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UVNITŘ
TOHOTO ČÍSLA:

Sjezd z dálnice
za Rozdrojovicemi?

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
rok se chýlí ke konci a my se ohlížíme za
tím, co nám přinesl. Pesimisté mezi námi
by si povzdychli, že to nebyl dobrý rok:
výrazně jej poznamenala pandemie, jakou nepamatují ani ti nejstarší z nás. Ale
podíváme-li se na uplynulý rok očima
optimisty, zjistíme, že přinesl i něco dobrého. Dozvěděli jsme se mnoho o lidské solidaritě a ochotě pomáhat, sami
v sobě jsme objevili mnohdy nečekanou
schopnost improvizovat.
Pokud se týká letošního posledního čísla našeho Zpravodaje, je opět trochu
jiné, než jsme přepokládali a plánovali:

Rekonstrukce hostince
U Helánů

místo reportáží a fotografií z uskutečněných akcí můžeme přinést jen výčet
těch, které byly z pochopitelných důvodů zrušeny: museli jsme oželet lampionový průvod, mikulášskou besídku, uspávání broučků, rozsvěcení vánočního
stromu, vítání malých občánků, vánoční
jarmark...
Ale život se nezastavil a navzdory nepříznivým vnějším okolnostem se v naší
obci děly důležité věci. Postupně ožívá
nedávno dokončená stavba budovy
obecního úřadu: do nových prostor se
přestěhovala prodejna potravin, knihovna i kanceláře obecního úřadu. Obec
koupila budovu hostince U Helánů a připravuje její rekonstrukci. Proběhla také

Revitalizace
centra obce

architektonicko-urbanistická soutěž na
projekt nového centra obce, jehož úpravy se patrně dočkáme v příštím roce.
Podrobné informace o všech zmíněných
událostech najdete uvnitř tohoto čísla
Zpravodaje.
Ani tentokrát jsme nezapomněli na
zábavu a přinášíme zprávu o prvním
rozdrojovickém turnaji v koulené – pétanque. Méně zábavným, ale důležitým
tématem je automobilová doprava a její
nepříznivé důsledky. Zamýšlíme se nad
nimi hned ve třech textech.
Přejeme vám pevné zdraví, klidné Vánoce ve společnosti vašich blízkých
a úspěšný nový rok.

Vaše redakce

Vážení rodiče nově narozených občánků,
chtěli bychom vás informovat, že vzhledem k aktuální situaci se v prosinci nebude konat vítání občánků. Jakmile se
situace zlepší, přivítáme naše nové občánky v náhradním
termínu, o kterém vás budeme včas informovat.
Přejeme vám i vašim dětem krásné prožití vánočních svátků.
Věra Svrčinová, předsedkyně sociálního a kulturního výboru

VZPOMÍNKA
Dne 12. října 2020 zemřel nejstarší rozdrojovický občan
mužského rodu, pan Miloslav Novotný.
V listopadu by mu bylo 95 let, do posledních dní se zajímal
o události a dění v obci. Taky si hodně pamatoval na dřívější časy a nejen já, ale i jiní rádi poslouchali jeho vzpomínky, jak se žilo, budovalo, pracovalo a bavilo v časech jeho
mládí. Chodila jsem za ním, abych se dozvěděla, jak to tenkrát bylo s hájenkou obce, s ochotnickým divadlem, jaké to
bylo, když končila válka. Některé události nebyly popsány
v kronice a chtěla jsem je zaznamenat pro budoucí. Pan
Miloslav Novotný byl vždy vstřícný a ochotný si o všem popovídat a zavzpomínat. Tak jsem se dověděla i spoustu jiných
zajímavých věcí, byl to veliký pamětník a do posledních dní
vitální, vždy usměvavý a pohodový, zkrátka dobrý člověk.
Tak si ho budeme pamatovat.
Věra Svídová

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Netradičně zařazuji úvodníček, protože jsem byl překvapen,
že někteří občané považují texty v této rubrice za zápisy ze
zasedání zastupitelstva. Není tomu tak, zápis ze zasedání
zastupitelstva je mnohem delší, musí mít náležitosti podle
§95 zákona č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) a je veřejně
přístupný na obecním úřadu. Tato rubrika má za cíl ve stručné podobě občanům přiblížit práci zastupitelstva – např.
průběh jeho zasedání, hlavní projednávané body a přijatá
usnesení, diskusi, výstupy z výborů a pracovních skupin
–, což je zpracováno podepsaným autorem. Případný komentář k činnosti či rozhodnutí zastupitelstva bude uváděn
v samostatném odstavci Komentář autora, aby bylo zřetelnější oddělení zprávy od komentáře.
22. zasedání zastupitelstva dne 14. 10.
Zasedání zastupitelstva se konalo od 18 hodin, poprvé
proběhlo v zasedací místnosti nového obecního úřadu za
poměrně vysoké účasti veřejnosti. Z důvodu karantény starosty obce řídil zasedání místostarosta ing. Kružík.
Zastupitelstvo přijalo usnesení ohledně Zadání změny č.
2 Územního plánu obce, práva stavby na obecním pozemku parc. č. 2651 (vybudování chodníku a sjezdu pro dům),
rozpočtového opatření č. 6/20 (kvůli vyšším investičním
výdajům vizte dále) a instalaci docházkového systému do
budovy areálu Na Bahně (v ceně asi 30 tis. Kč). Naopak
bylo odmítnuto předkupní právo k rekreačnímu objektu č.
e. 26 (z důvodu vysoké ceny). Zásadním usnesením zastupitelstva bylo schválení nákupu nemovitosti č. p. 44 (hos2
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poda U Helánů) za 12,75 mil. Kč a s tím související nákup ¼
sousední nemovitosti č. p. 43 za 500 tis. Kč.
Komentář autora: Chtěl bych poděkovat panu Burešovi,
který jednal za prodávajícího hospody U Helánů, za ochotu
snížit prodejní cenu, aby nemovitost byla cenově dostupná pro obec. Záměrem obce je provést komplexní rekonstrukci objektu (nejlépe s využitím dotace) a změnit jej na
multifunkční dvoupatrovou budovu, ve které bude zachován provoz hostince a velký sál (nově samostatně přístupný a dělitelný, využitelný pro hody, velká jednání, koncerty,
přednášky apod.), bude významně zvětšena venkovní zahrádka, vylepšena a zvětšena sociální zařízení, dále přibudou prostory pro služby občanům (např. kavárna, obchůdek,
kadeřnictví, masáže, ordinace) i pro jejich zájmovou činnost
(spolků či neformálních skupin, např. seniorů či maminek
s dětmi), uvažujeme i o stavbě menších obecních bytů.
23. zasedání zastupitelstva dne 11. 11.
Zastupitelstvo se sešlo v 18 hodin, přišlo i několik občanů.
Zastupitelstvo schválilo výsledek architektonické soutěže na
revitalizaci středu obce, potvrdilo tak verdikt soutěžní poroty,
která jednomyslně vybrala jako nejlepší návrh brněnské Architektonické kanceláře ing. arch. Jiří Kolomazník. Všechny
soutěžní návrhy jsou vystaveny v obecní knihovně, občané se
s nimi mohou seznámit a případně podat připomínky či komentáře. Zastupitelstvo schválilo dvě žádosti o dotaci, a to
na podporu obnovy místních komunikací a na rekonstrukci
hospody U Helánů. Na projekt rekonstrukce hospody byl vybrán Ateliér 2005 ing. arch. Ladislava Müllera, který nabídl
nejnižší cenu projektu ve výši 233 tis. Kč. V souvislosti s projektem rekonstrukce byla doplněna Strategie rozvoje obce,
v několika bodech se nepřímo strategie o této možnosti zmiňovala, ale bylo vhodné doplnění konkrétního znění. Zastupitelstvo schválilo vítěze výběrového řízení na opravu povrchu
místní komunikace u kravína, nejlepší nabídku s cenou 453
tis. Kč podala firma Bohumil Toman. Na závěr zasedání zastupitelstvo odsouhlasilo právo stavby inženýrských přípojek
na parcele č. 432/1 pro paní Moravcovou, zřízení věcného
břemene pro E.ON Distribuce v ul. Cihelna a navýšení ceny
některých položek likvidace odpadu o 3 až 5 % ve smlouvě
s firmou SUEZ. V informační části zastupitel ing. Pokorný podal zprávu o systému třídění odpadu, do kterého se zapojila
významná část občanů a třídění se značně zlepšilo. Starosta
informoval o porušení podloží u tělocvičny školy, zřejmě způsobené vydatnými dešti. V diskusi s občany byly probírány
možnosti snížení rychlosti vozidel vjíždějících do obce a problém se zarůstáním nikomu nepatřící komunikace okolo lokality Na Kříži směrem k přehradě.
Komentář autora: Bylo by vhodné zapojit nápady veřejnosti
do rekonstrukce hospody a rozšíření funkcí této budovy, ale
bohužel je zastupitelstvo v časové tísni. Chtěli bychom na
rekonstrukci získat dotaci až 10 mil. Kč, uzávěrka přihlášek
je ale už 21. prosince. Do té doby musí být hotov projekt pro
stavební povolení, proto rychlé zadání projektu připravila
širší skupina zastupitelů. Určité změny projektu bude možné ještě učinit ve fázi přípravy realizačního projektu a před
dokončením stavby.
Karel Taft
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VELKÉ STĚHOVÁNÍ OBECNÍHO ÚŘADU V ROZDROJOVICÍCH
Občané naší obce se konečně takřka po 100 letech samosprávy dočkali stavby nového obecního úřadu.
Kontrolní prohlídka stavebním úřadem proběhla 24. září
2020 a v měsíci říjnu byl vydán kolaudační souhlas, který
formálně povoluje užívání dostavěné budovy. Stavební povolení na budovu bylo vydáno v lednu 2018 a v září 2018
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla. Stavbu budovy
realizovala společnost BV-DEX, s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku na tuto veřejnou zakázku. Nabídková
cena činila 13 913 257,60 Kč včetně DPH a termín dokončení byl dle smlouvy dne 29. 4. 2020. Celková cena stavby
se vlivem víceprací vyvolaných změnami nad rámec projektu zvýšila na částku 14 790 381,38 včetně DPH a termín
dokončení se z důvodu nouzového stavu způsobeného pandemií koronaviru COVID 19 prodloužil do 31. 8. 2020.
Novostavba budovy obecního úřadu je řešena jako dvoupodlažní budova s plochou střechou osazenou vegetační vrstvou z důvodu zlepšení tepelného komfortu v horkých letních
dnech. Díky zelené střeše odpadla nutnost použití klimatizace. Budova splňuje požadavky na energetickou náročnost
a pozitivně ovlivní výši nákladů na energie ve srovnání se starým obecním úřadem a zejména s bývalou budovou prodejny
potravin. V přízemí nového obecního úřadu je velká zasedací
místnost spojená do jednoho celku s knihovnou, která může
také sloužit jako vhodný prostor pro setkávání občanů při
různých přednáškách. Součástí přízemí je i sociální zařízení
a technické prostory. Celé první patro je určeno pro kancelářské potřeby obecního úřadu včetně potřebného zázemí.
Nová budova je vystavěna jako bezbariérová, do patra vyveze naše méně pohyblivé spoluobčany výtah.
Prodejci potravin pan Manh Phu Tran se svojí ženou jsou již
v nových prostorách zabydleni a týden po krajských volbách
dne 12. října 2020 slavnostně nový obchod otevřeli. Část
prodejny by měla v budoucnu sloužit jako výdejna a úschovna balíků z internetových shopů. Uvidíme, jaká bude situace
po skončení nynější pandemie a kolik internetových prodejců
projeví o úschovnu zásilek zájem. Po volbách rovněž došlo
k přestěhování knihovny, která byla dočasně umístěna v sa-

lonku v restauraci U Helánů. Knihovna sdílí velkorysý prostor
se zasedací místností obecního úřadu, kde se již 14. října
2020 konalo první zasedání zastupitelstva obce v nové budově, na kterém byl mimo jiné schválen nákup objektu restaurace U Helánů. Začátkem října přestěhovali pracovníci
Hasičského záchranného sboru výstražnou sirénu. Hasiči
rovněž odzkoušeli bezproblémovou funkčnost a systém plně
slouží k ochraně života, zdraví a majetku našich občanů.
Prostory určené potřebám obecního úřadu v 1. patře byly téměř ihned po převzetí novostavby od dodavatele vybaveny
nábytkem, část inventáře byla využita ze staré budovy. Není
vždy zapotřebí se ještě funkčních věcí zbavovat a nahrazovat je novými. Společně s přesunem technologického vybavení začalo „velké stěhování“ veškerých dokumentů, které
na obci zůstaly. Dle zákona o archivnictví se spousta dokumentace pravidelně odváží do Státního archivu v Rajhradě,
ale přesto značná část různých „papírů“ zůstane u nás na
úřadě. Vše se musí vytřídit, digitalizovat, označit a uložit do
archivu, který byl v rámci novostavby rovněž vybudován.
Vzhledem k tomu, že stěhování provádějí pracovníci našeho
obecního úřadu a nikoli specializovaná firma, jak bývá jinde
zvykem, tak je stěhování časově náročné, nicméně bychom
chtěli vše přestěhovat do konce tohoto roku.
Po vyklizení staré budovy dojde k odpojení všech inženýrských sítí a proběhne demolice. Podobu nového centra obce
vytvoří architekti, kteří zvítězili v architektonické soutěži.
Prezentace návrhů všech zúčastněných by měla proběhnout
v prostorách zasedací místnosti po skončení nebo alespoň
zmírnění nouzového stavu způsobeného koronavirem COVID
19. Předpokládáme, že toto představení nové podoby náměstí naší obce bude v polovině ledna příštího roku.
Tímto bych chtěl všechny občany, kterým není vzhled obce
Rozdrojovice lhostejný, na tuto prezentaci pozvat. Jestliže
nám to okolnosti dovolí, tak akce bude spojena s prohlídkou nového obecního úřadu.
Vážení občané, přeji vám mnoho zdraví, pohody a štěstí do
nového, snad již bezkovidového, roku 2021.
Daniel Stráský, starosta

Foto Monika Kratochvílová
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DÁLNICE V ROZDROJOVICÍCH

PTÁME SE ZASTUPITELŮ

Proč připojit Rozdrojovice na plánovanou dálnici X43.

Otevíráme novou rubriku, v níž chceme zastupitelům klást
rozmanité otázky vztahující se k životu v obci. Budeme
se ptát na záležitosti projednávané na zasedáních
zastupitelstva a budou nás zajímat i jiné věci, které
přinese život a které se bezprostředně týkají výkonu
práce našich volených zástupců. Princip bude vždy
stejný: všichni zastupitelé dostanou stejnou otázku a my
zaznamenáme jejich odpovědi.

Zastupitelstvo naší obce na svém 21.
zasedání přijalo Strategický plán rozvoje obce Rozdrojovice pro období
2020 – 2035. V rámci tvorby tohoto
plánu došlo k významné shodě všech
zastupitelů s výjimkou jediného bodu,
který se týkal sjezdu na plánovanou
dálnici přes naši obec. V rámci přípravy bylo dohodnuto, že záležitost
týkající se sjezdu z dálnice do naší
obce bude předložena k individuálnímu hlasování. Usnesení na můj návrh
o zařazení formulace „v případě naplánování trasy komunikace X43 přes
katastr obce prosazovat napojení mimoúrovňovou křižovatkou se sjezdem
a nájezdem směrem od Brna v lokalitě U Břaka nad MČ Brno – Kníničky“
bylo přijato.
V následujících dnech po zasedání zastupitelstva obce jsem byl osloven paní
redaktorkou našeho zpravodaje s žádostí o krátké vyjádření, proč jsem pozměňovací návrh podal a proč pro něj
hlasoval. Vzhledem k tomu, že dálnici
vnímám jako velice zpolitizované ožehavé téma, které mimořádně rozděluje celou Brněnskou aglomeraci na dva
nesmiřitelné tábory, tak jsem eufemisticky řečeno „nechtěl přilévat olej do
ohně“ a vůbec se nechtěl vyjadřovat.
Nicméně po té, co se vyjádřili všichni ostatní zastupitelé k bodu hlasování
o sjezdu, tak jsem se rozhodl k objasnění mých pohnutek taktéž.
Když se řekne „Dálnice v Rozdrojovicích“, tak se mně v mysli vybaví vzpomínky na dětská léta a klukovská dobrodružství. Celý úsek od Kníniček, kde
je dnes kynologické cvičiště a chatová
osada, přes násep s tunelovou propustí
nad Rozdrojovickým potokem, dále přes
nedostavěný podjezd až po tzv. „Německý most“ na hranici s Jinačovicemi,
nám jako „země nikoho“, poskytoval
prostor pro klukovské výpravy a z dospělého pohledu nepochopitelné zážitky.
Jsem rád, že jsme to všichni přežili ve
zdraví, asi při nás stáli všichni svatí, neboť z dnešního pohledu rodiče vlastních
dětí musím vyjádřit vděk a obdiv našim
otcům a maminkám, že to psychicky
zvládli. Další etapu mladých let jsme
na dálnici prožili jako náctiletí výrostci,
když jsme začali jezdit na malých moto4
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cyklech. Nad podjezdem jsme vybudovali motokrosovou dráhu, kde jsme se
nikým nekontrolováni naučili dokonale
ovládat Pionýry Jawa 50. Naše počínání mělo tu výhodu, že získání řidičského
oprávnění se stalo formalitou odvislou
od naučení se autoškolových testů.
Když se někdy kolem roku 1986 začalo
hovořit o dostavbě dálnice, vzpomínám
si, jak jsme to těžce nesli. Někteří z nás
radikálnějšího zaměření takřka začali
plánovat útoky na stavební stroje v domnění, že výstavbě zabrání. Nicméně
dostavba dálnice, pravděpodobně vlivem ekonomických potíží kolabujícího
socializmu, zůstala pouze u nedopracovaných plánů.
O dálnici jsem rovněž dosti uvažoval
koncem 90. let minulého století při založení rodiny, kdy jsme se rozhodovali, kde se s dětmi usadíme. Plánovaná
dostavba pro nás nebyla dostatečným
důvodem pro to, abychom Rozdrojovice opustili. Při zvažování místa pro
vybudování domova jsem rovněž zvažoval, vzhledem k mé profesi, i dobrou
dopravní obslužnost. Ročně najezdím
vozidlem více než 30 000 km, což
mě poněkud brání z morálního hlediska v protestu proti jakékoli silniční stavbě. Dálnice využívám a jestli
mi to štěstěna a zdraví umožní, budu
je využívat i nadále. Tak, jako většina starousedlíků, tak i já s „Dálnicí v Rozdrojovicích“ nějak počítám
a smířil jsem se s ní. Jak jsem již uvedl výše, tak při tvorbě strategického
plánu pro naši obec došlo k velkému
konsensu, při přijetí tohoto dokumentu jsme se jednohlasně vyslovili pro
prosazování varianty dálnice mimo
náš katastr. V této věci však musím
vyslovit určitou skepsi, neboť krajští
zastupitelé, kteří rozhodují o trase
této dálnice, vybrali z posuzovaných
variant právě trasu přes naši obec. Pro
trasu v tzv. Hitlerově stopě hlasovalo
45 z 54 přítomných krajských zastupitelů, proti návrhu byl pouze 1 hlas,
zbylých 11 zastupitelů mělo na práci něco důležitějšího. Nechci nikomu
brát naděje, ale nemyslím si, že dojde
k významnému přehodnocení tohoto
názoru za strany politiků Jihomoravského kraje.

V historii naší obce došlo k několika
velkým chybám. Za největší bych považoval zabrání významné části našeho
katastru městem Brnem někdy v 60.
letech minulého století. Historický katastr naší obce sahal téměř k přehradě
a vzhledem k totalitnímu režimu se této
křivdě nepodařilo zabránit. K další velké chybě došlo po sametové revoluci,
kdy obec pozbyla vlastnictví důležitých
nemovitostí na návsi. V tehdy panující
naivitě, z dnešního pohledu nepochopitelné, nemovitosti přešly takřka bezplatně do rukou tehdy „perspektivních“
podnikatelů. Osobně si myslím, že v případě výstavby dálnice, tedy podle současných plánů 4 proudé silnici 1. třídy
přes náš katastr, by bylo velkou chybou
sjezd neprosadit. Byl bych nerad, aby
na nás naši potomci vzpomínali jako na
ty, kdo jim vzal komfort perfektního napojení na silniční síť. O dostavbě „Dálnice v Rozdrojovicích“ se mluví již 35
let a dalších minimálně 20 let nebude
dostavěno, v té době už žádné zplodiny a emise pravděpodobně nebudou,
bude se jezdit v elektrických autonomních vozidlech, které možná budou ve
sdíleném vlastnictví a právě bezproblémové napojení na moderní silnice bude
velkou výhodou, kterou následující generace jistě ocení.
Vážení čtenáři, snad jsem své názory
na dostavbu dálnice a jejího sjezdu do
naší obce dostatečně vysvětlil a zařazení pozměňovacího návrhu bylo
z mého pohledu nezbytné.

Otázka: Jak jste hlasoval nebo hlasovala o pozměňujícím
návrhu zařadit do Strategického plánu obce
Rozdrojovice bod: „Usilovat na katastru obce o částečnou
mimoúrovňovou křižovatku (sjezd a nájezd z/do Brna)
s plánovanou mezinárodní komunikací“?
Daniel Stráský, starosta: vysvětluje záležitost v samostatném příspěvku Dálnice v Rozdrojovicích.
Martin Kružík, místostarosta: Hlasoval jsem pro, protože si
myslím, že když už tady ta silnice má být, nájezd by pomohl občanům, že by to byl svým způsobem velký městský okruh, který by měl smysl při cestě třeba do práce nebo na jih Brna.
Jan Machát: Hlasoval jsem pro návrh, protože by to usnadnilo nájezd na dálnici, když někdo pojede na Prahu, a využili by to i lidé z Jinačovic.
Oldřich Pokorný: Hlasoval jsem proti, a to ze dvou důvodů: Pokud tady dálnice bude, budeme mít sjezd a nájezd v Bystrci,
to bude kousek. Ale pokud bude nájezd na našem katastru,
nebude možné vybudovat protihluková opatření, zejména
valy, a tubus přes Kníničky nebude moci být dost dlouhý. To
znamená, že dálnice vyleze na povrch a hluk, který si nikdo
z nás neumí představit, se bude šířit krajinou, zejména v noci.
Na jednu stranu je fajn mít sjezd hned u nosu, ale na druhou
stranu každý z nás zvládne zajet tři kilometry do Bystrce a napojit se tam – výměnou za to, že tady nebude takový hluk.

Otázku položila a odpovědi zaznamenala Hana Antonínová

VZPOMÍNKA NA MONS. VNISLAVA FRUVIRTA, DLOUHOLETÉHO FARÁŘE V BRNĚ – BYSTRCI
Narodil se 11. července 1923 v Příbrami na Moravě, na kněze byl vysvěcen 5. července 1947 v Brně. Jeho
prvním působištěm se stala Tvarožná. V listopadu 1952 byl povolán na
základní vojenskou službu, ale již
v lednu 1953 byl zatčen a odsouzen
na deset let za protistátní činnost.
V květnu 1960 byl propuštěn na amnestii, nedostal však státní souhlas,
a proto pracoval v civilních zaměstnáních v Brně jako čistič výhybek a řidič
tramvají. Plně rehabilitován byl až
v roce 1991.
Na podzim 1966 se mohl vrátit do
duchovní správy jako kooperátor
v Brně na Starém Brně, v listopadu
1967 se stal účetním kapitulní kon-

Daniel Stráský, starosta

PŘIPRAVUJEME
KALENDÁŘ AKCÍ
Hodláte v příštím roce uspořádat společenskou nebo sportovní akci a rádi
byste pozvali spoluobčany? Pošlete
stručnou informaci na adresu
zpravodaj@rozdrojovice.cz.
Nikdo z nás sice neví, bude-li vůbec
možné scházet se a družit se, ale
předpokládáme a doufáme, že to možné bude. Shromáždíme-li dostatek informací od pořadatelů, připravíme pro
vás kalendář plánovaných akcí.
-red-
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Stanislav Slouka: Hlasoval jsem pro návrh pana starosty,
aby zde byly vybudovaný sjezd a nájezd. Důvody vysvětlil
pan starosta a mně se zdály přesvědčivé.
Věra Svídová: Hlasovala jsem pro, protože si myslím, že by
to nebylo špatné, i když nás osobně už se to týkat nebude.
Takové starosti, to už se tady řeší od 90. let, a pořád se nic
nevyřešilo, takže si myslím že to je úplně zbytečné nějak se
v tom angažovat, protože kdo ví, jak to dopadne. Ale nějaký
nájezd by tady rozhodně být mohl.
Věra Svrčinová: Byla omluvena z účasti na zasedání ZO,
o diskutovaném návrhu nehlasovala.
Milan Šťastný: Hlasoval jsem proti, protože kdyby tady bylo
napojení, nemohou být protihluková opatření, třeba tunel.
Zatím to vypadá tak, že protihluková opatření budou řešit dodatečně obce. Pokud my si uděláme sjezd, nebude
žádné zanoření, silnice bude na úrovni současného terénu
a hluk se ponese až do Rozdrojovic.
Karel Taft: Hlasoval jsem proti mimoúrovňové křižovatce
(MÚK) Rozdrojovice z více důvodů. Prvním je její malý dopravní význam – MÚK Rozdrojovice má smysl pouze pro
směr na západ Brna, možná na jih, ale to je určitě výrazně minoritní směr dopravy z/do Rozdrojovic. Další úplná MÚK bude v Bystrci u přehrady, nijak daleko od nás,
asi dvě minuty jízdy navíc (po realizaci plánované kruhové
křižovatky u UNI HOBBY). Druhým důvodem je zvýšení hluku v okolí MÚK, nelze ji tak dobře odhlučnit jako přímou
komunikaci, nelze ji určitě schovat do tubusu. A posledním
důvodem je má obava ze vzniku průmyslových zón a skladovacích areálů v okolí MÚK Rozdrojovice, protože ta bude
nabízet dobré spojení pro kamionovou dopravu. Nejsem
proti provozování služeb a drobné výroby přiměřené vesnickému charakteru naší obce, ale myslím si, že průmyslové
zóny sem nepatří.
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zistoře a dómským vikářem v Brně na
Petrově.
V květnu 1973 byl ustanoven do Brna
– Bystrce, kde pak působil jako administrátor a později farář 47 let.
Od roku 1986 až do konce života vykonával navíc funkci soudce, v letech
2005 až 2007 funkci viceoficiála
Diecézního církevního soudu v Brně.
Posledního půl roku vypomáhal v Charitním domově důchodců pro kněze
na Moravci. Papež Benedikt XVI. ho
v září 2010 jmenoval kaplanem Jeho
Svatosti.
Zemřel 25. října 2020 v nemocnici
v Novém Městě na Moravě.
Farníci z Brna - Bystrce,
Kníniček a Rozdrojovic
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NÁZOR OBČANŮ
Připojujeme se k článku „Názor občanů“ paní Galiny a pana
Miroslava Svobodových, zveřejněnému ve Zpravodaji
4/2020. Jedná se o to, že 25. 9. 2020 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice, kde byl nejtěsnější většinou zastupitelstva přijat starostou podaný pozměňující návrh zařadit do Strategického plánu obce Rozdrojovice
bod: Usilovat na katastru obce o částečnou mimoúrovňovou křižovatku (sjezd a nájezd z/do Brna) s plánovanou mezinárodní komunikací (dálnicí R 43, S 43).
Svobodovi uvádějí, že není vhodné, aby o takto významných
změnách jednalo zastupitelstvo bez sebemenšího obeznámení občanů obce předem. Souhlasíme s tím, že taková forma není standardní. Doufáme, že se snad takové praktiky
v naší obci nebudou stávat běžnými.
Tento bod nebyl vůbec oznámen v programu jednání předem a o jeho zařazení se hlasovalo až na samotném zasedání, kde těsnou většinou zastupitelů prošel. Dá se předpokládat, že panu starostovi tento nápad nepřišel až na
jednání, ale proč neseznámil občany předem v programu?
Jistě by se veřejného zasedání zúčastnilo hodně lidí, kteří
by se mohli vyjádřit. Takto je to o nás bez nás.
Souhlasíme i s názorem zastupitele obce pana Tafta (Zpravodaj 4/2020), že obec takovou křižovatku nepotřebuje,
jednak z důvodu přiblížení hlukové zátěže těsně k obci, ale
především se k obci (a do těsného sousedství zástavby
rodinných domů) zavlečou průmyslové areály a sklady. Na
případnou budoucí dálnici R 43 se mohou řidiči z Rozdrojovic snadno připojit jen po několika kilometrech v Bystrci
nebo Kuřimi.

VÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLE
Je zapotřebí uvažovat o rozhodnutí zastupitelů o sjezdu
v širším kontextu, ne jen brát v potaz názor pár extrémně
spořivých řidičů, kteří tím možná ušetří doslova pár minut
a pár korun. Možná ani to ne, kolony na dálnicích svědčí
o opaku.
Co naší vesničce přinese a vezme průjezd dálnice, navíc se
sjezdem do Rozdrojovic? Přinese to výhody a zisky jen developerům. Křižovatku nelze nijak odhlučnit. Křižovatka Rozdrojovicím může vzít a vezme klid a styl vesnického bydlení, výhody rekreační zóny, bezpečnost. Za tímto se sem stěhují ve
stále větší míře lidé s dětmi z města, kvůli tomu vynakládají
nemalé prostředky a vesnice se stále rozrůstá. Vidíme, co se
stalo s vesnicemi kolem Prahy a všech velkých měst. Nejenom skladovací haly a provozy. Nová obří nákupní a zábavní
centra typu Olympia a Avion s velkými parkovacími plochami, podivné „penzionky“, velké benzinky a špinavá a hlučná
odpočívadla pro nákladní auta z celé Evropy a s tím spojená
kriminalita. Díky sjezdu z dálnice a všemocným developerům
by se to všechno mohlo roztáhnout na zelených polích mezi
Kníničkami a Jinačovicemi a u Rozdrojovic až k vesnici. Znamenalo by to hluk, světelný smog a prach 24 hodin denně
v bezprostřední blízkosti domů. Tomu by u sjezdu z dálnice
zde už nikdo nezabránil. Takovou strategii rozvoje Rozdrojovic
a budoucnost našich dětí si snad zastupitelé obce nepřejí. To
již potom nelze vzít zpět. Stejně jako dálnici „za humny“.
K takovým závažným rozhodnutím o budoucnosti obce by
se asi měli vyjádřit občané v referendu. Předpokládáme, že
s naším názorem nebudeme osamoceni.

tato budova neobejde. Ihned po prodeji se začalo usilovně
pracovat na projektu celkové přestavby. Zároveň v té době
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program na podporu
obnovy kulturních a obecních domů v obcích do 3000 obyvatel, k čemuž se obec také přihlásila. Pokud by se podařilo
získat zmíněnou dotaci, byla by to významná finanční pomoc
pro nutnou rekonstrukci.
Obec oslovila několik architektů a na základě výběrového
řízení byl vybrán nejvhodnější kandidát. Dnes již máme k dispozici ucelenou představu, jak by budova s číslem 44 mohla
v budoucnu vypadat. Měl by to být obecní multifunkční dům,
kde bude zachován sál pro pořádání kulturních a společenských akcí i hospoda s výčepem. V budově by měla vzniknout
centrální chodba, kudy se hosté dostanou na budoucí velkou
zahrádku, aniž by museli projít hospodou. Z chodby se bude
vstupovat do prostor hospody, do multifunkčních prostor na
pravém křídle a dále ke schodišti a výtahu pro druhé patro.
Tam se počítá s třemi nebytovými prostory nad sálem a dalšími třemi nebytovými prostory nad současnou hospodou.
Všichni víme, že obec touto koupí získala významnou nemovitost. Podařilo se zachránit sál na pořádání akcí a já
pevně věřím, že současná pandemie jednou pomine a my
se budeme opět potkávat u dobrého piva nebo při pořádání
společenských akcí.
Text Milan Šťastný, foto Martina Morávková
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A na závěr mi dovolte, abych vám alespoň touto cestou
za všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky Základní školy a mateřské školy Rozdrojovice popřála krásné
a poklidné prožití svátků vánočních a v tom dalším roce
především pevné zdraví.
Za vedení Základní školy a mateřské školy Rozdrojovice
Mgr. Jaroslava Váňová, zástupkyně ředitele

Co kdyby zprávy v novinách a titulky na internetu
vypadaly spíše takhle?
1. Nejlepší imunita je dobrá nálada.
2. Dělejte věci, které máte rádi.
3. Pokud to jenom trochu jde, hýbejte se. Bude vám dobře
na procházce, v parku, v lese, na kole. Pohyb je radost!
4. Bude vám dobře s lidmi, které máte rádi. Buďte spolu.
5. P
 usťte si dobrý film, komedii. Otevřete dobrou knížku.
Smějte se!
6. K
 aždý člověk potřebuje alespoň jeden úsměv a jedno
pohlazení denně. Dostali jste? Dali jste?
7. Dobře a hodně spěte. Někdy se naše tělo umí doslova
prospat k imunitě.
8. Každé ráno si zkuste říct: Dneska je dobrý den pro život.
Snad pro vás tato slova budou inspirací a taky povzbuzením v této velmi náročné době, kdy dostává naše psychické
zdraví co proto.

ROZMOHL SE NÁM TADY TAKOVÝ NEŠVAR
Někteří řidiči si možná nevšimli, že obec Rozdrojovice se
v posledních letech rozrostla a že v lokalitě U Kříže už stojí
rodinné domy. Patrně ze zvyku, který bývá silnější než
železná košile, sundávají nohu z plynu teprve v ulici Brána,
ale mezitím už projeli kolem několika domů, v nichž bydlí
lidé, a často jsou to rodiny s dětmi.

rychlostí 90 km/hod tedy působí desetkrát vyšší hluk, než
kdyby totéž auto jelo rychlostí 50 km/hod.
Rodiny bydlící poblíž příjezdové silnice do Rozdrojovic trpí
hlukem a mimo jiné nemohou v noci větrat. „Takto vysoký
hluk v noci každého spolehlivě vzbudí – je to jako stanovat
na dálnici,“ říká Luboš Fukar, který bydlí v ulici U Kříže.

Jeden rozdrojovický obyvatel si dal tu práci a 2. listopadu
2020 v době mezi 14.30 a 20.30 nechal provést anonymní
měření profesionálním měřičem rychlosti s certifikací. Místem měření byla křižovatka příjezdové silnice do obce a ulice U Kříže, kde začíná obytná zóna.
Za tuto dobu projelo oběma směry 500 aut rychlostí vyšší
než 45 kilometrů v hodině a 373 z nich překročilo maximální povolenou rychlost 50 km/hod. Rychleji než 70 km/hod
jelo 79 vozidel, rychlost 90 km/hod překročilo deset vozidel
a jeden řidič se do Rozdrojovic řítil rychlostí 126 km/hod.
Povolenou nejvyšší rychlost tak překročil o 76 km/hod.

Existuje nějaké řešení?
Na instalaci radaru by kromě „pilotů“ řítících se nepřiměřenou rychlostí dopláceli i řidiči, kteří při vjezdu do obce překročí rychlost jen nepatrně. Kromě toho by příjem z pokut
nesměřoval do obecní pokladny. Ani roztrpčení obyvatelé
rodinných domů, kteří mají všechen hluk projíždějících aut
takříkajíc „z první ruky“, nechtějí trestat místní řidiče za
bezvýznamné překročení povolené padesátky.
Rychlým, spolehlivým a cenově dostupným řešením by bylo
umístění širokých zpomalovacích pásů ve verzi, která neničí
tlumiče a nevydává hluk.

Co z toho plyne?
Některé děti, které jezdí autobusem do brněnských škol, se
bojí chodit na autobusovou zastávku u rozcestí k přehradě
a raději chodí na zastávku Obecnice. Také chůze po chodníku směrem do obce je pro malé děti stresující, protože
v jejich těsné blízkosti se pohybují auta, o jejichž rychlosti
se dá říci jen to, že se „řítí“.
Dalším problémem je zbytečný hluk. Na tomto místě se čtenářům omlouváme, ale bez několika čísel se prostě neobejdeme. Prosíme, nepřeskočte následující odstavec, je velmi
důležitý. Vozidlo jedoucí rychlostí 50 km/hod vydává hluk
o síle asi 70 decibelů. V rychlosti 70 km/hod je to již 76
dB a při rychlosti 90 km/hod dosahuje hladina hluku již 80
dB. A teď přijde to podstatné: Každý nárůst o tři decibely
znamená zdvojnásobení úrovně hluku. Rozdíl přibližně deseti decibelů znamená desetkrát vyšší hluk. Auto jedoucí

Je tady něco, co by nestálo ani korunu
Při všech úvahách o technickém řešení bychom málem zapomněli na něco, co by nikoho nestálo ani korunu. Mysleme
prosím na to, že rychlou jízdou v obci ušetříme možná jednu
či dvě vteřiny, ale ohrozíme chodce a zcela jistě znepříjemníme život mnoha lidem.
Nezapomínejme na obyčejnou lidskou slušnost a ohleduplnost. Představme si, že to vystresované dítě na okraji silnice
je sousedův potomek a že ta paní, která kvůli hluku nemůže usnout, je kamarádova babička. Prosíme všechny řidiče:
sundejte nohu z plynu, jakmile projedete kolem Atlantisu.
Ve chvíli, kdy setrvačností dojedete k ceduli „Rozdrojovice“,
už pojedete rychlostí 50 kilometrů v hodině a vaši sousedé
vás budou mít rádi.

Rodina Simeonova, Rozdrojovice 333 a 325

V HISTORII HOSTINCE U HELÁNŮ SE ZAČÍNÁ PSÁT NOVÁ KAPITOLA
Místní hostinec U Helánů již více než sto let rádi navštěvují
místní občané i lidé, kteří do Rozdrojovic jen zavítali na návštěvu nebo krátkou vycházku. Ještě před rokem si nikdo
z nás nedokázal představit současnou situaci. Lidé se dnes
většinou drží doma, kulturní, sportovní i společenský život
se v podstatě zastavil. Hostince a restaurace zůstaly po
mnoho týdnů a měsíců uzavřeny. V této době přišel na obec
s nabídkou prodeje budovy s číslem 44, hostince U Helánů,
poslední jeho majitel, místní rodák Jan Bureš.
Po delším vyjednávání se obě strany dohodly na ceně a dne
10. 11. 2020 získala obec Rozdrojovice budovu do svého
majetku. Musím poděkovat Janu Burešovi za vstřícné jednání a poskytnutí veškerých informací o objektu včetně původních plánů na rekonstrukce, které se již nestihly realizovat.
Před vlastním prodejem si zástupci obce několikrát objekt
prohlédli. Všem bylo jasné, že bez další rekonstrukce se

V tomto čase bychom před sebou nebo možná již za sebou měli vánoční vystoupení žáků naší školy, které se
v posledních několika letech konalo v restauraci U Helánů. Bohužel nám letošní situace toto představení a milé
setkání s vámi, rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými dětí,
nedovolila uspořádat.
Rok 2020 byl náročný pro úplně každého a špatné zprávy
se na nás valily ze všech stran. Dovolím si zde použít slova
známého českého pedagoga a spisovatele Marka Hermana, uvedená ve vedlejším sloupci.

5/2020
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Podklady poskytl Luboš Fukar, napsala Hana Antonínová
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PROJEKT REVITALIZACE CENTRA OBCE
Možná se mnou nebudou někteří starousedlíci souhlasit,
ale myslím si nejen já, že současný střed obce je poměrně
nevzhledný, dopravně nepřehledný, pro chodce nebezpečný a vlastně neplní žádnou funkci, tedy kromě silnice. Za
účelem zlepšení tohoto stavu vypsalo zastupitelstvo obce
architektonicko-urbanistickou soutěž na projekt nového
vzhledu centra obce. Soutěž byla vypsána podle pravidel
České komory architektů, řízena řádně jmenovaným sekretářem, zaslané anonymní projekty posuzovala porota složená ze tří architektů (ing. arch. Todorov, ing. arch. Hanusová,
dipl. ing. Lev) a dvou zastupitelů (ing. Stráský a RNDr. Taft).
Jednoznačně zvítězil soutěžní návrh brněnské Architektonické kanceláře Jiří Kolomazník, která ve svém týmu měla
i odborníka na dopravu.
Vítězný projekt vytváří před novou radnicí hezké náměstíčko
se stromy a kašnou, které ladí s parčíkem u kapličky. Zvolený mobiliář má jednotnou výtvarnou koncepci a do prostoru
se dobře hodí. Ve vnitrobloku „dvanáctky“ (což byla nepovinná část řešení, ideový návrh pro případnou druhou fázi
revitalizace) je navržen prostor pro konání společenských
akcí. Navržené dopravní řešení zpomaluje dopravu ve stře-
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du obce, vytváří deset parkovacích míst, umisťuje autobusové zastávky proti sobě pro lepší přehlednost. Výsledkem
řešení centra je omezení rozsahu ploch vozovky, získaný
prostor se přiřazuje novým funkcím. Dochází ke zklidnění
centra, ke zlepšení kvality a velikosti veřejného prostranství
určeného pro různé druhy aktivit, pohybu a dopravy. Průjezd autobusové i nutné nákladní dopravy obcí je zachován.
Uvedené náklady na revitalizaci středu obce jsou asi 5 mil.
Kč bez DPH.
Realizace projektu revitalizace středu obce se předpokládá
současně se stržením staré budovy obecního úřadu, zřejmě
v průběhu příštího roku. V rámci tohoto projektu bude část
elektrického vedení uložena do země a bude provedena rekonstrukce inženýrských sítí, tyto náklady nejsou součástí
výše uvedené ceny.
S všemi soutěžními architektonickými projekty se můžete
seznámit v budově nového obecního úřadu, kde jsou umístěny velké soutěžní panely projektů. Vítězný panel otiskujeme
také v našem zpravodaji, naleznete jej na této dvoustraně.

Text Karel Taft
Grafika Architektonická kancelář Jiří Kolomazník

5/2020

5/2020

Rozdrojovický zpravodaj

9

JÁ JSEM TADY VYRŮSTAL

Likvidace staré „šaliny“, pravděpodobně rok 1982.

S předsedou SK Rozdrojovice o minulosti, současnosti a budoucnosti sportovního klubu a hřiště Na Bahnech.

Michal „Hemr“ Stráský,
46 let
Rozdrojovický rodák, předseda
SK Rozdrojovice. Pracuje ve firmě
Stratel a říká o sobě, že „spojuje
veškeré kabely“. Je ženatý,
má dvaadvacetiletého syna
a osmnáctiletou dceru.
Vy jste předseda rozdrojovického
Sportovního klubu...
No, já říkám, že jsem spíš správce
hřiště.
Kdy byl Sportovní klub založen?
Formálně byl založený v roce 2002,
ale v té době už neformálně fungoval
asi dva roky.
Tehdejší starosta pan Novák říkal, že
by se na to daly sehnat nějaké dotace... Měli jsme nakreslenou nějakou
budovu, měla stát jak je tady ta studánka. Z dotací nakonec nic nebylo,
ale ten klub jsme stejně založili, bylo
nás asi pětatřicet. Byl to jen pánský
spolek...

a oni tady zapadli a zůstali tady o čtrnáct dní dýl. Hasiči tady dělávali v zimě
led... Já jsem tady vlastně vyrůstal, co
mě maminka pustila z baráku, už jako
tříletý kluk jsem sem chodil.
Čerpá váš klub nějaké dotace?
Ne, vůbec.
Vedete si kroniku?
Máme spíš jenom fotokroniku, ale nikdo nic nepíše.

Dámy mezi sebe nechcete?
No to bylo na štengr, že dámy vezmeme až od stovky.

Kolik máte v současné době členů,
jste pořád ještě pánská společnost?
Je nás asi pětatřicet, ale holky se starají o úklid a o všechno, takže když
to vynásobím, je nás asi šedesát, co
chodíme pravidelně. A na hřiště chodí
spousta děcek z celé vesnice, to už je
přesila.

Co se na Bahnech dělo předtím, byl
tady nějaký sportovní spolek?
To hřiště tady bylo už po válce, vedle
té zdi tady stála stará šalina, jeden
rok tady byly i kolotoče, ale dopadlo to
špatně... Bylo to asi ve dvaaosmdesátým roce, oni sem najeli, přišla bouřka

Máte nějaké průkazky, platíte
příspěvky?
Průkazky jsme měli, to bylo ze začátku.
A příspěvky... když se zakládal klub,
tak jsme každý dali něco. Potom jsme
začali dělat pálení čarodějnic a na provoz té boudy a na elektřinu jsme

vydělali na čarodějnicích. To pivo, co
se tady vyčepovalo, zaplatilo náklady
klubu. Když jsme chtěli něco navíc, tak
se těch třicet chlapů vždycky složilo.
Přijímáte nové členy, mohou za vámi
přijít zájemci?
Určitě, já jsem otevřený, když někdo přijde a zapojí se, nikoho nevyženeme. Ale
někdy je asi těžký se mezi nás dostat, do
toho našeho „kmene“. Když někdo přijde a přidá ruku k dílu, tak ho mezi sebe
vezmeme. Tady je ještě tolik práce...
Když neplatíte klubové příspěvky,
chodíte asi na brigády...
To právě očekávám, že kdo sem chodí, ten si tu brigádu odpracuje. Nemáme stanovený nějaký počet hodin, co
musí každý odpracovat, ale když se
řekne, že bude brigáda, tak kdo má
volno, přijde.
Z čeho financujete činnost?
No právě z těch čarodějnic... ty ostatní
akce, co děláme, letní noc, skotačení
na konci prázdnin, to není výdělečný,
to se zaplatí jenom náklady.
Jaké pravidelné akce pořádáte
během roku?
Na jaře začínáme pálením čarodějnic,
naše paní potom dělají dětský den, na
začátku prázdnin děláme takovou letní noc, diskotéku. Taky pořádáme fotbalový turnaj, ten bývá o Velikonocích,
ale podle počasí, jenom když je na
Velikonoce teplo. V říjnu zase děláváme nohejbalový turnaj. Letos koncem
prázdnin tady byl „fesťák“, ten měl
velký úspěch. Nedávno tady byl turnaj

Pálení čarodějnic, 1989.

pétanque, to bylo takový hezký odpoledne. Děláváme mikulášskou besídku, buď v sále U Helánů, nebo tady
na hřišti. Taky zabijačku, ale ta je spíš
soukromá. Koupíme dvě půlky prasete
a zpracujeme je. Když mrzne, uděláme
kluziště na bruslení a na hokej.
Chystáte něco nového? Jak přesně
chcete využívat nový domeček, který
tady máte?
To až se zaběhne, zatím nevím jak.
Měla tady být šatna, ale nechápu, kdo
by se sem šel převlíkat. Zatím bych to
tady nechal jako klubovnu, když je teď
zavřená hospoda. Dole je výčep, kuchyňka a sklad.
Je možné, že by si tady někdo
uspořádal nějakou oslavu nebo akci,
i když není váš člen?
Samozřejmě. To tak bylo vždycky. Ale
musí po sobě uklidit. Stačí se mi ozvat
a domluvit se.
Neuvažovali jste o tom, že byste tu
betonovou protihlukovou stěnu osadili
nějakými lezeckými chyty?
To asi ne. Když sem chodí děcka,
tak lozí v akátech, to je pro ně větší
adrenalin.
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Jak často se takový povrch musí
obnovovat?
Vždycky na podzim, než začneme dělat kluziště, tak sem nevezeme jednu
plnou Avii té prosívky, to jsou asi tři
tuny. Uděláme z ní takovou jako ohrádku, na to přijdou ještě plechové mantinely, a napustíme tam vodu. Musí teda
mrznout... Na jaře tu ohrádku z prosívky rozhrneme na celou plochu, a je to.
Děláme to každý rok.

Bruslení v zimě 2002.

Kolotoče na hřišti, pravděpodobně rok 1981.
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Povrch hřiště ani okolí domečku ještě
nevypadá dokončeně. Budete s tím
něco dělat?
Ano, musí to dokončit ta firma, co to
dělala. Má se tam kopat drenáž a osadit obruba. Nestihli to, takže prý až na
jaře. Ale o to se stará obec. Na hřišti
nemůže být antuka, když pořádně zaprší, tak sem nateče strašně moc jílu.
Když zaprší, tak z lesa vždycky steče voda. Jednou za rok přijde taková
voda, že je celý hřiště pod bahýnkem.
Ale potom to vyschne. Seškrabeme to,
zameteme, a je to. To, co tady teď je, je
nejlevnější a nejjednodušší na údržbu.
Já tomu říkám „šedá antuka“, ale je to
vlastně drcený kámen. Říká se tomu
„prosívka“ a je to vlastně ten nejjemnější štěrk, skoro prach.

5/2020

5/2020

Budete nějak upravovat svah mezi
cestou a hřištěm?
Zasadíme tam lísky. Navezli jsme tam
pěknou hlínu, protože ta původní nebyla dobrá, nic by tam nerostlo. Je to
pod elektrickým vedením, ale lísky by
tam neměly vadit. Na svah u domku
dáme svahovky. Možná něco uděláme
ještě v zimě, záleží na počasí.
Jak bude vypadat přístupová cesta
k hřišti? V tuto chvíli končí asfaltový
povrch těsně před hřištěm...
Asfaltový povrch bude prodloužený kolem hřiště až dozadu, jak tam
stávají auta. Bude tam něco jako
parkoviště.
Máte zpracovaná nějaká pravidla pro
občany, kteří budou chtít využívat
hřiště a klubovnu?
To má na starosti Jura Černoch. Na hřiště je volný přístup, dáme tam jenom
nějaké upozornění, že když si někdo
udělá úraz, že si za to může sám.
Rozhovor se odehrál začátkem listopadu
v nové budově hřiště Na Bahnech.
Text Hana Antonínová
Foto Martina Morávková a archiv
SK Rozdrojovice

Bouda na hřišti v roce 2000.
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PETANQUE CHAMPIONNAT D’BAHNO 2020, 1. ROČNÍK
Lidé si často myslí, že petanque je nudná hra pro důchodce, kteří se snaží hodit kouli co nejblíž malé dřevěné kuličce
a popíjejí pastis. Kdo si však jednou hru zkusil zahrát, bývá
mile překvapený a rád se k ní vrací. Nechybí napětí, nečekané
zvraty, soutěživá atmosféra, popichování a spousta legrace.
Může ji hrát prakticky každý (muži, ženy, děti, mladí i již zmínění důchodci). Šanci mají prostě všichni, kteří to umí koulet...
A tak jsme se za Rozdrojovický občanský spolek (ROS) rozhodli zjistit, zda má tato hra šanci i v naší obci.
Petanque je hra, která získala svou podobu ve starém Římě
a je velmi populární ve Středomoří. První oficiální pravidla
jsou datována od roku 1907 a první soutěž byla uspořádána
roku 1910 ve Francii, v Provence ve městě La Ciotat. Nejpopulárnější je hra dnes právě v zemi galského kohouta. Patří
zde k životnímu stylu především ve městech a vesničkách na
jih od Lyonu. Ve Francii se každoročně koná na 10 000 turnajů všech kategorií i významu. V České republice se turnaje

hrají pod hlavičkou ČAPEK (Česká asociace petanque klubů
jako sekce České federace koulových sportů, z.s.).
Terén pro petanque není přímo definován pravidly, hraje na
různých površích. Hráči se musí vyrovnat s nástrahami jakéhokoliv povrchu. V tom je kouzlo hry.
… no a když je možné hrát na cestách v parku nebo kamenitém povrchu, tak jsme se za ROS shodli, že v Rozdrojovicích máme dnes podmínky pro tuto hru téměř ideální
a přidali další turnaj. Odehrál se v neděli 4. října 2020 na
Bahně. Za příznivých podmínek je tamní povrch perfektní.
V pátek však přišel déšť, po kterém na hřišti zůstaly kaluže a stopy po těžké technice. Smůla, ale nevzdali jsme to.
Zapřáhli jsme těžkou ocelovou larzenu, a povrch srovnali.
Kaluže jsme zasypali prosívkou a celý povrch vykartáčovali. Nádhera. Ze soboty na neděli ovšem pršelo znovu. Po
prvotní beznaději jsme postup zopakovali. S jistou dávkou
kreativity jsme upravili velikost jednotlivých hracích ploch

na 4x10m. Výsledek byl sice odlišný od původního plánu,
ale dostatečný proto, abychom si akci užili. Těch dvanáct
statečných týmů dospěláků a sedm týmů juniorů nám za to
stálo. V drtivé většině se jednalo o dvojice, ale kreativita se
projevila i zde. Tým „Tři sestry“ nebyl sice v souladu se zadáním, ale dal nám všem pěkně zabrat, …asi i proto, že se
skutečně jednalo o tři sestry (opravdu povedená dvojice).
Hodilo by se asi informovat, kdo první šampionát vyhrál.
Záměrně neudělám, protože to nepovažuji za důležité. Ten,
kdo se to chtěl dozvědět, už to dávno ví (průběžné příspěvky na facebookovém profilu ROS).
Mnohem důležitější bylo zjištění, že ten kovový zvuk nárazů koule o kouli přerušovaný výkřiky „bravo, super, dobrý…“
a potleskem přihlížejících mě utvrdil v tom, že tato společenská hra, kterou lze kombinovat s konverzací a občas i něco
zkonzumovat, má v našich končinách zcela jistě šanci.
Atmosféra byl skvělá, kvalita týmů vysoká, soutěživost téměř hmatatelná. Vzdálenost koulí od prasátka se přeměřovala na milimetry.
Nesmíme opomenout zmíněný bonus ve formě konzumace.
K nealku, pivu či vínu bylo možné zakousnout i pochoutkou
jako je vepřový rillet nebo krůtí paštička se sýrem a želé
z aronie. Vše s topinkou z bagetky či toskánského chleba.
Přišla vhod i dobrá káva. Kdo chtěl dokonalý zážitek, mohl
ochutnat i již zmíněný pastis.
Co dodat?
… snad jen díky za společně prožité nedělní odpoledne.
Bylo to milé. Bylo to tak trochu jiné, ale vlastně tradiční.
Více takových nedělí! Od dubna do září bude nepochybně
dostatek příznivých víkendů.
Pro ty, co tentokrát nebyli, mám skvělou zprávu. Nesmutněte a přijďte příště. Hřiště má dobré osvětlení a hrát se
tedy dá i do pozdních hodin, pokud nás bude víc. Sportu
a společné zábavě zdar.
Text Jiří Mička
Foto Marie Veselá
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OBECNÍ KNIHOVNA ROZDROJOVICE V NOVÝCH PROSTORÁCH
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NOVÉ KNIHY V OBECNÍ KNIHOVNĚ
ROZDROJOVICE

festival Jeden svět. Festival představuje největší přehlídku
dokumentárních filmů o lidských právech na světě. Témata
filmů, které je možné zdarma pro knihovnu zapůjčit, se týkají závažných společenských a ekologických témat; migrace, občanský aktivismus, životní, styl, technologie, zdraví,
inkluze, politika. Projekci knihovně umožní nový dataprojektor a plátno pořízené v loňském roce s přispěním dotace
Ministerstva kultury ČR.
Elektronická Albi tužka a interaktivní mluvící knihy
Albi tužka spolu s nabídkou zvukových knih umožňuje nevšední zážitek ze setkání s knihou, je zdrojem zábavy i poučení. Umožňuje poslouchat v knize uložené zvuky, hudbu,
velké oblibě se těší dětské říkanky a písničky, k jejichž spuštění stačí lehký dotyk obrázku tužkou. Z důvodu vyšší pořizovací ceny bude možné Albi tužku a zvukové knihy využívat
prozatím pouze v prostorách knihovny. Novinkou pro děti
od čtyř let a více je společenská hra Zvířecí rodiny z edice
BrainBox, poznávací hra na procvičování paměti.
Nové prostory – nové možnosti
Přestěhování knihovny do větších prostor umožní rozšířit
aktivity knihovny. Kromě promítání plánuje knihovna setkání s regionálními autory nebo naučné přednášky, chybět
nebudou občasné literární či výtvarné soutěže. Pozornost
chce věnovat zejména dětským čtenářům, na které je zaměřena větší pozornost při nákupu nových knih. V knihovně
nechybí leporela, pohádky, příběhy a zejména čtení podle
úrovně pokročilosti (První, Druhé, Třetí čtení).
Obec Rozdrojovice patří díky své poloze mezi rozrůstající se
obce. K 1. 1. 2020 zde žilo na 200 dětí do 15 let. Snahou
knihovny v příštím roce bude nejen navýšit počet dětských
čtenářů, ale především ukázat, že knihovna je místem, které stojí za to navštívit.

Text a foto Monika Kratochvílová
5/2020

Opětovné uzavření knihovny v podzimních měsících a zejména její následné stěhování bylo vhodnou příležitostí
k aktualizaci knihovního fondu, vyřazení starších neatraktivních a opotřebovaných knih a jejich nahrazení novými
přírůstky. Velké poděkování patří obci Rozdrojovice, která
umožňuje nákup novinek a tím přispívá k atraktivní nabídce knihovního fondu. V letošním roce se knihovna nově zapojila do akvizičního portálu Team Library, který umožňuje
nákup přes jedno rozhraní od mnoha velkých distributorů –
Albatros Media, Euromedia, Pemic, Kosmas, Host, Alpress,
přičemž slevy se pohybují až do výše 36 %.
Mezi novinkami čítajícími na 40 titulů nechybí současná
česká próza (Foukneš do pěny Radky Třeštíkové, Vitka Kateřiny Tučkové, Dlouhá trať Viktorie Hanišové, Zážitky z karantény Haliny Pawlovské, Baletky Miřenky Čechové, Saturnin zasahuje Miroslava Macka, Prvotřídní hajzl a Charakter
Jiřího Šimáčka, pokračování Křišťálového klíče od Vlastimila Vondrušky nebo povídková kniha Soukromá tajemství
kolektivu autorů včetně Aleny Mornštajnové), naučná lite-

ratura (Rodina Aleny Vondruškové), ale zejména literatura
pro děti. Dětem a jejich rodičům by neměla uniknout pozornosti kniha A jako Antarktida, která v letošním roce obdržela cenu Zlatá stuha v kategorii Literární část (původní
česká slovesná tvorba) – literatura faktu pro děti a mládež
– a současně se stala vítězem Magnesia litera v kategorii
Kniha pro děti a mládež.
Pro děti jsou určeny tituly Teta to zase plete Ivony Březinové
v edici První čtení, Adventní knížka pro Ježíška, Dobrodružství báječných kamarádů oblíbeného autora Jeffa Kinneyho, Jirka a modrý měsíc autorů Lucy Hawkingové a Stephena Hawkinga ze série Jirkova vesmírná dobrodružství, Punč
přání Michaela Endeho (autora Nekonečného příběhu)
nebo leporelo Rok v pohádce z nakladatelství Host.
Na podporu rozvoje řečových dovedností a zejména z důvodu zatraktivnění nabídky knihovny podpořila obec Rozdrojovice nákup elektronické tužky Albi a zvukových knih (Česká
republika, Staré pověsti české, Minikniha pro nejmenší –
Podzim, Hravé učení, Když roboti brebentí).
Nejedná se v žádném případě o konečný výčet novinek, další
přírůstky najdou čtenáři v knihovně „pod knihovnickým stromečkem“. Knihovna se ráda a s oblibou obrací na svoje čtenáře s otázkou, co nového by si rádi v knihovně přečetli. A to
zejména proto, že by obecní knihovna měla kromě nabídky
pěkných čtenářských zážitků přispívat a spolupodílet se na
rozvoji kulturního života všech obyvatel obce Rozdrojovice.
Text a foto Monika Kratochvílová

OSMISMĚRKA
M A

R

T

A

A

R

O M A

N

A

O

A

K

T

I

J

M

E

L

I

N

D

N

P

R

N

P

Á

I

A

N

A

P

N

I

A M

T

E

M

L

N

J

A

O

A

K

T

A

E

I

L

E

Í

V

K

T

V

A

R

R

K

E

N

N

L

D

É

A

A

A

I

I

A

T

V

A

L

É

R

I

E

A

O

K

A M

T

N

C

K

K

V

Ě

T

A

A

K

L

A

U

R

A

L

A

A

O

I

A

R

O

R

B

H

A

N

A

O

A

A

R M R

V

V

E

G

I

L

A

E

T

M R

A M K

K

L

U

A

S

Y W

L

S

I

D

E

A

Ň

Á

T

T

N

I

A

T

I

Z

I

A

O

T

V

Ř

R

A

N

E

L

E

Á

D

N

A

A

O

V

Ň

Z

I

I

I

P

L

N

N

L

R

A

L

K

N

E

L

Ě

Ý

I

O

I

A

N

A

A

A

I

I

T

B

A

E

M K

K

D

T

S

N

N

Š

V

Á

L

A

D

A

A

K

K

T

D

E

Š

Á

R

K

A

B

L

A

N

K

A

M

I

A M A

R

5/2020

Autor: Karel Taft

Obecní knihovna Rozdrojovice má v životě obce svoje stálé místo nejen nabídkou čtenářských zážitků pro všechny
generace, ale také jako zdroj informací, místo setkávání
a kulturních zážitků. Vybudování nového obecního úřadu,
ve kterém se již od prvních plánů počítalo také s umístěním knihovny, zahájilo novou etapu v její dlouholeté historii.
Knihovna se v minulosti stěhovala již několikrát. Původně
byla umístěna v prostorách dnes již bývalého obecního
úřadu, aby se později přestěhovala do Hostince U Helánů. Nová etapa knihovny začala s rokem 2009, kdy byly
rekonstruovány nové prostory v objektu, ve kterém sídlila spolu s prodejnou potravin. S využitím dotačního titulu
Obecní knihovny došlo v roce 2017 k modernizaci interiéru
včetně pořízení nového mobiliáře. Zde sloužila čtenářům
až do května 2019, kdy se z důvodu plánované výstavby
nového obecního úřadu opět přestěhovala do hostince
U Helánů. Toto přechodné období trvalo do října 2020, kdy
byly pro knihovnu vyčleněny přízemní prostory v části nového obecního úřadu s bezbariérovým přístupem.
Jednou z prvních plánovaných aktivit, kterou ve spolupráci s Obecním úřadem Rozdrojovice připravuje, by mělo být
slavnostní otevření knihovny v nových prostorách. Mezi pozvanými nebudou chybět zástupci Městské knihovny v Kuřimi, jejíž regionální oddělení významně přispělo k uložení knihovního fondu v nových prostorách. Velké poděkování patří
pracovnicím Obecního úřadu, paní Blažkové a paní Šťastné,
a všem, kteří se na přestěhování knihovny podíleli.
Novinky v knihovně
Novinkou v činnosti knihovny je letošní zapojení do projektu Promítej i ty!, jehož iniciátorem a provozovatelem je
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DOPISY
ČTENÁŘŮ
Vážená redakce, milí spoluobčané,
Zasíláme své zamyšlení, úvahu a námět do budoucna pro zastupitele obce.
Jak jsme byli informováni, má být vypsaná architektonická soutěž na vzhled středu naší obce. Dáváme
na zvážení, jestli by po odstěhování eko-dvora a asi i technického zázemí ze středu obce (nákladní auta
a bagry), které sem asi nepatří, vedle dětského hřiště, nebylo vhodné uvažovat na tomto místě o zázemí pro
seniory z obce. Například menší penzion pro osamělé a soběstačné seniory s několika malými garsoniérami
s kuchyňkami. V rámci tohoto domu by mohla být distribuce obědů pro zájemce, případně zázemí pro
pečovatele, masáže (nejen pro seniory), klub seniorů, ale i ordinace praktického lékaře pro obec a okolí, nebo
i kadeřnictví.
Počet obyvatel Rozdrojovic přibývá, ale i počet seniorů v celé společnosti se zvyšuje a bude zvyšovat.
Kvitujeme, že obec dělá velmi mnoho pro rodiny s dětmi, škola se rozrůstá, školka, také nových možností pro
sportovní vyžití je zde hodně, nový obchod, obecní úřad a knihovna. Je to v pořádku a ve prospěch vesnice.
Obyvatelé jsou s prací zastupitelstva a vedení obce spokojeni.
Přesto myslíme, že i senioři by si zasloužili takové pěkné zázemí, včetně lékaře, aby nemuseli dojíždět
autobusem do Kuřimi nebo Brna.

Prof. Ing. Jana Simeonovová, CSc. a Doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.

ZPRAVODAJ JE TADY PRO VŠECHNY
Komentovaný výklad Zásad pro vydávání Zpravodaje pro ty,
kteří by třeba rádi přispěli a nevědí, jak na to. Pro ty, kteří si
říkají, proč Zpravodaj nepíše o tom či onom. A vlastně pro
všechny naše čtenáře.
Čím tedy Rozdrojovický zpravodaj je?
Je zdrojem informací o dění v obci, přináší zprávy o úředních
a obecních záležitostech, ale i o neformálním dění v obci.
Snaží se přinášet nezkreslený obraz života v Rozdrojovicích
a může být platformou pro výměnu názorů. Uveřejňuje zprávy, úvahy, komentáře, výzvy i místní inzerci. Klade otázky,
které by si sami zastupitelé možná ani nepoložili, ale které
by jim položili zvídaví občané.
Čím Zpravodaj není...
Rozdrojovický zpravodaj není orgánem vedení obce. Je sice
vydáván za veřejné prostředky, ale nelze jej považovat za
jednosměrný kanál předávání informací od představitelů
obce k občanům. Není prostředkem pro vyřizování osobních účtů. Nezaujímá hodnotící stanovisko k uveřejněným
materiálům, ale neuveřejňuje příspěvky, které by zasáhly
do osobnostních práv, které jsou vulgární či urážlivé a v rozporu se zákony. Zpravodaj není platformou pro politickou
agitaci.
Z toho všeho plyne:
• Na stránkách Zpravodaje má místo každý názor, je-li slušně vyjádřený, opatřený jménem autora, vztahuje se k životu v obci a neobsahuje osobní útoky.

• Nezáleží na tom, je-li autorem příspěvku běžný občan
(mladý či starý, muž či žena), zastupitel, chatař nebo ten,
kdo má v obci trvalé bydliště.
• Chápeme, že ne každý si troufá napsat vybroušený slohový útvar, ale o to vůbec nejde. Nebojte se toho. Vaše příspěvky nemusí být dokonalé, a budete-li chtít, můžeme
je stylisticky upravit, aniž bychom pozměnili informace,
které váš text obsahuje.
• Zpravodaj je tady pro všechny občany. Má-li sloužit svému
účelu, musí otevírat témata důležitá pro život obce a nesmí zavírat oči před závažnými otázkami. Nabízí prostor
pro věcnou debatu o dlouhodobějších tématech, podloženou argumenty. Víme, že ne všichni zastávají stejné
názory, to ani není možné, ale je důležité o nich mluvit
a vysvětlovat je, samozřejmě slušně a věcně.

ROZDROJOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/2020
Vydává obec Rozdrojovice, Na Dědině 7, 66434 Rozdrojovice, IČO
00282499.
Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází pětkrát ročně.
Redakční rada: Hana Antonínová (odpovědná redaktorka), Martina Morávková,
Kateřina Pokorná, Hana Puklová, Milan Šťastný, Karel Taft, Marie Veselá.
Registrace Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 23513.

Číslo 5/2020 vychází v prosinci. NÁKLAD 400 VÝTISKŮ.
Připomínky, náměty, reakce, informace, příspěvky a požadavky na inzerci
prosíme e-mailem na adresu: zpravodaj@rozdrojovice.cz
Uzávěrka Rozdrojovického zpravodaje č. 1/2021 je 10. 2. 2021.
Nepodepsané příspěvky nejsou uveřejňovány.
Grafická příprava, sazba a tisk: Střední škola grafická Brno, příspěvková
organizace, Šmahova 364/110, Brno-Slatina, tel. 548 211 313.

16

Rozdrojovický zpravodaj

Chcete-li rozdrojovickým spoluobčanům sdělit, že zakládáte
šachový kroužek, chystáte sportovní odpoledne, čtenářskou
besedu, přehlídku domácích zavařenin nebo hledáte partu
lidí na volejbal – využijte k tomu stránky Zpravodaje. Chcete-li otevřít veřejnou debatu na téma týkající se života v obci,
napište o tom. Objevili jste na půdě staré fotografie z naší
vesnice a chcete se o ně podělit se čtenáři? Ozvěte se nám.
Rozdrojovický zpravodaj je časopis o vás, od vás a pro vás
– a neexistoval by bez vás, našich čtenářů.
Hana Antonínová
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