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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
rok se chýlí ke konci a vy držíte v rukou 
poslední letošní číslo Rozdrojovické-
ho zpravodaje. Najdete v  něm zprávu 
o stavbě nového obecního úřadu i dů-
ležité informace o novinkách ve svozu 
odpadů, které nás čekají v novém roce. 
Fotografiemi a  dětskými postřehy si 
připomeneme vydařenou akci 1000 
stromů pro Rozdrojovice a v lese zůsta-
neme i  při rozhovoru s  lesním hospo-
dářem. Místo listování obecní kronikou 
jsme tentokrát navštívili rozdrojovické-
ho pamětníka a  přinášíme vzpomínky 
na to, jak naše vesnice žila před mno-
ha desítkami let. Přejeme vám, abyste 
úspěšně propluli hektickým obdobím 
konce roku a  prožili klidné Vánoce ve 
společnosti svých blízkých.

Vaše redakce 

1000 STROMŮ PRO ROZDROJOVICE

Troufám si odhadnout, že snad žádnému obyvateli Rozdrojovic neuniklo, že lesy 
v  okolí vesnice – a  bohužel nejen ty – nejsou v  dobrém stavu. Podprůměrné 
množství srážek v kombinaci s „broukem“, jak lesníci obvykle říkají kůrovci, způ-
sobilo něco, co lze bez přehánění nazvat kalamitou. Kolem Rozdrojovic nachází-
me stále více holých strání, které přímo volají po zalesnění. Nikdo z nás si určitě 
nedělá iluze o tom, že zalesnit velké plochy bude rychlá a jednoduchá záležitost. 
Jednoho dne se ale zrodil nápad, že by rodiče s  dětmi mohli vysázet sazeni-
ce malých dubů na jednu z odlesněných strání kousek za vesnicí. Od nápadu 
k jeho uskutečnění už vedla přímá cesta... a nutno přiznat, že organizátoři dobře 
připravené akce zajistili všechno – od sazenic přes teplý čaj a špekáčky až po 
příznivé počasí.

Pokračování na str. 6–7

Foto: Martina Morávková
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
11. zasedání ZO konané dne 4. 11. 2019 (výběr z projednávaných bodů)

Zastupitelé a občané se sešli v sále hostince U Helánů. Po 
pravidelných bodech zasedání (jmenování zapisovatele 
a ověřovatelů, schválení zápisu a programu, ověření usná-
šeníschopnosti) následovala delší diskuse k obecně závaz-
né vyhlášce, kterou by se v některých dnech ve výjimečných 
případech zkrátila doba nočního klidu, zákonem stanove-
ná od 22.00 do 6.00 hodin. Na základě podnětů bude text 
této vyhlášky připraven na další jednání zastupitelstva.
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému sběru, tří-
dění a přepravy komunálních odpadů, jejímž cílem je lepší 
třídění odpadu vznikajícího na území obce, zastupitelé pro-
jednali a schválili.
Během několika měsíců by se mělo začít vařit ve školní jí-
delně, zastupitelé totiž schválili vítěze výběrového řízení na 
dodávku technologie do kuchyně. Nebylo to jediné výběro-
vé řízení, které bylo na programu zasedání: byli vybráni také 
dodavatelé služby Senior Taxi a projektu změny č. 2 územ-

ního plánu, ve kterém půjde zejména o doplnění regulačních 
prvků. Zastupitelé neschválili několik žádostí o  odkup po-
zemků a nákup chaty na základě předkupního práva.
Dva občané mají zájem o pronájem stejného pozemku, za-
stupitelé rozhodli nájemce vybrat na základě nejvyšší ceno-
vé nabídky ve spravedlivé soutěži. Zastupitelé schválili věc-
ná břemena ve prospěch E.ON Distribuce kvůli rozšiřování 
elektrické rozvodné sítě (souhlas je podmíněn položením 
chráničky pro budoucí potřeby obce) a smlouvu na práce 
nutné kvůli přeložce telekomunikačního vedení CETIN. V zá-
věrečném bloku zastupitelé schválili mimo jiné příspěvek na 
provozování nočních autobusových linek, zásady vydávání 
Rozdrojovického zpravodaje, možnost instalace odečtového 
vodoměru pro závlahu, směrnici o vysílání na pracovní cesty, 
revizi skutečného stavu chat v oblasti Trnůvka a příspěvek 
10 tisíc Kč formou pronájmu sálu na akci Jarmark pořáda-
nou v hostinci U Helánů. Karel Taft

NOVOSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU V ROZDROJOVICÍCH

Zastupitelé v minulém volebním obdo-
bí rozhodli o stavbě nového obecního 
úřadu, který v  příštím roce nahradí 
současnou nevyhovující budovu. Starý 
úřad je ve velice špatném stavu a ne-
umožňuje přístup méně pohyblivým 
občanům, což je na první pohled jasné 
každému, kdo na úřadě musí cokoli 
vyřídit. Stavební povolení na budo-
vu bylo vydáno v  lednu 2018 a v září 
2018 proběhlo výběrové řízení na zho-
tovitele díla. Z osmi podaných nabídek 
byla nejlevnější firma BV-DEX, s.r.o. za 
cenu 13 913 257,60 Kč včetně DPH, 
druhý v pořadí ESOX, spol. s r.o. nabí-
zel cenu 15 617 019,88 Kč a nejdraž-
ší firma Moravská stavební unie, s.r.o. 
požadovala 19 336 913,20 Kč.
Novostavba budovy obecního úřadu 
je řešena jako dvoupodlažní budova 
s plochou střechou, zděná z cihelných 
bloků, zateplená kontaktním zateplo-
vacím systémem. Výplně otvorů tvo-
ří okna a  dveře s  hliníkovým rámem. 

Budova splní požadavky na energe-
tickou náročnost. V  přízemí budovy 
bude velká zasedací místnost spojená 
do jednoho celku s  knihovnou, která 
poslouží také jako místo pro setkává-
ní občanů při různých přednáškách 
či prezentacích obecních záměrů. 
Součástí přízemí je i  sociální zařízení 
a technické prostory. Celé první patro 
bude sloužit pro úřadovnu obecního 
úřadu včetně potřebného zázemí. Pro 
zjednodušení přístupu pro méně pohy-
blivé občany se v nové budově vybudu-
je výtah. V rámci stavby nového obec-
ního úřadu se upraví i  bezprostřední 
okolí, zřídí se zde potřebná parkovací 
místa, chodník pro pěší a příjezd pro 
zásobování obchodu.
Na základě dohody nově zvoleného za-
stupitelstva naší obce, byly provedeny 
úpravy projektu za účelem zlepšení 
vzhledu budovy a fasády, kultivace dis-
pozičního řešení, přípravy pro osazení 
zelené střechy a  doplnění vzducho-

techniky za účelem dalšího zlepšení 
provozních energetických úspor. Další 
požadavek na úpravu projektu vyvo-
lal náš prodejce potravin pan Manh 
Phu Tran, který vzhledem k získaným 
zkušenostem s  prodejem v  naší obci 
požádal o  změnu dispozičního řešení 
v budované prodejně. Změna spočíva-
la v  rozšíření prodejní plochy na úkor 
zmenšení skladu a ve změně rozlože-
ní chladicích boxů. Součástí prodejny 
potravin bude také balíkovna, která 
by měla sloužit k uložení zásilek z  in-
ternetových e-shopů pro spoluobčany, 
kteří nejsou doma v  době doručení. 
Smlouva s  dodavatelem byla pode-
psána letos 20. dubna a v květnu byly 
zahájeny bourací práce.
Výkopové práce pro základy a přípoj-
ky IS proběhly v červnu 2019, armo-
vání základových pasů a zabetonová-
ní základových pasů proběhlo v srpnu 
2019. Práce na základové betonové 
desce včetně armování a kanalizační-
ho potrubí se uskutečnily v září 2019. 
Jak si každý mohl všimnout, tak stav-
ba ze samotných pálených cihel za-
čala růst v říjnu 2019, nyní začátkem 
listopadu 2019 už můžeme chodit po 
stropě v 1. patře a probíhá zdění dal-
šího patra.
Do konce roku 2019 má být dle plat-
ného harmonogramu hotová hrubá 
stavba. Nový obecní úřad má být 
dokončen dle platné smlouvy do 
29. 4. 2020. Po dokončení novo-
stavby musíme zajistit její vybavení 
a  následně proběhne „velké stěho-
vání“ a  vše, co je ve staré budově, 
se přesune na nový úřad. Záměrem 
obce je do konce příštího roku sta-
rý úřad zbourat a  uvolnit prostor 
pro vytvoření pěkného středu obce 
s  bezpečnou dopravou, parkovací-
mi místy a  zejména s  náměstíčkem 
pro venkovní setkávání spoluobčanů 
při různých příležitostech. Samotná 
podoba nového středu obce vzejde 
z nyní připravované architektonicko-
-urbanistické soutěže, jejíž výsledek 
bude občanům prezentován už v pro-
storách zasedací místnosti nového 
obecního úřadu.

Stráský Daniel

26. 9. 2019

2. 10. 2019

10. 10. 2019

17. 10. 2019

30. 10. 2019
Foto: Hana Antonínová,

Martina Morávková
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ROZHOVOR ANEB 13 OTÁZEK PRO ZASTUPITELE JANA MACHÁTA

Co se vám v Rozdrojovicích líbí?
Je tady hlavně příroda, lesy. Jenom by 
to bylo lepší bez těch chat, ale s tím nic 
nenaděláme, ty jsou tady od 50. let.

Je něco, co vám na Rozdrojovicích 
vadí?
Spíš mi vadí, jak se k  sobě chovají 
někteří lidé. Fůra lidí myslí jenom na 
sebe a nedívají se na svoje okolí. Ne-
uvědomují si, že tady budou žít třeba 
padesát, šedesát let, a  měli by se 
k  sobě chovat jako lidi. Jak se říká, 
souseda si nevybíráte.

V zastupitelstvu pracujete jako před-
seda výboru pro výstavbu. Mohl byste 
nám přiblížit, co je náplní práce výbo-
ru, o čem rozhodujete, jestli můžete 
něco ovlivnit?
No, ovlivnit... v  podstatě ne, musíme 
se řídit podle územního plánu, jestli 
stavebníci dodrží zastavěnost parcely 
a  podobně. Kontrolujeme, jestli jsou 
stavby v  souladu se stavebním po-
volením. Jako předseda výboru se 
zúčastňuji všech kolaudací a  řízení, 
která vyvolává městský úřad v  Kuři-
mi, stavební výbor se schází jednou za 
měsíc, vždycky první středu v měsíci, 
a  projednáme, co se dělo. Veškerou 
administrativu většinou dělám já.

Máte stavařské vzdělání?
Ne. Jsem samouk.

Řešíte někdy nějaké závažné 
problémy?
Ne. Když se něco vyskytne, řeší se to 
v Kuřimi.

Schvalovali jste i stavbu, které se ve 
vesnici říká „zámeček“?
Myslím, že tenkrát jsem nebyl v  za-
stupitelstvu, ale obec se k tomu taky 
vyjadřovala. Ten člověk, co to sta-

věl, tenkrát nasliboval starostovi, že 
pospravuje komunikace a  já nevím 
co všechno, ale nakonec ze všeho se-
šlo. Došly mu peníze a  teď už to ani 
nedostaví. Ta stavba se skoro nikomu 
nelíbí.

Můžete do toho ze své funkce zasáh-
nout a říct, že něco takového tady 
stavebník nemůže postavit, protože se 
to do zdejší zástavby vůbec nehodí?
Tohle měli spíš udělat Kuřimáci a taky 
starosta.

Čeho byste chtěl během tohoto 
funkčního období dosáhnout?
Doufám, že se podaří postavit nový 
obecní úřad, protože tady není místo 
(rozhovor se odehrává v  kanceláři 
OÚ). Myslím, že v nové budově budou 
aspoň dostatečné skříně, aby se tam 
dal uložit archiv.

Kolik hodin týdně věnujete práci pro 
obec?
Na obecním úřadu jsem každou stře-
du odpoledne od pěti do šesti, jinak 
se účastním jednání v Kuřimi, když se 
o něčem dohadují stavebníci. To někdy 
trvá i dvě hodiny, někdy je to dvakrát 
do měsíce, někdy jenom jednou... Zja-
ra se U  kříže kolaudovalo osm domů 
během čtrnácti dnů.

Co děláte, když máte volný čas?
Dělám na zahradě, pěstuju zeleninu. 
Když rostly hříbky, dalo se chodit do 
lesa, ale poslední dva roky je to hor-
ší, najde se jenom sem tam nějaká 
bedla.

Díváte se na filmy, na televizi?
Sem tam se podívám na nějakou ko-
medii nebo kriminálku...

Co čtete? Chodíte do zdejší knihovny?
Čtu časopisy, luštím křížovky. Do 
knihovny nechodím, u  knížky nevydr-
žím. Když jsem měl zlomenou nohu 
a byl jsem pět neděl ve špitále, man-
želka mi tam donesla knížky, ale kde-
pak... přečtu jednu kapitolu a  dost. 
Nebaví mě to.

Kdybyste měl bez dlouhého přemýšlení 
říct nějaké přísloví, jaké by bylo?
Nedělej druhému to, co sám nemáš 
rád.

Děkuji za rozhovor.
Ptala se Hana Antonínová

Jan Machát,
71 let
Důchodce, dříve pracoval 
jako kovář v Královopolské 
strojírně. Není a nebyl členem 
žádné  politické strany. 
V zastupitelstvu působí od 
roku 1992 s výjimkou let 
2002–2006. Celý život
prožil v Rozdrojovicích. 
Je vdovec, má dceru, syna 
a tři vnoučata.

NOVÝ ODPADOVÝ SYSTÉM

PROČ TO DĚLÁME?
Plánované zdražení skládkování odpadu (až na čtyřnásobek 
současných cen) vede ke snaze, aby lidé více třídili odpady 
a snížili tak produkci směsného komunálního odpadu. Proto 
se obec Rozdrojovice rozhodla zavést Motivační a evidenční 
systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH.

JAK SYSTÉM FUNGUJE?
Nově budete moci třídit plast a papír do čirých pytlů přímo 
ve své domácnosti a získat díky tomu slevu z poplatku za 
odpad. Stačí na visačku k úvazku pytle nalepit patřičnou sa-
molepku s kódem a dát pytel v daný svozový den před dům. 
(O distribuci samolepek a pytlů a o podrobnostech systému 
bude OÚ informovat na setkání s občany 28. 11. a na inter-
netových stránkách obce).

ZA CO MOHU ZÍSKAT SLEVU?
Systém MESOH není pouze o třídění odpadu! Slevu z poplat-
ku můžete získat nejen za třídění plastu a papíru do pytlů, 
ale také například za efektivní přistavování popelnic ke svo-
zu, za předcházení vzniku odpadu nebo například za kom-

postování. Více informací bude součástí setkání s občany 
28. 11. (a později i na tzv. Odpadovém účtu).

CO JE ODPADOVÝ ÚČET?
Každá domácnost bude mít na webu www.mojeodpadky.
cz vytvořený vlastní odpadový účet, kde budou informace 
o tom, jak třídí, konkrétní svozové dny a další potřebné úda-
je, které se ke třídění vztahují. Doporučujeme také vyplnit 
Odpadový dotazník, který naleznete ve svém odpadovém 
účtu.

JAK SE PŘIHLÁSIT DO ODPADOVÉHO ÚČTU?
Na webu www.mojeodpadky.cz zvolíte „přihlásit se“ a vypl-
níte své přihlašovací údaje (LOGIN a HESLO). Přihlašovací 
údaje budou vytištěny na spodním okraji listu samolepek 
s kódy.

KDE DOSTANU VÍCE INFORMACÍ?
Na setkání s občany 28. 11., dále budou informace uveřej-
něny na internetových stránkách obce.

Zastupitelstvo obce

NOVÁ PRAVIDLA 
PRO SVOZ ODPADU

Ve čtvrtek 28. listopadu 
v 18 hodin v sále 

hostince U Helánů

budeme občany informovat o nových 
pravidlech pro svoz odpadu, která 

budou platit od začátku příštího roku.
Vysvětlíme vám, čím se liší od toho 

současného a proč jej budeme zavádět.
Nenechejte si ujít příležitost zjistit o této 

novince co nejvíce.

Zastupitelstvo obce

PŘIJĎTE SE DOZVĚDĚT VÍC 
O SVOZU ODPADU!
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Co nám děti odpověděly na otázku, proč přišly:
Pavlík, 4 roky: Protože jsem chtěl sázet stromečky.
Kačenka, 5 let: Já jsem přišla na soutěž. A až ji dokončím, 
tak zasadím stromečky.
Kristýna, 12 let: Abych si zasadila nějaké stromy, a už jsem 
zasadila čtyři.
Alžběta, 12 let: Chtěla jsem, aby tady vyrostl hezčí les, 
a taky jsem chtěla pomoct přírodě. Ale je tady málo prosto-
ru a hodně lidí. Mohlo by tady být víc místa.
Lucie, 9 let: Já jsem přišla, abych pomohla přírodě, protože 
mám přírodu hrozně ráda.
Klára, 9 let: Aby bylo víc kyslíku.
Jolanka, v pátek bude mít 6 let: Abych mohla sázet stro-
mečky. Hlavně se mi líbí pracovat a sázet a pomáhat star-
ším lidem. S babičkou pracuji na zahrádce.

... co se jim nejvíc líbí:
Vesna, skoro 6 let: Mně se nejvíc líbí to soutěžení.
Matěj, 9 let: Sázení a hry a všechno, jak je to vymyšlený.
Honza, 9 let: Mně se líbil ten kůň.
Vendula 8 let: Zatím všechno, co jsme dělali.
Vojta, 8 let: Sázení a úkoly.
Anička, 6 let: Že je to tady takový hezký...
Vítek, 8 let: Že jsou tady atrakce, sázení stromků, poznává-
ní stromů a trefování do veverky.
Katka, 6 let: Že jsou tady různý úkoly a že si můžeme jako 
zablbnout.
Amálka, 12: Že je to v přírodě a že je to dobrý nápad.
Terka, v únoru jí bude 10: Že to pomůže i nám a že budeme 
mít víc kyslíku.
Agáta, 11 let: Že je tady i něco pro děti, protože jinak by je 
to asi nebavilo.

... jestli už někdy sázely stromky:
Tomáš, 8 let: Ještě ne, toto je poprvé.

... kolik stromků zasadily:
Lucka, 8 let: Hodně, asi tak dvanáct.
Jolanka, bude mít 6 let: Čtyři nebo tři.
Kuba, 6 let: Ještě žádný, já jsem šel napřed na ty soutěže.

Zaznamenala Hana Antonínová

1000 STROMŮ PRO ROZDROJOVICE
V neděli 3. listopadu se na jedné takřka holé stráni nad 
vesnicí sešlo asi 130 lidí vyzbrojených motykami, pracov-
ními rukavicemi a odhodláním. Přibližně polovinu účastní-
ků tvořily děti. Dříve než se s rodiči pustily do vysazování, 
viděly, jak se kácí strom, a sledovaly, jak kůň stahuje čer-
stvě poražený strom z lesa na cestu. Mezi sázením malých 
doubků odbíhaly ke stanovištím, kde měly plnit úkoly a od-
povídat na otázky související s životem lesa. Každý malý 
účastník dostal odměnu a nakonec si všichni nad ohněm 
opekli špekáček.
Na jednom stanovišti měly děti podle barevnách obrázků 
určovat druhy listnatých i jehličnatých stromů. Velké děti 
poznaly skoro všechny, těm malým vydatně pomáhali rodi-
če. Někteří malí začínající znalci lesa projevili značnou tvoři-
vost, když stromy pojmenovali „žaludovník“ a „šiškovník“.

Foto: Martina Morávková
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TENKRÁT ŠEL ŽIVOT POMALEJI
Ze vzpomínek rozdrojovického rodáka, pana Miloslava Novotného

Narodil jsem se v roce 1925. Do páté třídy jsem chodil do 
školy tady v Rozdrojovicích, potom tři roky na měšťanku do 
Komína. Dědina byla plná děcek, v každé rodině byly tři nebo 
čtyři. Museli jsme zabavit sami, rodiče měli 
pořád nějakou práci. Na jaře jsme cvrnkali 
kuličky, a jak trochu obeschlo, už se hrálo.
Naším hřištěm byl kopec, tady ta stráň nad 
Žleby, ta byla úplně bez porostu. Tam se pá-
sly kozy, a když tam něco začalo růst, hned 
to spásly. V létě, když bylo horko, tam nerost-
lo vůbec nic. Tam jsme se honili a hráli tam 
naše klukovské hry, házeli po sobě, kolikrát 
si někdo rozbil hlavu, no jako na vesnici... 
V zimě jsme tam sáňkovali a lyžovali. Ty lyže 
byly ledajaké, to se k dnešním nedá přirov-
nat... A  jeden kamarád rozbil bečku a  vzal 
si ty dužiny a jezdil na nich. Jezdili jsme na 
každém kopečku.
Tady v  Rozdrojovicích tenkrát žilo asi 450 
lidí, a stejné to bylo i v Kníničkách a Jinačo-
vicích. Když jsem byl malý, poslední číslo 
ve vesnici bylo 111, bydleli tam Balabánovi. 
Na Žlebích tenkrát stály jenom tři domy, dnes je tam celá 
ulice. Tam, jak se říká Na Bahně, byly taky asi jenom tři 
domy. Jejich majitelé pocházeli z rozdrojovických rodin, co 
tady byly usazené. Nejstarší syn vždycky dostal hospodář-
ství a ten druhý dostal pár měřic pole a živil se, jak to šlo 
– prací v lese, nebo jezdil pracovat do Brna. Protože máme 
blízko do Brna, lidi jezdili i tam. Dělníkům z továren se tady 
tenkrát říkalo „kovozemědělci.“
Cesta z Kníniček do Rozdrojovic byla postavená asi v roce 
1895 a pro dědinu to bylo něco nevídaného. Tenkrát byly 
polní cesty, a když zapadly sněhem, těžko se sem dalo do-
stat. V létě, když zapršelo, tak bylo bláto. Ale jak postavili sil-
nici, to bylo něco jiného. Když člověk jel od Kníniček, odbočil 
na rozcestí do Rozdrojovic a viděl tu krásnou rovnou silnici 
a stromky kolem... byly to třešně, to byla radost se podívat, 
když to kvetlo. Když jsem byl chlapec, silnice se ještě do-
končovala, a potom se dělala silnice do Jinačovic. Já jsem 
tam jezdil s tatínkem, tatínek tam vozil vodu. Byl to takový 

vůz, říkalo se mu lejta, vypadalo to jako velký sud na kolech. 
Vodu jsme vozili z rybníka, který byl uprostřed vesnice. My 
jsme tomu říkali rybník, ale byla to vlastně něco jako kašna, 
teď je to zakryté betonovým poklopem, hned vedle u hos-
pody U Helánů. (Situace se změnila:  v době vydání tohoto 
čísla Zpravodaje se bývalá nádrž na vodu upravuje a v těch 
místech je znovu k vidění jáma, ale bez vody.)
Dobře se pamatuju na to, jak se stavěla přehrada. První plá-
ny na stavbu přehrady se objevily už za Rakouska v  roce 
1905. Dlouho se o tom ve vesnici jednalo. Místní zemědělci 
tam měli pozemky, tak zvané louky. Začalo se stavět v roce 
1936. Bylo to v době hospodářské krize a pracovalo se ruč-
ně, lidi vozili materiál na kolečkách a  vypadalo to tam jak 
v mraveništi. Pracovali tam taky občané z Rozdrojovic. Když 
byly práce asi v polovině, přišla veliká povodeň a nadělala 
moc škody. Přehrada se začala napouštět asi ve čtyřicátém 
roce. Místní lidé někteří tomu přáli a někteří ne. Někteří ří-
kali, že až se přehrada postaví, bude pořád pršet a my tady 
shnijeme. Když potom přišly suché roky, tak za to zase moh-
la přehrada, že prý mraky jdou jinam, protože je tady voda... 
Nevím, jestli to lidi mysleli vážně, ale říkalo se to.
Staré Kníničky stály někde tam, kde je teď restaurace U lva, 
celá vesnice stála v příkrém svahu. A nové Kníničky se sta-
věly asi tři roky, stojí kousek od těch původních. Ještě si pa-
matuju, jak v Rozdrojovickém potoku tekla voda, dnes už tam 
nic neteče. Potok se vléval do přehrady kousek od sokolské-
ho koupaliště a stály tam dva mlýny. A tam jak je dnes to 
parkoviště pod skálou (lámal se tam kámen na stavbu pře-
hrady), tam byl pramen, a moc dobrá voda tam byla...

Pokračování najdete v příštím čísle Zpravodaje
Zapsala Hana Antonínová

Miloslav Novotný (94 let)

Narodil se v roce 1925 
jako jediný potomek rodu 
Novotných na čís. 71, říkalo 
se tam „U Mandáků“. 
Prvním zaznamenaným 
členem rodu byl Jakub 
Novotný, záznam pochází 
z roku 1749. Pan Novotný 
má syna a dceru, oba žijí 
v Rozdrojovicích.

Ulice Brána ve 40. letech 
20. století, na pravém okraji 
snímku je vidět kaplička.

Hody kolem roku 1900, v popředí vodní nádrž zvaná „kašna”, 
na místě domu za nádrží dnes stojí hostinec U Helánů. 

Fotografie z archivu rodiny Novotných

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Pravidelně každý rok jako připomínka sametové revoluce 
probíhá u nás v obci lampionový průvod dětí a rodičů. Důle-
žitost tohoto kulatého výročí jsme si připomněli u pomníku 
T. G. Masaryka, kde starosta naší obce pronesl krátký pro-
jev, byly položeny květiny a zazněla píseň Marty Kubišové. 
Ještě bylo naplánováno, jako překvapení pro občany, vypou-
štění třiceti lampionů štěstí v barvách národní trikolóry, ale 
bohužel kvůli silnému větru se po prvních třech pokusech 
od této věci upustilo.
Průvod pak prošel větší částí obce a byl zakončen na hřišti Na 
Bahně. Zde byl pro děti nachystán čaj, pro rodiče teplé i stude-
né nápoje a malé občerstvení. Ti, kterým byla zima, se mohli 
ohřát u ohýnku, a dětem se na plátno promítala pohádka.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se zúčastnili, a ne-
bylo jich málo, odhadem okolo 200 občanů, organizátorům 
této akce, rozdrojovickým maminkám a mužům ze sportov-
ního klubu za nachystání venkovního kina, které se dětem 
moc líbilo.
Na závěr ještě malé zamyšlení. Oslava třiceti let, které uply-
nuly od sametové revoluce, je oslavou třiceti let svobody, 
kterou bychom i po tak dlouhé době neměli brát jako samo-
zřejmost, ale pořád bychom na ní měli pracovat a chránit ji, 
pravidelně se zajímat o dění v našem malém, ale krásném
státě uprostřed Evropy.

Marie Veselá

Foto: Martina Morávková



Ohlas na zpravodaj

Ráda bych touto cestou vyjádřila díky všem, kdo 
se podílejí na vydávání Rozdrojovického zpravoda-
je. Čtenářům se jejich přičiněním pravidelně do-
stávají do rukou informace o dění v obci. Po prvot-
ním hledání té správné formy se zpravodaj ustálil 
jak obsahově, tak stylově. Hlavním tahounem zpra-
vodaje jsou informace o projednávaných či již usku-
tečněných událostech. Zejména oceňuji krásnými 
fotografiemi doplněné články o  proběhlých spor-
tovních a kulturních akcích. Asi nejsem sama, kdo 

by rád ve zpravodaji viděl informace o  chystaných 
akcích. Na druhou stranu chápu, že není snadné 
získat tyto údaje s  dostatečným časovým předsti-
hem a podat ucelený přehled. Například informace 
o otevírací době obecní knihovny v době vydání mi-
nulého čísla už nebyly aktuální, což je s ohledem na 
její časté změny pochopitelné. Buďme však rádi, že 
se v obci stále něco děje, a drobné nepohodlí s tím 
spojené neberme moc vážně. 

Věra Handlová

DOPISY 
ČTENÁŘŮ

Na VÁNOČNÍ JARMARK a ROZSVÍCENÍ STROMU zvou 
ZŠ a MŠ Rozdrojovice, MH 44 Pub  a obec Rozdrojovice. 

Jarmark začíná ve 14 hodin, rozsvícení stromu v 18 hodin.

Zastupitelstvo obce zve na TRADIČNÍ OBECNÍ BÁL 
30. 1. V HOSTINCI U HELÁNŮ ve 20 hodin.
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KŮROVCOVÁ KALAMITA ZASÁHLA I ROZDROJOVICE

Již několik let bojuje celá Česká 
republika s broukem, konkrétně 
s lýkožroutem smrkovým, jehož 
rozšíření má za následek drastickou 
devastaci lesů. Česko se díky tomu 
rozdělilo na dvě zóny. V nejhůře 
postižených oblastech, v tak zvané 
červené zóně, se nachází i oblast 
Brno – venkov. Nejen z tohoto 
důvodu se pořádala akce na obnovu 
obecního lesa v Rozdrojovicích. 
A tak byla vhodná chvíle na rozhovor 
s naším lesním hospodářem Petrem 
Pospíšilem.

Petře, můžete prosím popsat aktuální 
stav v obecních lesích?
Obecní lesy postihla kůrovcová kalami-
ta, kterou už není možné zastavit. Změ-
na klimatu a dlouhodobé sucho nabízí 
kůrovci ideální podmínky pro rojení. 
Stromy mají nedostatek vláhy a nedo-
kážou se masivnímu napadení a suchu 
ubránit. Schnou nám ale i  borovice, 
modříny a listnáče, voda chybí všem.

Co obnáší být lesním hospodářem 
obecních lesů a kolik kubíků dřeva 
těžíte?
To vás musí bavit, jinak to nelze dělat. 
Jedná se o komplexní péči od zajištění 
pěstební a těžební činnosti, vyznačení 
těžeb, jednání s  úřady, zabezpečení 
pracovníků, přípravy dotací, zajištění 
sazenic, vedení hospodářské eviden-
ce, péče o kultury až po odbyt dřeva. 
Co se týká těžby, tak například podle 
lesní hospodářské osnovy máme tě-
žit 338 m³. K dnešnímu dni už máme 
přes 1300 m³, a to ještě není ani ko-
nec roku.

Co znamená, že je Česká republika 
rozdělena na červenou a žlutou zónu?
Jedná se o  opatření obecné povahy, 
které vstoupilo v platnost v dubnu le-
tošního roku. Rozdrojovice zůstávají 
ve žluté zóně, i když druhá strana pře-
hrady je v zóně červené. Je to zvlášt-
ní, protože rozsah napadení broukem 
a poškození suchem je tam, dle mého 
názoru, stejný jak v  Rozdrojovicích. 
Zjednodušeně to znamená, že v červe-
né zóně je rozsah napadení lýkožrou-
tem smrkovým tak výrazný, že už tam 

nelze standardně lesnicky hospoda-
řit. Lhůta pro zalesnění se prodlužuje 
na pět let (ve žluté zóně jsou to dva 
roky) a doba pro zajištění porostu na 
deset let (ve žluté zóně je to sedm 
let) od vzniku holiny. Cílem je řešení 
případného nedostatku sazenic a pra-
covních sil pro zalesnění a zpracování 
kalamity.

Jak vypadá trh se dřevem, mohou si 
občané koupit dříví třeba na topení?
Určitě ano, budeme jen rádi, když dříví 
zůstane v obci. Občané si mohou kou-
pit surové kmeny na skládce a nařezat 
si potřebné délky na topení. Přebytek 
dříví výrazně stlačil ceny v  některých 
porostech. Tam, kde nelze vyrobit 
kulatinu, se tržba za dřevo rovná ná-
kladům na těžbu. Nejvíce dříví prodá-
váme do Číny a  Rakouska, tuzemské 
pily jsou obecně přeplněné, vláknina 
je téměř neprodejná. Díky inzerci se 
nám daří prodávat palivo občanům 
po celé jižní Moravě. Vlivem přebytku 
jehličnatého dříví ale výrazně vzrostla 
cena listnáčů, hlavně dubu.

 
Na poslední akci jste měl krátkou 
a krásnou přednášku o našem rozdro-
jovickém lese. Bohužel ne všichni se 
mohli zúčastnit. Mohl byste nám říct, 
o jak velkou část lesa se staráte a zda 
je rozdrojovický les něčím specifický 
nebo výjimečný? 
Obec vlastní 36 hektarů rekreačního 
lesa. To přináší trošku složitější hos-
podaření než v  lese hospodářském. 
Pro těžbu je hlavně nevýhodou  roz-
místění chat, kterých je na majetku 

přes 50. Často není ani kam strom 
pokácet, překáží nám také elektric-
ké vedení,  a  proto musíme využívat 
stromolezce, což je drahé. Výhodou je 
zastoupení dřevin. Jsou tu pěkné du-
bové porosty, které se dobře zmlazují 
a přinášejí daleko lepší zpeněžení než 
jehličnany. Nevýhodou je omezené 
používání chemických přípravků z dů-
vodu ochranného pásma Brněnské 
přehrady. Další nevýhodou jsou úzké 
lesní  cesty a  ulice, kdy máme často 
problém se kamionem pro dříví do-
stat. Musíme také daleko více dávat 
pozor na lidi v lese, aby při těžbě nedo-
šlo ke zranění.

Jak to vidíte do budoucna? A co 
bylo zatím pro vás v Rozdrojovicích 
nejtěžší?
Je více méně jasné, že smrky z Rozdro-
jovic zmizí. Budeme nadále zpracovávat 
kůrovcová kola, holiny vysazovat listná-
či a  snažit se udržet les v  dobré kon-
dici. V  současné době se projednává 
i nějaká pomoc od státu, tak budeme 
doufat, že kalamitu zvládneme. Nejtěž-
ší určitě byla těžba akátového svahu 
nad Bahnem. Koně nám tam nechtěli 
chodit, protože je akátové trny zraňo-
valy, a traktor nedokázal vyjet svah ani 
prázdný. Musíme si uvědomit, že lesy 
obce Rozdrojovice mají hlavně funkci 
rekreační, zadržují vodu, zabraňují ero-
zi, okysličují vzduch a  tvoří nezbytnou 
součást krajiny, proto si jich važme.
Petře, děkuji za rozhovor a věřím, že se 
zase při nějaké pěkné akci potkáme. 
Ať se vám daří!

Ptala se Kateřina Pokorná

Petr Pospíšil

Lesní hospodář 
obecního a singulárního 
lesa v Rozdrojovicích.
Vystudoval dřevařskou 
školu, lesnictví se 
věnuje třináctým rokem. 
Jeho největší hobby je 
rodina a péče o lesy.
Je ženatý a má dvě 
děti.

Z OBECNÍ KNIHOVNY
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte, abychom Vás informovali o dvou novinkách.
Při příležitosti  výročí Sametové revoluce 1989  vznikl web   
1989.knihovny.cz. Najdete zde knihy o  revoluci, životopisy 
osobností z obou stran spektra, titulní listy vybraných perio-
dik a jejich proměnu v průběhu listopadu a prosince 1989, 
rozhovory s knihovníky a jejich vzpomínky na listopad 1989, 
několik fotografií z té doby a další odkazy na zajímavé zdroje 
na internetu. Nahrát můžete i své fotografie z revoluce, mů-
žete si udělat Revoluční kvíz a ověřit, co o listopadu 1989 
víte. V  případě, že nebudete odpověď na nějakou otázku 
znát, jsou doporučeny zdroje, kde danou informaci ověříte 
nebo ji můžete nastudovat podrobněji.

Webová stránka byla realizována portály  Knihovny.cz, Digi-
tálníknihovna.cz a podíleli se na ní zaměstnanci Moravské 
zemské knihovny v Brně a studenti Kabinetu informačních 
studií a knihovnictví FF MU.

Současně bychom Vás rádi upozornili na kuřimskou digitál-
ní knihovnu:
http://memoria.mkkurim.cz/Menu
Jedná se o unikátní projekt, webovou aplikaci, jejímž cílem 
je uchování historické paměti města s důrazem na digitali-
zaci fotografií, tiskovin a dokumentů.

Monika Kratochvílová, Obecní knihovna Rozdrojovice

Foto: Martina Morávková



12 Rozdrojovický zpravodaj 5/2019

Foto: Martina Morávková


