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Fotosoutěž620 let Rozdrojovic Babské hody

Vážení čtenáři,
s příchodem podzimu si všichni nepo-
chybně vzpomeneme na své někdejší 
školní dny, i  když třeba doma nemá-
me školáky, pro které bychom museli 
chystat školní pomůcky. Na začátku 
září ožila i  naše rozdrojovická škola 
a  děly se v  ní zajímavé věci, o  nichž 
vás chceme informovat. Děti si mož-
ná rády vzpomenou na pestrý a  ve-
selý první školní den, rodiče bude asi 
zajímat rozhovor s  novým ředitelem 
rozdrojovické školy. 
Na podzim možná častěji než v  létě 
usedneme do křesla s knihou – třeba 
právě s  knihou vypůjčenou z  místní 
knihovny. Přinášíme informace o tom, 

co se v knihovně chystá a co by vám 
nemělo uniknout.
Nejvíce prostoru na stránkách naše-
ho zpravodaje tentokrát věnujeme 
události, která o  prvním zářijovém 
víkendu přilákala na rozdrojovickou 
náves stovky místních i  přespolních 
návštěvníků: s  velkou parádou jsme 
slavili 620. výročí první písemné zmín-
ky o  Rozdrojovicích. Součástí oslav 
byla prohlídka školy i  nové budovy 
obecního úřadu, prohlídka místního 
pivovaru, jarmark na návsi, výstava 
historických a  současných fotografií 
ze života naší obce a večerní koncert. 
Fotografie a  texty související s  osla-

vami přinášejí informace, které vám 
možná ve všem tom ruchu unikly. 
Hlouběji do historie obce nahlédneme 
v  textu, který se ohlíží za pravěkým 
osídlením míst, kde žijeme a kudy snad 
někdy procházíme či projíždíme.
Přinášíme také stručnou zprávu o vol-
bách do obecního zastupitelstva 
a o prvním kole volby senátora za ob-
vod Blansko. 
Přejeme vám příjemné chvíle s pod-
zimním číslem Rozdrojovického 
zpravodaje.

-ha-

Střípky ze školy
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

37. zasedání zastupitelstva dne 5. 9. 2022
Výběr důležitých bodů z předposledního zasedání zastupi-
telstva a diskuse s občany:
– vzhledem k pouze jediné nabídce na výměnu oken v sále 
obecní hospody se zastupitelstvo rozhodlo vyhlásit nové vý-
běrové řízení na tuto zakázku
– zastupitelé projednávali odhad ceny za přeložku vede-
ní plynu nutnou pro provedení rekonstrukce náměstíčka, 
indikativní cena byla příliš vysoká, proto se rozhodli zjistit 
všechny možnosti snížení ceny a  přesunuli bod schválení 
smlouvy na další zasedání ZO
– byla schválena smlouva na realizaci přeložky sítě elektro-
nických komunikací se společností CETIN a.s.
– byla schválen výkup pozemků pod komunikací v lokalitě 
Na Rovinách o celkové výměře 162 m2 za standardní cenu 
310 Kč/m2

– bylo schváleno několik standardních smluv o právu stavby
– bylo schváleno několik standardních nájemních smluv 
(s cenami dle schváleného ceníku)
– byla schválena smlouva o spolupráci obce a Jihomoravského 
kraje na tvorbu Digitální technické mapy Jihomoravského kraje
– byla schválena darovací smlouva, kde obec jako obdaro-
vaná obdržela od České republiky část parcely pod komu-
nikací k přehradě 
– zastupitelé schválili navýšení ceny za projektovou do-
kumentaci pro realizaci chodníku v  lokalitě ulice Brána 
o  20 tis. Kč z  důvodu několika úprav a  podání žádosti 
o stavební povolení na stavbu tohoto chodníku
– v diskusi s občany starosta ocenil práci skupiny dobrovol-
ných organizátorů úspěšné oslavy 620 let od první písemné 
zmínky o obci a jmenovitě poděkoval paní Šťastné a panu 
Antonínovi za významný přínos při organizaci a  realizaci 
této „street party“ konané v prvním zářijovém víkendu.

Karel Taft

38. zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 2022

Výběr důležitých bodů z posledního zasedání zastupitelstva 
a diskuse s občany:
– zastupitelé schválili výměnu oken v kulturním sále hostin-
ce U Helánů včetně vybudování samostatného vchodu. Nej-
výhodnější nabídku předložila firma DEFENDOOR CZ s.r.o., 
za cenu 1 100 085 Kč bez DPH
– byla schválena smlouva o  zajištění přeložky plynovodu 
v centru obce v roce 2023 s firmou GasNet s.r.o. včetně bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s tou-
to přeložkou. Firma GasNet ve spolupráci s obcí následně za-
jistí výběrové řízení na zhotovitele této přeložky plynovodu
– byla schválena standardní smlouva o právu stavby 
– byla schválena budoucí smlouva o zřízení věcného bře-
mene s  Jihomoravským krajem v  souvislosti s  přeložkou 
kabelového vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu 
v centru obce
– byl schválen každoroční finanční příspěvek firmě KOR-
DIS JMK, a.s. na provozování autobusové dopravy IDS JMK 
v roce 2023, a to ve výši 100 Kč na jednoho obyvatele za 
rok. Výše příspěvku se oproti roku 2022 již nezvýšila

– byla schválena darovací smlouva na část pozemků pod 
komunikací s paní Kamilou Suchou
– dále byl schválen postup v souvislosti se změnou územní-
ho plánu za účelem zajištění protihlukových opatření v sou-
vislosti s budoucí výstavbou silnice R43.
– na závěr starosta poděkoval všem zastupitelům za práci 
v  tomto volebním období a  končícím zastupitelům popřál 
hodně úspěchů v osobním životě.

Milan Šťastný

DŮM PRO JULII

Na začátku byl e-mail jedné třídní učitelky:
Milí rodiče,
blíží se nám konec školního roku 
a s ním už tradiční předávání vysvěd-
čení. Chtěla bych Vás moc poprosit, 
jestli byste místo květin a případných 
dobrot společně se svými dětmi sedli 
k počítači a přispěli jakoukoliv část-
kou na výstavbu dětského hospicu 
Dům pro Julii nebo na nadační fond 
dětské onkologie Krtek. [...] Příspě-
vek je zcela dobrovolný! Byla bych 
velmi ráda, kdyby se nám „tradici“ 
předávání květin a  dobrot ke konci 
školního roku podařilo společně s dět-
mi změnit v něco smysluplnějšího. 
Zdálo se, že e-mail zůstal bez odezvy, 
ovšem po roce, když paní učitelka pře-
dávala děti novému třídnímu učiteli, 
přišlo obrovské překvapení. Rodiče 
dětí se k rok staré výzvě vrátili a pod-
pořili Dům pro Julii – první dětský 
hospic v  republice, jehož stavba byla 
nedávno zahájena. Děti tak v poslední 

školní den předaly třídní paní učitelce 
kasičku plnou peněz.
Díky rodičům i  díky příspěvkům za-
městnanců školy bylo do kanceláře 
Domu pro Julii paní Ing. Lucii Kobzíko-
vé předáno celkem 6123 Kč.
Při dni otevřených dveří, který probě-
hl v  rámci 620. výročí první písem-
né zmínky o  obci Rozdrojovice, byly 
v  krčku spojujícím obě školní budovy 
umístěny panely se základními infor-
macemi o výstavbě a účelu dětského 
hospicu i s vizualizací budovy a obráz-
ky ilustrátorky Kristýny Švestkové, kte-
ré mají představit jeho poslání a  fun-
gování. A také kasička na dobrovolné 
příspěvky návštěvníků školy i  jejích 
zaměstnanců.
Rozdrojovická škola s podporou stavby 
a  následného provozování dětského 
hospicu Dům pro Julii nekončí, „květino-
vými“ penězi bude možno přispívat na-
dále, kasička bude přítomna při všech 
větších veřejných školních akcích.

Na začátku byl e-mail jedné třídní uči-
telky... a  všichni věříme, že konec je 
v nedohlednu.
A také doufáme, že se k takové aktivi-
tě připojí i další třídní učitelky a učitelé, 
snad i z jiných škol, nejlépe celé školy.

Text Radmila Janečková, foto J. Válová

STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍ ZAHRADY 

V minulém čísle jste se mohli dozvědět o tom, jak probíhala 
obnova školní zahrady. V červnu si již děti užívaly pobyt v za-
hradě plnými doušky. Probíhaly zde hravé předprázdninové 
vyučovací hodiny i rozloučení s „předškoláky“.
Aby měli i rodiče – a nejen rodiče – možnost zahradu navští-
vit, byla v polovině června uspořádána akce „Den otevřené 
zahrady“, spojená s  výstavou obrázků, které namalovaly 
děti ze základní i mateřské školy. Paní kuchařky připravily 
pro návštěvníky drobné občerstvení, sluníčko svítilo. První 
návštěvníci měli možnost si zahradu v  klidu prohlédnout, 
děti plnily zábavné úkoly. Pak se však zatáhlo a začal vydat-
ný déšť, který sice úplně všechny neodradil, nicméně akce 
musela být předčasně ukončena. 
Přes léto zarostly vyvýšené záhony bylinkami, jahody mohly 
potěšit děti svými plody i po prázdninách, vykvetla louka, 
kterou žáci na jaře vyseli.
Na začátku září se podařilo obnovit certifikaci a znovu zís-
kat plaketu „Přírodní zahrada“. Školní zahrada byla zařa-
zena do sítě přírodních zahrad již v době před stavebními 
úpravami na budově školy, a to zásluhou zejména paní uči-
telky Renaty Justové. 
U příležitosti oslav 620 let Rozdrojovic byla otevřená škola 
i školní zahrada. Všichni měli možnost ochutnat jablíčka ze 
školní zahrady a  to jak přímo ve škole, tak i  na jarmarku 
před obecním úřadem. Úroda byla letos opravdu vydatná 
a věřím, že tomu tak bude i za rok.

Text Gabriela Ingrštová, foto G. Ingrštová, J. Váňová

VOLBY 2022
K volbám do zastupitelstva obce přišlo 44,55 % osob za-
psaných ve výpisech ze seznamu voličů a  jejich dodatků. 
Bylo odevzdáno 364 úředních obálek. Z toho bylo odevzdá-
no 70 neplatných hlasů. 
Do prvního kola volby senátora za obvod Blansko přistou-
pilo 342 občanů, tj. 41,45 % oprávněných voličů. Při volbě 
senátora bylo odevzdáno sedm neplatných hlasů.
Ze sedmi kandidátů dostal v  naší obci nejvíce hlasů sta-
rosta Kuřimi Ing. Mgr. Drago Sukalovský, na druhém místě 
skončila Ing. Jaromíra Vítková a na třetím místě skončil An-
tonín Žirovnický. 

Alena Šťastná

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE ANEB „VIDÍME 
TO RŮŽOVĚ NEBO BLEDĚ MODŘE“

A je to zase tady. Prázdniny skončily a z předškoláků se stali 
prvňáci. Někteří se těšili a někteří měli malé obavy, jak svůj 
první školní rok zvládnou. Na školním hřišti jsme se sešli 
společně s rodiči, všechny děti měly možnost zapojit se do 
různých aktivit. Zkusily si chůzi po provaze, házení míčků 
do růžové a modré krabice a také si mohly zapsat své přá-
ní do nového školního roku. Při vstupu do školy jsme ještě 
zhodnotili, jak vidí každý z nás nový školní rok, zda růžově, 
modře nebo třeba i černě.
Na školním hřišti děti i rodiče slavnostně přivítal nový pan 
ředitel, starosta z Jinačovic a místostarosta z Rozdrojovic. 
Za velkého potlesku pak noví školáci prošli slavnostním 
špalírem rovnou do třídy. Přejeme jim, aby se jim ve škole 
dařilo a chodili do ní stále s úsměvem a nadšením.

Text Marika Jančálková, foto Martina Morávková
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Oslavili jsme 620 let Rozdrojovic

Prohlídky pivovaru

V  páteční podvečer se u  příležitosti oslav  620 let 
konaly dvě komentované prohlídky pivovaru. Obě proběhly 
v příjemné atmosféře a počtu tak akorát, aby všichni měli 
možnost ochutnat vzorky piva přímo z tanku a skloubit tak 
právě nabyté vědomosti s  konečným výsledkem procesu 
výroby našeho piva.
Děkujeme za návštěvu! 

Gabriela Ingrštová

Oslavili jsme 620 let od první písemné zmínky 
o Rozdrojovicích
První víkend po letních prázdninách proběhly dlouho plá-
nované a očekávané oslavy první písemné zmínky o obci 
Rozdrojovice. Jednalo se o  velkolepou společenskou 
událost, která v historii naší obce pravděpodobně nemá 
obdoby.
Akce započala v pátek 2. 9. 2022 v odpoledních hodinách 
výstavou historických černobílých fotografií a fotografií za-
chycujících současnost obce od amatérských fotografů, 
kteří se účastnili soutěže o nejlepší fotografii z Rozdrojovic. 
Snímky byly vystaveny v rozdrojovické knihovně a v prosto-
rách obecního úřadu. Návštěvníci měli možnost prohléd-
nout si vnitřní uspořádání budovy – která je vlastně ještě 
novostavbou –, do níž mnozí nahlédli vzhledem ke  covi-
dovému omezení poprvé. Otevřená pro širokou veřejnost 
byla také Základní a mateřská škola v Rozdrojovicích, kde 
návštěvníky uvítal nový pan ředitel Mgr. Kováčik.
Hlavním dnem oslav byla sobota 3. 9. 2022. Po poledni 
začala na zapůjčeném podiu hrát cimbálová muzika „Pre-
spoľan“, pro radost dětských návštěvníků byl připraven 
oblíbený skákací hrad, malování na obličej, vystoupení 

klauna, v parku byli nachystáni poníci. Oslavy vyvrcholily 
ve večerních hodinách, kdy svoje nástroje rozehráli vyni-
kající muzikanti z „Ukulele Orchestra jako Brno“ a potom 
předvedli umění kmene jednonožců nenapodobitelní 
„Čankišou“. Oslavy byly završeny v obecním sále diskoté-
kou, kde těm, co neztratili síly, zahrál DJ Ritchie.
Oslavy proběhly bez závažných problémů a  jsou slyšet 
pouze kladné ohlasy. Tímto bych si dovolil poděkovat všem 
organizátorům a mnohým pomocníkům, a to zejména paní 
Aleně Šťastné a manželům Petrovi a Haně Antonínovým, 
bez kterých by podobná akce nevznikla. Rovněž bych po-
děkoval členům sportovního klubu, kteří zajistili občerstve-
ní, a také sponzorům, díky jejichž finanční pomoci byl roz-
počet obce mnohem méně zatížen. Při pořádání obdobné 
události je nezbytné vykonat velké množství jednotlivých 
drobných úkonů, aby bylo dosaženo cílů akce a  hlavně 
spokojenosti návštěvníků. Všichni ti, kdo mají zkušenost 
s organizováním, si to umějí představit. Také díky přičinění 
spousty dobrovolníků mohla akce vzniknout.
Děkuji všem za práci a návštěvníkům za účast na akci. Jsem 
přesvědčen, že jednou přijde plnohodnotné pokračování.

Daniel Stráský, starosta

Bubnování v obci

Místo Michala Tučného, Karla Zicha, Karla Gotta a dalších 
hvězd minulého století, jejichž zpěvy se pravidelně linou 
z tlampačů po celé obci, aby upozornily na závažné informa-
ce o JZD nabízejícím rajčata, cibuli a brambory (a za kolik, 
kdy a kde), případně aby informovaly občany o výkupu krá-
ličích kožek či prodeji kuřic, jsme se navrátili do vzdálenější 
minulosti, kdy se občané dozvídali všechny zprávy od obec-
ního bubeníka. Rachotem svého bubínku (stále je uložen na 
obci) svolával občany, aby je mohutným hlasem upozornil 
na to, co se v obci děje a co mají udělat.
Tuto tradici jsme se rozhodli osvěžit: hlavním bubeníkem 
byl ve vojenské uniformě oblečený Ivan Urbánek, které-
ho možná znáte z  jeho působení v  Divadle na Provázku 
a z řady filmů a televizních inscenací. Horda dětí vybave-
ných řehtačkami přispívala k vysoké hladině decibelů, kte-
rými jsme chtěli vylákat místní obyvatele z  jejich domů... 
Obsahem hlášení bylo upozornění na oslavy 620. výročí 
první zmínky o naší obci. 
Bohužel se stávalo, že nám na mnoha místech neotevře-
li, i když zněly bubny, řehtačky, andělské trouby, jekot dětí 
a nakonec i domovní zvonky. Brzy jsme zjistili proč. Chlapi 
domlouvali na Bahně skladbu jídel na oslavu a ženy nacvi-
čovaly tanec na hody, které měly brzy proběhnout. Nicméně 
ti všichni o akci už určitě věděli. 
Mnozí z těch, kteří otevřeli, měli pro podobné účely doma 
připravenou lahvinku slivovice, meruňkovice nebo jiné 
...ice, čímž rozhodně nepřispěli ke srozumitelnosti proje-
vu hlavního protagonisty, ale naopak zvýšili jeho hlasitost 
a invenci. Výsledek se však dostavil – na oslavu vás přišlo 
opravdu hodně. 

Petr Antonín
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Den otevřených dveří ve škole

V pátek 2. 9. od 17.00 probíhal v naší ZŠ v  rámci oslav 
620. výročí Rozdrojovic den otevřených dveří. Rodiče, ale 
i děti tak mohli zhlédnout a navštívit veškeré prostory, od 
jednotlivých tříd, kabinetů, přes učebnu informatiky až po 
tělocvičnu nebo školní zahradu. Někteří z  rodičů, taktéž 
bývalí žáci rozdrojovické školy, kteří si školní budovu vyba-
vují ze svých mladších let, ocenili rozsáhlou rekonstrukci 
a modernizaci vybavení. Role průvodců se ujali žáci naší 5. 
třídy, kteří se tak mohli pochlubit i svým vlastním dílem – 
výstavou kreslených a fotografických panelů odkazujících 
na sbírku pro Dům pro Julii. Loňská 4. třída, tedy letoš-
ní 5., je totiž patronem této výstavy a  výrazně se zasa-
dila o začátek naší budoucí spolupráce. Rodiče tak měli 
možnost zjistit podrobné informace o tomto projektu, ale 
i  o  tom, jak nevinně může začít spolupráce s  nadačním 
fondem. Kromě toho mohli rodiče finančně přispět do vy-
stavené kasičky. 
Účast rodičů na dni otevřených dveří bohužel nebyla vyso-
ká. Takže se kasička utěšeně naplnila až na sobotním jar-
marku, kde naše děti prodávaly své výrobky a část z výtěž-
ku putovala právě na Dům pro Julii.

Jaroslava Válová

Dětský program v rámci oslav 620. výročí první 
písemné zmínky o Rozdrojovicích

Povedlo se! V Rozdrojovicích nás navštívil klaun i s krásným 
programem pro děti. Během chvilky se tak v odpoledních 
hodinách u pódia rozjela pěkná zábava. Tančilo se, zpíva-
lo, odpovídalo na klaunovy záludné otázky a hádanky. Za-
nedlouho se po návsi navíc začali procházet i  jednorožci, 
kočičky, víly, spidermani a další tvorové z pohádkové nebo 
zvířecí říše. Mimo maleb na obličej si děti mohly zahrát ale-
spoň chvíli na dospělé a okusit si, jaké to je mít tetování. 
Dalším lákadlem, které si děti pořádně užily, byl skákací 
hrad, na kterém řádily celé odpoledne. Za ním byl nachys-
tán fotokoutek, ve kterém se mohli nejen děti, ale i dospělí 
zvěčnit na památku. Do oslav se zapojila rovněž rozdrojo-
vická knihovna a skvělá paní Kratochvílová, která pro děti 
připravila různé doplňovačky a úkoly. Na trávníku u kapličky 
měli své stanoviště dva roztomilí kluci poníci Nanuk a Piš-
kot. I když nebyli v centru dění, snad každé dítě se s nimi při-
šlo na chvíli pomazlit, ty menší a lehčí se mohly na Piškotovi 
dokonce povozit. Paní majitelka měla párkrát co dělat, aby 
o poníky nepřišla, protože několik holčiček důrazně projevi-
lo přání odvést si je domů. 
Bylo to odpoledne, které si děti náležitě užily a budou na 
něj dlouho vzpomínat. Paní Kratochvílové, lidem z  rozdro-
jovické firmy Atrakce Pohoda a paní Markétě z Pony clubu 
Moravia v Chrlicích za to patří velký dík.

Barbora Schrötterová

Ohlédnutí za výstavou fotografií 

O výstavu historických fotografií, která proběhla v prvním 
patře budovy obecního úřadu, byl opravdu velký zájem. 
Pozvání využila většina účastníků oslav. Nově přistěhovalí ob-
čané měli možnost zjistit, jak obec vypadala třeba před pade-
sáti lety. Při pohledu na staré fotografie si i starousedlíci uvě-
domili, jak moc se obec mění: budování prodejny, vodovodu, 
plynofikace obce za pomoci brigádníků z řad rozdrojovických 
občanů. Bez práce dobrovolníků se žádná obec nikdy neobe-
šla a ani neobejde. Například jen v roce 1983 bylo na stavbě 
nového vodovodu odpracováno 1957 brigádnických hodin 
(a to při počtu 210 mužů v produktivním věku). Proto nejvíce 
fotografií bylo právě v oddělení nazvaném Budujeme.
Starousedlíci se mohli najít na některé ze školních foto-
grafií nebo záběrů z hodů, kterých bylo rozhodně nejvíce. 
Ne všechny snímky se nám na panely vešly. Nad některý-
mi fotografiemi, na nichž byli zachyceni hasiči, divadlo či 
masopust, si můžeme jen povzdechnout, jaká je škoda, že 

už se zde nic podobného neděje. Měli bychom vůbec ještě 
tolik času, abychom se scházeli a nastudovali nějakou diva-
delní hru, nebo jen vytvořili kostým na masopust? 
Nesmírně zajímavé byly záběry z našich polí a lesů. Při po-
hledu na ně jsme si uvědomili, jak moc se změnilo obdělá-
vání půdy.
A pro většinu starousedlíků byly nejvzácnější záběry na za-
pomenuté Rozdrojovice. Místa a lidi, které zde již nenajde-
te, ale na které by se nemělo zapomínat. 
Na výstavě bylo použito asi 350 fotografií, které musely být 
naskenovány, a ty nejvíce poškozené byly vyčištěny a opět 
vytištěny. 
Děkujeme všem za zapůjčení fotografií na tuto výstavu. Má-
te-li doma také nějaké takové poklady, o které jste ochotni 
se podělit, neváhejte je přinést na obecní úřad. Během ně-
kolika dní si fotografie naskenujeme a vrátíme zpět. 

Alena Šťastná
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Nápad uspořádat oslavu pro celou vesnici se zrodil při-
bližně před rokem. Nikdo z organizátorů patrně netušil, 
do čeho jde a kolik času bude přípravám oslav věnovat. 
Na poradách zaznělo nespočet rozumných, uskutečni-
telných i zcela nereálných nápadů. Některé spadly pod 
stůl, ale ty životaschopné se uchytily a staly se součás-
tí programu. Organizátoři by rádi věřili tomu, že se na 
oslavu 620. výročí první písemné zmínky o  Rozdrojo-
vicích bude ještě dlouho vzpomínat... a  kdo ví, třeba 
se právě letos zrodila nová tradice, na kterou budeme 
moci v příštích letech navázat. 

-ha-
Foto Martina Morávková, Petr Antonín Jr.

Další fotografie najdete na 
https://www.rozdrojovice.cz/fotogalerie 

https://antoninfocus.smugmug.com/Rozdrojovice-620-Anniversary/
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BABSKÉ HODY 2022

Jako každý rok v  září se uskutečnily 24. 9. 2022 babské 
hody. Za krásného počasí vyrazil z hostince U Helánů prů-
vod 25 krojovaných žen, 16 holčiček a jednoho chlapečka. 
Před hostincem si celý průvod zatančil první taneček na pol-
ku Škoda lásky a pokračoval k první zastávce u obecního 
úřadu. Zde nám pan starosta popřál hodně štěstí a podě-
koval za pokačování a udržování tradic v naší obci. Krojačky 
po cestě naší obcí doprovázela DH Vinařinka ze Žerovic se 
zastávkami na občerstvení. Při večerní zábavě byl taneční 
parket neustále plný, a není divu, když k tanci skvěle hrála 
skupina Another Way. Nechybělo ani půlnoční překvapení: 
tentokrát si stárky zatančily písničku od skupiny Backstreet 
Boys – Everybody.
Dovolte mi, abych jménem stárek poděkovala všem, kteří 
se přišli podívat na zahájení babských hodů a pak pokračo-
vali s průvodem po dědině, vedení obce za podporu, Danu 
Pokornému a jeho spolupracovníkům za příjemnou obsluhu 
a poskytnuté zázemí. 
Těšíme se příští rok na shledanou!

Text Marie Veselá, foto Hana Daňková, Carlyle Stout

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
FOTOGRAFIE 
Z ROZDROJOVIC
U příležitosti oslav 620. výročí založení 
obce se uskutečnila soutěž o nejlepší 
kreativní, bláznivou či netradiční fotku 
z Rozdrojovic. Do soutěže bylo přihlá-
šeno celkem 46 fotografií, z nichž ve-
řejnost v  prostorách knihovny tajným 
hlasováním vybírala ty nejlepší.
Vítězkou se stala Mirka Weiszová 
s  fotografií V  oparu (57hlasů) a  obdr-
ží 30l bečku piva ROJC dle vlastního 
výběru.

Pořadí:
1.  V OPARU, Miroslava Weiszová 

57 bodů
2.  PES HLÍDAČ, Igor Ingršt 

49 bodů
3.  LÉTO, Petra Sedlářová 

34 bodů
4.  PŘI MĚSÍČKU, Jan Brestič 

32 bodů
5.  CESTA NAHORU, Daniel Stráský 

31 bodů
 
Děkujeme všem soutěžícím a návštěv-
níkům výstavy.

Igor Ingršt
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ŠKOLA NEMÁ BÝT UZAVŘENÁ INSTITUCE
S novým ředitelem rozdrojovické ZŠ o spolupráci s rodiči i obcí a tom, jak vidí další rozvoj zdejší školy

Jak se vám v naší škole líbí?
Přišel jsem z velké školy, která měla 
30–35 učitelů a 400 dětí, takže je to 
pro mě změna. Tato škola také není 
úplně malá, ale je pěkná a útulná. 

Jaké předměty budete vyučovat?
V páté třídě budu vyučovat angličtinu 
a ve všech třídách informatiku. 

Překvapilo vás něco? 
Asi rozdílný systém, který tady fun-
goval. Bylo vidět, že škola se rychle 
rozrostla a  systém práce asi nestihl 
držet krok. 

Kdy jste vlastně nastoupil? 
Od 1. srpna jsem tady denně. Potřebu-
ji se seznámit s věcmi, které jsou tady 
trošku jinak, než jak jsem zvyklý. Chys-
táme paním učitelkám novou sborov-
nu, aby mohly sedět pospolu. 

Získal jste představu o tom, v jakém 
personálním a materiálním stavu je 
škola a školka? 
Povšechný obrázek už jsem si trochu 
udělal, ale ne všechny kolegy jsem už 
viděl, takže to nechávám na osobním 
kontaktu. Pokud se týká pedagogic-
kého procesu, nezaznamenal jsem 
žádné výraznější problémy. Je otázka, 
jak se postavit k faktu, že za posled-
ní tři roky škola ztratila čtvrtinu žáků. 
Má to asi nějaký důvod, ten musíme 
analyzovat a  pokusit se nabídnout 
rodičům takové možnosti, aby sem 
chtěli posílat svoje děti. Řada pro-
blémů asi pramení v tom, že se škola 

rychle rozrostla. Musíme nějak do-
hnat vnitřní dluh, který je patrně dů-
sledkem rychlého růstu. 

Co chcete dětem a jejich rodičům 
nabídnout, aby se rozhodli právě pro 
zdejší školu?
Rozjíždíme program „Začít spolu“, což 
možná zní trochu alternativně, ale 
s alternativním školstvím to nemá nic 
společného. Je to moderní pojetí výu-
ky, které jde ruku v  ruce se strategií 
ministerstva školství 2030+. Výuka 
je zaměřená na rozvíjení spolupráce 
mezi žáky. Žáci si na spoustu infor-
mací mohou přijít sami, aniž by jim 
to řekl učitel. Stejný program probí-
há i na ZŠ Vejrostova a je o něj velký 
zájem. Podařilo se mi získat paní uči-
telku, která je absolventkou tohoto 
programu, protože jeho zavedení je 
administrativně docela složitý pro-
ces. Důležitá je komunikace s rodiči, 
rodiče se mohou kdykoli přijít podívat 
do výuky, spolupracovat a podílet se 
na vyučovacím procesu. Jsou vítaný-
mi partnery školy.

Co byste ve škole rád zachoval, co 
byste chtěl změnit? 
Protože se bavíme o  malé škole na 
vesnici, neměla by fungovat jenom 
jako vzdělávací instituce, ale i  jako 
centrum pro fungování komunity, to 
znamená klást důraz na spolupráci 
s  obcí i  s  veřejností. Rád bych, aby 
škola spolupracovala s  veřejností 
a aby byla vidět. 

Jak vidíte školu v  horizontu několika 
příštích let? 
Nevidím moc možností, jak se rozrůs-
tat, co se týče budov, ale uměl bych 
si představit třeba vznik dílen pro po-
lytechnické vzdělávání. Už letos pra-
cujeme na vybavení školy, chtěl bych 
dovybavit třídy interaktivními tabule-
mi, to by měl být v  21. století stan-
dard. Tady bych rád poděkoval Jinačo-
vicím. Po dohodě s panem starostou 
nám poskytly finanční dar na nákup 
tabulí. Během příštích dvou let by do 
školy mohlo přitéct asi 1,2 milionu 
korun z  evropských fondů, přičemž 
obec nemusí dát ani korunu. Na bý-
valé škole jsem působil jako adminis-
trátor a troufám si říct, že evropským 
fondům trochu rozumím.

Jak si představujete spolupráci 
s rodiči a se zřizovatelem, tedy s obcí? 
Chceme vtáhnout rodiče do chodu 
školy. Na podzim a  na jaře budeme 
mít den otevřených dveří. Po domlu-
vě s pedagogem mohou rodiče přijít 
i  do hodiny. Nechceme se zavírat 
před veřejností, právě naopak. Chce-
me povzbudit rodiče, aby se aktivně 
zajímali o to, co se tady děje. Myslím, 
že spolupráce se zřizovatelem byla 
dosud velmi dobrá, ale zřizovatele 
teď čeká výzva v souvislosti s finan-
cováním energií. Týká se to škol a zři-
zovatelů v  celé republice, protože 
náklady na energie budou enormní. 
Je to nárůst v  řádu stovek procent. 
Školy jsou velmi limitované v otázce 
úspory energií. 

Jaký zásadní úkol musíte v nejbližší 
době řešit? 
Chci tuto školu malinko změnit a zlid-
štit, nabídnout veřejnosti nějakou 
formu spolupráce. Škola nemá být 
uzavřená instituce, ale má sloužit 
obci, a obec z ní má mít nakonec také 
prospěch. 

Rozhovor se odehrál ve druhé polovi-
ně srpna.

Ptala se Hana Antonínová,
foto Martina Morávková

MGR. JOSEF KOVÁČIK (37)

absolvent pedagogické fakulty 
MU, obor učitelství anglického 
jazyka a dějepisu pro základní 
školy. Pochází z Brna, s rodinou 
žije ve Veverských Knínicích, 
má tři děti (10, 8 a 4 roky). Po 
ukončení studia v roce 2010 
nastoupil jako učitel na ZŠ 
Mokrá-Horákov, od roku 2019 
působil na stejné škole jako 
zástupce ředitele. 

ENGLISH CLUB V ROZDROJOVICÍCH 

Na pátém setkání Anglického klubu jsme měli hned dva 
hosty – Barbaru a Carlyla Stoutovy z amerického Orego-
nu. Oba jsou velmi aktivní senioři a  jedna z  jejich cest 
je před šestnácti lety přivedla do České republiky, kde 
projeli na kole jižní Moravu a  jižní Čechy. Tentokrát zů-
stali celý týden v  Rozdrojovicích a  rádi souhlasili s  tím, 
že se s návštěvníky Anglického klubu podělí o své zážit-
ky a koníčky. Vyzbrojeni řadou fotografií hovořili o svých 
cestách, o Oregonu a jeho krásách, o rybaření, surfování 
a také o své velké rodině.
Jedním z hostů byl vždy usměvavý Radek Klepáč, který na 
příští schůzce Anglického klubu pohovoří o  svém dlouho-
letém pracovním pobytu ve Velké Británii. Určitě se zmíní 
i o svých třech pracovních setkáních s anglickou královnou. 
Předběžně domluvený termín je úterý 11. října v 17:30, ale 
kvůli případným změnám sledujte prosím stránky obce. 

Text Petr Antonín, foto Martina Morávková

PÉTANQUE CHAMPIONNAT D’BAHNO 2022 O PUTOVNÍ POHÁR

V sobotu 19. června se uskutečnil třetí ročník turnaje pro 
všechny, co mají koule. 
Na základě velkého zájmu z minulého ročníku byl hrací sys-
tém upraven na čtyři nalosované skupiny po čtyřech, maxi-
málně pěti dvojicích, tedy s limitem dvacet soutěžních dvojic. 
To vše bez předešlé registrace: kdo dříve přišel, ten hrál. 
Každá skupina měla svoje hřiště a utkal se každý s každým. 
Druzí postoupili do boje o páté až osmé místo a první ze 
skupin si to rozdali o populární bramboru, medaile, kávu Sa-
rito, láhev pastisu a především putovní pohár.
Kvalitativní posun hráčů je opravdu znatelný a konkurence 
v Rozdrojovicích významně roste. Už postup ze skupiny byl 
úspěch. Někteří borci si již dokonce pořídili soutěžní koule 
s vhodným průměrem, váhou i materiálem a dali tak všem 
najevo, že to s nimi nebude jen tak jednoduché.

Zápolení bylo opět dramatické, nabité skvělými výkony 
a soupeři vybaveni metry měřili vzdálenosti koulí od košon-
ku (prasátka) na milimetry. Žádný bod nebyl zadarmo.
A  ke komu se vlastně stěhuje putovní pohár? Po napí-
navém finálovém zápase vyhráli Pétanque Championnat 
d’Bahno Vlaďka a Aleš Maláskovi. Smekám před kvalitou 
hry i mentální odolností tohoto sportovního páru a  ještě 
jednou gratuluji. 
Nám ostatním nezbývá než objektivní rozbor hry, taktiky, 
vyladění techniky a hlavně trénink.
Užili jsme si pěkné odpoledne a těšíme se na další společ-
né zápolení někdy příště.
Děkuji organizačnímu výboru, všem závodníkům za účast 
a super akci. Sportu a společné zábavě zdar.

Text Jiří Mička, foto Marie Veselá

KURZY ANGLIČTINY 
V říjnu opět začnou kurzy angličtiny. Budou bývat každou středu v obecní knihovně ve třech stejných pokročilostech 
jako v minulém školním roce. V 17 hodin přijdou středně pokročilí studenti, v 18 hodin pokročilí a v 19 hodin mírně 
pokročilí. Na přesném studijním plánu se domluvíme se zájemci. Důraz bude kladen na konverzaci, rozšiřování slovní 
zásoby, na poslech a doladění nezbytných gramatických pravidel. 
První hodina proběhne ve středu 12. října. Platby stejně jako v minulých letech. 

Na opětovné shledání se těší Petr Antonín



Rozdrojovický zpravodaj 1514 Rozdrojovický zpravodaj 4/2022 4/2022

OBECNÍ KNIHOVNA ROZDROJOVICE INFORMUJE

Koncem uplynulého školního roku připravila knihovna po 
dvou letech oblíbené Pasování prvňáčků, také tentokrát ve 
spolupráci se studenty 2. ročníku oboru Informační služby na 
Obchodní akademii Brno pod odborným vedením paní uči-
telky Mgr. Boženy Děcké. Ještě před prázdninami knihovnu 
navštívili žáci 1. a 2. třídy spolu se svými paními učitelkami. 

Soutěž Jižní Morava čte vstoupila do 7. ročníku

Letošní téma Co vypráví voda si klade za cíl přivést děti 
k zamyšlení nad významem vody pro život. Až do konce říj-
na mohou děti ve věku od 4 do 15 let odevzdat v knihov-
ně literární či výtvarné soutěžní práce, z nichž ty nejlepší 
postoupí do krajského kola. Více informací včetně pravidel 
soutěže na stránkách: http://www.jiznimoravacte.cz/.

Knihovna se zapojila do oslav 620 let od založení 
obce Rozdrojovice

Knihovna nezahálela a  na den oslav připravila výstavku 
soutěžních prací o nejhezčí logo knihovny. Do soutěže, kte-
rá byla vyhlášena v Březnu měsíci čtenářů ve spolupráci se 
Základní a mateřskou školou Rozdrojovice, se zapojilo na 
40 dětí. A jak soutěž dopadla?
Autorkou vítězného návrhu se podle odborné komise ve slo-
žení paní Vlasta Švejdová, brněnská ilustrátorka a patronka 
Obecní knihovny Rozdrojovice, zástupci obce Rozdrojovice 
(paní Jana Blažková a paní Alena Šťastná) a paní knihov-
nice stala Natálka Brychtová. 2. místo obsadil tým Jakub 
Prokeš, Matyáš Vaněk, Václav Schrötter a Lukáš Veselý, 3. 
místo obsadila Štěpánka Kružíková z 5. třídy. Zvláštní cenu 
paní knihovnice získalo logo kolektivu dětí: Julča, Eliška, 
Ivana, Lucka a Jan. Všechny zapojené děti si mohou přijít 
vyzvednout do knihovny malou odměnu, první tři místa ob-
drží dárkovou tašku. Vítězné logo se po grafickém zpracová-
ní stane součástí prezentace Obecní knihovny Rozdrojovice. 
Soutěžní práce budou k vidění v knihovně do konce října.
Pro zájemce nabídla knihovna v den oslav 3. září možnost 
registrace zdarma, kterou využilo několik nových čtenářů.

Pozvání na setkání s Marií Terezií

V rámci Týdne knihoven připravila knihovna ve spolupráci 
s oblíbenou spisovatelkou a lektorkou Bc. Danou Šimkovou 
přednášku Setkání s Marií Terezií, jedinou vládnoucí ženou 
na českém trůně, která se bude konat v  sobotu 8. října 
v 17 hodin v prostorách knihovny. Součástí přednášky spo-
jené s filmovými ukázkami bude výstavka tematických pub-
likací pro všechny věkové kategorie k historii českých zemí 
z fondu Obecní knihovny Rozdrojovice a literárně výtvarná 
soutěž pro děti na téma „Císařovna Marie Terezie a  život 

na zámku“. Práce budou vystaveny v knihovně a ty nejlepší 
obdrží malou odměnu. Vstupné zdarma.
Akce se bude konat s finanční podporou SKIP ČR Velká 
Morava.
Pro všechny zájemce nabízí knihovna nové tituly jak z ob-
lasti beletrie, tak naučné literatury, pro děti i pro dospělé. 
Novinkou jsou zvukové knihy z edice Kouzelné čtení od Albi. 
Otevřeno je každý pátek od 16.00 do 19.00 hodin. Všichni 
návštěvníci, děti zvlášť, jsou vítáni!

https://www.rozdrojovice.knihovna.cz/
Text Monika Kratochvílová, foto archiv knihovny
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ROZDROJOVICE V NEJDÁVNĚJŠÍM PRAVĚKU

Obec Rozdrojovice leží v úzké depresi protáhlé ve směru S-J 
a označované geomorfology jako Jinačovický prolom. Ten je 
tvořen sedimenty třetihorního stáří překrytými čtvrtohorní-
mi sprašemi. 
Z geologického hlediska můžeme konstatovat, že v okolí lze 
sledovat důkazy o  přítomnosti moře a  podmořského vul-
kanismu před prvohorami, zvětrávání v druhohorách nebo 
například prachové bouře ve čtvrtohorách. Spraše byly ode-
dávna vyhledávány lidmi pro stavební a jiné účely. V holocé-
nu na nich vznikly kvalitní půdy. To jsou vše předpoklady pro 
intenzivní pravěké osídlení. 
Doklady pravěkého osídlení máme v širším okolí Brna té-
měř ze všech katastrů obcí a jejich počet je vysoký. Obec 
Rozdrojovice se nachází v  blízkosti středního toku řeky 
Svratky s  několika menšími vodními toky a  s  vydatnými 
zdroji kvalitních všesměrných amfibolických dioritů, které 
se v okolí vyskytují a poskytovaly člověku v době kamenné 
možnost exploatace a využívání na výrobu kamenných ná-
strojů. I proto máme nejvíce dokladů o osídlení lidmi v pra-
věku v mladší době kamenné, především v kultuře s morav-
skou malovanou keramikou (5.–4. tisíciletí př. n. l. - dále jen 
MMK). Tato kultura je součástí tzv. lengyelského kulturního 
okruhu, který zasáhl z  jihovýchodu Evropy celou střední 
Evropu. V  té době zažívá lidstvo a  jeho kultura neobyčej-
ný rozkvět, což dokládá obrovská hustota lokalit a bohaté 
movité památky – variabilní a bohatě zdobená keramika se 
spoustou lidských (tzv. Venuší) a zvířecích sošek, kostěná 
a parohová industrie, štípaná a broušená kamenná indust-
rie z rozličných surovin často pocházejících z velkých vzdále-
ností dokládající kromě výborné znalosti krajiny i čilý a roz-
vinutý obchod. 
Největší lokalitou v bezprostředním okolí Rozdrojovic je síd-
liště v  polních tratích „Neštěstí“, „U  kříže“, „Přední hony“ 
a  „Na dlouhých“, známá již z  prvních desetiletí 20. stole-
tí, která byla intenzivně prosbírávána autorem zejména na 
přelomu 20. a 21. století. Objevil ji J. Jandek z Rozdrojovic, 
podobně jako několik dalších lokalit v okolí. V současnosti 
je pravěké sídliště likvidováno zástavbou rodinných domků 
rozrůstajících se směrem k  hotelu Atlantis. Zdejší osídle-
ní začíná v pozdním paleolitu (12.–9. tisíciletí př. n. l.), což 
dokládají ojedinělé nálezy patinované štípané kamenné in-
dustrie s drobnými čepelkami s otupeným bokem. Následu-
je kultura s  lineární keramikou prvních zemědělců mladší 
doby kamenné (6.–5. tisíciletí př. n. l.) a nejintenzivněji v již 
zmíněné kultuře s  MMK. Záchranné výzkumy Ústavu ar-
cheologické památkové péče v Brně odkryly desítky pravě-
kých objektů – hliníky, kůlové jámy, pozůstatky nadzemních 
a zahloubených obytných domů, pece, výjimečně i kosterní 
pozůstatky lidí. 
Další lokalita kultury z  MMK je lokalizována v  trati „Mezi 
silnicemi“ a byla poničena výstavbou tzv. Hitlerovy dálnice. 
Další doklady pocházejí z tratě „V mrtvinách“ při hranici ka-
tastru s Kníničkami. Ojedinělé nálezy broušené a štípané 
kamenné industrie pocházejí z trati „Čtvrtky“. Nejstarší do-
loženou lokalitou je však stanice ze starší doby kamenné 
– paleolitu v poloze „V mrtvinách“, kde pracovníci z Morav-

ského zemského muzea v Brně provedli výzkum již počát-
kem 50. let. Lokalita je řazena do pozdního szeletienu (asi 
40–30 tisíc let př. n. l.; szeletien spadá do starší fáze mlad-
šího paleolitu), kdy na našem území patrně žili neandertál-
ci. Údajně odtud měly být vyorány i mamutí kosti.
Z období nadcházejícího po mladší době kamenné nemá-
me prozatím z katastru obce žádné publikované nálezy, ale 
je víc než pravděpodobné, že je jen otázkou času, kdy se 
tento stav změní. 

Text Martin Kuča, foto Archiv MZM Brno
Seznam použité literatury na webových stránkách zpravodaje: 
https://www.rozdrojovice.cz/userfiles/files/zpravodaj/literatu-

ra_puvodni_osidleni.pdf



Foto Martina Morávková, Petr Antonín Jr.


