
ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
je tady podzim a s ním další číslo na-
šeho Zpravodaje. S podzimem se také 
vrátila doba, kdy si před odchodem 
z  domu musíme do kabelky, aktovky 
nebo batohu přibalit roušky, přesto-
že jsme si snad na začátku léta my-
sleli, že ta povinnost už se nevrátí. 
Zatím to vypadá tak, že v  boji proti 
viru taháme za kratší konec, a má to 
mnohé důsledky. Po jarních mladých 
hodech se k  lítosti mnohých bohužel 
nekonaly ani tradiční zářijové babské 

hody, protože pořadatelé dospěli k zá-
věru, že by to v  současné pandemic-
ké situaci nebylo odpovědné. Spole-
čenský život v Rozdrojovicích byl sice 
ochuzen, ale přesto nezanikl úplně: 
na konci prázdnin jsme byli svědky 
recesistického a  stále oblíbenější-
ho Vidláckého víceboje, začátek září 
přinesl otevření rekonstruovaného 
hřiště Na Bahně společně s  druhým 
ročníkem festivalu Rojcfest. Zprávy 
a  fotografie z  obou vydařených akcí 
najdete uvnitř tohoto čísla. Září je 
spojeno se  začátkem školního roku, 
a kdy jindy než právě nyní bychom se 
měli podívat na to, co se děje v naší 

škole a školce? Pozveme vás také na 
vycházku kolem Rozdrojovic a na chys-
tané podzimní akce.
Zpravodaj je s  vámi už druhý rok 
a troufáme si říci, že se úspěšně roz-
víjí a přináší čtenářům informace, zá-
bavu a snad i poučení. Nastal čas, aby 
se takříkajíc zbavil dětských střevíč-
ků a obul si dospělejší boty. Dospěli 
jsme k  rozhodnutí, že si zaslouží být 
vytištěn na kvalitnějším papíru než 
dosud. Jsme přesvědčeni, že vy jako 
naši čtenáři si tuto kvalitu zasloužíte, 
a věříme, že ji oceníte.
 
 Vaše redakce  

zpravodaj 
Rozdrojovický

Vydává obec Rozdrojovice
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Zastupitelé řešili problém nepovolené skládky suti a zemi-
ny na obecní parcele č. 272, jejíž pachatel byl zjištěn Poli-
cií ČR, zastupitelé pověřili starostu obce k realizaci kroků, 
které povedou k rychlému odstranění této černé skládky. 
Zastupitelé vybrali z pěti nabídek na výstavbu školního hři-
ště za asi 2 mil. Kč (bez DPH) zhotovitele s nejnižší cenou, 
realizace začne ještě letos.
Výbor pro rozvoj obce připravil ve spolupráci s dalšími za-
stupiteli a  s  občany obce Strategický plán rozvoje obce 
Rozdrojovice pro období 2020–2035, který byl zastupi-
telstvem přijat. Ke strategickému  plánu byl nejtěsnější 
většinou zastupitelstva přijat starostou podaný pozměňují-
cí návrh – usilovat na katastru obce o částečnou mimoúro-

vňovou křižovatku (sjezd a nájezd z/do Brna) s mezinárodní 
komunikací S43, pokud tato komunikace bude v katastru 
obce postavena (což se jeví jako pravděpodobné, protože 
tuto trasu nedávno schválilo zastupitelstvo JmK). Osobně 
si myslím, že takovou křižovatku obec nejenže nepotřebuje 
(úplná křižovatka S43 u přehrady v Bystrci bude kousek od 
nás, v té době již pro nás s dobrou dostupností), ale přinese 
jí vyšší hlukovou zátěž (křižovatku nelze tak dobře odhluč-
nit jako prostou komunikaci). Díky dobré sjízdnosti pro ná-
kladní dopravu vzroste riziko vzniku průmyslových areálů 
a skladů, které nejsou v souladu s prioritou zachování ves-
nického charakteru naší obce.

Karel Taft

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2020
V posledním roce se zvýšil zájem rodi-
čů o dění na základní škole a mateřské 
škole. Některé požadavky byly před-
neseny jak na schůzce zástupců školy 
s rodiči žáků, tak i na veřejném zase-
dání zastupitelstva. Po diskusi mezi 
ředitelem školy a  zřizovatelem jsme 
dospěli k  několika úpravám: předně 
se jedná o  změnu v  navýšení počtu 
školské rady ze tří na šest osob. Vzhle-
dem k  tomu, že funkční období stá-
vající školské rady končí 6. listopadu 
2020, je nutné ze zákonných důvodů 
vyhlásit nové volby.
Obsazení školské rady je dáno záko-
nem, kdy poměr členů rady se skládá 
z  1/3 ze zákonných zástupců žáků 

školy, z 1/3 z pedagogických pracov-
níků školy a  z 1/3 ze zástupců zřizo-
vatele školy. Tedy školská rada bude 
celkem šestičlenná. Na svém prvním 
zasedání, které bude svoláno v  co 
nejkratším možném termínu po 6. lis-
topadu 2020, zvolí členové předsedu 
školské rady.
Své návrhy na členy školské rady za 
zákonné zástupce žáků školy posílej-
te, prosím, do 20. října 2020 poštou 
na adresu školy, můžete je vložit do 
poštovní schránky u hlavního vchodu 
do školy nebo e-mailem zaslat na ad-
resu zakladniskola@zsmsrozdrojovice.
cz (při této formě doručení je třeba 
návrh člena školské rady naskeno-

vat s  podpisem navrhovatele). Se-
znam kandidátů bude zveřejněn 22. 
října 2020 na webových stránkách 
školy.
Samotné volby se uskuteční 26. října 
2020 od 15 do 18 hodin v hlavní škol-
ní budově, kde bude zřízena volební 
místnost. Oficiální výsledky voleb bu-
dou veřejně vyhlášeny následující den, 
27. října 2020. Podrobnější informa-
ce budou zveřejněny od 15. října 2020 
na nových stránkách školy www.zsm-
srozdrojovice.cz, dále na stránkách 
obce a také vyvěšeny na budově školy 
a nástěnce obecního úřadu.

Jiří Fidrmuc, Oldřich Pokorný

NÁZOR OBČANŮ
V  pátek 25. 9. se konalo veřejné zasedání zastupitelstva 
obce Rozdojovice. Byl přijat návrh na zařazení dálničního 
přivaděče z  plánované silnice R43 do obce Rozdrojovice 
do Strategického plánu rozvoje obce. Tento bod jednání 
nebyl uveden v  programu zasedání a  o jeho zařazení do 
programu zasedání bylo hlasováno až na začátku zasedání. 
Tento bod programu byl schválen. Přišlo by nám vhodné, 
aby jednání o  takto významných změnách týkajících se 
všech občanů bylo avizováno v programu zasedání předem, 
nikoliv až během zasedání zastupitelstva.

Galina a Miroslav Svobodovi

VÝJIMEČNÝ ÚLOVEK
Závěr léta přál houbařům: 16. 9. byl u  paty borovice 
nad Rozdrojovicemi nalezen krásný kotrč kadeřavý. Vážil 
1,75 kg a měl 40 cm v průměru. Pro takový úlovek člo-
věk nepotřebuje ani bystré oko...

Foto Leona Taftová

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
18. zasedání zastupitelstva dne 29. 6.

Zasedání se opět konalo ve školní jídelně. Nová budova 
obecního úřadu není dosud dokončena, jelikož nebylo 
možné kvůli pandemii provést přípojky inženýrských sítí, 
proto také byla v jednom z úvodních bodů zasedání pro-
dloužena lhůta dokončení této budovy, stejně jak bylo po-
sunuto dokončení probíhající opravy propustku.
Zastupitelstvo zrušilo výběrové řízení na „zelenou střechu“ 
obecního úřadu, projekt bude dopracován a  bude mož-
no jej realizovat levněji. Zastupitelstvo schválilo smlouvu 
o  věcném břemenu a  několik smluv o  právu stavby na 
obecních pozemcích, které jsou nutné pro vybudování 
inženýrských sítí k soukromým domům, naopak neschvá-
lilo žádost soukromých investorů o  finanční příspěvek 
na vybudování kanalizační stoky. Zastupitelstvo schválilo 
několik nájemních smluv na obecní pozemky za obvyklé 
ceny.
Byly schváleny dvě obecně závazné vyhlášky: o  nočním 
klidu (touto vyhláškou se omezuje noční klid v  několika 
dnech, kdy probíhají veřejné společenské akce) a o spa-
lování rostlinného odpadu (touto vyhláškou se stanovují 
dny čtvrtek a sobota pro pálení suchého rostlinného odpa-
du při vhodném počasí).
Zastupitelé schválili experimentální opravu tenkou vrst-
vou asfaltu v  ulicích Na Rovinách a  Na Bahně v  částce 
asi 290 tis. Kč, dále schválili finanční příspěvek formou 
úhrady nákladů do výše 30 tis. Kč spolku SK Rozdrojovi-
ce na pořádání koncertu Rojcfest (vystoupí mj. Čankišou 
a Progres 2).
V posledním bodu programu zastupitelstvo schválilo ceny 
do soutěže o  nejhezčí předzahrádku ve výši 10 tis. Kč. 
V diskusi s občany zastupitelé probrali aktuální stav budo-
vání cyklostezek a  možnosti zlepšení fungování školské 
rady, na úplný závěr přednesl jeden z  občanů zajímavý 
nápad na obnovení, budování a  značení místních pěšin 
a stezek.

Karel Taft

19. zasedání zastupitelstva dne 29. 7.

Zasedání zastupitelstva proběhlo v  prostorách školní jí-
delny. Účast veřejnosti tentokrát nebyla velká vzhledem 
k  letním prázdninám a době dovolených.
Zastupitelé jednomyslně schválili nabídku na zhotovení 
zelené střechy na nový obecní úřad, která bude v letních 
měsících tuto budovu ochlazovat a  částečně zvlhčovat 
okolí středu obce.
Zastupitelé schválili dodatek k  investiční akci „Rekon-
strukce místních komunikací“, která se týkala navýšení 
ceny o  780 tisíc Kč z  důvodu jednak výměny podkladní 
vrstvy v  ulici Šafránka (stávající podklad nesplňoval po-
žadavky na hutnící zkoušku) a dále z důvodu snížení stá-
vajícího terénu v místě budoucího obratiště u tělocvičny. 
V souvislosti s těmito pracemi došlo k prodloužení termí-
nu dokončení do 31. 10. 2020.
Dále zastupitelé schválili nájemní smlouvu na nebytové 
prostory v novém obecní úřadu se současným provozova-

telem obchodu panem Tran Manh Phuem. Všichni už se 
jistě těší na nakupování v prostorách nové budovy obec-
ního úřadu.
V  neposlední řadě bylo schváleno několik standardních 
smluv, a  to smlouva o  pronájmu obecního pozemku, 
směnná smlouva týkající se řešení chodníku na ulici Brá-
na a smlouva o právu stavby z důvodu výstavby vodovod-
ní a kanalizační přípojky.

Milan Šťastný

20. zasedání zastupitelstva dne 21. 8. 2020

Jubilejní krátké zasedání proběhlo v jídelně místní základní 
školy. Snad to bylo poslední zasedání zastupitelstva mimo 
budovu obecního úřadu – v  nové budově se čeká již jen 
na vyschnutí podlahových betonů, aby bylo možné polo-
žit finální povrch. Zasedání se zúčastnili všichni zastupi-
telé a  několik místních občanů. Byla schválena darovací 
smlouva na vybudovaný řad splaškové kanalizace, bude 
tak možné na kanalizaci napojit rekonstruované hřiště 
a společenský prostor Na Bahně a provést jeho kolaudaci. 
Zastupitelé dále jednomyslně schválili financování systé-
mu IDS JMK na rok 2021 ve výši 50 Kč na obyvatele, tedy 
celkem 53.570 Kč, prodloužení termínu opravy propustku 
„u kravína“ a zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce kvůli přípojce elektřiny pro nový obecní úřad. 
V diskusi s přítomnými občany byly zodpovězeny jejich do-
tazy – přístup do budovy nového obecního úřadu bude 
bezbariérový; pan Nestrašil bude opětovně vyzván k úkli-
du nepořádku okolo svého domu na náměstíčku, jinak 
mu obec naúčtuje zábor veřejného prostranství, případně 
i náklady na vyklizení; sportovní hřiště a společenský pro-
stor Na Bahně mohou využívat všichni občané Rozdrojovic, 
bude připraven provozní řád a  systém objednávání; obec 
v současné době aktivně nejedná o koupi budovy hostince 
U Helánů.

Karel Taft

21. zasedání zastupitelstva dne 25. 9.

Zasedání proběhlo stále ještě v provizorních prostorách – 
v  jídelně místní základní školy. Na zasedání byl schválen 
dodatek k dlouhodobé nájemní smlouvě veřejného volno-
časového areálu Na Bahně uzavřené s  SK Rozdrojovice, 
kterým se mj. rozšiřuje pronájem o nově postavenou budo-
vu v areálu a zakotvuje možnost obce smlouvu vypovědět 
při jejím neplnění ze strany SK Rozdrojovice. V dalším bodě 
zasedání byl schválen provozní řád zmíněného areálu, kte-
rý má za cíl umožnit všem občanům Rozdrojovic využívání 
tohoto areálu.
Zastupitelé rozhodli o  prodloužení účasti v  Místní akč-
ní skupině Brána Brněnska (byť se zatím žádné dotace 
z díky této skupině získat nepodařilo), schválili dvě nájem-
ní smlouvy na nájem obecních pozemků za standardních 
podmínek, rozšířili počet členů školské rady ze tří na šest 
(pro větší akceschopnost rady), schválili žádost o změnu 
smlouvy k právu stavby na parcele č. 524 (čímž se sta-
vebník vyhne nutnosti pokácet vzrostlé stromy) a  přijali 
rozpočtové opatření č. 5/20 (z  důvodu změny daňových 
příjmů).
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POOHLÉDNUTÍ ZA DOBOU, KDY ŠKOLA BYLA MIMO ŠKOLU

Ještě začátkem letošního roku si snad nikdo z nás nedove-
dl ani představit, co všechno si pro nás tento rok připravil. 
Na jaře 2020 byly školy direktivně uzavřeny na základě vlád-
ního celostátně platného nařízení, sice nečekaného, ale 
opodstatněného. A všichni, kdo byli nějak spojeni se školou 
– především žáci, jejich rodiče a učitelé – se ocitli ve zcela 
nové a neznámé situaci. Pro nás všechny to byla velmi složi-
tá realita, na kterou nás nikdo nepřipravil, a každý se tak s ní 
musel vypořádat po svém, většinou nesnadno.
Ze dne na den se školní výuka přesunula do jednotlivých do-
mácností. Nicméně v této době ještě vyučování tzv. na dál-
ku nemělo oporu v zákoně a bylo zcela dobrovolné, což bylo 
znát při práci, kterou jednotliví žáci z domova odváděli. Ani 
komunikace mezi školou a rodiči nebyla vždy jednoduchá.
Na začátku uzavření škol nebylo jasné, jak dlouho bude trvat 
a kdy přesně se školy otevřou. Tato doba se stále prodlužo-
vala a světlo na konci tunelu bylo v nedohlednu. To s sebou 
přinášelo mnoho nesnází učitelům při náročném nahrazová-
ní běžné kontaktní výuky a  rodičům při převzetí role učite-
lů vlastních dětí.
Zde je namístě vyjádřit obdiv všem rodičům, kteří nejen 
tuto roli obstojně zvládli a dokázali si při pracovním nasa-
zení a starání se o domácnost najít čas a věnovat se výu-
ce dětí. Učitelky a učitelé, kteří i v nouzovém stavu opravdu 
učili, měli mnohem více práce. Museli během dvou tří dnů 
od základů změnit svoje návyky, styl výuky a začít učit zcela 
novým způsobem, pro nižší školní ročníky velmi neobvyklým. 
Učit online je něco úplně jiného než stát před dětmi ve třídě. 
Takový styl výuky je v mnoha případech ovlivněn kvalitou in-

ternetového připojení a technickým vybavením domácností. 
Kdo zvolil doplňkovou videokonferenci jako jeden z možných, 
ale nikoli nutných stylů výuky, byl postaven před velmi ne-
snadný úkol. Udržet pozornost dětí u obrazovky je mnohdy 
nadlidský výkon. Výzkumy udávají dobu udržení pozornosti 
u mladšího školního věku nejdéle do dvaceti minut.
Celé distanční vzdělávání by mohlo běžet mnohem snadně-
ji, kdyby  ministerstvo školství  naplnilo Strategii digitálního 
vzdělávání do roku 2020. Přijalo ji před šesti lety, ovšem zů-
stala jen na papíře, a tak se školy musely spolehnout samy 
na sebe a s nenadálou situací při vzdělávání žáků se vyrov-
nat. Až na konci prázdnin MŠMT zareagovalo a v říjnu bude 
posílat školám finanční prostředky na nákup digitálních 
učebních pomůcek. Odbornou pomoc školám však MŠMT 
v současné době nenabízí a ani ji nečekejme. Skoro všech-
nu odpovědnost MŠMT „hází“ na školy. Ředitelé škol a peda-
gogičtí pracovníci se i bez patřičného vzdělání najednou stá-
vají epidemiology, kteří mají fundovaně rozhodovat během 
okamžiku.
Ale ať nezůstaneme jenom u toho, co bylo. S novým školním 
rokem jsme pro naše žáky a především jejich rodiče připravi-
li nové webové stránky školy www.zsmsrozdrojovice.cz , kde 
budou zveřejňovány nezbytné a aktuální informace.
Na závěr bych chtěl za pedagogické pracovníky školy popřát 
všem našim žákům i  jejich rodičům pokud možno bezpro-
blémový průběh školního roku a co nejvíce prezenční výuky 
ve školách. 

Jiří Fidrmuc, ředitel ZŠ
Foto Martina Morávková

PRVNÍ DNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Konečně se po nečekaně dlouhých prázdninách setkává-
me v novém školním roce 2020/21. Na začátku září jsme 
v mateřské škole přivítali celkem 36 dětí; pro 19 z nich to 
bylo vůbec první setkání se školou. Budeme všichni dou-
fat, že letošní školní rok proběhne trochu jinak než ten loň-
ský. Co ale zůstává, je očekávání nejen dětí, ale hlavně vás 
rodičů. My to chápeme, vašim dětem se totiž otvírají nové 
obzory a nový svět, z rodinného kruhu míří do neznámého 
„velkého“ světa...
První dny a týdny bývají pro děti, a nejen pro ně, opravdu ná-
ročné. Berte v potaz, že každé dítě je jiné a zvládá adapta-
ci na nové prostředí, novou sociální skupinu a režim zcela 
jinak. Buďme proto prosím trpěliví a ohleduplní, dejme jim 

čas a prostor vyrovnat se s velkou změnou, jakou bezespo-
ru školka je.
Nebojte se nás pedagogické pracovnice oslovit s případný-
mi nejistotami či přáními, zároveň ale prosím, respektujte 
řád mateřské školy.
Dobrou spoluprací se dá předejít mnoha nedorozuměním, 
vždyť nás cíl je společný! Tudíž společná by měla být i naše 
cesta k němu. Zároveň mi dovolte sem vložit vše říkající mo-
tto naší školky: „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme 
jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy!“

Za tým MŠ Ladislava Černochová
Foto Martina Morávková
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ta mladších ročníků se nestačila divit, jak to tito pánové 
stále dokážou pořádně rozjet. S  obrovským potleskem si 
publikum vyžádalo ještě přídavek a  už se chystala další 
skvělá kapela. 
Zatímco loňský ročník se bohužel musel obejít bez své hlav-
ní hvězdy, letos už kapela Čankišou dorazila v plné sestavě 
a s neuvěřitelnou dávkou energie, kterou během svého kon-
certu předávala nadšenému publiku. „Čankišou je česká 
hudební skupina hrající fúzi world music a rocku. Její eklek-
tický styl v sobě mísí vlivy několika etnik a rockové základy 
jednotlivých muzikantů. Tvorba kapely se opírá o fiktivní le-
gendu o dávném jednonohém lidu Čanki, jehož jazykem jsou 
skladby skupiny zpívány“, to je oficiální popis kapely na Wiki-
pedii. V reálu to znamená, že se nestačíte divit, co všechno 
je možné zahrát, rytmus hudby vás nenechá stát na místě 

a melodie se vám vrývají do paměti. Skvělý výkon kapely pu-
blikum opět odměnilo bouřlivým potleskem, a kdyby záleželo 
jen na přání publika, hrálo by se až do rána.
Celá akce se nesla v přátelskému duchu a na návštěvnících 
byla vidět radost z toho, že se něco takového může konat 
i v naší obci. Na tomto místě je vhodné poděkovat přede-
vším sportovnímu klubu SK Rozdrojovice a Pivovaru Rojc, 
kteří tuto akci pořádali, dále samozřejmě obci Rozdrojovice 
a všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili. V neposlední 
řadě je také potřeba poděkovat samotným občanům, že 
i v této nelehké době podpořili kulturu v obci, a dali pořada-
telům najevo, že Rojc Fest vskutku stojí zato.

Text Hana Puklová, foto Martina Morávková
Další fotografie najdete na stránkách 

www.rozdrojovice.cz/fotogalerie

ROJC FEST ANEB OTEVŘENÍ BAHNA SE FAKT POVEDLO

V pátek 4. září se v naší obci doslova děly věci. Ale začněme 
trochu popořadě. V  loňském roce schválilo zastupitelstvo 
plán opravy hřiště Na Bahně, o které se do té doby staral 
pouze místní sportovní klub SK Rozdrojovice. Pro spoustu 
místních je to srdcová záležitost, s níž mají spojenou ce-
lou řadu krásných vzpomínek. Bohužel vzhled tohoto místa 
moc jako srdcová záležitost nevypadal. Rekultivace a revi-
talizace tohoto místa byla tak říkajíc nasnadě. Jak se práce 
chýlily ke konci, začal se naopak blížit termín prvního výro-
čí hudebního festivalu Rojc Fest, který započal svou tradici 
loni v MH44 Pubu – U Helánů. A  tak vznikl skvělý nápad 
sloučit tyto dvě významné události dohromady.
Rojc Fest tak měl být otevírací akcí nového hřiště Na Bahně. 
A nutno dodat, že to byla otevírací akce vskutku parádní. 
Zatímco celé týdny před akcí finišovali pánové ze sportov-
ního klubu a pivovaru Rojc přípravy celé akce, to, co nás 

všechny zajímalo ze všeho nejvíce, začalo v pátek od čtyř 
hodin. Odpoledne byl připraven program pro děti a prohlíd-
ky hřiště a  především jeho nového zázemí. Zatímco děti 
zabavil klaun a skákací hrad, rodiče mohli nahlédnout do 
nově zbudovaného zázemí. Děti s rodiči si mohli také pro-
hlédnout hasičskou techniku. I přesto, že se všichni velmi 
bavili už během odpoledne, to nejlepší mělo teprve přijít.
První kapelou, která vystoupila, byl už účastník loňského 
ročníku, kapela Noise Flow. Kapela se sice nehonosí slav-
ným jménem, ale již loni dokázala návštěvníky zaujmout 
svou hudbou a bylo rozhodně správným krokem přizvat ji 
i do dalšího ročníku. Noise Flow dohráli a všichni už netr-
pělivě čekali na vystoupení legendární brněnské rockové 
skupiny Progres 2. A jak už to tak u legend bývá, ani tento-
krát rozhodně nezklamali. Do rytmu jejich hudby tancovali 
mladí i staří, spolu s kapelou si zpívali jejich texty a spous-



Rozdrojovický zpravodaj 98 Rozdrojovický zpravodaj 4/2020 4/2020

VIDLÁCI SOUTĚŽILI
Když se řekne Vidlácký víceboj, zasvěcení vědí, nezasvěcení 
nechápou. Letos už se konal 15. ročník této soutěže čtyř- 
členných družstev v tradičně netradičních vidláckých disci-
plínách. Na to, abychom zde uváděli výčet všech disciplín, 
u  kterých jsme na Vidlácích každoročně bavili, by musel 
mít tento zpravodaj zvláštní přílohu. Kdo bude chtít, může 
si dát tu práci a spočítat je na webu www.ujerousku.cz, kde 
jsou z akcí fotky.
Soutěž Vidlácký víceboj vznikla v roce 2006... už ani nevím, 
kdo přišel s nápadem, že by bylo dobré pro udržení sou-
sedských vztahů vytvořit zábavné soutěžní odpoledne. Na 
základě několika porad a probdělých nocí sestavil realizač-
ní tým koncept, akceptovatelný pro všechny místní obyva-
tele i přilehlé okolí. Organizátoři nemají problém vymyslet 
opravdu velkou krávovinu, ale problém je ten, že ji ve finále 
i zrealizují. Proto některé disciplíny jsou na hranici slušné-
ho chování, ale z  hlediska toho, že tuhle soutěž pořádají 
pro místní, tak je znají natolik, že si můžou dovolit si z nich 
udělat legraci. Takže s heslem „to je blbý, to se bude líbit“ 
se daří již několik let úspěšně koncem léta rozvířit kulturní 
dění místních a chatařů.
Letos 29. srpna se zdejší občané opět probudili s  blaže-
ným pocitem, že konečně zase bude „prdel“. A tak se také 
v  15 hodin stalo. Účast deseti družstev byla opravdu ne-
čekaná, ale organizátoři si s tím bravurně poradili. Preciz-

ně připravili a do posledního detailu promysleli disciplíny, 
o kterých z tajných zpráv víme, že to ti blbci organizátoři už 
zkoušeli na sobě, a přesto měli odvahu to pustit dál. Sedm 
disciplín, které by se daly rozdělit do kategorií fyzická zdat-
nost, šikovnost, vypočítavost a  ztráta pudu sebezáchovy, 
pobavily všech 40 soutěžících i desítky přihlížejících. Těžko 
vystihnout v pár větách pohodovou atmosféru... jak totiž po-
psat nepopsatelné? Všechno je totiž o lidech. Kdo neviděl, 
neuvěří, a možná ani nepochopí, co je člověk schopen udě-
lat pro pytel cibule nebo plato vajec.
Velký dík patří všem soutěžícím, že i v této době si najdou 
čas se pobavit, byť často na svůj účet, a strávit sobotní od-
poledne s partou přátel. Pro organizátory byla největší od-
měnou nejen účast a aktivita soutěžících, ale hlavně jejich 
nespoutané poděkování na konci soutěže v podobě nekon-
čícího potlesku. Takže zase jedna povedená akcička.
To, že jsou Vidláci akce, jejíž sláva dotýká se hvězd, potvrdil 
i český rozhlas Radiožurnál i někdejší hejtman Jihomorav-
ského kraje pan Stanislav Juránek, když přišel závod od-
startovat. Byl tehdy přivítán opravdu po vidlácku – chle-
bem s tvarglama a slivovicó.
Organizátoři mým prostřednictvím všem děkují za účast 
a za rok bude třeba zase... 
 Zapsal dr. Kadibudka, foto Martina Morávková

Další fotografie najdete na stránkách 
www.rozdrojovice.cz/fotogalerie
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ROZDROJOVICKÉ ULIČKY A STEZKY
Naše obec skýtá spoustu zákoutí, 
malých uliček, kterým, ač hojně užíva-
ným, se nevěnuje více pozornosti než 
tolik, aby byly průchozí. Jsou i  uličky, 
do kterých již málokdo zavítá, a přes-
to by stály za povšimnutí. A pak jsou 
zde takové, které jsou již časem za-
váté a  zůstávají jen ve vzpomínkách 
pamětníků. Rádi bychom oživili tato 
již zapomenutá zákoutí a  uličky i  je-
jich příběhy tak, abychom nám všem 
místním i kolemjdoucím přiblížili kouz-
lo naší obce.
A nemusíme zůstat jen u  uliček 
v  obci, ale můžeme se pustit i  dále, 
do okolních lesů, které skrývají čet-
ná tajemství vázající se k  historii 

naší obce.   Projekt podporovaný za-
stupitelstvem obce, oživující historii 
naší obce a zároveň zvelebující obec 
současnou, bude jistě „během na 
dlouhou trať“. Nejdříve bude třeba 
„sesbírat“ co nejvíce informací od 
pamětníků, nápadů od občanů, vy-
hledat podklady historické i  součas-
né. K této fázi projektu bychom proto 
rádi pozvali vás všechny, spoluobčany. 
Tyto vstupy následně zpracujeme, vy-
hodnotíme a přiblížíme se tak k reali-
zaci. Ta však nebude možná bez pro-
středků jak na zkultivování uliček, tak 
i na následnou údržbu. Zde se otvírá 
prostor pro sponzory, dotace, dobro-
volníky a obec. Třeba se najdou tací, 

kteří se rádi postarají o upravenou 
uličku vedoucí kolem jejich zahrádky 
nebo o uličku, kterou rádi procházejí, 
třeba bude lákat i  děti ze školy a  ze 
školky si některou z  uliček upravit 
nebo udržovat. Je to na každém z nás 
udělat si obec krásnější, obec, která 
má duši, ve které se nám dobře žije 
a na kterou jsme hrdí.
Návrhy, nápady, informace můžete po-
sílat na emailovou adresu: 
gabui@seznam.cz
Předem moc děkujeme.

Gabi a Igor Ingrštovi
Foto Gabriela Ingršová

ROZDROJOVICKÉ PŘEDZAHRÁDKY

V  pátek 25. 9. před veřejným zasedáním zastupitelstva 
obce Rozdrojovice došlo k slavnostnímu předání cen výher-
cům soutěže o nejhezčí předhahrádku. Bylo to sice krátké, 
ale velmi milé setkání, kde starosta obce Daniel Stráský 
a zastupitel Oldřich Pokorný předali ceny za 2. a 3. místo 
se slovy: „Děkujeme za vaši účast, tímto jste mimo jiné při-
spěli ke zkrášlení veřejného prostoru v Rozdrojovicích. Pro 
příští rok se těšíme na ještě větší účast v této soutěži.“
Ocenění prvního místa proběhlo den před zasedáním za-
stupitelstva, protože vítězka se z časových důvodů nemoh-
la zúčastnit pátečního předání cen.
Už nyní můžeme přemýšlet o tom, jak v příštím roce udělat 
naši obec ještě hezčí.

Text Oldřich Pokorný, foto Martina Morávková
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ZAKLÁDÁME DĚTSKÝ KLUB DRÁČEK
Prosím všechny rodiče dětí předškolního věku, kteří mají zájem 
využívat dětskou herničku a účastnit se různých akcí s malými 

dětmi, aby nám dali co nejdříve vědět. 

Kontakty: Silvie Vokřálová, tel.: 720 045 815, 
Petra Bernatíková, tel.: 732 839 653

JARMARK BUDE
Letošní rok není zrovna příznivý pro pořádání společen-
ských akcí. Celosvětová pandemie nového typu koronaviru 
zapříčinila zrušení celé řady zajímavých akcí. V  naší obci 
jsme tak přišli jak o Velikonoční jarmark, tak především 
o tradiční hody, mladé a bohužel i babské. I v této nelehké 
době je ale potřeba neztrácet naději a  doufat v  lepší vý-
voj situace. Na podzim tohoto roku se tak opět uskuteční 
Halloweenský karneval a Vánoční jarmark. Pochopitelně za 
předpokladu, že bude možné pořádat takovéto akce. Pro 
velký úspěch se během podzimu zopakuje i Stand Up Co-
medy jako Brno, který se tu už pořádal dvakrát a vždy o něj 
byl obrovský zájem.
O  zábavu na Stand Up Comedy jako Brno večeru se ten-
tokrát postarají jak nám již známé tváře Zbyněk Vičar 
a  Pavel Tomeš, tak jejich nová posila Lukáš Hemala. Ve-
čer plný smíchu si můžete užít 7. listopadu. Hned o  den 
později se sál místního hostince promění ve strašidelné 

místo na Halloweenském karnevalu, kde bude připraven 
program pro děti a různé hry a soutěže. Loňský Halloween 
se nesl v duchu úžasně propracovaných masek, které se 
určitě objeví i  letos. Ostatně třeba taková rouška se na 
Halloweenský karneval přece skvěle hodí.
Jak se bude podzim chýlit ke konci, na první adventní ne-
děli 29. listopadu se uskuteční již třetí Vánoční jarmark. 
I tentokrát nebude nouze o rukodělné výrobky řemeslníků 
a tvůrců, a to i z řad místních občanů, pro děti budou při-
praveny vánoční tvořivé dílničky, napečeny budou tradiční 
i netradiční vánoční dobroty, punč, svařáček a mnoho dal-
ších skvělých pochutin.
Vzhledem ke stále se měnícím podmínkám doporučuje-
me sledovat facebookové profily a instagramové účty 
 @omnibrno, @mh44pub_uhelanu, @klobucnice.cz nebo fa-
cebookové stránky Rozdrojovického občanského spolku.

Hana Puklová
Foto Hana Daňková

TERAPEUTICKÉ A POHYBOVÉ
CENTRUM ZDRAVÍ

Mgr. Hana Jelínková, MBA
Ondrova 12, Brno-Kníničky

tel.: 605 104 913
zve na 

jógu pro seniory
středa 9.00–10.00

Tělocvična Ondrova 23, Kníničky
CVIČENÍ PRO SENIORKY A SENIORY 

JE ZDARMA

www.aura-studio.cz

PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU NA BAHNĚ
Jak byli v  minulém zpravodaji občané informováni, tak 
v současnosti probíhají dokončovací práce na volnočaso-
vém areálu Na Bahně. Stavba zázemí areálu byla zkolau-
dována dne 3. 9. 2020 a hned den poté se v areálu konal 
hudební festival ROJCFEST s  velice hojnou účastí. Obča-
né si mohli celý areál prohlédnout a  hudební fanoušci si 
vychutnali vystoupení kapel Noise Flow, Progres 2 a Čan-
kišou. Vzhledem k  umístění pódia před ochrannou beto-
novou zdí byla chválena velice dobrá akustika a perfektní 
nazvučení. Mimořádný úspěch akce zaručil chuť k pořádání 
dalšího ročníku festivalu.
Volnočasový areál Na Bahně je na základě nájemní 
smlouvy svěřen do správy a  užívání Sportovnímu klu-
bu Rozdrojovice, jehož členové se zavázali v  areálu pro-
vádět sportovní, společenské a  kulturní akce, jako je 
například tradiční pálení čarodějnic nebo každoroční 
dětský den. Činnost areálu se řídí provozním řádem, 
který schválilo zastupitelstvo obce a  jenž je pro všechny 
návštěvníky závazný. Vstup do venkovního areálu není 
mimo předem nahlášené dlouhodobé činnosti žádným 
způsobem omezen. Každý občan naší obce může areál 
využívat. Pro pravidelné uživatele, kteří mají platnou re-
zervaci, je k  dispozici zázemí, tj. toalety a  šatny, což je 
ovšem zpoplatněno a podléhá schválení sportovním klu-
bem. Provozní řád je zveřejněn na internetové adrese: 
www.rozdrojovice.cz/provozni-rad-areal-na-bahne a v jeho 
příloze jsou rovněž zveřejněny dlouhodobé rezervace 
areálu. Mimo tyto rezervované termíny může kdoko-
li venkovní volnočasový areál využívat zdarma. V  přípa-
dě zájmu o  rezervaci areálu je nejlépe poslat e-mail na 
hristbahno@gmail.com s požadavkem nebo prozatím vo-

lat p. Stanislava Slouku tel.: 724 208 896, který má nyní 
rezervace na starosti. Aktuální kontakty budou uvedeny 
v  provozním řádu, který bude zveřejněn na informační 
desce ve volnočasovém areálu Na Bahně.

Rozpis pravidelných rezervací areálu Na Bahně:

V současnosti probíhají dokončovací práce převážně členy 
sportovního klubu. Upravuje se okolní terén a prudké sva-
hy nad hřištěm, seje se tráva a sází zeleň. Práce by měly 
být dokončeny do 17. listopadu v  den tradičního lampi-
onového průvodu obcí, který každoročně končí na hřišti 
Na Bahně. Jestliže nám to současná koronavirová krize 
umožní, tak je velký zájem uspořádat Mikulášskou nadíl-
ku v opraveném areálu Na Bahně. Dále se plánuje ledové 
kluziště, doufejme, že na zasněžené a zamrzlé Vánoce.

Daniel Stráský, starosta

DEN REZERVOVANÝ ČAS NÁZEV

pondělí –

úterý 16.00–20.00 nohejbal

středa 16.00–20.00 volejbal

čtvrtek –

pátek 18.00–21.00 nohejbal

sobota 18.00–20.00 fotbal

neděle 10.00–12.00 fotbal

POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ V PORADNĚ BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ
V roce 2019 bylo na území České republiky spácháno ne-
celých 200.000 trestných činů, z toho více než 13.000 ná-
silných. Za každým z těchto čísel anonymní statistiky stojí 
alespoň jeden konkrétní poškozený - oběť kriminality, která 
musí řešit celou řadu problémů spojených s následky trest-
ného činu. Každá z nich má své individuální potřeby. V na-
prosté většině případů jde zejména o potřebu důstojného 
přijetí pracovníky institucí (nemocnice, policie, soud či mé-
dia), ale také ze strany svých blízkých. Právě tato potřeba 
je velice silná v citlivých případech, jako je například zná-
silnění či pohlavní zneužívání. Dalšími potřebami je získat 
informace, uplatnit svá práva, domoci se odškodnění či 
„pouze“ najít někoho, kdo dokáže naslouchat problémům 
oběti a porozumí jí.
Místem, kde lze tyto služby bezplatně získat, je Bílý kruh 
bezpečí – nezisková organizace, která se od roku 1991 
věnuje pomoci obětem trestných činů. V konkrétních přípa-
dech pomáhají pracovníci BKB obětem tváří v tvář v devíti 
poradnách v celé ČR či telefonicky na non-stop bezplatné 
lince 116 006. V poradnách pracují dobrovolníci z řad práv-
níků, psychologů a sociálních pracovníků, kteří nabízí pře-
devším právní informace, pomáhají uplatnit práva a nároky 

obětí, poskytují praktické rady, ale také psychologickou 
a emocionální podporu.
Práce s oběťmi probíhá na principech bezplatnosti, odbor-
nosti a diskrétnosti. Bez souhlasu klienta tedy nesmí být 
(s  výjimkou případů zákonné oznamovací povinnosti) po-
skytnuty jakékoli informace mimo poradnu. Klient má prá-
vo dokonce vystupovat v poradně anonymně.
Klientovi lze poskytnout jednorázovou intervenci, ale je též 
možné, aby klient využil podporu poradnu opakovaně. To 
je vhodné zejména tam, kde trestný čin delší dobu hrozí či 
dokonce stále probíhá (např. u případů domácího násilí či 
nebezpečného pronásledování). V  případech závažných 
trestných činů může klient využít pomoci případového ma-
nažera provázejícího jej trestním řízením včetně doprovodu 
k výslechům. U prožitků spojených s traumatizací (např. zá-
važné případy domácího násilí) nabízí Bílý kruh bezpečí též 
terapeutický program a případně účast na víkendových re-
laxačních pobytech.
Pro  objednání je možné využít tel. 732 842 664 nebo 
e-mailovou adresu bkb.brno@bkb.cz.

Mgr. Vladimír Vedra
jednatel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí

www.bkb.cz

KURZY ANGLIČTINY 
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
budou zahájeny, jakmile to dovolí situace 
(připravenost budovy a covid).

Středa 17–18 hodin: mírně pokročilí
Středa 18–19 hodin: pokročilejší
Čtvrtek 17–18 hodin:  „zhrzení/věční/narazivší/ 

zklamaní začátečníci“ – dle zájmu

Kurzy povede opět Mgr. Petr Antonín.
Dotazy a předběžné přihlášky na pantonin@volny.cz
Podrobnější informace naleznete na stránkách obce 
pod záložkou Zpravodaj.
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Když vyšlo první číslo Zpravodaje, byla jsem 
velmi ráda, že budu vědět, co se tady děje. Byla 
jsem na to zvyklá z  brněnských městských 
částí. Ale na rozdíl od nich je náš Zpravodaj 
daleko zajímavější, jsou v  něm opravdu zají-
mavé články, informace, co se kdy důležitého 
bude dít, nebo komentáře s fotkama, když už 
se dělo.
Není zbytečně rozvláčný nebo nudný, takže 
si poctivě každé číslo prolistuji a většinu pře-
čtu.  Jsem moc ráda, že Rozdrojovický zpravo-
daj vychází.

Silvie Vokřálová

Rozdrojovický kufr – poděkování
V den, kdy se měl konat Rozdrojovický kufr, nebylo moc pěkné počasí. Kolem poledne začalo pr-
šet, předpověď meteorologům opravdu vyšla. Ale vnučky rozhodly, že závod pojedou bez ohledu 
na počasí. Závodníků se sešlo opravdu hodně.
Když jsem viděla tu náročnou přípravu, která závodu předcházela, uvědomila jsem si, že taková 
akce se nedá odložit. Na startu a zároveň v cíli byl postaven party stan, v něm řada obětavých or-
ganizátorů. Občerstvení, termosky s limonádou a kávou, buchty všeho druhu. Nachystané odměny, 
medaile, poháry. Na stanovištích mokli obětavci s razítky, očekávající příjezd závodníků…
Tím bych chtěla poděkovat všem z  organizačního týmu za připravení vydařené akce, o  které se 
bude dlouho mluvit. Spokojení byli všichni závodníci, malí i velcí!

Eva Burgetová s rodinou
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DOPISY 
ČTENÁŘŮ

Vážená redakce,
chtěla bych vám velmi poděkovat za vydávání 
Rozdrojovického zpravodaje. Jeho reportáže, zprá-
vy, historické zápisky i školní perličky jsou vede-
ny a kompletovány na profesionální úrovni. Velmi 
hezké fotografie činí z tohoto zpravodaje zajímavý 
a čtivý celek. Vždy se na něj těším a koluje v celé 
naší rodině.
Držím vám všem z  redakce palce, abyste v  této 
činnosti vytrvali a  aby všechna čísla zpravodaje 
byla stále tak zajímavá a čtivá. Přeji hodně zdaru 
v této ne vždy lehké a oceněné práci.

Vaše čtenářka Mgr. Eva Smejkalová

TOULKY KOLEM ROZDROJOVIC
Procházka lesem je pro spoustu lidí způsobem, jak si od-
lehčit hlavu, pročistit myšlenky a načerpat novou energii. 
Okolí Rozdrojovic nabízí celou řadu zajímavých míst, která 
máme v  podstatě na dosah ruky. Některá jsou pro vět-
šinu obyvatel již notoricky známá, jiná naopak zůstávají 
skryta i místním rodákům. A některá se v průběhu času 
změní natolik, že je již téměř nepoznáváme. Původně jsem 
se vydala po stopách památníků v okolí Rozdrojovic, ale 
to, jak se změnil okolní les v důsledku těžby dřeva posti-
ženého kůrovcem, mě nakonec dovedlo na stará známá 
místa, která ale dnes vypadají úplně jinak.
V  lese nad Rozdrojovicemi, když půjdeme od vysílače po 
červené značce, je nepříliš známý památník letců por. 
Jiřího Tvrdoně a  des. Ivana Rozy. Tam také začala moje 
procházka. Památník není přímo u cesty, je tak trochu 
skrytý v  roklině nad polem vedoucím k  Jinačovicím. Je 
potřeba se pozorně rozhlédnout a  místo určitě najdete. 
Na tomto místě 23. října roku 1954 havarovalo vojenské 
letadlo s označením „Šturmovik“, respektive jeho moder-
nizovaná verze Il-10, která se v Československu vyráběla 

pod označením Avia B-33. V troskách letadla zahynuli oba 
piloti a  na jejich památku byl postaven tento památník, 
který je dodnes udržován.
Když se vrátíte na polní cestu a půjdete po ní stále dál, 
narazíte na zelenou značku, která vás dovede až na Tr-
nůvku. Původně jsem se chtěla vrátit zpět a projít si méně 
známý okruh, ale protože bylo pěkné počasí, otočila jsem 
se opačným směrem a  vydala se ještě na krátkou pro-
cházku do obory. Trochu se projít, posedět ve stínu stro-
mů, ale ouha. Obora je dnes téměř k  nepoznání. Z  lesa 
toho zbylo pramálo, místo vzrostlých stromů jsou všude 
jenom obrovské hromady pokáceného dřeva. Obora dnes 
vypadá spíše jako jedna velká louka. I v okolí jsou v lesích 
vidět buď přímo holá místa, nebo pásy seschlých stromů. 
Proto když se budete chtít projít po okolí, nenechejte se 
uchlácholit tím, že v  okolí Rozdrojovic nic nového nena-
jdete – i dobře známá místa dnes můžou vypadat úplně 
jinak a být zajímavým tipem pro výlet.

Text a foto Hana Puklová
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