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Vážení čtenáři,
v  letošním posledním čísle Zpravoda-
je se ohlížíme zejména za podzimní-
mi a  adventními událostmi, které se 
v  Rozdrojovicích odehrály a  kterých 
jste se mohli zúčastnit. 
Poslední měsíce v  roce jsou charak-
teristické brzkým příchodem tmy, 
dlouhými nocemi a chladem, ne-li pří-
mo zimou. Nelze se proto divit, že se 
toto dlouhé období snažíme prozářit 
světlem, ať už ze svíček v lampionech 
nebo z  barevných žárovek vánočních 
řetězů zdobících třeba stromky na na-
šich předzahrádkách. 
Světlo ve tmě bylo také výrazným a ty-
pickým poznávacím znakem několika 
událostí, kterými jsme si zpestřili pod-
zimní podvečery. Lampionový průvod 
v předvečer státního svátku 17. listo-
padu bývá prvním „světelným svát-
kem“ a nikoho snad nepřekvapí, že je 
oblíbený hlavně u dětí – vždyť je určen 
hlavně pro ně a  děti jsou také jeho 
hlavními účastníky. 
Stále oblíbenější je rozsvícení vánočního 
stromu o první adventní neděli. Bez ko-
led, svíček, žároviček, teplého čaje, sva-
řeného vína a sousedského popovídání 
by to nešlo – a přesně toho se dočkali 
všichni, kteří se v podvečer poslední lis-
topadové neděle sešli na návsi. 
Pomyslnou světelnou štafetu přebral 
na začátku prosince Mikuláš, když se 
objevil na Bahně a  naděloval dětem 
drobné dárky. 
Tím nejpoetičtějším zdrojem světla 
uprostřed zimy je ale rozsvícený vá-
noční stromek, a  na tom se patrně 
shodneme všichni. 
Milí spoluobčané, přejeme vám klidné 
Vánoce ve společnosti vašich blízkých 
a úspěšné vykročení do nového roku.

-ha- 
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zasedání zastupitelstva 17. 10. 2022
Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Tomáš Kudela, 
Jiří Mička, Pavel Merčák, Lenka Prokešová, Aleš Richter, 
Zdeňka Slepičková, Zdeněk Veselý
Toto zasedání bylo prvním zasedáním nového zastupitel-
stva po volbách, a tak se slova ujal dosavadní starosta Da-
niel Stráský. Ten přítomné seznámil s průběhem ustavující-
ho zasedání zastupitelstva. Nově zvolení zastupitelé složili 
slib a zasedání mohlo začít.
Starostou byl opět zvolen Daniel Stráský a  jako místosta-
rosta byl zvolen Stanislav Slouka. Dále byli zvoleni předse-
dové jednotlivých výborů:
Finanční výbor – Ing. Zdeňka Slepičková
Kontrolní výbor – Mgr. Tomáš Kudela
Výbor pro výstavbu – Pavel Merčák
Výbor sociální a kulturní  – Lenka Prokešová
Výbor informační a komunikační – Aleš Richter
Starosta seznámil občany s hlavními plány na následující 
čtyři roky. Bude se jednat o opravy komunikací, rekonstruk-
ci hostince U  Helánů a  rekonstrukci středu obce. Než se 
ale začne s rekonstrukcí středu obce, bude nutné opravit 
komunikaci v ulici Pod školou, kudy povede náhradní prů-
jezd obcí.
Jeden z přítomných občanů si stěžoval na auta parkující na 
chodníku v ulici Na Březině. V rámci diskuze bylo sděleno, 
že se jedná o stav z minulosti a že uvedené plochy nejsou 
jako chodníky zkolaudovány. Vybudování chodníků na této 
ulici není v  následujícím období prioritou, mnohem více 
obec trápí neexistence chodníku v ulici Brána. V této chvíli 
je prioritou řešení dopravní situace a vybudování chodníku 
v ulici Brána.

Zasedání zastupitelstva 28. 11. 2022

Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Pavel Merčák, 
Aleš Richter, Zdeněk Veselý, Lenka Prokešová, Zdeňka 
Slepičková
Omluveni: Jiří Mička, Tomáš Kudela
Při tomto zasedání zastupitelstva se jako jedna z prvních 
věcí řešila veřejná zakázka „Rekonstrukce místních komu-
nikací v Rozdrojovicích OÚ – ZŠ, 3. etapa – ulice Pod ško-
lou“, kam se přihlásilo 11 uchazečů. Zastupitelstvo obce 
vybralo z  předložených nabídek nejvýhodnější podanou, 
a to od firmy TVM stavby s.r.o. za částku 6 269 731,20 Kč 
bez DPH. Zastupitelé tedy pověřili starostu k  uzavření 
smlouvy.
Dalším bodem bylo schválení dodatku ke smlouvě o  dílo 
na akci „Výměna oken a nový vstup do sálu“, který se týká 
navýšení ceny, a sice z důvodu předělání vstupu do sálu. 
Tuto změnu bylo nutné udělat na požadavek hasičů, a  to 
z důvodu požární únikové cesty.
V tomto termínu bylo také nutné doplnit členy jednotlivých 
výborů. Konečná podoba výborů je tedy následující :
Finanční výbor – předseda: Ing. Zdeňka Slepičková, členo-
vé: Jiří Mička, Věra Svídová
Kontrolní výbor – předseda: Mgr. Tomáš Kudela, členové: 
Jiří Mička, Aleš Richter

Výbor pro výstavbu – předseda: Pavel Merčák, členové: Jan 
Machát, Zdeněk Veselý
Výbor sociální a kulturní  - předseda: Lenka Prokešová, čle-
nové: Zdeňka Slepičková, Tomáš Kudela 
Výbor informační a komunikační – předseda: Aleš Richter, 
členové: Tomáš Kudela, Tereza Kolaříková
Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem společnosti 
CETIN přebudovat stávající telekomunikační síť na moder-
ní optickou telekomunikační síť. Zastupitel Zdeněk Veselý 
se dotázal, jestli se tato investice bude týkat celého území 
obce. Starosta sdělil, že by se tato investice měla týkat území 
celé obce a že by se velká část měla vést ve stávajících tra-
sách. Kde to nebude možné, budou se budovat trasy nové. 
Záměr byl tedy schválen, ale před schválením jeho realizace 
bude potřeba ještě posoudit další body tak, aby plánované 
trasy nenarušovaly dlouhodobé stavební záměry obce. 
Největší diskuse byla vyvolána řešením přípravy a rozvozu 
obědů pro seniory, kdy začíná docházet kapacita školní jí-
delny a počty zájemců se neúměrně zvyšují. Celý tento pro-
jekt byl koncipován jako pomoc našim spoluobčanům, kteří 
si již nejsou schopni oběd nachystat. Bohužel se této služby 
začínají domáhat i  lidé, kteří tuto možnost mají, ale tento 
způsob stravování je pro ně finančně výhodný a velmi po-
hodlný. Z tohoto důvodu bude nutné upravit podmínky pro 
využívání této služby. 
Posledním bodem bylo představení nové komunikační plat-
formy obce na Facebooku, kde bude v  nejbližších dnech 
spuštěna komunitní skupina Rozdrojovice. Do této skupiny 
budou mít přístup jen občané Rozdrojovic a budou se zde 
řešit věci týkající se každého z nás. Vstup a následné přijetí 
bude podmíněn uvedením přesné adresy bydliště v Rozdro-
jovicích. Záměrem není jen rychlá a  pohodlná komunika-
ce mezi občany, ale také průběžné představování záměrů 
obce a získávání zpětné vazby od občanů. 

Aleš Richter

PODZIMNÍ BURZA 
Akce „burza“ byla uvítána s nadšením, ale bohužel bylo na-
konec víc věcí na prodej než zájemců o koupi. Shodli jsme 
se, že to bylo hlavně z  důvodu nedostatečné informova-
nosti (ne v Rozdrojovicích, ale v širším okolí) a také termín 
burzy byl už poměrně pozdě (většina maminek už vybavení 
na podzim a zimu pro děti měla). Jelikož myšlenka je dobrá 
a většina maminek (i  tatínků) je pro, aby v Rozdrojovicích 
byla burza pravidelně, chceme uspořádat jarní a letní burzu 
začátkem března. 

Text Silvie Vokřálová, foto Petr Antonín

NEZASTAVIL VÁM AUTOBUS?

Představte si situaci, kdy čekáte na autobus, ale ten na za-
stávce nezastaví a jen projede. Váš časový plán toho, kdy se 
dostanete do školy nebo zaměstnání, se okamžitě rozpadá, 
a vám zůstává poslední naděje, že kolem pojede některý 
soused, který vás sveze na tramvaj a vše nakonec stihnete. 
Nebo už jedete autobusem domů, a i když mačkáte tlačítko, 
které rozezní zvonek a ten následně zvoní jak o život a křičí 
na řidiče „Haló, haló, tady zastavte,“ tak se jen nevěřícně 
koukáte, jak se zastávka, kde jste chtěli vystoupit, vzdaluje. 
Pokud máte trochu štěstí, tak místo Na Bráně vystoupíte 
Na Dědině, no a pokud máte smůlu, tak až v Jinačovicích. 
Řidič vám místo omluvy sdělí, že jste byli nedostatečně při-
pravení u dveří a on tedy nemohl vědět, zda opravdu chcete 
vystoupit. Ve chvíli, kdy jste na něj hlasitě volali, že chcete 
vystoupit, nebyl už na zastávce, a on mimo zastávku zasta-
vit nemůže.
Toto bohužel není začátek žádné stand up komedie, ale 
realita, která se stává v Rozdrojovicích. Tato situace už 
byla neúnosná, a  tak jsme shromáždili stížnosti od ob-
čanů a  jménem obce kontaktovali ČSAD Tišnov. Vedou-
cí oddělení přepravní kontroly nám zaslal následující 
vyjádření:

Vážený pane starosto,
obdrželi jsme od Vás stížnost na dopravce ČSAD Tišnov, 
s.r.o., kde se na Vás obrací občané, kteří si stěžují na 
chování řidičů autobusů, spočívající v  nezastavování 

na zastávkách v  obci Rozdrojovice. Pokud k  podobné-
mu incidentu ze strany řidičů dojde, mohou se občané 
obracet telefonicky přímo na náš dispečink nebo email 
info@kordis-jmk.cz. Zde mohou uvést konkrétní případ, 
který pracovníci přepravní kontroly prověří a  pokud se 
prokáže, že řidič na zastávce nezastavil, bude dopravci 
vystavena pokuta podle sazebníku smluvních pokut. Ce-
lou záležitost jsme projednali s dopravcem, který přislíbil 
nápravu. Za vzniklé problémy se Vám i  cestujícím jmé-
nem naší společností omlouváme a věříme, že se nebu-
dou nadále opakovat.

S pozdravem
Ing. Milan Rais
vedoucí oddělení přepravní kontroly
odbor tarifní, marketingu a rozvoje
KORDIS JMK, a.s.
Tel: 532 191 427

Takže pokud se vám zase něco podobného stane, podívejte 
se na hodinky, kolik je hodin, aby bylo možné identifikovat 
řidiče, a napište stížnost na info@kordis-jmk.cz, nebo rov-
nou vytočte telefonní číslo na dispečink: 532 191 427. Vě-
řím, že pokud to nenecháme bez povšimnutí, celá situace 
se velmi rychle vyřeší.

Aleš Richter

CO JSME JEŠTĚ NEVĚDĚLI O VČELÁCH A MEDU
Při přípravách oslav 620. výročí první zmínky o  naší obci 
jsme hledali nějaký produkt, který bychom mohli návštěvní-
kům nabídnout a zároveň měl původ v naší obci. Jediné, co 
nás napadlo, bylo včelařství a med. 
Chtěli jsme nabídku okořenit ochutnávkou, naučit se v chu-
tích a druzích medu orientovat. Proto jsem požádala o po-
moc celoživotního včelaře, tatínka mého souseda, který 
o  včelách vždy dokázal poutavě vyprávět. Jaké bylo moje 
překvapení, když mi do e-mailu přistála prezentace mini-
málně na dvě hodiny a třístránkový formulář na senzorické 
hodnocení medu. Pro absolutního laika, jako jsem já, bylo 
vše zajímavé a nové. 
Bohužel jsem z tohoto materiálu nedokázala vytvořit pouze 
krátkou upoutávku. Připravený materiál se nakonec stal os-
novou besedy s názvem Včely a med s panem doc. MVDr. 
Vladimírem Pažoutem, CSc., který přijal naše pozvání. 
A tak se jednoho pátečního podvečera v prostorách místní 
knihovny sešla asi dvacetičlenná skupinka příznivců medu 
a včel včetně čtyř místních včelařů, kteří se těšili, že se do-
zvědí něco zajímavého.
Emeritní pedagog brněnské Veterinární fakulty s  sebou 
přivezl spoustu materiálu získaného přímo z úlů, což bylo 
zajímavé hlavně pro děti a laiky. Ale také spoustu knih se 
včelařskou tématikou. Dozvěděli jsme se o vývoji včel, dru-
zích medu, složení medu, dále jaká jsou plemena nebo rasy 

včely medonosné a kde všude na světě jsou včely rozšíře-
né. Nezapomnělo se ani na nemoci včel, prevenci a jejich 
léčbu, na což čekali samozřejmě všichni současní i budoucí 
včelaři. 
Po dvou hodinách poutavého vyprávění bohužel už nezbyl 
čas na senzorické hodnocení medu. Nicméně pan profesor 
nabídl pro naši obec další přednášky zaměřené například 
na kávu, kakao nebo čokoládu. A pokud se uskuteční, jistě 
zbude trochu času na ochutnávku a hodnocení.

Text Alena Šťastná, foto Monika Kováčová 
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DRACI NAD ROZDROJOVICEMI 
PODRUHÉ

V  neděli 23. října se konala v  Rozdrojovicích u  vysílače 
(starousedlíci říkají Na vyžďku) druhá drakiáda. Téměř do 
poslední chvíle se nevědělo, jestli vlastně bude, nebo ne. 
Celé dopoledne byla mlha hustá tak, že by se dala krájet, 
a po větru ani památky. Ale i tentokrát nám přálo štěstí: ve 
14 hodin začalo vylézat sluníčko a za chvíli už byla úplně 
jasná obloha. Jen tomu větru se moc nechtělo. Ale i přesto, 
draků a jejich doprovodů se nakonec sešlo hodně, a kdo byl 
vytrvalý a počkal si nějaký ten poryv větru, nebo se hodně 
rychle rozběhl, byl odměněn. 
Ale nejdůležitější bylo, že jsme se zase sešli. Bylo to moc 
příjemné odpoledne. Většina účastníků přinesla nějaké ob-
čerstvení, pan Galla měl na starosti oheň, takže se později 
dalo i ohřát, Alenka Šťastná udělala výborný svařák a čaj 
pro děti, zajistila hudbu a  nechybělo ani již tradiční pivo 
Rojc. Myslím, že jsme si to všichni užili, nejvíce děti.  
Všem děkuji za účast a budu se těšit za rok na třetím roční-
ku drakiády. Snad nám opět vyjde počasí. 

Text Silvie Vokřálová, foto Martina Morávková

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V sobotu 3. prosince proběhla na hřišti Na Bahně mikuláš-
ská nadílka. Na všechny děti zde čekal Mikuláš s andílky 
a bandou čertů. Za básničku nebo písničku, kterou děti za-
zpívaly do mikrofonu, dostaly balíček s překvapením. 
Sportovní klub děkuje všem za hojnou účast.

Text a foto Marie Veselá
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ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

Začátek adventu v roce 2022

Zažehnutím první adventní svíce na železnou neděli, která 
letos připadla na 27. listopadu, započal nový liturgický rok. 
Začala část roku, kdy rychlost zkracování dne ustává, na 
svátek Lucie se situace obrátí a večer se začne prodlužo-
vat. Právě v tomto období se začínáme připravovat na nový 
světský rok. Dříve tato doba spočívala v odříkání, rozjímání 
a dobročinnosti, v současnosti nám zůstaly mikulášská na-
dílka a vánoční stresy. Naši předchůdci vyhlíželi okamžik, 
kdy Slunce dosáhne obratníku Raka a nastane tolik očeká-
vaný zimní slunovrat. 
V posledních dvou tisících letech máme tento okamžik spo-
jený s oslavou příchodu Mesiáše, a to je vždy spojeno s na-
dějí, že opět zvítězí světlo nad temnotou. V  naší obci tak 
jak už několik posledních let bývá zvykem, že se vánoční 
tradice pojí s rozsvícením obecního vánočního stromu před 
radnicí na návsi. Původně nasvětlenou túji před zbořeným 
obecním úřadem nahradila přivezená jedle douglaska z blíz-
kých Popůvek. Letos obzvlášť vzrostlý strom přivezl několik 
dní dopředu lesnický tahač a pouze díky zkušenosti řidiče 
proběhl transport bez kolize s ostatními účastníky silniční-
ho provozu. Ročník 2022 byl mimořádně úspěšný: o první 
adventní neděli jsme ještě nikdy na návsi neviděli takové 
množství veselících se občanů. 
Děti z mateřské školy začaly zpěvem koled a na ně navázali 
jejich starší spolužáci. Po rozsvícení světel na stromě zazpí-
val české i anglické koledy pěvecký soubor DNA. 
Všem organizátorům a pomocníkům bych chtěl velice po-
děkovat za dobrovolnou práci – bez jejich přičinění by se 
akce nekonala. Přeji všem klidné Vánoce bez stresu, mno-
ho zdraví a štěstí do roku 2023. 

Text Daniel Stráský, foto Martina Morávková

Rozdrojovický rohlíček

V roce 2021 jsme u vánočního stromu mohli ochutnat, co by 
nemělo chybět na štědrovečerním stole v okolních zemích. 
Pro letošní rok jsme zvolili téma rohlíček. Začátek adventu 
je doba, kdy máme možná trochu více času, protože večery 
jsou dlouhé a v kuchyni si můžeme vyzkoušet třeba i něco 
nového. Sáhnout po starých receptech našich babiček, zku-
sit recept z časopisu nebo nové kuchařky, nebo znovu upéct 
rohlíčky, jaké se obzvláště povedly na svatého Martina. Ale 
nechtěli jsme se omezovat jen na sladké dobroty, a proto 
jsme rozšířili téma i na slané variace. Různých druhů rohlíč-
ků se objevilo hodně, ale kolem rozsvíceného vánočního 
stromu se sešlo tolik lidí, že se určitě nedostalo na každého 
návštěvníka. Moc děkujeme všem za ochotu upéct něco pro 
sousedy a ostatní účastníky adventního setkání.

Text Alena Šťastná, foto Martina Morávková
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ENGLISH CLUB V ROZDROJOVICÍCH 

Účastníci šestého setkání Anglického klubu se dozvědě-
li mnohé o anglické královně Alžbětě II. Přednášející Mgr. 
Radek Klepáč se s ní několikrát setkal při své misi ve Spo-
jeném království, když pracoval na velvyslanectví České re-
publiky jako obchodní rada. Při první audienci s ní dokonce 
strávil celých pět minut při velmi přátelské rozmluvě. 
Ve své prezentaci s řadou fotografií prověřil znalosti účast-
níků besedy o etiketě u královského dvora a některé drob-
né neznalosti rád doplnil. Teď jsou již všichni velmi dobře 
připraveni na případnou audienci u Karla III.  
Beseda byla osvěžena veselými historkami o Jejím Veličen-
stvu, štrúdly a  jinými dobrotami, které přinesli účastníci, 
a v neposlední řadě lahodným rozdrojovickým pivem, které 
klubu osobně věnoval sám pan pivovarník.

Text Petr Antonín, foto Andrew Jones

ČÍST TEXTY VÁŽNĚ NESTIHNU...
... s grafičkou Terezou Pokornou o hovoříme tom, jak se rodí grafická podoba našeho zpravodaje, 
a také o tom, že to někdy není jednoduchý proces. 

Působíte na Střední škole grafické 
v Brně. Jaké předměty vyučujete? 
Je to jeden předmět, jmenuje se od-
borný výcvik a v podstatě je to grafická 
praxe. Žáci se při odborném výcviku 
učí ovládat a správně používat grafic-
ké programy a navrhovat tiskoviny, od 
těch jednodušších v nižších ročnících 
(vizitky, letáky, reklamy) po složité (ča-
sopisy, brožury, logomanuály, katalo-
gy) v  těch vyšších. Návrhy se řeší jak 
po kreativní, tak po technické stránce, 
aby žáci byli schopni správně připravit 
podklady pro tisk. Vyučuje se v rámci 
odborných bloků, které trvají vždy šest 
hodin. Konkrétně u mě se střídá skupi-
na žáků čtvrtého ročníku a žáků zkrá-
ceného studia v jednoletém oboru.

To znamená, že žáci ve vašich 
hodinách sedí u počítače? Přijdou i do 
tiskárny?
Jdeme tam, když je potřeba vysvětlit 
navazující technologické postupy, ze-
jména montáž a osvit tiskových desek. 
Chodíme i do knihárny, grafik musí chá-
pat i dokončovací zpracování, zkrátka 
kompletní polygrafický proces.  

Všimla jsem si, že míváte i odpolední 
vyučování...
Kapacita počítačových učeben je 
omezená a  grafiků je hodně. V  jed-
né skupině je vždy maximálně sedm 
žáků, více legislativa nedovoluje. Proto 
se střídáme i na odpoledne. 

Podívejme se teď na přípravu našeho 
zpravodaje. Kolik hodin vám zabere 
práce na přípravě jednoho čísla? 
Jsou to dva až tři pracovní dny, záleží 
na rozsahu. Po grafickém zpracování 
následuje ofsetová montáž, výroba 
tiskových desek, tisk a  dokončovací 
zpracování v knihárně.

Máte připravenou nějakou šablonu, 
do které „sypete“ texty? 
Ano. Když jsme dělali úplně první zpra-
vodaj, trvalo to déle, protože jsem 
musela udělat grafický návrh a  tech-
nickou přípravu, abych potom mohla 
do připravené šablony „házet“ texty 

a  fotky. Šablonu samozřejmě můžu 
upravovat podle potřeby. 

Připravujete celý zpravodaj sama, 
nebo zadáváte některé kroky žákům? 
Používáte tvorbu zpravodaje jako 
názornou pomůcku při výuce? 
Ano, určitě se to dá při výuce využít. 
Například když právě dělám zpravo-
daj, zavolám si žáky a  řeknu jim, že 
tady mám nějaký problém nebo situa-
ci, a vysvětlím jim, jak se dá v takovém 
případě postupovat nebo co je potřeba 
předělat, upravit. Kdybych jim zadáva-
la některé úkoly, určitě by to nebylo 
rychlejší, hlavně kvůli různému přeu-
kládání souborů a  stahování. Mohla 
bych jim třeba zadat úpravy některých 
fotografií, ale podklady od paní Moráv-
kové, které od vás dostávám, jsou tak 
kvalitní, že tam úpravy nejsou zapotře-
bí. Abych to tedy shrnula, žáci zpravo-
daj nepřipravují, ale některé praktické 
příklady z  jeho přípravy používám při 
výuce. 

Když vám pošlu materiály a začnete 
sestavovat nové číslo zpravodaje, 
máte to „na první dobrou“, nebo 
zkoušíte různé varianty?  
To určitě ne, ten proces je tak trochu 
chaos. Jediný jasný bod je, že zprávy 
ze zastupitelstva jdou jako první. Po-
tom přemýšlím, co s  tím dál. Vždycky 
nejprve nahodím text, protože ten je 
daný. Když mi dáte na výběr více fo-
tek, je to vlastně složitější, než kdybys-
te mi poslala tři fotky a řekla, že je tam 
musím použít. Nejzákeřnější je vlastně 
to rozvržení, kam co dát a jak to bude 
dlouhé. Na jednu stranu jsem ráda, že 
mám volnou ruku, na druhou stranu 
mi to někdy zabere více času. Jsem 

ráda, když je například stanoveno, že 
určitý článek je hlavní a má být třeba 
na dvě strany, protože po vložení tex-
tu vím, kolik prostoru mám na fotky. 
Když není zadaný rozsah, nevím přes-
ně, jak to nakonec vyjde. Je to taková 
skládačka. 

Ty kresbičky, které vidíme na 
stránkách, jsou vaše? 
Ano, ty kreslím na grafickém tabletu. 

Čtete si texty, které vkládáte na 
stránky zpravodaje? 
Ne, to při všem tom skládání nestí-
hám. Jenom výjimečně, když narazím 
na něco, co je potřeba graficky upravit. 
Musím se na text dívat z typografické-
ho hlediska, aby tam nebyly typogra-
fické chyby, a  řeším celkový koncept 
a úpravu, kde se soustředím na úplně 
jiné věci. Maximálně když je číslo ho-
tové, tak si řeknu, že teď už můžu, ale 
mockrát se to nestane. Obsah čísla 
znám podle nadpisů, ale obsah článků 
je pro mě v podstatě tajemstvím. 

Na začátku roku jste našemu 
zpravodaji dala novou grafickou 
úpravu, co vás k tomu vedlo? 
Nespokojenost se starým designem. 
Zpočátku jsem se toho trochu bála, 
protože předtím jsem žádný zpravodaj 
nově nevytvářela. Nevěděla jsem, jest-
li to můžu zkusit „po svém“, a  držela 
jsem se při zemi. Ale potom mi to za-
čalo vadit a  rozhodla jsem se udělat 
to víc podle sebe a dát zpravodaji tro-
chu odlehčenější a jednodušší vzhled. 
Za touto grafickou podobou si stojím, 
ale teď už bych ho zase udělala trošku 
jinak. Vždy člověka napadne něco no-
vého, nic není statické. 

TEREZA POKORNÁ (37)
Grafička a učitelka odborného 
výcviku na střední škole grafické 
v Brně. Absolvovala stejnou 
školu, na které dnes vyučuje, 
potom studovala grafickou 
tvorbu na soukromé VOŠ umění 
ve Zlíně. V tomto roce dokončila 
bakalářské studium pedagogiky na 
Masarykově univerzitě. 

CHYSTÁME TŘETÍ 
ROZDROJOVICKOU 
FOTOKNIHU
Ke dvojici fotografických knih z  roku 
2020 a  2021, které zachycují život 
v  Rozdrojovicích (a  které jsou k  na-
hlédnutí v místní knihovně), zanedlou-
ho přibude další, v pořadí již třetí. Pro-
síme všechny rozdrojovické fotografy: 
proberte svůj archiv z roku 2022, a po-
kud objevíte snímky v  co nejvyšším 
rozlišení, o  které byste se chtěli po-
dělit, pošlete je na e-mailovou adresu 
Zpravodaje. Do knihy se možná neve-
jdou všechny fotografie, ale ty nejpo-
dařenější určitě použijeme. 

-ha-

SNĚHULÁCI NAD 
ROZDROJOVICEMI?  

No samozřejmě, sněhuláci (a další tvo-
rové ze sněhu) k zimě samozřejmě pa-
tří. Pokud ovšem nějaká zima bude. To 
nelze předvídat, a proto buďte ve stře-
hu. Mám pocit, že loni v zimě byl snad 
jediný den, kdy šlo sněhuláky stavět. 
(Vlastně to moc ani nešlo, protože sníh 
byl přemrzlý.) 
Pokud usoudíme, že se blíží nebo už 
nastal vhodný den, oznámíme to na 
obecních stránkách a vyhlásíme v roz-
hlase, připravíme všechny potřebné 
věci (stan, oheň, čaj, svařák), vás po-
prosíme také o  nějaké občerstvení 
(jako při podobných akcích) a vrhneme 
se na to! Loňský rekord – 21 sněžných 
skulptur – přece překonáme!

Petr Antonín

ARCHEOLOGOVÉ PROSÍ 
O SPOLUPRÁCI

Rádi bychom vás požádali o spoluprá-
ci (nejen) k  připravované přednášce 
o  dávné minulosti obce. Okolí dneš-
ních Rozdrojovic bylo osídleno již od 
starší doby kamenné, kdy je možno 
nalézt na polích i  jinde pazourkové 
nástroje a  úštěpy, přes mladší dobu 
kamennou, kdy se začaly objevovat 
i  kamenné sekerky, vrtané nástroje 
nebo rozličné keramické zlomky. Mohli 
bychom dále pokračovat dobami, kdy 
začal člověk využívat první kovové 
předměty, a tak až do nedávné minu-
losti… Snažíme se mapovat tuto dáv-
nou minulost, co nejvíce to půjde. 
Pokud máte nějaké zajímavé věci 
doma, které by mohly být z pravěku až 
středověku, nebo nějaké jiné poznatky 
či zajímavosti, podělte se o ně s námi. 
Budeme moc rádi za jakoukoli spolu-
práci. Děkujeme.

Za kolektiv autorů
Martin Kuča, makku@email.cz

Děláte více podobných zpravodajů?
Dělám něco podobného pro jednu obec 
na Vysočině, ale to je jen jednou za rok. 
Naše škola zpracovává více zpravoda-
jů, ale dělají je různí vyučující. 

Co vás na vaší práci baví? 
Mě na tom baví všechno, nedokážu 
nic vypíchnout. Jedna věc jsou zakáz-
ky, které děláme, a  druhá je výuka. 

Zakázky jsou charakterově odlišné, 
práce na zpravodaji je úplně jiná než 
například školní tiskoviny, plakáty 
nebo loga. A není nic, co by mě na tom 
nebavilo. Někdy může nastat kolize se 
zákazníkem, ale to není případ vašeho 
zpravodaje... někdy je problematická 
domluva, protože zákazník nechápe, 
že potřebujeme nějaké vstupní infor-
mace, což je potřeba si vyjasnit. A sa-

mozřejmě je důležité předávat tyto 
a předchozí zkušenosti žákům, nejen 
ty odborné, ale i  praktické, například 
zmíněná komunikace se zákazníkem, 
obhajitelnost vlastní práce  a  podob-
ně. Je velmi potřebné s žáky komuni-
kovat na více úrovních a vlastním zá-
jmem o obor je motivovat.

Text Hana Antonínová, foto Eva Krhovská
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

Ve středu 16. listopadu se uskutečnil již tradiční lampiono-
vý průvod pod taktovkou SK Rozdrojovice. Akce, která před 
lety začínala jako komorní událost, se rozrostla tak, že za-
tímco začátek průvodu byl již téměř na Bahně, konec ještě 
pomalu nestačil ani odbočit z hlavní silnice. Letošní účast 
byla opravdu obrovská. 
Lampiony zářily po dědině stejně jako nadšené oči dětí, 
které si užívaly světýlek. Děti si mezi sebou hodnotily jed-
notlivé lampionky – a že bylo na co koukat. Každý lampion 
byl skutečně originální. Některé děti je trošku poválely po 
zemi, jiné po chvilce předaly rodičům. Nic to ale nezměnilo 
na jejich nadšení z krásné akce. 
Na Bahně potom všichni ocenili teplý čaj a občerstvení, kte-
ré připravili členové sportovního klubu. I  na Bahně zářila 
světýlka, tentokrát ta diskotéková, a tak se mnohým i přes 
nepřízeň počasí nechtělo ani domů. Pořadatelům se i ten-
tokrát podařilo připravit milou akci s nádhernou atmosférou 
a všichni už se těšíme na další ročník. 

Text Hana Puklová, foto Martina Morávková

OBECNÍ KNIHOVNA ROZDROJOVICE INFORMUJE

V posledním čtvrtletí letošního roku se knihovna jako každo-
ročně zapojila do oslav Týdne knihoven a pozvala známou 
lektorku a spisovatelku Bc. Danu Šimkovou, která má mezi 
rozdrojovickými čtenáři za dobu, co navštěvuje knihovnu, již 
svoje příznivce. Tentokrát přijela v  roli rakouské císařovny 
Marie Terezie. Akce proběhla s podporou Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků Velká Morava.
Obyvatelé Rozdrojovic měli v  sobotu 8. 10. v  rámci Týdne 
knihoven vzácnou příležitost k osobnímu setkání s Marií Te-
rezií, jedinou vládnoucí ženou na českém trůně, která byla 
arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou, královnou 
českou, markraběnkou moravskou, vévodkyní parmskou 
a honosila se i dalšími četnými tituly. Návštěva byla vskutku 
impozantní a impozantní byl i zjev císařovny. V modrých ba-
rokních šatech se stylovým kloboukem a elegantním vějířem 
jí to moc slušelo. Paní Dana je rozená vypravěčka, umí vtáh-
nout do děje, její vyprávění je plné zajímavostí, o kterých se 
čtenáři v knihách nedočtou. Vtažení do děje je ovšem doslov-
né, posluchači se stávají historickými postavami a podílejí se 
na ději, o kterém paní Dana vypráví. Nejprve s ostychem, ale 
posléze si doslova užívají roli, do které jsou zařazeni. Vědě-
li jste například, že cesta z Vídně do Prahy trvala v tehdejší 
době dva měsíce? A jak to bylo se spaním po cestě, s jídlem, 
s koňmi? Právě běžné věci zaujmou posluchače vždy nejvíc. 
Marii Terezii jsme si v Rozdrojovicích pořádně užili!
Více zde: https://www.rozdrojovice.knihovna.cz/news/
cisarovna-marie-terezie-navstivila-rozdrojovice/
Také v  letošním roce se knihovna zapojila do projektu na 
podporu čtenářství Jižní Morava čte. Vyhodnocení prací za-
pojených dětí se konalo v pátek 2. prosince za účasti zná-
mé brněnské spisovatelky paní Blanky Hoškové.
Pozvání přijala známá brněnská spisovatelka Blanka Hoš-
ková, oblíbená především mezi čtenářkami všech věko-
vých kategorií. Na úvod navštívily knihovnu na pozvání paní 
knihovnice děti, jejichž práce v soutěži Jižní Morava čte po-
stoupily do krajského kola. Dvě z těchto prací, Zapovězená 
studna (autorky Veronika Kudelová a Ema Lepierová) a Vo-
dopád napůl (autorka Nela Lepierová) přečetly jejich autor-
ky všem přítomným a sklidily velký úspěch. V rámci volné 
tvorby představila svoji výtvarnou práci s hudebními prvky 
Lucinka Handlová, která, jak přiznala, se nechala při kresle-
ní Vltavy a zapisování not inspirovat poslechem tohoto zná-
mého Smetanova díla. Dověděli jsme se, jak se paní Blan-
ka dostala k psaní, jak moc byli důležití její přátelé, kteří ji 
podporovali v jejím rozhodnutí psát, jak velký význam pro ni 
měla a má její rodina a jaké má další tvůrčí plány. Beseda 
s paní Blankou spojená s vyhlášením výsledků soutěže Již-
ní Morava čte se vyvedly a věříme, že paní Blanka nebyla 
v Rozdrojovicích naposledy.

Více zde: https://www.rozdrojovice.knihovna.cz/news/se-
tkani-s-blankou-hoskovou-a-vyhlaseni-vysledku-jizni-mora-
va-cte/
Koncem roku se mohou rozdrojovičtí čtenáři těšit na nové 
knižní přírůstky, a  že jich nebude málo! Na své si přijdou 
milovníci detektivek, ženských románů, historie, ale zejmé-
na děti, které patří mezi nejvítanější návštěvníky knihovny 
a paní knihovnice pro ně má vždy připravený nějaký pěk-
ný kvíz, doplňovačku, omalovánky i malou sladkost za ob-
časné výkresy, které děti do knihovny přinesou a ty potom 
zdobí interiéry knihovny. Ještě nepatříte mezi čtenáře obec-
ní knihovny? Nezávazně můžete navštívit knihovnu každý 
pátek od 16 do 19 hodin a svoje podněty směle psát na 
knihovnarozdrojovice@volny.cz. Těšíme se na vás!

Text a foto Monika Kratochvílová



Foto Martina Morávková


