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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
Rozdrojovický zpravodaj vstupuje do 
druhého ročníku své existence s  re-
dakční radou v  pozměněném slože-
ní. Na místo O. Pokorného přichází 
M. Morávková, která se Zpravodajem 
dlouhodobě spolupracuje jako autor-
ka fotografií. Do práce redakční rady 
se nově zapojí H. Puklová a M. Veselá. 
Zpravodaj bude i nadále vycházet při-
bližně jednou za dva měsíce, a i když 
nemůže být nositelem aktuálních 
zpráv, bude vám přinášet zajímavé 
čtení o životě v naší obci.

Vaše redakce 

TŘICET LET OD OBNOVENÍ BRONZOVÉ BUSTY TGM
V březnu roku 1990 obnovili aktivní rozdrojovičtí občané bustu T. G. Masaryka, 
prvního prezidenta Československé republiky. Ke třicátému výročí této události 
přinášíme vzpomínky jednoho z účastníků a organizátorů událostí, které s obno-
vou pomníku souvisely.

Pokračování na str. 2
Původní busta TGM na podstavci

Foto: Martina Morávková



Foto: Miloš Cibulka a archiv Evžena Dostalíka
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Těsně po listopadu 1989 začalo 
v  Rozdrojovicích působit Občanské 
fórum (OF). Jeho členové se rozhodli, 
že obnoví památník TGM, protože pů-
vodní betonová busta se beze stopy 
ztratila. V  té době měli v  Rouchova-
nech sádrovou bustu TGM, podle níž 
byla odlita bronzová busta, a rozdro-
jovičtí se s lidmi z Rouchovan dohod-
li, že se podle stejného sádrového 
modelu v dílně v Rájci-Jestřebí odlije 
i busta pro Rozdrojovice. Nová bron-
zová busta rozměrově neodpovídala 
podstavci, který zůstal zachován a na 
který měla být umístěna. Přesto se 
organizátoři rozhodli, že původní pod-
stavec využijí.

Polovinu nákladů na zhotovení pomní-
ku uhradil odbor kultury krajského 
úřadu, zbývající část šla z  rozpočtu 
obce. Kronikář pan Lazar zhotovil zá-
pis, připojil různé dobové dokumenty 
a všechny písemnosti vložil do kovové 
schránky, která je dodnes umístěna ve 
vnitřním prostoru busty. Písmena a le-
topočet na podstavci jsou původní, pro-
tože po celou dobu ležela bez povšim-
nutí v  krabici na tehdejším místním 
národním výboru. Dobrovolníci (pánové 
Pink, Klimeš, Novotný a Dostalík) je vy-
čistili, ošetřili a  připevnili na původní 
místo. Další občané pomohli upravit 
okolí památníku. Busta byla slavnostně 
odhalena 10. března 1990, v den 140. 
výročí narození T. G. Masaryka.

Ze vzpomínek Evžena Dostalíka 
vybrala Hana Antonínová

Původní busta TGM
v nedůstojné situaci

Nová busta krátce před instalací
na původní podstavec

Jiří Pink, Evžen Dostalík a František Klimeš usazují
bustu na původní podstavec

Rozdrojovičtí školáci
krátce po odhalení
nové busty

Foto: Miloš Cibulka a archiv Evžena Dostalíka

Občané Rozdrojovic při slavnostním
odhalení nové busty. Projev pronesl
pan Koloušek (vlevo ve světlém kabátě).
Muž v kšiltovce stojící uprostřed je
pan Miloš Cibulka, autor některých fotografií.
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
12. zasedání ZO konané dne 16. 12. 2019 (výběr z projednávaných bodů)

První tucet zasedání zastupitelstva byl završen dne 16. pro-
since 2019. Zastupitelé se sešli v  plném počtu ve školní 
jídelně, ve které bylo nutno před zahájením vyvětrat. V při-
lehlé školní kuchyni byly totiž otevřeny odpady, jelikož prá-
vě probíhala instalace technologie kuchyně, aby v ní bylo 
možno vařit. Snad budou dětem obědy z  nové kuchyně 
chutnat.
Zřejmě nejdůležitějším bodem zasedání bylo schválení roz-
počtu obce na rok 2020. V oblasti investic rozpočet počítá 
mimo jiné s dostavbou obecního úřadu a jeho vybavením, 
opravami místních komunikací a  chodníků, rekonstrukcí 
hřiště Na Bahně, novým hřištěm pro děti a dorost u školy, 
doplněním veřejného osvětlení, nářaďovnou u školní tělo-
cvičny a projektem revitalizace středu obce. Byl také schvá-
len rozpočet místní Základní školy a mateřské školy, které 
je obec zřizovatelem.
Zastupitelé na zasedání schválili několik obecně závazných 
vyhlášek o místních poplatcích, a to ze psů, z pobytu v obci 
pro návštěvníky a  za nakládání s  komunálním odpadem. 
K  bodu nákup čelního nakladače k  obecnímu traktoru se 
mezi přítomnými občany rozhořela diskuse, návrh byl nako-
nec zastupiteli schválen. Byla také schválena smlouva o od-
borné hospodářské činnosti v obecních lesích, kterou bude 

provozovat pan Jiří Pospíšil, který obdržel i  plnou moc na 
zajištění dotace na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity. Za-
stupitelstvo obce schválilo i další žádosti o dotace, a to z pro-
gramů Ministerstva pro místní rozvoj. Zastupitelé projednali 
a schválili několik žádostí o pronájem obecních pozemků. Na 
programu zasedání byl také bod architektonické soutěže na 
revitalizaci středu obce, proběhla diskuse s občany a uspo-
řádání soutěže zastupitelé schválili, s výsledkem soutěže se 
budou moci občané seznámit a případně k němu sdělit své 
postřehy. Zastupitelstvu obce byl občany předložen návrh na 
obsazení neplacené redakční rady obecního časopisu ve slo-
žení (dle abecedy): paní Antonínová, paní Morávková, paní 
Pokorná, paní Puklová, pan Šťastný, pan Taft a paní Veselá; 
redakční rada byla v tomto složení schválena.
Důležitým rozhodnutím zastupitelstva bylo také schválení zá-
měru o pořízení změny č. 2 územního plánu obce, odpověd-
ným zastupitelem pro tuto změnu byl jmenován starosta obce. 
Změna si klade mimo jiné za cíl zlepšit regulaci výstavby v obci 
a řešit problémy v chatové oblasti. Bude potřeba ji pečlivě při-
pravit a bude samozřejmě projednána s občany.
Na závěr zasedání trvajícího asi půldruhé hodiny starosta 
popřál zastupitelům i přítomným občanům příjemné svátky 
a úspěšný nový rok. 

13. zasedání ZO konané dne 6. 1. 2019 (výběr z projednávaných bodů)

Zastupitelé a  několik občanů se dne 6. 1. 2020 sešli ve 
školní jídelně, před zahájením zasedání si prohlédli nově in-
stalovanou technologii školní kuchyně, ve které bude nyní 
zahájen zkušební provoz.
Program zasedání zastupitelstva byl poměrně krátký. Hlav-
ním bodem bylo schválení rekonstrukce hřiště Na Bahně, 
jehož stav dlouhodobě není dobrý. I přes vyslovené výtky ně-
kterých zastupitelů (významnou část investice tvoří masivní 
opěrné a  protihlukové zdi, do vlastního hřiště se investuje 
malá částka) byla nakonec jednomyslně schválena cenově 
nejvýhodnější nabídka na zlepšení hřiště. Za zhruba 5,5 mil. 
Kč včetně DPH bude postaveno sociální a sportovní zázemí, 
zmíněné zdi, tribunka a bude zlepšen povrch hřiště.
Zastupitelé dále projednávali možnosti výstavby chodníku 
v ulici Brána, kde není pohyb chodců v současné době pří-
liš bezpečný. Výstavbu řádného chodníku je nutno provést 

i  přes komplikované jednání s  některými vlastníky okol-
ních pozemků.
V  dalším bodě zastupitelé schválili výběrové řízení na re-
konstrukci místních komunikací v ulicích Šafránka a Cihel-
na, kde je významný provoz kvůli škole. Místní komunikace 
jsou v havarijním stavu a pod nimi umístěná dešťová kana-
lizace také.
Jak bylo napsáno v  úvodu, byla dokončena školní kuchyně 
umožňující uvařit až 220 obědů denně. Zastupitelé tuto tech-
nologii převedli na školu, která bude provoz kuchyně zajišto-
vat. Ostrý start kuchyně je plánován od začátku února, kromě 
obědů bude kuchyně připravovat také svačinky pro školku.
Na závěr na návrh paní Antonínové a zastupitele pana Po-
korného zastupitelé schválili ideu soutěže o nejhezčí okolí 
domu, cílem je podpořit lidi v  péči o  své okolí, aby naše 
obec byla hezčí.

14. zasedání ZO konané dne 12. 2. 2019 (výběr z projednávaných bodů)

Zastupitelé schválili vítěze výběrového řízení na rekonstruk-
ci místních komunikací v  ulici Šafránka a  Cihelna, jejichž 
stav je velmi špatný a provoz na nich poměrně značný kvůli 
příjezdu ke škole. Vítězem se stala firma Bohumil Toman 
s  cenou 5,2 mil. Kč vč. DPH, což bylo méně než prvotní 
předpoklad 6 mil. Kč.
Zastupitelé jednomyslně schválili inventarizační zprávy 
(obce a školy), pracovní smlouvu s paní Svídovou na archi-
vační práce a vrácení poplatku za vjezd na lesní komuni-
kaci, který obec nemůže vybírat. Poplatek za vjezd a stání 

v obecním lese bude nově vybírán smluvně na základě do-
datků k nájemním smlouvám.
V dodatečně zařazených bodech programu byla schválena 
smlouva s  CETIN potřebná pro přeložku datových kabelů 
a byla vybrána barva fasády nového obecního úřadu (z vari-
ant oranžová, červená, modrá byla vybrána oranžová).
V diskusi s občany byly probírány klady a zápory on-line pře-
nosů z jednání zastupitelstva a možnosti jednoduchého pře-
hledu a stavu plánovaných a probíhajících investičních akcí 
na webových stránkách obce. Zapsal Kartel Taft
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OBEC: ÚZEMNÍ PLÁN A STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

V tomto článku bych rád stručně popsal územní plán obce 
a strategický plán rozvoje obce, vysvětlil některé jejich 
základní vlastnosti a rozdíly mezi nimi.

Územní plán obce stanovuje zejména základní koncepci 
rozvoje území, ochrany jeho hodnot, uspořádání veřejné in-
frastruktury, zastavěných území, ploch a  koridorů v  krajině 
a podmínky jejich využití. Může obsahovat také regulační prv-
ky, např. výšku zástavby či její charakter, procentuální zasta-
věnost pozemků, minimální šířku komunikace apod.
Cílem územního plánu by mělo být nalezení řešení, které umož-
ní trvale udržitelný rozvoj území. Při hledání kompromisu nelze 
vždy plně vyhovět všem zainteresovaným subjektům, ale vždy 
je třeba respektovat princip udržitelného rozvoje – rovnováhu 
aspektu ekonomického, ekologického a sociálního. Územní plán 
by měl naplnit potřeby současných generací tak, aby na území 
mohly žít i generace další s životní úrovní stejnou nebo vyšší.
Vznik a aktualizace územního plánu obce se řídí zejména 
zákonem 183/2006 Sb. (stavební zákon). Na základě sta-
noveného postupu jej vydává zastupitelstvo obce pro celé 
území obce (katastr), má výrokovou část (podmínky rozvoje 
popsané v textu a vymezené ve výkresech) a část odůvod-
ňující (podklady a východiska pro řešení). Územní plán musí 
být v souladu s nadřazenými dokumenty – Zásadami územ-
ního rozvoje (vydává kraj) a Politikou územního rozvoje (vy-
dává stát). Pokud je v Zásadách například stanovena stopa 
dálnice, musí ji územní plán obce respektovat.
Nyní k  procesu pořízení územního plánu, který je poměr-
ně složitý. Podstatnou věcí je, že proces je přesně stanove-
ný a právně závazný. Rozhodnutí o pořízení územního plánu 
(a  také jeho aktualizaci) činí zastupitelstvo, a  to na základě 
vlastního uvážení, návrhu orgánu veřejné správy, občana obce, 
oprávněného investora nebo osoby, která má vlastnická práva 
k pozemku na území obce. V případě rozhodnutí zastupitelstva 
obce o pořízení územního plánu je stanoven pořizovatel územ-
ního plánu, který ve spolupráci s určeným zastupitelem vypra-
cuje návrh zadání. Po schválení zadání pořizovatel vypracuje 
návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. K návrhu územního plánu se vyjadřují občané, dotčené 
organizace a krajský úřad. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotí stanoviska, námitky a připomínky a za-
jistí řešení případných rozporů, pak upravený návrh územního 
plánu vystaví k  veřejnému nahlédnutí po dobu nejméně 30 
dní. Po uplynutí lhůty se návrh územního plánu veřejně pro-
jedná. Nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného projednání 
může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby mohou 
vznést také námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, včet-
ně vymezení území dotčené námitkou. Pořizovatel ve spolu-
práci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, 
zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o ná-
mitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k ná-
vrhu územního plánu. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí 
pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky 
projednání. Pořizovatel pak předkládá zastupitelstvu příslušné 
obce návrh na vydání územního plánu s  jeho odůvodněním, 
zastupitelstvo rozhoduje o jeho vydání.

Hodnocení plnění územního plánu probíhá nejméně jed-
nou za 4 roky. Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce zprá-
vu o uplatňování územního plánu v uplynulém období, která 
může obsahovat návrhy na změny územního plánu.
Platný územní plán je opatřením obecné povahy, je práv-
ně závazný a pro jeho změnu je nutné splnit zákonem dané 
postupy a  lhůty. Jen na okraj, opatření obecné povahy se 
od  právního předpisu (např. zákon, vyhláška) liší tím, že 
upravuje jednu specifikovanou věc pro obecně určené ad-
resáty, a od rozhodnutí se liší zase tím, že nesměřuje vůči 
konkrétní osobě.
Strategický plán rozvoje obce je dokument, ve kterém se 
na základě předpokládaného vývoje stanovují cíle pro rozvoj 
obce v delším časovém horizontu. Oblasti rozvoje zahrnují 
např. krajinu, infrastrukturu, služby, bezpečnost, životní pro-
středí, ekonomiku. Vychází se současného stavu (např. po-
čtu a demografického složení obyvatel, stavu veřejné infra-
struktury, možností území) a hledají se vhodné kompromisy 
mezi zájmy různých skupin tak, aby obec prosperovala jako 
celek. Strategický plán obsahuje většinou úvod (pro koho 
je plán určen), vizi (jaké základní cíle se snaží obec dosáh-
nout), shrnutí současného stavu, SWOT analýzu (posouzení 
silných a  slabých stránek, příležitostí a  hrozeb) a  přehled 
jednotlivých oblastí spolu se specifickými (přesně určený-
mi) cíli. Ustanovení strategického plánu by měla být jedním 
z  podkladů aktualizací územního plánu, finančních rozpo-
čtů, plánů investic a dalších plánovacích dokumentů.
Na rozdíl od územního plánu strategický plán není právně 
závazný, ani postup jeho sestavování nemá právně závaznou 
oporu v zákoně či vyhlášce. Přesto je však dobré, aby existo-
val a reprezentoval konkrétní představu rozvoje obce, proto-
že při jeho absenci není dost dobře možné efektivně usku-
tečňovat dlouhodobé cíle. Chybějící strategie rozvoje často 
vede k tomu, že se zastupitelstvo obce většinou věnuje ha-
šení problémů, kterým by se případně dalo předejít včasným 
správným postupem, případně by jejich řešení bylo levnější 
a rychlejší. Strategický plán může obsahovat i cíle, které ak-
tuálně není možné realizovat, ale jejich splnění v budoucnosti 
je realistické, např. vybudování cyklostezky po provedení vý-
kupu pozemků a zajištění potřebných financí.
Strategický plán rozvoje obce je většinou schválen jako do-
kument s délkou platnosti překračující jedno volební období. 
Strategický plán lze relativně jednoduše zrušit či změnit jed-
ním usnesením zastupitelstva, avšak změna bez závažných 
důvodů a  jejich zvážení za účasti veřejnosti snižuje jeho 
hodnotu jako dlouhodobého plánovacího dokumentu.
Nejen pro strategický plán, ale i územní plán je nutný kon-
sensus politických subjektů a veřejnosti, proto je vhodné, 
aby tyto plány byly veřejně projednávány, byť jim občané 
často i přes upozorňování nevěnují pozornost (dokud se ně-
jaký konkrétní záměr nedotkne konkrétního občana nebo 
skupiny obyvatel). Stejně tak pro oba plány platí, že by měly 
být pravidelně kontrolovány a  aktualizovány. Kontrolu pl-
nění plánů mohou zajistit kromě zastupitelů také aktivní 
občané.

Karel Taft



ROZDROJOVICE V ČÍSLECH

V roce 2019 bylo v Rozdrojovicích zkolaudováno 6 nových domů.

Na konci roku 2019 žilo v Rozdrojovicích 1069 obyvatel (na konci roku 2018 
měly Rozdrojovice 1032 obyvatel).

V roce 2019 se rodičům žijícím v obci narodilo 14 dětí (o tři více než v roce 2018).

V loňském roce se z naší obce odstěhovalo 17 obyvatel, ale nově se jich přihlásilo 46 (o rok dříve 20).

Zemřelo šest spoluobčanů (stejně jako v předchozím roce).
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REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Jednou z  věcí, která nás všechny velice trápí, je nevyho-
vující stav větší části místních komunikací na území naší 
obce. Bylo by nejlepší provést rekonstrukci veškerých sil-
nic, což ale vzhledem k finančním možnostem není možné. 
Pro letošní rok byl jako nejvíce problematický vyhodnocen 
silniční úsek v okolí rekonstruované školy a tělocvičny, kte-
rý přestavbou těchto prostor nejvíce utrpěl. V  rámci pro-
jekčních prací při kontrole stavu kanalizace bylo bohužel 
zjištěno, že dešťová kanalizace pod silnicí je rovněž v ža-
lostném stavu, proto nestačí opravit pouze povrch silnice, 
ale musí se provést výměna prakticky veškerého potrubí 
a dešťových vpustí. Budeme rekonstruovat ulici Šafránka 
od retardéru u školy po dům Šafránka č. p. 95 a ulici Cihel-
na od retardéru až po nově zbudované obratiště nad novou 
tělocvičnou.
Na koci loňského roku bylo zveřejněno výběrové řízení, 
které jsme museli zrušit z  důvodu jeho napadení jedním 

z  uchazečů pro údajné diskriminační podmínky. Projekt 
jsme poněkud upravili a zmenšili jeho rozsah na předpoklá-
danou hodnotu 5 990 000 Kč bez DPH. Nové výběrové říze-
ní jsme vypsali v půlce ledna a otevírání nabídek za účasti 
uchazečů o zakázku proběhlo 30. ledna 2020. Do výběro-
vého řízení se přihlásilo 9 uchazečů, z nichž firmy FIRESTA 
a.s. a EUROVIA CS a.s. byly vyloučeny z důvodu překročení 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Ostatních 7 na-
bídek bylo hodnoceno a nikdo jiný vyloučen nebyl. Ekono-
micky nejvýhodnější nabídku podal uchazeč pan Bohumil 
Toman ve výši 5 213 971,99 Kč bez DPH, druhá v pořadí fir-
ma RONYTRANS, s.r.o. nabízela 5 535 670,11 Kč bez DPH 
a třetí skončila firma TVM stavby s cenou 5 698 683,35 Kč 
bez DPH.
Výběr zhotovitele byl schválen na 14. zasedání zastupitel-
stva obce dne 12. 2. 2020 a smlouva s dodavatelem byla 
podepsána 28. února 2020. Termín zahájení stavebních 
prací je dle smlouvy 15. března letošního roku. Práce bu-
dou dokončeny nejpozději do 30. září 2020. Před započetím 
prací bude provedeno dopravní značení objízdných tras.
Vzhledem k  rozsahu stavebních prací v prostoru Základ-
ní školy a  mateřské školy Rozdrojovice dojde k  význam-
nému omezení možností parkování před školními objekty. 
Zcela jistě bude po určité období silnice uzavřena. Tímto 
bychom chtěli požádat spoluobčany bydlící v  okolí školy 
o  trpělivost a  určitou shovívavost, neboť tyto práce ne-
jdou provádět při zachování běžného provozu. Rovněž 
chceme požádat rodiče vozící děti do mateřské školky 
a základní školy, aby zvážili nezbytnost těchto jízd autem. 
Bylo by velice vhodné jízdy vozidlem ke škole významně 
omezit. Doufejme, že rekonstrukce proběhne bez závaž-
ných problémů a  po letních prázdninách 2020 všichni 
oceníme opravené silnice v prostoru, kde se učí a vyrůstá 
naše budoucnost.

Stráský Daniel, starosta
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ROZHOVOR ANEB 10 OTÁZEK PRO ZASTUPITELE OLDŘICHA POKORNÉHO

Co se vám na Rozdrojovicích líbí?
Je tady pěkná příroda.

Co vám v Rozdrojovicích vadí?
Některé věci mi hodně vadí, a  to byl 
taky důvod, proč jsem se rozhodl kan-
didovat do zastupitelstva. Nejsem rád, 
že je v obci neudržovaná infrastruktu-
ra, že je tady špatné územní plánová-
ní, vadí mi určitá nekoncepčnost. Při-
padne mi, že se zde vytvářejí uzavřené 
skupinky lidí, kteří spolu nekomuniku-
jí. Jsem přesvědčený, že kdyby spolu 
lidé komunikovali, mnoho věcí by se 
dalo vyřešit lépe a rychleji. Všechno je 
to o lidech.

Jak byste popsal svou práci 
v zastupitelstvu obce?
Snažím se do práce zastupitelstva 
vnést koncepci a systém, aby se zača-
ly řešit věci, které se z různých důvodů 
neřešily nebo se řešily velmi dlouze.

V zastupitelstvu pracujete 
více než rok, co se vám za tu dobu 
podařilo?
Během posledního roku se podařilo 
udělat kompletní revizi starých větví 
kanalizace. Podařilo se, že se budou 
opravovat některé silnice, budou se 
dělat chodníky v  ulici Brána. Oprava 
silnic souvisí s havarijním stavem ka-
nalizace v  některých místech, takže 
se nejprve opraví kanalizace od bý-
valé kovárny směrem ke škole. Až se 
opraví kanalizace, udělá se nový po-
vrch a  protáhne se ještě kousek dál, 
osobně si myslím, že ideální by to bylo 
až nahoru k Jerouškům.
Kromě toho jsme vytvořili dokument 
strategického rozvoje obce, a  jakmile 
jej zastupitelstvo schválí, mělo by se 
podle něj pracovat v  dalším období. 
Podařilo se nám vysvětlit ostatním 
zastupitelům, že je nutné mít dobrý 
územní plán a  jeho vhodný regulativ. 
Připravuje se revize územního plánu, 
kde by mělo být zakotveno, že se ne-
bude stavět na zelené louce, ale bude 
se stavět uvnitř obce – aby se nezasta-
vovala zemědělská půda a nevznikaly 
investiční náklady s  prodlužováním 
inženýrských sítí. Hlavně doufáme, že 
obec přestane působit roztříštěným 
dojmem.

Zavedli jsme nový systém sběru od-
padů, který začal fungovat od nového 
roku. A jako každá nová věc, má to své 
„porodní bolesti“, což je logické.
Rád vzpomínám na podzimní výsadbu 
stromků v  lese, považuji to za velmi 
povedenou akci. A  děkuji všem, kte-
ří se jí zúčastnili nebo pomáhali s  její 
organizací.

Co byste chtěl dokončit během svého 
funkčního období, jaké máte plány do 
budoucna?
Chceme stabilizovat systém sběru 
odpadů tak, aby fungoval pro všech-
ny – pro trvale bydlící občany v  do-
mech, pro trvale hlášené občany by-
dlící v chatách i pro chataře, kteří zde 
nebydlí trvale. Chtěl bych, aby systém 
měl vychytané mouchy a aby se s ním 
lidé naučili fungovat. Aby lidé přijali 
nastavená pravidla za svá a chovali se 
podle nich.

Další je výstavba chodníku v  Bráně, 
protože tu situaci vnímám jako kri-
zovou a  snad i  životu nebezpečnou. 
Ideální by bylo mít na vjezdu do obce 
zpomalovací ostrůvek, jako mají v Kní-
ničkách, radarové upozornění pro ři-
diče, aby v obci jeli pomaleji. Chci se 
zasadit o  to, abychom měli v Rozdro-
jovicích kvalitní územní plán, který 
nebude vycházet z osobních zájmů ně-
kolika lidí, ale umožní udržitelný rozvoj 
obce. Chyby v územním plánu totiž mo-
hou způsobit obrovské problémy a ne-
gativně ovlivnit obec na další desítky 
let. Proto přikládám územnímu plánu 
takovou důležitost.

Kolik hodin týdně věnujete práci pro 
obec?
Jak kdy, většinou se to pohybuje v roz-
mezí čtyři až deset hodin týdně. Sna-
žím se být na obecním úřadu v  pon-
dělí a  ve středu odpoledne. Vždycky 
to nevyjde, ale snažím se tam chodit. 
Kromě toho samozřejmě některé věci 
dělám i doma.

Jaké máte koníčky, co děláte, když si 
chcete odpočinout od práce?
Když mám dost času, pracuju se žele-
zem ve své malé kovárně. Pravidelně 
se u nás schází skupina přátel – mo-
delářů, a stavíme plastové modely le-
tadel. Hodně čtu, a protože čtu rychle, 
tak mám velkou spotřebu knížek...

Máte nějaký zajímavý kulturní zážitek 
z poslední doby?
Rádi chodíme do divadla, zrovna před 
chvílí jsme se vrátili, viděli jsme před-
stavení Ztracený ráj v Městském diva-
dle. A  chystáme se na další předsta-
vení jako je Jméno či Do naha! anebo 
klasiku, jako je Labutí jezero.

Jakou hudbu rád posloucháte?
Poslouchám kde co, v  autě hlavně 
vážnou hudbu. Mám rád třeba i hard 
rock.

Máte v životě nějaké krédo nebo 
zásadu, kterou se řídíte?
Mám zásadu - dělat jenom takové věci 
a  chovat se tak, abych se na sebe 
mohl podívat do zrcadla.

Ptala se Hana Antonínová

Ing. Oldřich Pokorný, 
45 let
Absolvent strojní fakulty 
a podnikatelské fakulty VUT, zajímá 
se o soudní znalectví a soudní 
inženýrství, v současné době 
dokončuje doktorské studium na 
Ústavu soudního inženýrství VUT. 
Jeho pracovní náplní je řešení 
problémů při nákupech a dodávkách 
materiálu ve firmě vyrábějící 
turbodmychadla. Není členem žádné 
politické strany, v Rozdrojovicích 
žije deset let. Je ženatý, má 
devatenáctiletou a pětiletou dceru.
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PLÁNY OBCE NA ROZVOJ SPORTOVIŠŤ A DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V OBCI
Koncem loňského roku se v  naší obci objevily zavádějící 
informace o tom, že obec odmítá realizovat dětská hřiště, 
tak musíme tyto falešné a  nepodložené zprávy uvést na 
pravou míru. Návrh rozpočtu na rok 2020 počítá s výstav-
bou a realizací jak s hřištěm Na Bahně, které by mělo slou-
žit starším dětem a dospělým, tak i s hřištěm u mateřské 
a základní školy pro mladší děti.
V současnosti již probíhá realizace veřejné zakázky „ Úpra-
va sportovního areálu – hřiště Na Bahně“. Ve výběrovém 
řízení zvítězila firma TVM stavby, s.r.o. z Předklášteří, která 
předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 4 586 748 Kč bez 
DPH. Druhá v  pořadí skončila firma BV-DEX, s.r.o., která 
nabídla cenu 4 694 707 Kč. Celkem se do výběrového říze-
ní přihlásilo 7 společností s tím, že nejdražší byla Navláčil 
stavební firma, s.r.o. s nabídkou ve výši 5 924 875 Kč bez 
DPH. Původní předpokládaná cena investice dle projekční-
ho rozpočtu činila 5 990 062 Kč bez DPH a díky výběro-

vému řízení se podařilo uspořit takřka 1,7 milionu Kč na 
další projekty. Podrobnosti k výběrovému řízení jsou na in-
ternetovém profilu zadavatele (http://www.stavebnionline.
cz/profil/rozdrojovice). Součástí úpravy sportovního areálu 
Na Bahně je několik stavebních částí, které upraví a zvele-
bí tradiční místo sportovních a společenských akcí. Úprava 
areálu spočívá ve výstavbě vysoké ochranné zdi, opěrné 
zdi s  diváckou tribunou, úpravě vjezdu do areálu, výstav-
bě veřejného areálového osvětlení, rekonstrukci povrchu 
hřiště a ve výstavbě zázemí sportoviště obsahující sklady 
sportovního vybavení, šatny a sociální zařízení.
Hřiště u základní školy je navrženo tak, aby zmodernizovalo 
a zkrášlilo tradiční prostor dětských her v sousedství největ-
ší lípy v naší obci. V prostorách bývalé školní zahrady dnes 
stojí hojně využívaná tělocvična, která slouží našim dětem 
a občanům k mnohým sportovním aktivitám. Venkovní hři-
ště o  rozměru 8x18 metrů naváže na přístavbu tělocvičny 
základní školy a  vytvoří ho travnatá plocha zavlažovaná 
dešťovou vodou zachycenou ze střechy tělocvičny. Ve svahu 
nad hřištěm vznikne květnatá louka s možností zimního sáň-
kování pro nejmenší děti, vzniknou tam skluzavky, hobití do-
meček, kuličková dráha a vše bude doplněno kulatými balva-
ny a velkými dřevěnými kládami, aby děti mohly procvičovat 

pohyb ve volné přírodě. Na jižní straně hřiště vznikne opičí 
dráha s  kladinou a  pískovištěm, které bude sloužit rovněž 
jako doskočiště při skoku dalekém. Stín pod největší lípou 
v naší obci poslouží jako místo pro posezení maminek a ven-
kovní výuku v horkých letních dnech. Součástí této investice 
je venkovní posilovna navržená do stávajícího oploceného 

prostoru ve svahu nad tělocvičnou. Navrženo je umístění 
tří kombinovaných posilovacích strojů pro procvičení a po-
sílení svalů celého těla. Stroje budou vyrobeny z pozinkova-
né oceli s povrchovou úpravou práškovou barvou. Tato část 
hřiště bude určena osobám nad 15 let a  pro děti nebude 
samostatně přístupná. Výstavba by měla proběhnout v dru-
hé polovině roku 2020 po dokončení rekonstrukce přilehlých 
místních komunikací, s kterou návrh rozpočtu rovněž počítá 
a již nyní probíhá výstavba. V současnosti je dokončena pro-
jektová dokumentace a byla podána žádost o dotační podpo-
ru z Ministerstva pro místní rozvoj. V jarních měsících letoš-
ního roku obec vypíše výběrové řízení na dodavatele hřiště.
Co se týká dětského „kamínkového hřiště“ v prostoru č. 12, 
zde budou navrženy úpravy a rozšíření po tom, co se podaří 
přestěhovat stavební materiály a část technického zázemí 
do prostoru u  bývalého kravína, což je taktéž plánováno 
na rok 2020. Realizace by měla proběhnout v příštím roce 
a zastupitelé jistě uvítají návrhy a podněty občanů, jakým 
způsobem hřiště pro nejmenší děti vylepšit.

Stráský Daniel, starosta

Autorem vizualizací je Ing. J. Vágnerová 
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DEKLARACE PŘÁTELSTVÍ : MARAHAU – TE HAU, NOVÝ ZÉLAND

Zastupitelstvo naší obce souhlasilo s formálním uzavřením 
přátelství mezi obcí Rozdrojovice a partnerským regionem 
Te Hau - Marahau na Novém Zélandu.
Mnozí z vás se jistě ptají jak, případně kdo s touto spolu-
prací přišel. Impuls k  tomuto přátelství vzešel od našeho 
spoluobčana, pivovarníka a kamaráda Igora Ingršta, který 
se svojí rodinou začal opakovaně navštěvovat Nový Zéland 
v  rámci několikaletého vědecko-výzkumného pobytu na 
University of Auckland. Při cestách po této nádherné zemi 
zavítal do obce Marahau (Te Hau), kde se setkal s příjem-
nými lidmi pocházejícími ze všech částí celého světa, kteří 
toto místo s láskou a respektem obývají. Postupně se jejich 
vztah změnil v  přátelství, jež vedlo k  několika návštěvám 
tamních lidí do naší obce. Yirka Ritchny, starosta obce Te 
Hau, potomek německy hovořících předků z Opavy, opus-
til severní Moravu po sovětské okupaci a následně cestou 
přes Německo zakotvil v Marahau na Novém Zélandu. Yirka 
poprvé Rozdrojovice navštívil v létě 2018.

Cestu k oficiálnímu přátelství za Marahau - Te Hau postupně 
vyšlapával ambasador Te Hau v  Rozdrojovicích Tim Wright 
spolu s ambasadorem Rozdrojovic v Te Hau Igorem Ingrštem. 
Tim Wright je místní hudebník, umělecký řezbář a příjemný 
člověk. Pracuje s nejrůznějšími materiály, od rozličných pů-
vodních novozélandských dřevin až po velrybí kosti. Má úzké 
vztahy s okolní maorskou komunitou, pro kterou vytváří nej-
různější artefakty posvátné pro maorskou komunitu.
Marahau – Te Hau se nachází na severním cípu Jižního os-
trova v bezprostřední blízkosti Národního parku Abel Tas-
man. V okolí jsou divoké lesy a bohatý mořský život. Je vel-
kým potěšením poznat na naší planetě Zemi místa, která 
jsou ještě nedotčená civilizací.
Na přelomu ledna a února letošního roku jsme Marahau - 
Te Hau navštívili společně se skupinou přátel z Rozdrojovic. 
Všichni jsme byli slavnostně uvítáni, byla vyvěšena vlajko-
sláva a došlo k mnoha neformálním přátelským setkáním 
zakončeným oficiálním podpisem deklarace přátelství.

Stráský Daniel

Předání obecních symbolů
(Foto: Gabriela Ingrštová)

Jedno z děl umělce
Tima Wrighta (Foto: Daniel Stráský)

Údolí řeky Marahau s přímořskou vesnicí
zachycené z Národního parku Abel Tasman
(Foto: Daniel Stráský)
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V PONDĚLÍ K NÁM DO ŠKOLY PŘIJEL 
MEDARD Z UGANDY...
Pozorní čtenáři Zpravodaje už vědí, že rozdrojovické děti finanč-
ně podporují jedenáctiletou dívenku z Ugandy, aby mohla získat 
vzdělání. V pondělí 20. ledna přivítali učitelé a žáci rozdrojovic-
ké školy vzácnou návštěvu: pana Medarda Ashabu, který je ab-
solventem stejného vzdělávacího projektu a poprvé přicestoval 
do České republiky.
Děti z páté třídy o jeho návštěvě napsaly:
Medard byl bez rodičů, ale teď je doktor. Medarda jako první 
dítě adoptovala organizace Bwindi Orphans, která pomáhá af-
rickým dětem získat vzdělání. Medard vystudoval a  teď dělá 
v Ugandě dětského doktora a baví ho to.
**
Naše škola přispívá na holčičku jménem Promis, která je 
z  Ugandy a  je vážně nemocná. Medard je doktor z  Ugandy. 
Poprvé v životě byl v Evropě. Vyprávěl nám o  tom, jak se žije 
v  Ugandě, jak se tam živí, jaká tam mají jídla. Mluvil na nás 
anglicky, takže jsem mu rozuměla, ale hůř. Bylo to super. Někdy 
tam musím přijet, abych je viděla.
**
V pondělí k nám do školy přijel Medard z Ugandy. Vyprávěl nám 
o jeho dětství v Ugandě. Vyprávěl nám to v angličtině, takže tomu 
skoro nikdo nerozuměl. Ale vedle něj stála paní Kateřina, která 
je z České republiky a tak nám to přeložila. Medard nám říkal, 
že v Ugandě jsou gorily horské v ohrožení. A spí se tam v malých 
domečcích uplácaných z hlíny nebo z cihel. Střecha je z plechu 
nebo ze svazků trávy a sena. Jako podlahu tam mají udusanou 
hlínu. Medardovi se povedlo, že se stal lékařem.
**
Medard k  nám do České republiky přijel, protože nám chtěl 
poděkovat za to, že jim tolik pomáháme. Jednou měl takovou 
přednášku o jejich zemi v Brně a potom přijel i k nám do školy. 
Medard byl sirotek a tak se ho ujala ta organizace. A teď už je 
dospělý a má svoji manželku a dvě děti. A ještě jsem zapomně-
la, Medard se stal lékařem.

Vybrala a zpracovala Hana Antonínová

Setkání proběhlo ve školní tělocvičně.Foto: M. Z.

Děti předaly Medardovi drobné dárky.

Zakladatelka organizace Bwindi Orphans
 Kateřina Chauveau a Medard Ashaba.
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ŘEKLI JIM, ŽE JE ZAVEDOU KE KAPLIČCE A TAM JE ZASTŘELÍ
Rozdrojovický rodák pan Miloslav Novotný vzpomíná na válečná léta v Rozdrojovicích

Před válkou byly na vesnici rozpory, působily tady různé 
strany, agrárníci, lidovci, sociální demokraté, národní soci-
alisté, komunisti, ti byli v menšině, a jeden nebo dva hlasy 
dostali dokonce i fašisté. Straníci se mezi sebou jenom tak 
hašteřili, nebylo to nic vážného. Ale jak byla v  září 1938 
vyhlášená mobilizace, zase všichni začali táhnout za jeden 
provaz, lidi se semkli a všechno osočování skončilo.
Totální nasazení na práce do Německa mě nezasáhlo, pro-
tože jsem na to ještě neměl věk, byl jsem mladý, ale ti, co 
byli o rok starší, už museli jít. Už se nepamatuju, kolik jich 
bylo, ale tak pět až deset jich muselo odjet do Německa 
na práci.
Někteří občané z Rozdrojovic byli zavření za poskytování 
pomoci partyzánům.
V  koncentráku byla třeba pan Nestrašil... původně bydlel 
ve Zmole, v posledním baráku, ale přežil a vrátil se. To byl 
dobrý člověk, a vykládal hrozný věci...
A  taky někde v  Komíně se schovával nějaký parašutista 
a gestapo na něho udělalo zátah. On se prostřílel, utíkal 

Hlubočkem (mezi Mniší horou a Babou) a gestapáci ho pro-
následovali. Já jsem byl zrovna na poli a jel kolem pan Ko-
šík a říkal, že pronásledují parašutistu, co utíká z Komína, 
a kdyby utíkal kolem, že si ho nemám všímat. Já jsem se 
vždycky zastavil a podíval jsem se, a  jezdili tam gestapá-
ci. Jeden si všiml, že se pořád rozhlížím, a ptal se mě, po 
čem se pořád dívám. Řekl jsem mu, že mě bolí záda, tak 
že se rovnám. Tak gestapáci odjeli. A ten parašutista utíkal 
dolinkou kolem kříže (dnes rozcestí na Jinačovice), a  tam 
pracoval cestář Brychta s lopatou. Chtěl ho zastavit, ale ten 
parašutista mu řekl: Fuj, to je hanba, když Čech Čecha pro-
následuje. A utíkal dál. Ale jak to dopadlo a jestli ho chytili 
nebo ne, to už nevím.
Válka už skoro končila, ale ještě se ozývala střelba z děl. 
Odstěhovali jsme se do sklepa a bydleli jsme tam. Sešlo 
se tam nakonec asi pět nebo šest rodin, co byly v  okolí, 
třeba na chatě, a neměli sklep a nic. Znali nás, protože si 
od nás brali ovoce. Byli jsme tam asi týden a 30. dubna 
přišli ruští vojáci. Bylo to veliké vítání, ale neměli jsme je 

čím pohostit. První se mě ptali: Vino 
jest? A  jsem řekl: Víno nemáme, ale 
mléko, moloko. Měl jsem plný hrnec, 
protože jsme měli krávy a museli jsme 
dojit. A on se na to podíval a řekl mi. 
Okušaj to. Tak jsem se napil a on se 
potom taky napil. Já jsem tenkrát cho-
dil do ruštiny, tak jsem se trochu do-
mluvil. Byli tady asi týden a  leccos si 
nakradli. Viděli, že u nás doma máme 
šicí stroj, tak chtěli, aby jim maminka 
ušila něco jako povlaky na podušky, 
aby si do toho uložili různé věci, co si 
nakradli. Hlavně hodinky. Maminka 
šila a říkala, že má špatné nitě, že se 
jí trhají. A jeden voják ukázal na tatín-
ka, který tam sklesle seděl, a říkal, že 
má špatného muže. Ona mu zahrozila 
nůžkama, ale okamžitě se vyrojili dal-
ší vojáci s puškama a vedli maminku 
s  tatínkem ven. Řekli jim, že je zave-
dou ke kapličce a tam je zastřelí. Ale 
strašili je. Byl tam jeden tlumočník 
z podkarpatské Rusi a ten řekl důstoj-
níkům, co se stalo. Tak se vysvětlilo, 
že to bylo nedorozumění, a poslali je 
domů. Když na to teď vzpomínám, 
mohlo to dopadnout hrozně tragicky.
Tady naproti bydlel jeden mladý člo-
věk, jmenoval se Konečný. Byl asi stej-
ně starý jako já. Když už nebylo nebez-
pečí, tak jsme chodili po vesnici, a jak 
jsme se uviděli, tak jsme se objímali, 
bylo to takové zvláštní. Ten Konečný 
měl hodinky, a  jak jsme spolu stáli 
a vykládali, přišel k nám Rus a ptal se: 

Krojovaný průvod, pravděpodobně oslava konce 2. světové války.
Snímek zachycuje ulici Na dědině, účastníci průvodu přicházejí

ze zatáčky směrem od Jinačovic.

Hody, ulice Na dědině, konec 40. let minulého století.
V pozadí dnes již neexistující trafostanice.
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Babské hody, 50. léta minulého století.
V pozadí dnešní restaurace U Ševčíků.

Skolko časov? Konečný odhrnul rukáv, aby se podíval, a ten 
Rus hned: Davaj! Konečný zůstal jako opařený a  říkal, že 
to jsou hodinky od biřmování. Tak jsem tomu Rusovi řekl. 
Továrišč, nech ho. A on na mě dal. Ale viděl jsem druhýho 
vojáka, a  to byl takový mongolský typ. A  ten měl na ruce 
hodinek nepočítaně.
V  létě v  pětačtyřicátém jsme měli projít svoje pozemky, 
jestli tam není nějaká munice, a označit to, aby se to moh-
lo zlikvidovat. Jeden člověk, nějaký Carda, měl na poli je-
tel. Tak tam sekl a  narazil na nášlapnou minu. A  ta mu 

urvala nohu. Odvezli ho do nemocnice a já jsem se na to 
místo šel podívat, hloupý a  zvědavý kluk. Musel jsem jít 
přesně po stopách toho Cardy a viděl jsem tam ty miny, 
a tak jsem šel zase zpátky po stejných stopách.
... a od studánky jednou někdo slyšel volání o pomoc, byli 
tam dva zranění, ten jeden byl Brňák a neznal jsem ho, a ten 
druhý byl z dědiny, tak jsem ho vzal a s jedním kamarádem 
jsme ho nesli asi 200 metrů do kopečka, z kalhot mu trčel 
očazený pahýl nohy. Nahoře už stál nějaký povoz, protože 
někdo běžel dopředu a řekl, že je tam zraněný Cibulka. Byl 
v agonii a potom zemřel.
... Juránek se ničeho nebál, a  jak je mezi Rozdrojovicemi 
a Jinačovicemi taková dolina, tak tam Němci položili nášlap-
né miny a Juránek si myslel, že to vybere a trávu poseče. 
Vybral všecky, až na poslední šlápl a zabilo ho to.
Na konci války tady byly baráky tak rozbitý, že jsme si říkali, 
že se to nedá do pořádku ani za deset let, a během dvou 
roků to bylo zase všecko opravené. Každý sháněl materi-
ál, dřevo, lidi si vypomáhali. Některé domy byly vypálené, 
ale ten náš, přestože je tak velký, vůbec nebyl poškozený. 
Zdá se mi, že snad každý druhý barák utrpěl nějakou újmu, 
ale možná tak pět nebo deset shořelo. To bylo až na konci 
války.
Po válce se vraceli jednotlivci, co byli nasazení na práci v Ně-
mecku, někteří taky z koncentráku... Zavládlo nadšení.

Vzpomínky pana Novotného zapsala Hana Antonínová.
Vyprávění o poválečných letech najdete v příštím čísle Zpravodaje.

Fotografie z archivu
rodiny Novotných

CO S DOMÁCÍM BIOODPADEM?
Bioodpad nemá nic společného s  biopotravinami a  není to 
ani odpad z biopotravin, i když název je podobný. Bioodpad 
(přesněji biologicky rozložitelný odpad) je organický odpad, 
který je biologicky rychle rozložitelný. Jeho podíl v  komunál-
ním odpadu činí průměrně 40 %, což je významná část odpa-
du domácností, lokálně činí až 60 %. Jeho správnou likvidací 
předcházíme vzniku skleníkových plynů (zejména metanu), 
snižujeme množství skladovaného nebo spalovaného odpadu, 
zabraňujeme nestabilitě odpadu na skládce a naopak může-
me přispět k tvorbě zelené energie nebo kvalitních hnojiv.
Bioodpad můžeme kompostovat v domácím či komunitním 
kompostéru, který musí být provzdušňovaný, aby se omezil 
vznik metanu. Pokud možnost kompostování nemáme, mů-
žeme bioodpad odložit do sběrných nádob nebo kontejne-
rů určených pro bioodpad (značeno hnědou barvou) nebo 
jej odvézt do sběrného střediska odpadů. Já osobně volím 
kombinaci, část bioodpadu (zejména odpad ze zahrady) 
kompostuji ve dvou domácích kompostérech, část (hlavně 
odpad z  kuchyně) ukládám doma do odpadkového koše 
s kompostovatelnými sáčky o objemu 35 l, plné sáčky uložím 
do větší nádoby v altánu, kterou jednou za čas (spolu s jiným 
tříděným odpadem) odvezu do sběrného dvora v centru naší 
obce, který přijímá bioodpad po celý rok. Používám kompo-
stovatelné sáčky vyrobené ze škrobu (materiál má obchod-
ní název Bi-Mater), které mají solidní pevnost klasického 

plastového sáčku, rozloží se za asi 
12 týdnů a stojí asi 2,50 Kč/kus.
Obec Rozdrojovice zvažuje svoz 
bioodpadu (tj. vyvážení domácích 
popelnic s  tříděným bioodpadem), bude záležet na ceně 
stanovené svozovou firmou a na zájmu občanů, tedy obje-
mu sváženého bioodpadu.

Co patří do bioodpadu?
Jsou to například odpad ze zahrady (tráva, rostliny, drobné 
větve, kůra, zemina z  květináčů), ovoce a  zelenina, pecky, 
skořápky z  ořechů, papírové kapesníky a  ubrousky, nehty 
a  vlasy, zbytky jídel rostlinného původu (pečivo, brambory, 
rýže atd.), papír neznečištěný chemikáliemi, ruličky toaletní-
ho papíru, proložky/plata na vejce, karton, lepenka, skořápky 
z vajec, jedlý olej nasáklý do ubrousků či pilin, kávová sedlina, 
papírové pytlíky od čaje, popel ze dřeva, piliny, hobliny, peří.

Co naopak do bioodpadu nepatří?
Obecně veškerý nerozložitelný odpad, resp. dlouho rozlo-
žitelný odpad (sklo, kov, plasty, suť, kameny, textil), dále 
například chemické látky, barvy a laky, maso, kosti, kůže, 
trus od zvířat krmených masem, jednorázové pleny, cigarety 
a popel z nich.
Třiďme i bioodpad, jde to a má to smysl! Karel Taft
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NENÍ PRÁCE, CO BY MĚ NEBAVILA...
Rozhovor s pracovníkem technické údržby Petrem Gallou

Pane Gallo, často vás vidím v mnoha 
koutech obce s různým typem nářadí 
a při rozmanité činnosti, můžete mi 
říct, co všechno děláte?
Veškerou údržbu v  obci. Na jaře seču 
trávu, v zimě shrnuju sníh a provádím 
posyp. Dřív jsem měl na starosti i ško-
lu, ale tam už je teď asi rok údržbář 
a  správce tělocvičny. Staral jsem se 
taky o odpadní jímku dole na Žlebech, 
ale odpady už se taky předaly vodár-
nám a kanalizacím v Tišnově. Mám na 
starosti správu obecních budov: obecní 
úřad a obchod. Obchod mi teď odpadl, 
když se staví nový. Kromě toho úzce 
spolupracuji se správcem lesa Pe-
trem Pospíšilem a pomáhám se starat 
o obecní les. Dřív jsem chodil vyžínat, 
natírat stromky, dělal jsem nahodilou 
těžbu. To teď odpadlo, protože se dělá 
plošná těžba. V  lese mě to baví, je to 
relax. Když se postavila škola, tak jsem 
tam byl dva měsíce v kuse. Pověsil jsem 
tam kde jaký obrázek... Všecky děc-
ka mě znaly, protože jsem tam byl víc 
než doma. Starám se taky o osvětlení 
vánočního stromu, aby bylo v pořádku 
veřejné osvětlení, v  zimě podsypávám 
popelářům, když se vysadily borovičky 
v lese, jezdil jsem je zalívat... Mám na 
starosti taky servis a  údržbu obecní 
techniky: jsou to dva traktory, sekačka 
a štěpkovač.

Řešíte někdy nějaké neobvyklé události, 
havárie, poruchy? Zavolají vám někdy 
večer a musíte jet něco spravovat?
To se stávalo u té kanalizace, někdy se 
třeba ucpalo čerpadlo... to byla špina-
vá práca. Ale jako instalatér jsem na 
to byl zvyklý.

Lidé vás asi nejčastěji vídávají ve 
sběrném dvoře...
Já mám ranní směny, to jsou dvě hodi-
ny v každý pracovní den, kolega má na 
starosti odpolední směny a sobotu.

Která z vašich pracovních povinností 
vás nejvíc baví? Na co se těšíte, když 
jdete do práce?
Baví mě to, lidi mě tady znají. Vyrůstal 
jsem tady a  znám tady kdejaký kout 
a kanál. Líbí se mi, že práca je hodně 
různorodá. Jeden den dělám to a dru-

hý den něco jinýho. 
Kdyby mě to neba-
vilo, už bych to asi 
nedělal. Snažím 
se lidem vyhovět, 
jsem tady pro lidi. 
Jsem placený z  je-
jich peněz. Když 
jsem dělal údržbu 
školy, byl jsem tam 
pořád, a děcka mě 
zdraví už zdálky. 
Když přijede kole-
ga z  Jinačovic, tak 
se diví, jak u  nás 
všechny děti na uli-
ci zdraví.

Co vás nebaví, co 
děláte nerad?
To se nedá říct... 
práca jako práca, mně nevadí žádná. 
Není nic, co by mě nebavilo. Třeba seče-
ní v létě, to je sisyfovská práca, a s křovi-
nořezem se kvůli bezpečnosti nedá dě-
lat celý den, nejvíc čtyři hodiny denně.

Měl jste někdy krizi, kdy jste si říkal, 
že byste toho nejradši nechal a že 
budete dělat radši někde jinde?
Nikdy se nezavděčíte všem. Problémy 
bývají při zimní údržbě, člověk nemůže 
být všude. První musím udělat chod-
níky a  teprve potom jdu na traktor. 
S traktorem se jako první dělají nebez-
pečný stoupání a  potom celá dědina 
kromě hlavní silnice, kterou má na 
starosti Správa a údržba silnic.

Když napadne sníh, jak dlouho vám 
trvá, než uklidíte všechno, co máte?
To je různé, podle toho, kolik napadne 
sněhu, bývá to na několik hodin. Když 
začne sněžit, tak počkám, až přestane, 
protože nemá cenu sypat, když sněží. 
Potom postupuju podle plánu zimní 
údržby, který je pevně daný. Sníh od-
klízím bez ohledu na pracovní dobu 
a  podle toho, kolik ho napadne. Musí 
se uklidit chodníky na zastávkách, před 
obchodem a před radnicí, nový chodník 
ke škole a kolem školy. Chodníky kolem 
nových domků U kříže nejsou v majet-
ku obce, tam to nemám na starosti. Na 
jaře se posyp zase musí zamést.

Na jaře a v létě sečete trávu na 
obecních pozemcích, můžete mi 
přiblížit, které to jsou?
Kolem pomníku na návsi, u školy ko-
lem pomníku Masaryka, kolem vodár-
ny na Žlebech, obecní louka u hájen-
ky, všechny škarpy kolem cest až po 
značku obce. Dál už to má na starosti 
Správa a údržba silnic. Naštěstí nemu-
sím séct před barákama, tady jsou lidi 
zvyklí, že si posečou sami. Na podzim 
taky uklízím listí ze stromů u pomníku 
a u školy... je toho dost.

Na obědy chodíte domů?
No, já to lajdám a většinou chodím až 
večer...

Jaké máte záliby?
Chodím na ryby, je to taková běžná 
kaprařina... ani mi nejde o  to, abych 
něco ulovil, ale odpočinu si u toho. Ko-
likrát je lepší ani nic nechytit a  vrátit 
se domů s čistou hlavou. Pořídil jsem 
si čtyřkolku a  někdy spojím příjemné 
s  užitečným a  jedu zkontrolovat les. 
Mám taky skútr na cesty do města 
a motorku na delší cesty na silnici. Rád 
se jezdím vyvětrat, třeba kolem Mušo-
va... A dva roky se učím hrát na tahací 
harmoniku, chodím i  na hodiny. Peru 
se s tím, ale už se to dá poslouchat.

Ptala se Hana Antonínová

Petr Galla, 43 let
Šestým rokem pracuje pro obec jako pracovník technické 
údržby. Rozdrojovický rodák a vyučený instalatér pracoval i jako 
zámečník a řidič. S partnerkou vychovává desetiletou dceru.

Foto: Hana Antonínová



SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘEDZAHRÁDKU NEBO ZÁHONEK
Každý z nás má jistě rád místo, kde žije. A proto není výjim-
kou ani naše malebná vesnička Rozdrojovice. Čím více se bu-
deme starat o místo, kde žijeme, tím krásnější bude. Navíc 
Rozdrojovice sousedí s  rekreační oblastí Brněnská přehra-
da, takže se dá očekávat, že naši obec navštěvují i  turisté, 
kteří nejsou občany Rozdrojovic. Abychom měli naši vesnici 
ještě hezčí, rozhodlo zastupitelstvo obce na prvním zasedání 
v roce 2020, že vyhlásí soutěž o nejkrásnější předzahrádku 
či místo před domem. Je jedno, zda tam máte parkovací mís-
to či místo pro jeden záhonek nebo květináč. Jde především 
o to, abychom se o tato místa starali, udržovali je v čistotě 
a udělali si tím obec ještě hezčí. A co by to bylo za soutěž, 
kdyby na jejím konci nebyla patřičná odměna?
Jak bude celá soutěž probíhat? Zájemci se přihlásí do soutěže, 
odborná porota projde všechny přihlášené prostory a vybere 
tři nejhezčí (jedním z kritérií bude například čistota a udržova-
nost nebo účelné využití prostoru). Na konci léta bude vyhlášení 
vítězů, kteří obdrží zajímavé ceny v celkové hodnotě 10 000 Kč. 
Pro další informace sledujte Zpravodaj a web obce.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1.  Do soutěže se mohou přihlásit jednotliví občané, rodiny, 

vlastníci RD i chat. Soutěže se nemohou zúčastnit 
porotci.

2.  Do soutěže se můžete přihlásit do 30. 4. přes e-mail na 
adresu redakce ( zpravodaj@rozdrojovice.cz ); do pole 
předmět zprávy uveďte – přihláška do soutěže. Také je 
možné nahlásit se na OÚ.

3.  Předzahrádka, záhonek, prostor před domem (který je 
do soutěže přihlášen) musí být viditelný z veřejně pří-
stupného místa (z přilehlého chodníku či komunikace). 
Místo musí být obhospodařováno vlastními silami, nikoli 
odbornou firmou.

4.  Tříčlenná porota složená z dvou vybraných občanů a jed-
noho odborníka projde přihlášená místa, pořídí fotogra-
fie a poté vyhodnotí.

5.  Vítěz bude vyhlášen na přelomu srpna/září 2020 ve 
Zpravodaji a na webu obce.

Kateřina Pokorná

SENIOR TAXI – NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY
Vážení spoluobčané,
již od 1. ledna letošního roku je v provozu nová služba, která 
zlepšuje dopravní komfort našich starších spoluobčanů.
Služba SENIOR TAXI je poskytována osobám s trvalým po-
bytem na území obce Rozdrojovice, které dovršily 70 let 
věku, a dále držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P. Poskytova-
tel služby (CITI TAXI) přepravuje uvedené osoby z místa je-
jich bydliště do zdravotnických zařízení, lékáren a nemocnic 
na území města Brna nebo Kuřimi a zpět. Seznam stanovišť 
je k dispozici na obecním úřadu a neustále se aktualizuje na 
základě požadavků občanů.
Služba SENIOR TAXI v žádném případě nenahrazuje přepra-
vu rychlou záchrannou službou (sanitkou) při zhoršení zdra-
votního stavu.
Každý občan může využít SENIOR TAXI maximálně šestkrát 
měsíčně jednosměrně, dohromady tedy tři jízdy měsíčně 
tam a zpět. Podle okolností je samozřejmě možné použít se-
nior taxi jen pro cestu jedním směrem a cestu druhým smě-
rem řešit jinak, například s pomocí rodinných příslušníků.
Nevyčerpaný počet jízd se do dalších kalendářních měsíců 
nepřevádí.
Přepravovaná osoba si taxi službu objednává na telefonním 
čísle provozovatele zpravidla jeden den dopředu, v případě 
objednávky v daný den může dojít z kapacitních důvodů ke 

zpoždění přepravy. Občan využívající SENIOR TAXI může být 
přepraven maximálně s  jedním doprovodem. Objednávka 
cesty zpět ze stanoviště do místa bydliště se objednává 
v okamžiku, kdy je znám přesný čas odjezdu.
V  rámci poskytované služby je stanovena finanční spo-
luúčast přepravované osoby, a  to ve výši 20 Kč za jednu 
jednosměrnou jízdu. Osoba doprovázející přepravovanou 
osobu poplatek nehradí. Zbytek nákladů na tuto službu 
doplácí na základě uzavřené smlouvy s  dopravcem obec 
Rozdrojovice.
Služba je k  dispozici našim občanům každý pracovní den 
v době od 6.00 do 15.00 na telefonních číslech uvedených 
na průkazu „SENIOR TAXI ROZDROJOVICE“.
Jediný krok, který je potřeba udělat, je zaregistrovat se na 
Obecním úřadu Rozdrojovice, kde obdržíte průkaz „SENIOR 
TAXI ROZDROJOVICE“ vydávaný bezplatně. Dostanete také 
zásady pro používání a v neposlední řadě i seznam stano-
višť, kam je možné být přepraven.
Obec Rozdrojovice zřizuje tuto službu na zkušební dobu. 
Podle zájmu občanů bude rozhodnuto o  jejím provozování 
i v budoucnu.
Doufáme, že tato nová služba částečně usnadní život našim 
starším spoluobčanům.

Milan Šťastný
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ÚKLID ROZDROJOVIC 2020
Letos se naše obec opět zapojí do akce „Ukliďme Česko”. Tato akce se bude konat koncem 
března až začátkem dubna 2020, podle počasí. Přesný termín bude včas uveřejněn na 
webových stránkách a vývěsce obce. Zveme všechny, aby se zapojili do úklidu Rozdrojovic 
v co v největším počtu.

Marie Veselá
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ACH, TY VÁNOCE ANEB OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI AKCEMI

Vánoční čas je dlouho za námi a počasí venku již dává při-
pomenout brzký příchod jara, i tak ale stojí za to poohléd-
nout se za akcemi, které se pořádaly v obci. Vánoce bývají 
nazývány nejkrásnějším obdobím roku, a tak je jim i u nás, 
v  MH44 Pubu – U  Helánů, věnována velká pozornost. 
V prosinci 2019 se již podruhé uskutečnil Vánoční jarmark 
spojený s  rozsvěcením vánočního stromu a vystoupením 
místních dětí. Po celé nedělní odpoledne praskal sál, kde 
se Vánoční jarmark konal, doslova ve švech. Tentokrát byl 
jarmark doplněn o  koncert vynikající písničkářky Anežky 
Binkové, která celou akcí také provázela. Reakce všech, 
kteří si jarmark nemohli vynachválit, nás velice těší a tou-
to cestou bychom opět chtěli poděkovat všem návštěv-
níkům akce, bez kterých by určitě nebylo možné vytvořit 
tak skvělou atmosféru. Zejména bychom chtěli poděkovat 
dobrovolníkům z řad místních občanů, kteří obstarávali zá-
bavu pro děti na výtvarných dílnách v  průběhu jarmarku. 
Jsme velice pyšní na to, že máme v obci tak ochotné ma-
minky, které hned týden po té, co pomáhaly na jarmarku, 
pomohly také sportovnímu klubu SK Rozdrojovice s organi-
zací již tradiční Mikulášské zábavy, která se opět konala 
v sálu MH44 Pubu – U Helánů. Asi není potřeba předsta-
vovat vševědoucího Mikuláše, jeho přenádherné andílky 
a bandu hrůzostrašných čertů, kteří do naší obce přijíždějí 
pravidelně již celou řadu let. Ani letos nezapomněl Mikuláš 
obdarovat každé hodné dítko a ty zlobivé si čerti odnesli do 
pekla. Ještě týden po jejich odchodu jsme z pekla vymetali 
saze a nacházeli zlobivé dětičky, které slibovaly, že se do 
příštího roku určitě polepší. A protože máme v Rozdrojovi-
cích Vánoce velice rádi, nemůžeme zapomenout zmínit ani 
Vánoční besídku, na které se sešli známí a kamarádi, aby 

si popřáli krásné svátky. Někteří potom evidentně nestihli 
popřát všem, a tak přímo na Štědrý den se opět na Teku-
tého kapříka přišla podívat snad půlka Rozdrojovic. Jestli 
se vám už začalo stýskat po Vánocích, nezoufejte. Všechny 
tyto akce jsou v MH44 Pubu – U Helánů už tradiční a letos 
jsou pochopitelně v plánu opět. A spousta se jich bude ko-
nat i v průběhu roku, jak se můžete dočíst i přímo v tomto 
čísle zpravodaje. Do uzávěrky tohoto vydání se bohužel ne-
vešlo Stand-Up Comedy jako Brno, které mělo v  loňském 
roce obrovský úspěch. A hned týden na to se bude konat 
Maškarní karneval, na který se už pilně připravují snad 
všechny místní děti.
Velmi si ceníme toho, že akce, které organizujeme, nebo na 
kterých spolupracujeme s  místními obyvateli, mají velice 
pozitivní ohlas, a že je stále tolik lidí ochotno se ve svém 
volném čase podílet na takovýchto projektech, které obo-
hacují kulturní a společenský život v obci.
Děkujeme všem za spolupráci v roce 2019 a těšíme se roky 
následující.

Za kolektiv MH44 Pubu – U Helánů Hanka Puklová

Foto: Hana Daňková
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Z OBECNÍ KNIHOVNY

Harry Potter v Rozdrojovicích!
Obecní knihovna v  Rozdrojovicích zve všechny zájemce 
v sobotu 28. března v 16 hodin do hostince U  Helánů na 
exkluzívní setkání s Harry Potterem a jeho kamarády. Role 
průvodkyně po skutečných místech, kde se jednotlivé díly 
natáčely, spolu s  návštěvou Brumbálovy ředitelny nebo 
procházkou po slavném dřevěném mostě se zhostí známá 
spisovatelka a  lektorka Bc. Dana Šimková, proslulá před-
náškou o Titaniku. Letos je to již neuvěřitelných 20 let od 
vydání prvního dílu slavné kouzelnické série. Součástí před-
nášky spojené s filmovými ukázkami bude výstavka replik 
známých kouzelnických předmětů. Nebude chybět filmová 
hudba a autentický kostým. Nenechte si ujít tuto mimořád-
nou událost, která se bude konat v  rámci celostátní akce 
Březen – měsíc čtenářů. Všechny zájemce srdečně zve 
Obecní knihovna a Obecní úřad Rozdrojovice.
Příznivce knih Harryho Pottera jistě potěší, že v  knihovně 
najdou nejen klasická vydání všech dílů, ale také nové vy-
dání s ilustracemi Jima Kaye.

Návštěva dětí z mateřské školky v obecní knihovně
V pátek 7. února v dopoledních hodinách navštívilo knihovnu 
celkem devět dětí z rozdrojovické mateřské školky s paní uči-
telkou Janou Štěrbovou. Paní knihovnice pro děti připravila 
na uvítanou nejen výstavku oblíbených dětských knih, ale 
také hádanku, ve které měly uhodnout oblíbeného literárního 
hrdinu. Děti takřka okamžitě poznaly, že je řeč o medvídkovi 
Pú. Dověděly se o všech Púových kamarádech a také to, co 
má medvídek Pú ještě raději než med, na který nedá jinak 
dopustit. Děti si prohlédly všechny knížky o medvídkovi Pú, 
které jsou v  knihovně. Nemohla chybět prohlídka knihovny 
se zastavením u známého Mahenova-Ladova plakátu Braňte 
knihu s výkladem ke každému obrázku. Na závěr si děti zahrá-
ly na paní knihovnici a různé návštěvníky knihovny a zejména 
na to, jakou knihu by každému z nich „paní knihovnice“ dopo-
ručila. Všichni zvládli svoji úlohu na jedničku. Do školky si děti 
odnesly časopis Vláček, omalovánky medvídka Pú a velkou 
chuť přijít s  rodiči do knihovny pro nějakou pěknou knížku. 
V knihovně jsme měli z této návštěvy velkou radost, protože 
probudit zájem u nejmenších dětí o pěkné knížky je splněný 
sen každého knihovníka a jistě také rodičů a učitelů. Je potě-
šující, že se nám to společnými silami v Rozdrojovicích daří.

Monika Kratochvílová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020 
pro děti ve věku 6–13 let

KDY:  3.–7. 8. 2020, každý den v čase 7.00–16.30
KDE:  prostory ZŠ Rozdrojovice a rozlehlé okolí 
 Brna a Rozdrojovic
CENA: 3 100,–

• strava a pitný režim po celý den zajištěn
• podrobný program na každý den bude upřesněn
•  přihlášení dětí a další informace 

na tel. č. 728 752 289, Pavlína Fantová



ROZDROJOVICKÉ PLESÁNÍ

I  letos pořádala obec Rozdrojovice 
obecní bál, který proběhl v  pátek 
31. ledna 2020. Dámy se krásně  ob-
lékly, pánové vyleštili taneční boty 
a  mohlo se začít. I  přes začínající 
chřipkovou epidemii a pololetní prázd-
niny byla účast poměrně velká. K tan-
ci i poslechu překrásně hrála kapela 
Šumichrást. Večerní zábavu zpestřilo 
vystoupení bojového umění. Na závěr 
byl večer korunován bohatou tombo-
lou, která udělala radost nejednomu 
výherci. Tak na shledanou v příští ple-
sové sezóně 2021.

Kateřina Pokorná
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
Přinášíme přehled akcí, které se budou v průběhu tohoto roku konat v Rozdrojovicích.
Některé termíny ještě nejsou stanoveny přesně, některé se mohou nepatrně změnit. Možná se uskuteční i jiné akce, 
o kterých autorka tohoto přehledu ještě ani neví. Podrobnější informace budou včas uveřejněny na webu obce.

BŘEZEN Tradiční zábava SK Rozdrojovice

4. dubna Velikonoční jarmark

16. dubna, 15.00–18.00 Zápis do prvního ročníku ZŠ

28. dubna, 15.00–16.30 Den otevřených dveří v MŠ a výstava dětských prací „V lese“

KVĚTEN Mladé hody

14. května, 16.30–18.00 Zápis do mateřské školy

druhá polovina května, termín dle počasí Sportovní den rodičů s dětmi

ZAČÁTEK ČERVNA Dětský den

14. června Rozdrojovický kufr

20. června Pivní festival

4. září Rojcfest

19. září Babské hody

7. listopadu Halloween pro děti i dospělé

14. listopadu Soutěž o nejlepší pochutiny a Svatomartinská zábava

kolem 17. listopadu Lampionový průvod

29. listopadu Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu

5. prosince Mikulášská nadílka

19. prosince Vánoční besídka

24. prosince, 11.00–15.00 Tekutý kapřík, U Helánů Se
st
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