak svou prací, tak 
dodáním potřebného vybavení. Na začátku dubna byly 
prostory připraveny a představeny zástupcům koordinač-
ního uprchlického centra. 
Vzhledem k  vývoji konfliktu poněkud opadla potřeba hro-
madného nouzového ubytování a nyní je nutné spíše zajistit 
menší prostory, nejlépe v jednotlivých bytech a ne v halách 
a  sálech. Tyto aktuální požadavky splňují původní bytové 
prostory v  patře nad hospodou, které byly pro ubytování 
nabídnuty. Do Velikonoc letošního roku opustilo Ukrajinu 
takřka pět milionů válečných uprchlíků, z  nichž je v  Čes-
ké republice kolem 300 tisíc. Doufejme, že tento válečný 
konflikt bude brzy ukončen a prostory pro válkou sužované 
uprchlíky již nikdy nebudou potřebné.   

Daniel Stráský, starosta 

MATERIÁLNÍ SBÍRKA PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY

V návaznosti na připravovanou možnost ubytování většího 
množství ukrajinských uprchlíků byla obcí vyhlášena ma-
teriální sbírka, a to na postele, matrace, peřiny, lůžkoviny, 
kuchyňské vybavení atd. Nikdo z nás si nedokázal předsta-
vit, že by sál byl obydlený uprchlíky a co vlastně bude vše 
zapotřebí. Do sbírky se v obci zapojilo zhruba dvacet rodin, 
od dalších rodin jsem měla zprávy, že již většinu věcí stih-
li rozvézt po brněnských sběrných místech, nebo prozatím 
nechávají doma a v případě potřeby operativně přivezou.
Jediný reálný prostor, u kterého jsme si byli jistí, že by se 
dal pro ubytování použít, byl byt nad hospodou. Potřeboval 
však upravit, a to vymalovat, zatmelit okna, uklidit, vyčistit 
koberce, v některých místech položit PVC, natřít zrezivělé 
dveře a vybavit nábytkem. 
Na vybavení bytu byly použity materiální dary od občanů. 
V současné době nevíme, kolik uprchlíků přijmeme a v ja-
kém věkovém rozmezí budou. Proto počet lůžek, dětských 
postýlek a úložného prostoru budeme ladit operativně. 
Některých věcí se nám naopak podařilo nashromáždit víc, 
než bude do jednoho bytu třeba. V době sbírky se uvažo-
valo o vysokém počtu běženců. Přebytečné věci odvezeme 
do nábytkové banky a na další sběrná místa. Děkujeme za 
materiální pomoc i za pomoc při úpravě a úklidu bytu. Oce-
ňujeme vaši podporu.

Text Alena Šťastná, foto Martina Morávková
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VE ŠKOLE NENÍ NUDA!

První nesmělé paprsky jarního sluníčka nás často přimějí 
k zamyšlení nad uplynulou zimou. Sněhu jsme si letos sice 
příliš neužili, ale nuda nás ve škole určitě neprovázela, ba 
naopak.
V  únoru za námi přijeli studenti Masarykovy univerzity 
s představením Úžasného divadla fyziky – ÚDIF. Jejich fyzi-
kální čarování, zaměřené na čtyři živly – oheň, zemi, vodu 
a vzduch –, nabádalo děti k přemýšlení například nad lé-
táním horkovzdušného balonu nebo nafukováním balonků 
pomocí sycené limonády.
Na začátku března jsme si po dlouhém období covidu mohli 
konečně užít společný karneval. A tak se děti ze všech tříd 
v  pestrých maskách sešly na karnevalové diskotéce, kde 
nechyběla ani rytmická macarena.
A protože hudby a tance není nikdy dost, po jarních prázd-
ninách nás čekalo další překvapení. V rámci projektu Více 
hudby! aneb Edukace pro každého nás navštívili hudebníci 
Filharmonie Brno s workshopem Hudba sedmi kontinentů, 
během kterého si děti vyzkoušely hru na vlastní tělo i na 
nástroje orffovského instrumentáře.
Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší, na naše předškolá-
ky, se kterými jsme si ještě před zápisem do 1. třídy užili 
několik společných čtvrtků zaměřených například na spor-

tovní disciplíny v tělocvičně nebo na velikonoční tvoření či 
počítání a hraní s písmeny.
A co nás čeká v nejbližší budoucnosti? V posledním dubno-
vém týdnu se děti z 1., 2. a 3. třídy rozjedou na školy v přírodě. 
Zajímavé pobyty v přírodě čekají v průběhu května a června 
také žáky z vyšších tříd. V květnu za námi přijedou pracovníci 
organizace Prales dětem s přednáškou zaměřenou na kosta-
rické deštné pralesy. V průběhu jara nás také čeká obnova 
naší školní zahrady, na kterou se už všichni moc těšíme.

Text Martina Saxová
Foto Eva Stožická

PROČ SE V NAŠÍ OBCI TANCUJE 
HANÁCKÁ BESEDA 

Nápad vznikl v roce 2013, kdy se po změně majitelů a opra-
vě znovu otevřela hospoda a v rozdrojovické chase chyběla 
děvčata. Doma jsme tento problém neustále řešili.  A  tak 
jsem jednou furiantsky prohlásila: „Já vám děvčata k lásce 
ke kroji a hodům vychovám.“  
Nejdřív jsem si myslela, že děvčátka naučím Moravskou 
besedu, ale nějak mi to nedávalo smysl. Zdálo se mi, že 
se nehodí brát hodové chase právo naučit besedu nováčky 
a plést se mezi mladé. Náhodou jsem se doslechla o Ha-
nácké besedě, na internetu našla ukázky a  pořídila DVD. 
Beseda splňovala všechny předpoklady, že by se dala na-
cvičit, má pár známých písniček, a hlavně, nezáleží na tom, 
kolik párů tuto besedu tančí. 
Nejdřív jsem s dcerou doma nacvičila určitý tanec a násle-
dující den jsem se jej snažily naučit všechny ostatní. Kdo 
zná Hanáckou besedu, zjistí, že spoustu prvků jsme do 
besedy nezařadily a vymyslely jsme kroky poněkud jedno-
dušší, aby byly zvládnutelné pro všechny. Největší problém 
je naučit se tančit v páru polku a valčík tak, aby se děvča-
ta dostala do potřebné pozice. A tak tam tyto tance vidíte 
oproti originálu jen poskrovnu.  
Napoprvé měla beseda velký úspěch. Všichni ji velkoryse 
přijali jako součást mladých hodů.
Musím poděkovat tanečnicím, že ač besedu již znají, stále 
chodí na nácviky a učí kroky mladší děvčata. 
A také jsou zde děvčata, která mi roky s nácvikem pomáhají, 
i když již sama besedu netančí. Děkuji jim za pomoc a důvěru. 

Text teta Alena, foto Martina Morávková

Černobílé Rozdrojovice
Od první písemné zmínky o existenci naší vsi letos uplyne 
620 let. Jak lépe si připomenout chvátající čas než pohle-
dem na staré fotografie, z nichž je patrné, jak kdysi vypada-
la vesnice, která je dnes naším domovem?
Kromě přátelského setkání na návsi o prvním zářijovém víken-
du bychom v prostorách obecního úřadu rádi uspořádali také 
výstavu historických a pamětnických, nebo chcete-li, prostě 
jen starých fotografií... ale bez vaší pomoci se neobejdeme. 
Udělejte si chvíli času, otevřete stará rodinná alba nebo 
krabice s fotografiemi, prohledejte půdu, oslovte babičku! 
Nastal čas podívat se po černobílých, papírových, zmač-
kaných, potrhaných a  velmi často nedokonalých svědcích 
minulosti. Jejich hodnota tkví v něčem jiném než ve vyla-
děných barvách a kompozici, a právě tuto hodnotu bychom 
rádi vynesli na světlo. Inspirací se mohou stát dvě historic-
ké fotografie, které doprovázejí tento text. 
Prosíme všechny, kteří jsou ochotní podělit se o staré snímky 
z Rozdrojovic, aby je zapůjčili k okopírování a dalšímu zpraco-
vání. Nemusíte se bát, fotografie vám v pořádku vrátíme. 
Na začátku září je uvidí-
te, zvětšené a upravené, 
na výstavě mapující mi-
nulost naší vesnice. 
Stačí snímky přinést do 
kanceláře obecního úřadu, 
o ostatní už se postaráme. 

Text Hana Antonínová
Foto archiv rodiny Novotných 

Bourání transformátoru v roce 1967. 
V pozadí dům rodiny Novotných, vlevo za fotografem 

je hospoda u Helánů, napravo od něj dnes stojí 
budova obecního úřadu.

Masopustní průvod, únor 1963. V pozadí hájenka. 
Děti v popředí snímku jsou dnes v důchodovém 
věku. Jestlipak se poznají?

VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ

V letošním roce bylo v týdnu před Ve-
likonocemi spousta dětí nemocných 
nebo mimo obec, a tak jsem ani nevě-
řila, že se podle starého zvyku místo 
zvonění bude hrkat. Paní Jitka Zoba-
čová s rodinou však nenechala tradici 
upadnout a  vytvořila skupinku ochot-
ných dětí. Děkujeme. 

AŠ
Foto M. Zobač

HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU 

Od okamžiku, kdy bylo hřiště otevře-
né, maminky nejsou spokojené. Říkají, 
že travnatý povrch není ideálně rovný, 
zatravněná plocha je samý drn a děti 
by mohly zakopnout. Je zde málo her-
ních prvků a chybí obyčejná houpačka. 
Břeh je zarostlý bodlákem atd. 
Spojila jsem se s  paní architektkou 
a hledala odbornou radu. Obnaženou 
rouru hobitího domku musíme zasypat 
a  osázet rychle rostoucími skalníky. 
Prostor zamulčujeme, a  než se skal-
níky ujmou, bude ohraničen páskou 
a  tedy znepřístupněn. Travnatá plo-
cha vyžaduje v  průběhu jarních mě-
síců přihnojování, vydupaná místa se 
musí dosypat a  znovu osít. Svahy se 
neobejdou bez chemického ošetření. 
O  všech těchto úkonech budete in-
formováni formou upozorňující cedule 
na brance a zprávou v aktualitách na 
stránkách obce. Po dosetí trávníku se 
na něj nebude moci nějaký čas šla-

pat, proto bude hřiště pro veřejnost 
uzavřené. 
Místo pro houpačku na tomto hřišti bo-
hužel není. Chodila jsem s paní archi-
tektkou a opravdu jsme zkoušely najít 
pro ni prostor. Nejde jen o ukotvení, se 
kterým bychom se nebezpečně přiblí-
žili k hrací ploše, ale také o bezpečnou 
dopadovou plochu. Záměrem obce 
bylo vytvořit vedle tělocvičny funkční 
hřiště, které musí splňovat rozměrové 
parametry. 
Jaké naše hřiště nakonec bude, může 
ovlivnit každý z nás. Prosím, nenechá-
vejte děti dělat díry do travnatého po-
vrchu hřiště. Dnes je vidět odhalená 
roura pro sloupek na síť, vytrhané tr-
valky, rozházené hračky a nepřikryté 
pískoviště. Z  mojí zkušenosti to děti 
pod dozorem učitelů rozhodně ne-
dělají, mají přísný zákaz vstupu mezi 
květiny.  

Alena Šťastná
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Nezajdeme na Prýgl kolem Hosrané zmoly? 
Místa mají něco jako svou paměť, 
jejímiž nositeli jsou lidé, kteří těmi místy procházejí 
nebo v nich žijí. Lidé se rodí a umírají, přicházejí 
a odcházejí, a mezitím předávají nově příchozím své 
vzpomínky na ona místa. 
Zajímavou součástí historie jsou také místní 
pojmenování. U některých místních jmen ještě 
víme, jak a proč vznikla, jiná už jsou tak stará, že se 
o tom můžeme jen dohadovat. Vydejte se s námi na 
procházku po Rozdrojovicích a jejich blízkém okolí, 
a my vám řekneme, jak se které místo jmenuje. 

Nejprve se podíváme na lokalitu, kterou znají spíše auto-
mobilisté a cyklisté než ti, kteří se vydávají na pěší pro-
cházky: těsně před křižovatkou cesty vedoucí z Rozdrojo-
vic směrem na Jinačovice se silnicí od Brna do Jinačovic 
a dále do Kuřimi jsou dobře viditelné zbytky nedostavěné-
ho mostu, který měl být součástí „Hitlerovy dálnice“. Říká 
se tam U podjezdu. 

Vydáme-li se z Rozdrojovic opačným směrem, tedy do Kníni-
ček, projedeme kolem hotelu Atlantis, a dříve než po pravé 
straně mineme úzkou cestu vedoucí k chatkám, jedeme ko-
lem pole zvaného U obrázku. Těsně před vjezdem na hlavní 
silnici vedoucí do Kníniček se říká U břaka. Vlevo od silnice 
stával vzrostlý strom (patrně jeřáb břek), ale před několika 
lety uschl. Místo něj byl vysazen nový, aby místní název ne-
ztratil své opodstatnění.  

Možná si ještě vzpomenete na podzimní pouštění draků 
a zimní stavění sněhuláků na poli nad Rozdrojovicemi. To 
místo se jmenuje Na vyžďku. A  když se odtud vydáte do 
lesa a necháte vesnici za zády, budete mít po pravé ruce 
les, který se jmenuje Boří. Za vámi budou pole zvaná Stra-
chov (rodilí rozdrojovičáci říkají Stráchov). Pod Stráchovem 
byly Vinohrady a Vinohrádky a pamětníci vyprávějí o tom, 
že se v Rozdrojovicích skutečně pěstovala vinná réva. 

Přesuneme se na konec ulice, která se jmenuje Žleby. 
Stojí tam rozlehlá přízemní budova, bývalý kravín, a nad 
ním se táhne zpustlá stráň. Jmenuje se Břáček a kdysi 
tam bývaly zahrady s ovocnými stromy. Místům pod strá-
ní se říkalo Bílý hlíny a Štěrky. Prostor vymezený silnicí 
od Kníniček, potokem a  cestou ke kravínu se jmenuje 
Soudnice. 

Vyrazíme-li z vesnice směrem k Brnu, máme po pravé ruce 
místo zvané U kříže, kde v posledních letech vyrostlo ně-
kolik nových ulic. Vlevo od silnice se prostírá pole, jemuž 
pamětníci říkají Nádavky. My ale odbočíme vpravo směrem 
hotelům Fontána a  Maximus, Nádavky necháme za zády 
a zamíříme k přehradě. Vlevo od cesty si všimneme místa 
porostlého křovinami i vzrostlými stromy, které by neznalý 
člověk možná označil výrazem rokle. Jenže my rozdrojovič-
tí víme, že to není žádná rokle, ale zmola. (Etymologický 
slovník jazyka českého uvádí, že zmola je rokle vymletá pří-

valem vod.) V  lesích kolem Rozdrojovic najdeme takových 
zmol desítky a vlastně ani není možné vyrazit do lesa, aniž 
bychom na nějakou místní zmolu narazili. Tato má půvab-
né místní jméno Hosraná zmola a pamětníci říkají, že kdysi 
bývala mnohem prostornější a delší. Prý tam měli ve zvyku 
tábořit potulní cikáni, a odtud patrně pochází i  její jméno. 
Škodolibý osud tomu chtěl, že hotel Maximus stojí právě na 
konci Hosrané zmoly.  
Půjdete-li od Jeroušků dolů cestou mezi zahrádkami, po 
chvíli uvidíte cestičku odbočující vpravo, která se po něko-
lika metrech rozdvojí. Budete-li se držet stále vpravo, ocit-
nete se v Koňské zmole, kde prý hospodáři pohřbívali své 
uhynulé koně. Později tam lidé začali vozit odpad z vesni-
ce i z chat. Do zmoly házeli hrnce, sudy i barely... a je tam 
pohřbeno dokonce i několik starých aut. Koňská zmola je 
dnes takřka úplně zahrnutá. 
Název Zmola nese i jedna z rozdrojovických uliček. Nara-
zíte na ni, když se vydáte z návsi ke hřišti Na Bahně, ale 
ještě než tam dojdete, odbočíte doprava. Budete stoupat 
uličkou Zmola k ulici Na Rovinách a projdete kolem mís-
ta, kterému se říká U Zabitýho. Dívejte se pozorně, vlevo 
od cesty stojí smírčí kámen, od něhož se odvozuje jméno 
místa.

Oblíbeným cílem odpoledních vycházek dětí i dospělých je 
hřiště Na Bahně. Leží těsně pod Rozdrojovickou studánkou 
a jeho název dává tušit, že v těchto místech nebyla nouze 
o vodu. Půjdeme-li od studánky nahoru nikoli k hájence, ale 
cestičkou vlevo, přijdeme do míst, kde kdysi býval rybníček, 
kam rozdrojovické děti chodívaly bruslit. Rybníček už vzal 
za své, ale hráz je v těch místech patrná dodnes.

Od školy do kopce směrem Jerouškům vede ulice, která 
je dnes v mapách zapsána jako Šafránka. Pamětníci jí ří-
kají Šefránka nebo Šefranica. Přivede nás na prostornou 
mýtinu, kde se říká Na výhoně, ale starší rozdrojovičáci 
dávají přednost výrazu Na Véhoně a někdy prý říkali i Ve-
hec. Bývalo tam oblíbené hřiště, kde se každou neděli 
scházeli k  fotbalovému utkání chlapi z vesnice a místní 
chataři. Nikoho asi nepřekvapí, že po fotbale prý všichni 
chodívali do hospody.  

Když už jsme Na Výhoně, můžeme se vydat po žluté turis-
tické značce k Soví studánce, ale ještě než k ní dorazíme, 
dáme se cestou vlevo z kopce. Asi po pěti stech metrech 
si všimneme výrazného balvanu ležícího vlevo od cesty. Ří-
kávalo se tam U Dřevěnýho kameňa, asi proto, že kámen 
býval vždy obrostlý mechem a připomínal kus dřeva. 

Staré místní názvy v sobě nesou kus historie a není důvod 
je nepoužívat.

Podle vzpomínek paní Anny Gallové
a paní Evy Burgetové napsala Hana Antonínová

Foto Martina Morávková

Cestička ze Žlebů k ulici Na Březině

Křížek na ulici BránaBřáček, pod ním Bílý hlíny

U zabitýhoPohled od pole Na vyžďku do vesnice

Bývalý rybníček nad Rozdrojovickou studánkou
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PIVOVARU ROJC

V sobotu 9. dubna u příležitosti rozšíření prostor provozovny 
se uskutečnil první den otevřených dveří našeho pivovaru. 
Pozvání přijalo a akce se zúčastnilo více než 200 občanů 
Rozdrojovic a příznivců piva, což nám zejména s ohledem 
na ne úplně příznivé počasí udělalo velkou radost. Věříme, 
že i návštěvníci odcházeli spokojeni. 
V nabídce na čepu bylo osm druhů piv, jako letošní novinka 
také Sajdr (cider, který jsme vytvořili ve spolupráci s domá-
cím výrobcem Zdeňkem Veselým), pro děti limonáda Roj-
cinka. Nejen k nasycení, ale také pro zahřátí byl navařen 
pivovarský guláš. 
Velký zájem byl i o komentované prohlídky výrobních pro-
stor. Naši sládci vysvětlovali zájemcům technologii výroby 
piva a  každý měl také možnost ochutnat mladá piva pří-
mo z tanků. V chladném počasí bylo nejvíce plno v pivovaru 
a u ohně. Poslední hosté se v dobré náladě rozešli po druhé 
hodině ranní. Krásná akce od tří do tří.
Děkujeme všem, že přišli, a děkujeme také našim souse-
dům za toleranci a  shovívavost, díky které se celá akce 
mohla uskutečnit.
Budeme se těšit na viděnou zase někdy příště!

Text Gabriela Ingrštová. foto Martina Morávková

Pivovar Rojc zprovoznil 
samoobslužnou lednici, kde 
si můžete zakoupit naše piva.
Platba hotově do pokladničky 
nebo převodem na účet. Otevřeno 
non-stop. Ať vám chutná!
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ENGLISH CLUB V ROZDROJOVICÍCH 

Proč vlastně? Protože se můžete dozvědět nejrůznější za-
jímavosti o cizích zemích. Můžete se zeptat rodilých mluv-
čích na věci, které vás zajímají. Uslyšíte nejrůznější varianty 
angličtiny a časem se naučíte jim rozumět. Když zjistíte, že 
i host vám rozumí, nebude už nic bránit vaší cestě do svě-
ta! Při neformálních setkáních se seznámíte s jinými hosty 
klubu, vyměníte oblíbené dobroty, dáte jim ochutnat třeba 
svoji slivovici a zjistíte, jak chutná jejich medovina. Samo-
zřejmě žízeň vždy vyřeší naše rozdrojovické pivo.
V rámci klubu už vystoupili tři hosté: 1. března to byl rozdro-
jovický občan Andrew Jones, který mluvil o svém dospívání 
v městečku Hudson v Iowě a o svém dávném koníčku, spor-
tovní gymnastice. Dříve se jí věnoval jako aktivní gymnasta 
a dnes jako trenér. 
Návštěva Seatona Dwerryhouse z Nového Zélandu vyšla na 
pátek 1. dubna, ale nebyl to apríl. Seaton v poslední době 
žije v  družební vesnici Rozdrojovic, Marahau, na severu 
Jižního ostrova. Svoje hlavní téma, přírodní krásy své do-
moviny, osvěžil řadou promítaných obrázků a po skončení 
prezentace ochotně odpovídal na dotazy účastníků.
Třetím mluvčím byl Rod Paton z Walesu, který už v minu-
losti svým hraním a zpěvem oživil vánoční večírek rozdro-
jovických studentů angličtiny. Tentokrát jsme se společně 

s ním 20. dubna podívali na národní park Brecon Beacons, 
krásnou část Walesu, kde Rod dnes žije. Poslechli jsme si 
povídání o  jeho pouti nejrůznějšími podobami hudby – od 
Janáčka po jazz. Rod vyprávěl také o tom, jak léčivá je hud-
ba, na níž se člověk sám podílí. To jsme si nakonec všichni 
vyzkoušeli prostřednictvím drobné improvizace. Vyléčeni 
a posilněni jsme si odnesli ponaučení, že hudbu má v sobě 
každý a neexistují falešné tóny.

Text Petr Antonín
Foto Martina Morávková, Hana Antonínová

Andrew Jones pochází z USA, ale dnes žije v Rozdrojovicích

Seaton Dwerryhouse z Nového Zélandu a organizátor 
anglického klubu Petr Antonín

Rod Paton z Walesu považuje Brno za svůj druhý domov

OBECNÍ PLES

Dne 25. února 2022 se konal v sále hostince U Helánů tra-
diční obecní ples. K tanci a poslechu  hrála kapela Another 
Way, která již jednou u nás v obci vystupovala na zářijovém 
Rojcfestu. O dostatek jídla a pití všeho druhu se postarali 
se svými pomocníky Dan Pokorný a Petr Machát.  Zpočát-
ku to vypadalo, že účast bude slabší, ale po 21. hodině se 
situace změnila a všechna místa u stolů byla nakonec za-
plněna. Všem to moc slušelo, muži v oblecích, ženy a dívky 
v  šatech nejrůznějších střihů a  barev. Celý večer se nesl 
v duchu skvělé nálady, hudby a tance.
Poděkování patří všem, co si našli čas a chuť a přišli se ba-
vit, a naší obci, že zvládla tuto společenskou akci narychlo 
zorganizovat.

Text Marie Veselá, foto Martina Morávková
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JE TO TAKOVÉ PESTRÉ
S pracovnicí obecního úřadu o radostech i úskalích práce na obci.  

Troufám si říci, že vás zná skoro 
každý, kdo žije v Rozdrojovicích, ale 
málokdo má asi úplnou představu 
o tom, co přesně na obecním úřadu 
děláte. Mohla byste to čtenářům 
přiblížit? 
Některé věci dělám vlastně každý 
den: spolupracuji s  paní účetní, sta-
rám se o  platby, bankovní výpisy 
a všechno, co s tím souvisí, takže ře-
ším účetní záležitosti. Samotné účet-
nictví dělá externí paní účetní a  já jí 
připravuji podklady. 
Mám na starosti evidenci obyvatel, 
průběžně zpracovávám údaje z  cen-
trálního registru a  udržuji aktuální 
evidenci obyvatel. Pokud se někdo 
přistěhuje a  přijde se přihlásit k  tr-
valému pobytu, vyřídím to také já. 
Největší práce je před volbami, to se 
musí znovu zkontrolovat voličské se-
znamy. Voliči přibývají, jak mladí lidé 
dosáhnou věku osmnácti let, naopak 
ubývají, když se někdo odstěhuje 
nebo zemře. S přípravou voleb je dost 
práce. 
Starám se taky o  CzechPoint, výpi-
sy z  katastru, z  evidence. Spolupra-
cuji s  Kuřimí, to je naše „óerpéčko“. 
(Poznámka autorky: pokud se bavíte 
s  někým z  úřadu, dříve nebo pozdě-
ji zazní toto podivné slovo. Možná 

stejně jako já nevíte, co to znamená. 
Pomohu vám: Je to ORP, obec s rozší-
řenou působností, v  našem případě 
Kuřim.) 
Velkou práci mám při vyřizování dota-
cí, to je značná administrativní zátěž. 
Všechno musí být naprosto dokonale 
podložené, všechno se musí pečlivě 
vyčíslit, záleží skoro na každé čárce. 
Máme smlouvu s  jednou společnos-
tí, která to všechno dává dohroma-
dy, a  já jim připravuju podklady. Po 
skončení každé akce to posíláme na 
ministerstvo, které dotaci poskytuje. 
V poslední době se tady z dotací děla-
ly silnice a sportovní areál Na Bahně. 
V současné době je zažádáno o něko-
lik dotací, ale žádný projekt hrazený 
z dotací teď neprobíhá. 
Všichni vědí, že tady máme v  hotelu 
Atlantis kasino, a to spadá pod obec. 
Kasino má základní povolení, které 
platí dva roky, ale v průběhu té doby 
si může zažádat o  různé změny, ale 
ke každé změně se musí vydat nové 
povolení. Obec dostává určité procen-
to ze zisku kasina. 
Dělám také mzdovou evidenci, počí-
tám mzdy a odměny. Chystám dohody 
o provedení práce. 

Kolik lidí má obec na „výplatní 
listině“? 
To se mění. Je tady devět zastupite-
lů a pět zaměstnanců. Kromě toho je 
tady paní knihovnice, paní na úklid, 
jeden pán z Kuřimi nám dělá služby IT 
a servis... Některé věci se řeší doho-
dou o provedení práce. 

Co vás na vaší práci nejvíc baví?  
Baví mě, že je to takové pestré. Vždyc-
ky mě bavila práce, kde jsem se něco 
nového naučila, a tady není možné se 
nic nenaučit. Pořád je tady nějaký vý-
voj, přicházejí nové zákony, kterým se 
musíme přizpůsobovat. Člověk nesmí 
ustrnout. 

Co vás nebaví a bez čeho byste se 
obešla? 
Asi bych se obešla bez kontrol, kdy 
mám pocit, že mě kontrolní orgány 
chtějí na něčem nachytat. Mluvím 
o  nadřízených orgánech, ale někdy 

se s tím setkávám i u občanů. Občas 
se stane, že si někdo přijde na úřad 
zchladit žáhu. Je nepříjemné, když na 
vás někdo křičí. Chápu, že někdo jed-
ná v afektu, ale v tom případě ho po-
žádám, ať zavolá nebo přijde, až bude 
v klidu. Naštěstí se to nestává často, 
spíš výjimečně. O  to víc nás potěší, 
když jsou občané s  našimi službami 
spokojení.

Jaké je největší úskalí vaší práce, 
co považujete za problém, co je vám 
nepříjemné? 
Někdy je nutné vymáhat od lidí daně 
a poplatky, a to je velice nepříjemné. 
Musím upozorňovat na nedoplatky 
a  někdy je musím přímo vymáhat. 
V některých případech stačí jen upo-
zornit, někdy je nutné poslat třeba 
tři upomínky, ale někdy musíme po-
hrozit i exekucí. To všechno je mi ve-
lice nepříjemné a  nedělám to ráda. 
Vždycky se můžeme domluvit třeba 
na splátkách, ale nejhorší je, když 
někdo nekomunikuje a dělá mrtvého 
brouka. 

Dokážete říct, kdy máte nejvíce 
práce? 
V  úředních dnech je to trochu ne-
předvídatelné, záleží na tom, kdo při-
jde a  co potřebuje. Někdy kmitáme 
celý den, jindy nepřijde nikdo. Rušno 
bývá na začátku a  na koci měsíce, 
kdy se zpracovávají uzávěrky. A  sa-
mozřejmě na konci roku, to souvisí 
s účetnictvím a se zpracováním růz-
ných údajů, které mají většinou ter-
mín na konci roku. 

Můžete se v případě potřeby 
vzájemně zastoupit s paní Šťastnou?  
Určitě. 

Předpokládám, že v neúřední dny 
máte v kanceláři více klidu. Čím se 
v těch dnech zabýváte?  
Dělám to, k čemu potřebuji více sou-
středění. Některé činnosti nelze ka-
ždou chvíli přerušit, to je nejjistější 
cesta k  chybě. Nerada bych, aby se 
něco zadrhlo jen proto, že jsem třeba 
napsala špatné datum. 

JANA BLAŽKOVÁ (51)
Od roku 2010 působí jako 
referentka obecního úřadu.
V Rozdrojovicích žije od svých 
deseti let, je vdaná, má tři 
dospělé děti. Ve volném čase 
ráda pracuje na zahradě a čte, 
zajímá se o historii a věnuje se 
turistice. 

Chodí občané i ve dnech, kdy nejsou 
úřední hodiny? 
Chodí. Někdy je to nepříjemné, máme 
třeba školení, a když se máme školit 
a  obsluhovat občany, je to složitější. 
Neříkám, že je odmítneme, ale nemá-
me to úplně rádi.

Dokážete odhadnout, kolik lidí za 
vámi přijde v úřední den?    
Záleží na tom, jaká je sezóna. Když se 
platí poplatky, je jich víc. Obvykle při-
chází tak deset až patnáct lidí. Když 
prší, chodí jich míň. 

Chtěla byste říct něco, na co jsem se 
vás nezeptala? 
Ta práce mě baví, protože je pestrá, 
určitě není jednotvárná, a  protože 
mám ráda kontakt s lidmi.

Ptala se Hana Antonínová
Foto Martina Morávková

PŘIPRAVUJEME SE NA MLADÉ HODY 

Po dvou letech, kdy vinou pandemie COVID-19 byly zrušeny 
Mladé hody v naší obci, se tato krásná tradice opět navrací. 
Naštěstí se i přes dvouletou pauzu neztratila chuť znovu se 
pustit do přípravy této události. Letos se Mladé hody usku-
teční v sobotu 14. 5. 2022. Datum je stanoveno podle svát-
ku svatého Jana Nepomuckého (16. 5.), jemuž je zasvěcena 
naše rozdrojovická kaplička.
Příprava na hody vždy obnáší velkou spoustu zařizování 
a trénování. S předstihem několika měsíců začínají víken-
dové nácviky, kde se všichni vzájemně učíme tančit polku, 
valčík a  Českou a  Moravskou besedu. Nezbytné je také 
naučit se zpívat lidové písně a  tradiční hodové „juchání“. 
A protože už nám začíná jaro a s ním přichází krásné po-
časí, můžete zvuky hodů zaslechnout z našich venkovních 
nácviků i při procházce vesnicí.
Letos se naše hody setkávají s  velkým zájmem nováčků. 
Díky tomu se do krojů oblékne celých šestnáct párů. Jejich 
píle, nadšení a šikovnost v kombinaci s nemenším nadše-
ním již zkušených „hodařů“ jistě těší i hlavní pár letošních 
hodů, jímž je Michal Stráský a  Patricie Juránková. K  tan-
ci a  poslechu nám letos poprvé zahraje dechová hudba 
Nedakoňanka.
Symbolem hodů je bezesporu zdobená máj, jejíž pokácení 
v lese, příprava i stavění probíhá den před samotnými hody. 
Do jejich vypuknutí je nutné si ji ohlídat. V hodový týden se 
připravuje, uklízí a zdobí, vážou se mašličky na větvičky roz-
marýnu, připravují se pentle před domy stárek, dolaďují se 
poslední detaily, tančí se a zpívá… Povinností stárek je také 
ušít svému stárkovi ozdobu z  pentlí, tak zvanou voničku, 
která dozdobí jeho kroj. K  tradicím hodů v Rozdrojovicích 

patří neopomenutelně také tombola, na jejíž přípravě se 
podílejí jednak sponzoři a jednak samotná chasa. V posled-
ních letech se stalo oblíbeným také půlnoční překvapení, 
které pro vás připravujeme i pro letošní rok. Chybět nebu-
de ani dostatek vína, ale především dobrá nálada. V nepo-
slední řadě bychom jménem rozdrojovické chasy rádi po-
děkovali naší obci, která Mladé hody zaštiťuje a finančně 
podporuje.
Velmi se na Mladé hody 2022 těšíme! Věříme, že krása této 
tradice oslovuje nejen nás, ale především všechny, kteří se 
přijdou podívat a užít si s námi tuto úžasnou událost. Jste 
srdečně zváni!

Text Anna Klimešová, foto Michal Stráský

V září oslavíme 620 let Rozdrojovic
Abychom byli přesní, nebudeme slavit 
výročí založení Rozdrojovic – o  přes-
ném datu totiž nemáme žádné infor-
mace –, ale spokojíme se s tím, že si 
připomeneme první známou písem-
nou zmínku o nich. 
Datum založení naší vsi sice neznáme, 
ale datum oslav vám můžeme prozra-
dit už dnes. Budete-li začátkem září 
ještě na prázdninách nebo na dovole-
né, vraťte se včas. Budete-li v té době 
v  Rozdrojovicích, nikam neodjíždějte 
a nic jiného si neplánujte. 
V  pátek 2. září a  v  sobotu 3. září se 
u nás na návsi budou dít věci! 
Podrobný program oslav v  těchto 
dnech teprve vzniká, ale snad už teď 
můžeme prozradit, že chystáme zá-
bavné odpoledne pro děti, jarmark, 
výstavu historických i  soudobých fo-
tografií, prohlídku místního pivovaru 
a řadu dalších aktivit. 

Hlavní hvězdou sobotního večerního 
bloku oslav bude brněnské hudební se-
skupení Ukulele Orchestra jako Brno. 
Pořadatelé přivítají nápady a  iniciativu 
občanů a  také pomocné ruce při or-
ganizaci oslav. Pište na adresu urad@
rozdrojovice.cz nebo se zastavte v úřed-
ních hodinách na obecním úřadě. 

Za členy přípravného výboru oslav 
Hana Antonínová
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NOVINKY Z OBECNÍ KNIHOVNY ROZDROJOVICE

S platností od 14. března 2022 byla zrušena všechna vlád-
ní nařízení o povinné ochraně dýchacích cest jak u zaměst-
nanců, tak návštěvníků knihoven. Po více jak dvou letech 
se Obecní knihovna Rozdrojovice otevřela svým čtenářům 
bez jakýchkoli omezení. Doba covidová měla dopad na ná-
vštěvnost knihovny, ale neubrala na zájmu čtenářů a zejmé-
na na podpoře knihovny ze strany obce Rozdrojovice. Mezi 
přírůstky v  loňském roce našly svoje místo nově zvukové 
knihy z edice Kouzelné čtení nakladatelství Albi. Rostoucí 
zájem především rodičů s malými dětmi bude pobídkou pro 
jejich nákup i v letošním roce. 

Tabulka: Návštěvnost knihovny v letech 2019–2021

Mezi prvními návštěvníky knihovny po zrušení všech ome-
zení patřily děti ze Základní a mateřské školy Rozdrojovice. 
V pátek 25. března navštívilo knihovnu 13 dětí z mateřské 
školky ze třídy Žabiček s  paní učitelkou Dášou Průšovou 
a 12 dětí ze třídy Veverek s paní učitelkou Ladislavou Čer-
nochovou a Jolanou Binkovou. 
Paní knihovnice připravila pro děti nejen výstavku knížek, ale 
také několik soutěžních úkolů a hádanek. Děti se dověděly, 
že Obecní knihovna Rozdrojovice má nejen svoji patronku, 
známou brněnskou ilustrátorku paní Vlastu Švejdovou, ale 
také svého maskota, kterým je živý pejsek dalmatin. Není 
proto divu, že paní knihovnice zaměřila svoje povídání na 
pejsky. Děti mohly také hádat hlasy zvířat, především ptáků. 
Děti malovaly obrázky svých oblíbených pohádkových posta-
viček, ze kterých je nyní v knihovně pěkná výstavka. 
Ve čtvrtek 31. března navštívily knihovnu děti z první třídy 
základní školy s paní učitelkou Jaroslavou Váňovou a s paní 
asistentkou Martinou Lehockou. Na děti čekaly literární há-
danky, stejně jako děti z mateřské školky hádaly hlasy ptá-
ků. Asi nejjednodušší byla kukačka, zato funění ježka, které 
připomínalo spíš lokomotivu, bylo i pro paní učitelky velkou 
záhadou. Jednou z aktivit, na které se také podílela paní 
učitelka a paní asistentka, bylo přiřadit název pohádky k li-
terárnímu úryvku. Všechny děti ji zvládly na výbornou. Paní 
knihovnice na závěr vyhlásila výtvarnou soutěž o nejlepší 
logo (značku) knihovny a požádala paní učitelku o spoluprá-
ci s jejím vyhlášením i pro ostatní děti ze základní školy.
Z podmínek soutěže:
1. Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku 6–15 let (nejen 
čtenáři knihovny).
2. Úkolem bude vytvořit logo knihovny ve dvou variantách:
a) pouze grafické ztvárnění - obrázek
b) obrázek včetně textu: Obecní knihovna Rozdrojovice.
3. Maximální rozměr celé práce je velikost A4, soutěžní 
práce musí být na zadní straně označena  jménem, adre-

sou a školou. Další podrobnosti najdou zájemci na webové 
stránce knihovny. Soutěžní práce mohou děti odevzdat do 
konce května v knihovně. Vítěze čeká odměna a společná 
fotografie s  patronkou knihovny, paní Vlastou Švejdovou 
s věnováním.
Po několika letech navštívila rozdrojovickou knihovnu spiso-
vatelka a lektorka, paní Dana Šimková, která je známá pře-
devším svým úspěšným povídáním o zaoceánském parníku 
Titanik, od jehož vyplutí a potopení jsme si letos připomně-
li již 110. výročí. Při příležitosti této události měli zájemci 
možnost dovědět se spoustu zajímavých detailů z historie 
Titaniku. Vyprávění bylo natolik autentické, jako by se paní 
lektorka sama plavby na Titaniku účastnila. Svoje bohaté 
znalosti konfrontovala s filmovým zpracováním režiséra Ja-
mese Camerona z roku 1997, které obdrželo 11 Oscarů. 
Obecní knihovna Rozdrojovice zve všechny obyvatele 
Rozdrojovic k  návštěvě každý pátek od 16.00 do 19.00 
hod. v přízemí nového obecního úřadu. V nabídce jsou tituly 
pro všechny generace včetně nejnovějších knih oceněných 
v Magnesia Litera.

Text a foto Monika Kratochvílová

Rok 2019 2020 2021

Čtenáři 64 137 111

Návštěvníci 712 527 489

Výpůjčky 1 820 1 173 1 378

Přírůstek knih 143 129 217

POJĎTE S NÁMI KUFROVAT! 

Rozdrojovický kufr si za tři roky své existence získal oblibu 
mezi mnoha malými i velkými cyklisty. V neděli 22. května 
budou mít děti s rodiči příležitost vyrazit na trať již počtvrté. 
Pravidelní účastníci závodu už vědí, že je pokaždé čeká jiná 
trasa, ale má to jeden zásadní háček: trasu předem neznají 
a  musí si ji sestavit podle mapy, kterou dostanou krátce 
před startem. 
Představte si cestičky, po kterých jste třeba nikdy nejeli 
a o nichž možná ani nevíte. Přidejte k tomu náročná stou-
pání a někdy dokonce bláto nebo déšť... a máte odpolední 
dobrodružství, za kterým nemusíte jezdit kraj světa, ale mů-
žete je zažít v lesích kolem vesnice.
Letos jsme přidali drobné vylepšení: pro mladší školáky 
bude připravena kratší trasa, starší školáci se vydají do 
vzdálenějších míst. 
Podrobná pravidla a  propozice závodu najdete na webo-
vých stránkách obce (https://www.rozdrojovice.cz/zpravo-
daj) pod hlavičkou Informace Rozdrojovický kufr 2022. 
Přihlašujte se do 11. května e-mailem na adresu 
zpravodaj@rozdrojovice.cz. 

-ha

Nejkrásnější fotka z Rozdrojovic

Jste srdečně zváni k účasti v soutěži o kreativní / bláznivou / netradiční fotku z Rozdrojovic.
Soutěž a výstava se koná u příležitosti oslavy 620. výročí založení obce.

Pravidla:
– snímky musí souviset s Rozdrojovicemi
–  fotka se prezentuje tak, jak byla vyfocena, nelze ji později upravovat ani ořezávat v PC či jinak
–  účastníci zašlou fotografie na email: fotosoutez@rozdrojovice.cz do 19. 8. 2022 

Pracovníci obecního úřadu je vytisknou na barevné laserové tiskárně ve formátu A4
–  maximální počet fotografií na jednoho soutěžícího jsou čtyři kusy
–  fotografie budou vystaveny pro veřejnost a hlasovat se bude na obecním úřadě 2.–3. 9. 2022 během 

oslav 620. výročí
–  každý návštěvník fotovýstavy má tři hlasy, které může udělit (nehlasuje se pro vlastní fotky)

Z nejlepších fotografií bude vytvořen obecní kalendář na rok 2023.
Autor vítězné fotografie obdrží třicetilitrovou bečku piva Rojc.
Hodně zdaru při lovu zajímavých snímků v našem okolí.
Každý je vítán.

D. Šimková 
během vyprávění 
o Titaniku.

Děti z mateřské 
školy 

v knihovně.

Děti ze základní školy s učitelkou J. Váňovou a asistentkou 
M. Lehockou.

 

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  NA
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

KDY: ve středu 4.5.2022
KDE: v samostatně stojící budově mateřské školy

S SEBOU: vyplněná žádost o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání, rodný list dítěte,

očkovací průkaz dítěte, prohlášení o trvalém 
 pobytu dítěte

 
Přihlášku je možné stáhnout na webu MŠ nebo
osobně vyzvednout v MŠ 5.4.2022 v dopoledních
hodinách.

Veškeré informace naleznete na
www.zsmsrozdrojovice.cz 
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