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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
přichází podzim a  s  ním i  čtvrté číslo 
Rozdrojovického zpravodaje. Kromě 
zprávy o  vyhodnocení dotazníkové 
akce, která proběhla v  květnu, přiná-
šíme také reportáž a  fotografi e připo-
mínající červnové cyklistické soutěžení 
dětí a rodičů v okolních lesích. Několi-
ka fotografi emi se ohlédneme také za 
letošními babskými hody a prvním hu-
debním minifestivalem Rojc Fest. Jako 
vždy zalistujeme obecní kronikou. Ote-
víráme také novou rubriku věnovanou 
dopisům čtenářů a těšíme se na vaše 
příspěvky.

Vaše redakce 

BABSKÉ HODY 2019
Jako každý rok v září se i  letos 14. 9. 
uskutečnily babské hody. Za krásné-
ho počasí vyrazil průvod 25 žen a 14 
holčiček v krojích z Nížkovic v dopro-
vodu dvanáctičlenné dechové skupiny 
Nedakoňanka z hostince U Helánů. Za 
hojnou účast a vytvoření skvělé atmo-
sféry bych chtěla poděkovat všem, co 
se přišli podívat na náves na zahájení 
babských hodů a pokračovali s průvo-
dem po dědině. První zastávka a ob-
čerstvení byla u obecního úřadu, kde 
nám pan starosta popřál hodně štěstí 
a  poděkoval za pokračování a  udržo-
vání tradic v naší obci. Průvod prošel 
větší částí obce se zastávkami na ob-
čerstvení u  stárek a  kromě pravidel-
ných zastávek v  ulicích Brána, Žleby, 
Za Humny atd., byla jedna nová, pre-
miérová zastávka v lokalitě U Kříže. Je 
báječné a pro obec velice lichotivé, že 
noví občané mají zájem zapojit se do 

kulturního dění v Rozdrojovicích, a zá-
roveň to vypovídá i o jeho kvalitě. Vel-
mi rády je vítáme mezi sebe!
Večerní zábava, která pokořila loňský 
rekord v prodeji vstupenek, začala ve 
20 hodin v hostinci U Helánů. K tanci 
a poslechu hrála kapela Hamrla Boys. 
Kapelník pan Hamrla se nám v zákuli-
sí svěřil, že na této akci hraje pravidel-
ně od svých šestnácti let, takže počet 
jeho vystoupení se už dávno přehoupl 
přes číslo 20. Na desátou hodinu ve-
černí nachystaly stárky spolu se svými 
sklepníky taneční překvapení, tento-
krát na téma rozhlasové vysílání. K vi-
dění bylo taneční vystoupení v  rytmu 
charlestonu a  rokenrolu na písničky 
skupiny ABBA, Kiss, Yvony Přenosilo-
vé, Sabriny, Michaela Jacksona a Mi-
chala Davida. Velké fi nále se neslo 
v tónech písničky Justina Timberlakea 
Can’t stop the feeling! Děvčata do 

toho jako vždy dala maximum a  skli-
dila zasloužený aplaus! Po půlnoční 
tombole, kde hlavní cenou byl venkov-
ní gril, zábava pokračovala do brzkých 
ranních hodin.
Na závěr chci poděkovat našim spon-
zorům za krásné dary do tomboly, 
vedení obce za podporu, hostinci 
U  Helánů za vstřícnost, poskytnuté 
zázemí, usměvavou a  vzornou obslu-
hu, a všem lidem, kteří se na pořádaní 
této akce podíleli, za jejich nadšení, 
dobrou náladu, obětování spousty vol-
ného času i v době prázdnin a hlavně 
velkému počtu návštěvníků hodové 
zábavy, kteří se přišli pobavit, potkat 
s přáteli a zatančit. Bez nich by naše 
rozdrojovické babské hody nebyly tím, 
co už dlouhá léta jsou – akcí, kterou si 
nesmíte nechat ujít!

Marie Veselá

Foto: Martina Morávková
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ AKCE
Na konci května proběhlo dotazníkové šetření za účelem 
zjištění názorů občanů obce Rozdrojovice jako jednoho 
ze vstupů do připravovaného strategického plánu obce 
pro roky 2020–2035. Strategický plán představuje jis-
tou formu veřejné smlouvy mezi zastupitelstvem obce 
a veřejností o tom, čeho chce obec výhledově dosáhnout 
a jak při tom bude postupovat.
O svůj názor bylo ochotno podělit se 206 občanů Rozdro-
jovic, což jistě lze označit za solidní účast. Některé možná 
odradila složitost dotazníku, na kterou někteří respon-
denti poukazovali. Za to se omlouvám jménem Výboru pro 
rozvoj obce a dopravu, který dotazník připravil. V případ-
ných dalších průzkumech dotazník před roznesením vy-
zkoušíme na větším počtu testovaných osob. Nyní k jed-
notlivým otázkám z dotazníku (pokud je uvedena známka, 
je to na škále 1–5, kde 1 znamená nejvíce důležitá).

1. Priorita obce

Největší počet občanů klade důraz na udržení venkovské-
ho charakteru, ochranu krajiny a vhodnou regulaci další vý-
stavby (průměrná známka 1,5), dále pak na dobré vztahy 
mezi lidmi a důvěru v samosprávu (2,0) a občanskou vyba-
venost, např. obchody a služby (2,2).

2. Regulace výstavby

Většinu získala jedna ze tří možností, 59 % občanů se do-
mnívá, že výstavba by měla být řízená, obec by měla při-
jmout stavební regulativy a nová výstavba by se jimi měla 
závazně řídit. Tímto tématem se zastupitelé aktivně zabý-
vají, proběhla pracovní porada s cílem vyjasnit požadavky 
na regulaci a zvolit vhodný postup.

3. Co v obci vadí

Občanům Rozdrojovic nejvíce vadí rozbité vozovky a chybějící 
chodníky (shodně známka 1,8) a dále je to znečišťování vzdu-
chu pálením nevhodného paliva (2,3). Zastupitelstvo ve svém 
fi nančním plánu na volební období počítá s  investicemi do 
vozovek a chodníků ve výši přes 22 mil. Kč, částka se může 
měnit dle využití dotací, snad se tedy podaří stav zlepšit.

4. Co se v obci líbí

Nejvíce lidé v naší obci oceňují klidné prostředí a hezkou 
přírodu (známka 1,2) a dále blízkost Brna, kde mohou pra-
covat a využívat služby velkého města (1,5). Cílem zastu-
pitelstva v dalších letech by tedy mělo být udržet příznivé 
životní prostředí.

5. Co v obci chybí

Lidé by v naší obci přivítali více kontejnerů na tříděný odpad 
(známka 2,2), zřízení poštovny s možností příjmu a  výde-
je balíků (2,2) a  dále více autobusových spojů o  víkendu 
a  v  noci (2,4). V  novém obecním úřadě, jehož výstavba 
právě probíhá, je počítáno s místností pro balíkovnu. Za-
stupitelé připravují systém třídění odpadu, aby třídění bylo 
jednodušší a efektivnější.

6. Co je pro obec hrozbou

Občané jako největší hrozbu označili neorganizovaný růst 
obce, např. špatně řízenými developerskými projekty (znám-
ka 1,8), změnu obce na brněnský satelit, tedy místo bez 
vlastního života (2,0), a zhoršení životního prostředí provo-
zem na mezinárodní dálnici D43 (2,3). Obec by tedy měla 
mít dobrý územní plán, který zabrání nevhodné výstavbě 
a který bude počítat s možností vybudování obchodů a slu-
žeb. Obec by měla usilovat o varianty vedení D43 mimo její 
katastr, v případě fi nálního určení stopy dálnice přes náš 
katastr pak o maximální ochranu zdraví obyvatel.

7. Do čeho by měla obec investovat

Vzhledem k tomu, že lidem vadí rozbité silnice a chybějící 
chodníky, tak logicky nejvíce požadavků na investice smě-
řuje právě do nápravy toho stavu (známky 1,7 a 1,9). Dále 
by občané rádi viděli revitalizovaný střed obce – vybudová-
ní náměstíčka pro společenský život obce (2,5) a vybudo-
vání cyklostezky směrem na Brno a směrem na Kuřim (2,5). 
Zastupitelé připravují architektonicko-urbanistickou soutěž 
na podobu středu obce, výsledná podoba bude konzultová-
na s občany. Jihomoravský kraj začal plánovat cyklostezku 
procházející naší obcí.

8. Hodnocení oblastí obce

V této otázce byl zjišťován názor občanů na určité oblasti, 
nejlépe lidé hodnotili kvalitu školy a školky (známka 1,7), 
naopak nejhorší známky dostalo vyžití sportovní (3,2) a kul-
turní (3,0) a kvalita služeb (3,0).

Další otázky měly binární odpovědi ANO/NE, výsledek je 
jednoznačný:

9. Má obec povolit více než dvoupatrové budovy?

NE (98 % občanů)

10. Má obec usilovat o připojení k Brnu jako městská část?

NE (93 % občanů)

11. Má obec podporovat ekonomické aktivity odpovídající 
rázu obce? ANO (85 % občanů)

12. Má obec podporovat developerskou výstavbu většího 
počtu domů? NE (94 % občanů)

Předposlední dotaz (nepovinný) byl na věk respondenta, 
v  posledním bodě bylo možné uvést vlastní připomínky, 
přání či vzkazy.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří investovali svůj čas a do-
tazníkové akce se zúčastnili. Řízení obce bude lepší, pokud 
zastupitelé budou znát přání a  připomínky občanů obce, 
přičemž je samozřejmě nutné dbát na dosažení rovnováhy 
mezi tím, co občané chtějí a co je možné, rovnováhy mezi 
dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních a kultur-
ních hodnot.

Karel Taft

Foto: Martina Morávková
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ROZHOVOR ANEB 9 OTÁZEK PRO ZASTUPITELE MILANA ŠŤASTNÉHO

Co se vám na Rozdrojovicích líbí?
Líbí se mi, že Rozdrojovice jsou blíz-
ko Brna a  v  okolí je krásná příroda. 
Je tady všude kousek do lesa, člověk 
vlastně bydlí v přírodě.

Je něco, co vám na Rozdrojovicích vadí?
Vlastně nic zásadního.

Co vás přivedlo k rozhodnutí kandido-
vat do obecního zastupitelstva?
Asi to, že když člověk dělá práci dlou-
hou dobu, tak sklouzne do nějaké ru-
tiny... Nechci tvrdit, že bývalí zastupi-
telé dělali svou práci špatně, ale když 
člověk dělá jednu práci deset nebo 
patnáct let stejně, tak se všechno 
opakuje a je těžké vidět to v jiných sou-
vislostech. Chtěl bych práci zastupitel-
stva nějak oživit, starat se o chod obce 
trošku jinak, aby víc lidí vědělo, co se 
v obci dělá, a něco tady změnit.

Od voleb uplynulo téměř tři čtvrtě 
roku. Máte pocit, že jste za tu dobu 
něčeho konkrétního dosáhl?

Rozjely se některé věci, které jsme 
měli ve volebním programu: partici-
pativní rozpočet, chystá se výběrové 
řízení na Senior Bus, rozjíždí se archi-
tektonická soutěž na vyřešení středu 
obce.

Čeho byste chtěl dosáhnout dokonce 
volebního období?
Chtěl bych, aby se začal řešit vzhled 
středu obce – nejen nový obecní úřad, 
ale celé náměstíčko. Aby to na konci 
volebního období buď vypadalo jinak, 
nebo aby bylo jasné, jak to bude vy-
padat. Aby ve středu obce nebyl sběr-
ný dvůr, aby se přesunul do okrajové 
části obce. Ve středu obce by měly být 
prostory pro setkávání lidí, sportoviště 
nebo něco jiného, ale ne sběrný dvůr.

Dokážete odhadnout, kolik hodin 
týdně věnujete práci pro obec?
To je různé, podle toho, co se zrovna 
dělá. Přímo na obci moc času nestrá-
vím, pracuji většinou doma... Odhaduji 
tak pět až osm hodin týdně.

Co děláte, když máte volno a chcete si 
odpočinout?
Většinou sportuji. Více než třicet let 
hraju brněnskou futsalovou ligu, pra-
videlně hraju badminton, jezdím na 
kole, běhám... teď se chystám na de-
sátý ročník běhu „Vokolo pryglu“, tak 
doufám, že to uběhnu a přežiju.

Jakou knihu máte rozečtenou?
Teď zrovna žádnou, na dovolené jsem 
dočetl krimi thriller Hadrový panák, 
napsal ji Daniel Cole.

Byl jste v poslední době v divadle 
nebo na koncertě?
Byli jsme na dovolené v  jižních Če-
chách a nakonec se z  toho stal kul-
turně-cyklistický výlet: v  letním kině 
jsme viděli film Bohemian Rhapsody 
a byli jsme na koncertě bratří Ebenů 
a Karla Plíhala.

Děkuji za rozhovor.

Ptala se Hana Antonínová

ROZHOVOR S PANÍ VĚROU SVÍDOVOU

V srpnu jsme požádali o rozhovor zastupitelku paní Věru Svídovou. Odpověděla nám:

Děkuji vám velice za váš zájem udělat se mnou rozhovor do zpravodaje. Myslím, že občanům nemám co sdělovat, za 
tu dlouhou dobu služby na úřadě mě všichni znají, do zastupitelstva jsem kandidovala s úmyslem být ještě něco platná 
a zhodnotit získané zkušenosti ve správě obce, a o to se i snažím. Udělejte, prosím, radši rozhovor s jiným zastupitelem, 
který se chce představit a má co sdělit občanům.

Hana Antonínová

Ing. Milan Šťastný, 
52 let
Ekonom, daňový poradce, 
finanční manažer ve 
společnosti Tesco. Není 
členem žádné politické 
strany, v zastupitelstvu 
obce působí první 
volební období. 
V Rozdrojovicích žije od 
roku 1991. Je ženatý, 
má šestadvacetiletého 
syna a třiadvacetiletou 
a šestnáctiletou dceru.

CYKLOSTEZKA Z ROZDROJOVIC DO KNÍNIČEK

Již v minulém funkčním období přišlo zastupitelstvo s návr-
hem cyklostezky, která by propojila Rozdrojovice s Brnem, 
respektive s jeho městskou částí Kníničky. Cyklostezka by 
měla začínat za obcí v místě stávající odbočky na přehra-
du. Vyústit by měla na stávající zpevněné cestě, která je 
umístěná na tělese takzvané „Hitlerovy dálnice“. Odtud 
se dá pokračovat po zpevněných cestách do Kníniček, na 
přehradu, případně do Medlánek. Stezka by kromě cyklistů 
měla sloužit také pro pěší a byla by vedena po pravé straně 
stávající silnice ve směru na Brno. Výhodou tohoto záměru 
je fakt, že by celá stavba byla umístěna na obecních po-
zemcích a odpadla by tak zdlouhavá vyjednávání o výkupu 
pozemků. Celý projekt byl však zbrzděn požadavky stáva-
jícího provozovatele příjezdové komunikace, který celou 
stavbu podmiňuje vybudováním dešťové kanalizace na 
této přístupové komunikaci. Splnění této podmínky by však 
celou stavbu cyklostezky prodražilo o několik milionů, proto 
byl projekt na nějakou dobu pozastaven. V současné době 
vedení obce čeká, zda bude povolena cyklostezka Brno–
Kuřim, která je zčásti také plánována okolo stávající silnice 
a v jejím projektu se nepočítá s odkanalizováním stávající 
silnice. Pokud by byla stavba cyklostezky Brno–Kuřim povo-
lena bez nutnosti vybudování kanalizace, byl by to nový ar-
gument pro jednání se správcem hlavní silnice i pro stavbu 
stezky Rozdrojovice–Brno.
 Martin Kružík

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Deváté zasedání ZO (konané dne 26. 6. 2019)

Na tomto zasedání zastupitelé vybrali firmu Bohumil To-
man jako zhotovitele nutné opravy propustku převádějící 
Rozdrojovický potok pod místní komunikací. Zastupitelé 
projednali několik žádostí o pronájem obecního pozem-
ku, u jedné z nich bude potřeba provést místní šetření za 
účelem zjištění skutečného stavu. Zastupitelstvo schválilo 
záměr na zavedení rozšířeného sběru separovaného odpa-
du a pověřilo pracovní skupinu k  jeho zavedení, v oblasti 
nakládání s odpady byla schváleno také zavedení nových 
svozových míst v  chatové oblasti. Zastupitelé se rozhodli 
podpořit pořádání hudebního festivalu RojcFest částkou 
30 tis. Kč, v  posledním hlasování pak schválili pravidla 
inzerce v  Rozdrojovickém zpravodaji. Na závěr zasedání 
dal starosta obce na vědomí výsledky žádostí o  dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj – dvě žádosti byly zamít-
nuty (výstavba nového obecního úřadu a výstavba sporto-
viště u základní školy), další tři projekty byly zařazeny do 
dalšího kola projednávání (oprava místních komunikací, 
oprava propustku a výstavba hřiště Na bahně).

Desáté zasedání ZO (konané dne 11. 9. 2019)

Více než pět desítek bodů projednali zastupitelé na jubilej-
ním 10. zasedání, které se konalo v  budově místní školy. 

Nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci retenční nádrže 
v  centru obce podala společnost TVM stavby, se kterou 
bude uzavřena smlouva na toto dílo. Byla schválena smlou-
va na přeložku plynárenského zařízení, která je nutná pro 
pokračování opravy propustku pod místní komunikací. Za-
stupitelé vyslechli krátkou zprávu o průběhu výstavby obec-
ního úřadu, stavba pokračuje dle harmonogramu a její kom-
pletní dokončení je naplánováno do konce dubna příštího 
roku. Zastupitelstvo schválilo příspěvek na financování In-
tegrovaného dopravního systému JmK, dvě rozpočtová opat-
ření administrativního charakteru a  smlouvu o  zavedení 
motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospo-
dářství. Zastupitelé dále schválili několik smluv na vybudo-
vání vodovodní přípojky a  několik smluv o  pronájmu části 
pozemku, většinou v chatové oblasti, cena za pronájem je 
dána přechozím rozhodnutím zastupitelstva. V obci proběh-
ne rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení, bylo schvá-
leno pořízení realizačního plánu. V závěru zasedání staros-
ta zastupitelstvo a přítomné občany informoval o schůzce 
s kandidátem na sekretáře soutěže na projekt revitalizace 
středu obce, zastupitelé se pak zabývali připomínkami za-
stupitelů a  občanů, mj. k  vypouštění dešťových vod, ceně 
za pronájem zahrady, opravě cesty v ulici Žleby a umístění 
odpadkových košů u autobusové zastávky.

Karel Taft
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OHLÉDNUTÍ ZA ROZDROJOVICKÝM KUFREM

Když mi taťka řekl, že pojedeme závod na kolech, nejpr-
ve se mi moc nechtělo, ale když jsme dojeli na start, tak 
jsem zjistil, jak moc chci Rozdrojovický kufr jet. Organizátoři 
nám rozdali dva papíry, první, na kterém byla mapa a za-
značená kontrolní stanoviště, druhý byl na razítka, které 
jsme dostávali na stanovištích. Po vymyšlení vhodné trasy 
jsme vyrazili. Ze začátku šlo vše podle plánu, ale potom 
jsme odbočili do pole, protože jsme si mysleli, že to je polní 
cesta, ale mýlili jsme se. Po namáhavé cestě řepkou jsme 
dorazili k prvnímu stanovišti, kde nám dal pan Antonín ra-
zítko a my pokračovali dál. Kousek jsme ujeli a můj taťka 
píchl kolo v  Jinačovicích. Chvíli utíkal s  kolem a  pak mě 
poslal, ať dojedu zpátky do cíle sám. Cestou zpátky jsem 
se stavil doma pro vodu, jelikož mi došla. Pokračoval jsem 
dál v cestě, najednou mi přišlo, jako by bylo 100 °C, proto 
jsem si udělal zastávku na pití. Netrvala dlouho, ale taťka 
mě už doběhl, dokázal to z Jinačovic až k hospodě U Helánů 
asi za 10 minut. Taťka se mě zeptal: ,,Na co čekáme?!?“ 
Potkali jsme pana starostu, který se smál, že jsme to změ-
nili na duatlon, a pak jsme uviděli cíl. Žádná jiná závodící 
dvojice tam nebyla a my měli nejlepší čas z těch, co nejeli 
přes všechny kontroly.

Oliver Taft, 12 let

Toničce se to moc líbilo a parádně si to užila. Nejvíc se jí 
líbilo (kromě závodu samotného) hlavně množství dobrot, 
které mohla ochutnat... A další radost měla ještě o den poz-
ději, kdy si pochutnala na svojí medaili. Diplom má vysta-
vený na čestném místě ve svém herním koutku. Tonička 
se už teď těší, až si bude moct zase zazávodit a vyřádit se 
s ostatními dětmi. Tonička Břoušková, 3 roky (zapsal tatínek)

Tak jsme vyrazili. Ze začátku jsem si myslela, že to nezvlád-
neme, ale po první zastávce jsem si uvědomila, že bych to 
mohla vyhrát, a tak mě to začalo bavit. Jak jsme se začali 
blížit k cíli, tak jsme mákli a projeli cílovou bránou. Dostala 
jsem zmrzlinu a kofolu. Skončila jsem na třetím místě, do-
stala jsem pohár a medaili a bylo to moc fajn.

Amálie Vokřálová, 12 let

Za mě se jednalo o nejzdařilejší sportovní akci, které jsem 
se účastnil v Rozdrojovicích. Hojná účast, bezvadná atmo-
sféra. Soutěživý duch nakonec nakazil většinu startujících: 
bylo zábavné pozorovat, jak rodiče, ale i  některé trochu 
línější děti soupeří s ostatními soutěžícími. Bylo rovněž ve-
lice sympatické, že nakonec všechny startující děti dosta-
ly nějakou cenu. Myslím, že jsme si to všichni pěkně užili 
a o to šlo v první řadě. Už se těším na další ročník!

Michael Šubrt, dospělý účastník

Byla jsem mile překvapená hojnou účastí a  nejvíc se mě 
líbilo, s jakým zápalem všechny děti a někteří rodiče sou-
těžili. Myslím, že byla dobře vymyšlená trasa i to, že závod 
byl ve dvojicích, děti s rodiči. Doba na stanovišti díky knize 
a válení v trávě docela rychle utekla. A na závěr bylo super 
a motivující, že všechny děti něco dostaly a i soutěživci si 
přišli na své. Dcera byla nadšená, i když ze začátku se jí 
vůbec nechtělo. Určitě se příště zúčastníme zase a bylo by 
fajn tam po skončení závodu ještě chvíli zůstat a všichni to 
společně oslavit.

Silvie Vokřálová, pomocnice na kontrolním stanovišti

Rozdělil bych to na dvě skupiny závodníků.
1. skupina: bojovníci o vítězství. Ti se kolem mne jen prohna-
li, někteří závodníci ani nesměli zastavit (aby neztuhly svaly) 
a rodič vyřídil u mne potvrzení kontroly (nechtěli ani sesedat).
2. skupina: testovači. Ti testovali svoje síly, výdrž a orientač-
ní schopnosti. Dost dvojic chtělo původně zkusit nejvíce je-
den až dva kontrolní body a vrátit se. Ale když přijeli ke mně 
a zjistili, že nejhorší mají za sebou, pokračovali na další dva 
poslední body v okolí Kníniček a dotáhli závod až do konce. 
A to patřili mezi hodně mladší závodníky – děti to motivovalo.

S kýmkoli jsem mluvil, byl z té akce nadšený. Vzhledem 
k  tomu, že s  orientačním závodem se člověk nesetkává 
každý den, byla to dobrá kombinace kola a  orientačních 
schopností. Myslel jsem si, že ploty v  oboře se přelézají 
pouze v místech, kde jsou žebříky. Ale závodníci mne vy-
vedli z omylu. Přelézat plot a přehazovat kola se dá v pod-
statě kdekoli. Dokonce ke mně přijeli i cyklisté, kteří nepat-
řili k našemu závodu. A vyžadovali taky razítko za kontrolní 
bod (když viděli naše závodníky). Ale byl jsem tvrdý – bez 
startovního čísla a mapy nic.

Poslední postřeh: vzhledem k  tomu, že závod končil až
v 17 hodin, navrhuji, aby při příštím ročníku závodníci po-
vinně vozili občerstvení pro traťové komisaře. V závěru jsem 
již záviděl každé skupince závodníků jakoukoli sušenku, 
kterou si přivezli na kole.

Milan Šťastný, pomocník na kontrolním stanovišti

Foto: Martina Morávková Výběr z fotografi í najdete na:
https://www.rozdrojovice.cz/fotogalerie

Všechny fotografi e najdete na stránkách autorky:
http://www.baduatelier.cz/# (soukromé galerie, Kufr 2019)

Foto: Martina Morávková



AKTUALITY Z OBECNÍ KNIHOVNY

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY
V souvislosti s dočasnou změnou otevírací doby
hostince U Helánů je knihovna otevřená
každou středu od 17 do 20 hodin.
Výjimečně bude otevřeno ve čtvrtky 19. a 26. září.

Také v  letošním roce se knihovna zapojila do krajského 
projektu na podporu čtení a čtenářství Jižní Morava čte, 
který doprovází tematická soutěž pro děti od 4 do 15 let,
tentokrát na téma Tajemství knihovny. Až do konce října 
mohou děti malovat, psát, natáčet příběhy, kreslit ko-
miksy. Nejlepší práce budou oceněny v  knihovně a  po-
stoupí do krajského kola. Vyhlášení soutěže bude v pátek
27. 9. v  17 hodin v  knihovně, pozvání přijala brněnská 
ilustrátorka Vlasta Švejdová.

Součástí akce bude workshop, ve kterém si děti budou 
moci s paní ilustrátorkou nakreslit svého literárního hrdinu. 
Výtvarné potřeby zajistí knihovna.
V  rámci Týdne knihoven zveme všechny zájemce v neděli 
6. 10. v 16 hodin v prostorách hostince U Helánů na před-
nášku lektorky Bc. Dany Šimkové Napoleon Bonaparte. 
Koncem listopadu se uskuteční přednáška s  lektorkou
Bc. Danou Šimkovou Loupež v Orient Expressu. Vstup na 
přednášky určené všem věkovým skupinám je volný.

Aktuální informace na webové stránce knihovny:
https://rozdrojovice.knihovna.cz
nebo na jejím Facebooku:
https://www.facebook.com/knihovnarozdrojovice.cz

Monika Kratochvílová

ZŠ a MŠ Rozdrojovice hledá od září zaměstnance na pracovní pozici
UKLÍZEČKA

50 % úvazku, pružná pracovní doba v odpoledních a podvečerních hodinách.
Informace u vedení školy či na telefonu

732 223 559

POKRAČUJÍ KURZY ANGLIČTINY V BUDOVĚ ŠKOLY
Pravidelně každou středu od 25. září: 

17–18 HODIN: MÍRNĚ POKROČILÍ A VĚČNÍ ZAČÁTEČNÍCI
18–19 HODIN: POKROČILEJŠÍ
19–20 HODIN: ZAČÁTEČNÍCI

Vchod u tělocvičny, učebna v 1. patře, přezůvky s sebou. 
Kurzy opět povede Mgr. Petr Antonín, nové přihlášky na pantonin@volny.cz
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ROJC FEST SK ROZDROJOVICE 2019
V sále rozdrojovického hostince U Helánů proběhl v pátek 
6. září první Rojc Fest. Zahrály kapely Noise Flow a Tabák – 
Kabát revival. Čankišou se ze zdravotních důvodů letošního 
ročníku zúčastnit nemohli, přejeme jim brzké uzdravení!
V průběhu večera jste mohli okusit čtyři druhy piva z pivova-
ru Rojc. Akce začala v rytmech DJ Vilivaldi. V průběhu výstu-
pu DJ se připravovala kapela Noise Flow na svou premiéru 
v novém složení.
Skupina Tabák – Kabát revival k nám přijela z Uherského 
hradiště. Jejich hudba zvedla ze židlí kdekoho, taneční par-
ket byl plný. Večer, respektive noc a  ráno, jsme zakončili 
s trojicí DJs Vilivaldi, Michal a Richard.
Chtěli bychom poděkovat Sportovnímu klubu Rozdrojovice 
za skvělou spolupráci, obci Rozdrojovice za podporu a pod-
niku MH Pub 44 – U Helánů za poskytnutí zázemí a zajištění 
plynulého průběhu akce! Matěj Ingrštplynulého průběhu akce! Matěj Ingršt

Co byste měli vědět
Cesta která se nachází v ulici „Obecnice“ není určená jako rychlostní komunikace. Cesta byla dělaná v akci 
„Zet“, byla určena na dopravu materiálu, pro domy okolo stojící. Štěrk se vozil z dálnice, nakládán na trak-
torovou vlečku, pan Slavoj Musil a pan Jan Machát. Štěrk se hráběmi rovnal a upravoval do roviny. Cestaři 
potom položili asfaltový povrch. Kanál přes který tak rádi jezdíte, nemá pod roštem skruž, ale jen beton 
popraskaný. Kanál nedělali Kanalizace, ale zedník, na čerpání septiku. Všichni jezdí jakoby ty auta ukradli. 
Nikdo nebere ohled na lidi kteří zde bydlí.

Josef Čech
Rozdrojovice 165

DOPISY 
ČTENÁŘŮ

Foto: Matěj Ingršt

Z OBECNÍ KRONIKY 

Někteří z vás denně chodí nebo jezdí kolem mohutných 
lip rostoucích na náměstíčku u kapličky a pomníku pad-
lých. O  tom, kdy a  kdo je vysadil, se dočteme v  zápisu 
z roku 1930:
Obecní zastupitelstvo, místní osvětová komise, sdružené 
strany a škola oslavily 80leté narozeniny pana presidenta 
republiky, Dr. Tom. G. Masaryka, večer 8. března slavnostní 
akademií. Před ní, toho dne odpoledne, zasadili žáci s ně-
kterými občany a starostou obce dvě lípy u pomníku pad-
lých ve Světové válce a jednu proti radnici. U pomníku pod 
pravou lípu byla dána zapečetěná sklenice se zprávou, kdo 
lípy sázel a na jakou památku byly zasázeny. Pak následo-
valy podpisy všech občanů, kteří byli sázení přítomni.
Večer o půl sedmé hodině shromáždili se občané a děti škol-
ní u zasázených líp u pomníku, kde krátce promluvil starosta 
obce Josef Lazar a říd. učitel Frant. Novotný. Starosta přijal 
lípy v ochranu obce a nazval je Masarykovými lípami.

Úsměvnou událost zachycuje zápis z května téhož roku:
Ze 3. na 4. května vloupali se lupiči do radnice. Navrtali obec-
nípokladnu, ale neuloupili z ní ničeho, poněvadž byla prázd-
ná. Pokladna Spořitelního a  záložního spolku, která byla 
v téže místnosti, zůstala netknutá, ač v ní bylo 8 000 Kč.

Už jen pamětníci vědí, že v obci bývala kdysi cihelna – 
svědčí o tom i název ulice. Cihelna skončila neslavně:

V roce 1933 vypálily se v obecní cihelně pouze 2 pece cihel.
Cihelna tato zanikne, poněvadž materiál k  výrobě cihel 
je špatný a  pak z  brněnských cihelen dovezou se až do 
Rozdrojovic lacinější a  lepší cihly strojové. Z  toho důvodu 
prodána byla také jedna kůlna v obecní cihelně p. Theodoru 
Ryšánkovi, dělníku v Rozdrojovicích, za 1 600 Kč, který na 
tom místě postaví si domek.

V roce 1935 bylo důležitou obecní událostí zakoupení radi-
ového přijímače. Kronikář se o tom rozepisuje zeširoka:
Pro místní obecnou školu a Místní osvětovou komisi zakou-
pen byl přijímač Telefunkne typu Koncert Trial za 1 112 Kč
a  antenní materiál za 34 Kč 50 h. Na zakoupení tohoto 
přijímače obdržela Místní osvětová komise od Okresního 
osvětového sboru Brno-venkov obnos 500 Kč. Obnos tento 
byl uložen v místním Spořitelním a záloženském spolku, kde 
vzrostl i s úroky na 592 Kč. Zásluhou pana Antonína Helána, 
domkáře v Rozdrojovicích, čís. 73, který Spořitelní a zálo-
ženský spolek v obci vede, bylo darováno tímto spořitelním 
spolkem na zakoupení přijímače 208 Kč. Dále na zakoupe-
ní tohoto přijímače přispěl Místní sbor dobrovolných hasičů 
v Rozdrojovicích obnosem 220 Kč a Místní odbor Národní 
jednoty pro jihozápadní Moravu obnosem 146 Kč 10 h. Tě-
mito dary umožněno bylo pak přijímač zakoupiti. Používá se 
ho ve škole, kde žáci poslouchají školský rozhlas.

Obecní kronikou listovala Hana Antonínová



PORUCHOVÁ LINKA E.ON – ELEKTŘINA
800 225 577
 
PORUCHOVÁ LINKA GASNET, S.R.O. (INNOGY) – PLYN
1239
 
PORUCHOVÁ LINKA VAS TIŠNOV – VODOVOD A KANALIZACE
pohotovost – vodovody 606 723 175
pohotovost – kanalizace 737 221 669
 
POŠTA JINAČOVICE
775 202 189
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BEZPEČÍ I VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

JAKÁ HROZÍ RIZIKA PŘI UŽÍVÁNÍ INTERNETU?

– Podvodné e–shopy
– Podvodné inzerce („Šmejdi“ ve virtuálním světě)
– Podvodné soutěže
–  Podvodné e–maily (vyděračské e-maily, Nigerijské dopisy – popsání dojemného příběhu, který končí žádostí o zaslání 

finanční částky, která má zmírnit popsané útrapy)
– Viry
– Nepravdivé zprávy a hoaxy
– Podvodné platby
– Phishing (rozeslání např. e-mailových zpráv, které vyzývají adresáta k zadání osobních údajů – krádež osobní údajů)

POZOR NA E-SHOPY – I NA E-SHOPU SE MŮŽE SKRÝVAT PODVODNÍK!

– Porovnávejte ceny e-shopů.
– Nenechejte se zlákat podezřele nízkou cenou.
– Hodně mohou napovědět recenze e-shopů.
– Zvolte platbu na dobírku.
– Neplaťte za věci, které jste si neobjednali.
– Zvažte, zda uvedete svou adresu a telefonní číslo.

POZOR NA E-MAILY

–  Nepřeposílejte hromadné (řetězové) zprávy, vymažte je. Zahlcují schránku příjemců a vaše e–mailová adresa se šíří 
k neznámým lidem.

– Komunikujte jen s těmi, které znáte osobně.
–  Na internetu se někdo může snadno vydávat za někoho jiného!
– Ověřujte si identitu osoby, se kterou komunikujete.
–  Neklikejte na odkazy uvedené v e-mailech od cizích subjektů.
– Neotevírejte podivné přílohy.

POZOR NA NEPRAVDIVÉ A POPLAŠNÉ ZPRÁVY

–  Nevěřte všemu, co se na internetu píše, často se zde objevují nepravdivé informace (fake news).
–  Informace si ověřujte, čerpejte z několika ověřených zdrojů.
–  Poplašné zprávy (hoax) nepřeposílejte dalším příjemcům, i když budou obsahovat naléhavou prosbu, žádost o pomoc atd.

POZOR NA HESLO

– Hesla si nikam nepište.
– Mějte různá hesla do jednotlivých profilů a služeb.
–  Nikomu své heslo nesdělujte ani nepište v komunikaci na internetu.
– Mějte kvalitní a bezpečné heslo!

POZOR NA STAHOVÁNÍ

– Stahujte z ověřených zdrojů.
–  Pozor na stahování přes odkazy v e-mailech a další internetové komunikaci.
– Pozor na nelegální stahování.

OBECNÉ RADY A DOPORUČENÍ

– Nezapomínejte na kvalitní antivirový program.
–  Věnujte pozornost nastavení profilu (dbejte na soukromí, není nutné uvádět všechny osobní údaje).
–  V žádné virtuální komunikaci neuvádějte své osobní údaje.
–  Ve virtuální komunikaci neuvádějte žádné informace o tom, kde budete trávit dovolenou, kdy budete mimo domov atd.
–  Komunikujte jen s tím, koho znáte osobně. Ověřte si, že je to skutečně on (někdo se může vydávat za někoho jiného).

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková 
vrchní komisař

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele KŘ

Oddělení tisku a prevence

ROZDROJOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2019
Vydává obec Rozdrojovice, Na Dědině 7, 66434 Rozdrojovice, IČO 
00282499.
Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází pětkrát ročně.
Redakční rada: Hana Antonínová (odpovědná redaktorka), Kateřina 
Pokorná, Karel Taft, Oldřich Pokorný, Milan Šťastný.
Registrace Ministerstva kultury, evidenční číslo MK ČR E 23513.

Číslo 4/2019 vychází v září. NÁKLAD 450 VÝTISKŮ.
Připomínky, náměty, reakce, informace, příspěvky a požadavky na inzerci 
prosíme e-mailem na adresu: zpravodaj@rozdrojovice.cz
Uzávěrka Rozdrojovického zpravodaje č. 5 je 15. 11. 2019.
Nepodepsané příspěvky nejsou uveřejňovány.
Grafická příprava, sazba a tisk: Střední škola grafická Brno, příspěvková 
organizace, Šmahova 364/110, Brno-Slatina, tel. 548 211 313.

PRAVIDLA PRO UVEŘEJŇOVÁNÍ REKLAMY 
V ROZDROJOVICKÉM ZPRAVODAJI
Zastupitelstvo obce schválilo následující pravidla pro inzerci 
v Rozdrojovickém zpravodaji:

• Zpravodaj nezveřejňuje reklamu.
•  Zpravodaj zdarma zveřejní článek nebo oznámení o konání kulturních, 

společenských či sportovních akcí – například hody, plesy, festivaly, koncerty, 
jarmarky, trhy, pivní slavnosti, košty vína, sportovní utkání – v obci nebo blízkém 
okolí. Maximální rozsah takového článku nebo oznámení je ¼ stránky.

•  Zpravodaj zveřejní zdarma oznámení podnikatele se sídlem v obci formou řádkového 
textu. Maximální rozsah je 6 řádek, tj. asi 500 znaků.

OMLUVA AUTORŮM FOTOGRAFIÍ
Jménem redakce a školy, která nám zpravodaj zpracovává, bychom se chtěli omluvit autorkám fotografií 
z předešlého čísla na str. 11, které nebyly uvedeny.
Fotografie z pálení čarodějnic nám zaslala Jarmila Ingrštová a Eliška Stráská.
Děkujeme za pochopení.
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