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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážení spoluobčané, držíte v ruce druhé číslo Rozdrojovického zpravodaje. Jak jste si jistě všimli, toto vy-
dání je objemnější než první číslo. Jsme velmi rádi, že se sami zapojujete a pomáháte nám tvořit Rozdrojo-
vický zpravodaj, který je pro nás všechny – občany Rozdrojovic. V tomto čísle najdete zajímavé rozhovory, 
novinky ze zastupitelstva, informace o tradičních Hodech a svátcích jara – Velikonocích, dotkneme se ob-
lasti participativního rozpočtu a oblasti odpadů, připravili jsme pro vás inspirativní pozvánky a opět křížovku 
ke kávě.  Pokud budete mít jakýkoli dotaz, připomínku nebo námět, ozvěte se prosím na naši adresu: zpra-
vodaj@rozdrojovice.cz. 

Vaše redakce 

 
VELIKONOCE 

Velikonoce – slavnost našeho vykoupení. Tyto 
svátky mají původ v dějinách vyvoleného národa a 
už sám název prozrazuje, že jde o veliké věci, kte-
rými Bůh osvobodil Izraelce z egyptského otroctví. 
Jde o události, které se odehrály více než 1000 let 
před Kristem. 
Sám význam tohoto složeného slova napovídá „ve-
liké noci“ – noc poslední egyptské rány – smrt prvo-
rozených-kdy byly uchráněny izraelské příbytky 
označené beránkovou krví, noc, kdy Izrael prošel 
Rákosovým mořem z dosahu Egypta.  
Také Ježíš šel do Jeruzaléma se svými učedníky na 
tyto svátky. Nejprve je vítán nadšenými davy – toto 
si připomínáme na Květnou neděli, kterou začíná 
Svatý (nebo také pašijový) týden. Texty při boho-
službách nám připomínají rychlý průběh událostí. 
Na Zelný čtvrtek slavíme připomínku poslední ve-
čeře, kdy Ježíš nad chlebem a vínem vyslovuje vy-
dání svého těla a  prolití své krve a přáním „to ko-
nejte na mou památku“ ustanovuje novozákonní 
oběť – eucharistii.  
Po večeři se odebere do Getsemanského dvorce, 
kde je zatčen a odveden před veleradu k výslechu. 
Nakonec se ocitá před Pilátem, který nerad a z do-
nucení potvrdí trest smrti a vydá Ježíše k ukřižo-
vání. Tím je naplněno to, co Ježíš předešlého dne 
naznačil: tělo, které se za vás vydává, krev prolitá 
na odpuštění hříchů. Po několika hodinách na kříži 

umírá, pro jistotu mu voják probodne srdce. Kvůli 
velkým svátkům je sňat z kříže a narychlo po-
hřben… a první den po sobotě je vzkříšen. („Smrt a 
život se střetli, podivný souboj svedli, Pán žití usmr-
cen vládne živý.“) 
To oslavujeme o velikonoční vigilii, největší slav-
nosti křesťanského roku.  Při této bohoslužbě za-

znívá mnoho textů z Bible včetně úryvku o pře-
chodu Izraelitů Rudým mořem, a vše vrcholí radost-
nou zprávou z evangelia, že hrob (zapečetěný a 
opatřený stráží) je prázdný. Křesťanské Velikonoce 
nám tedy připomínají vrchol Ježíšova pozemského 
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života, kdy při bohoslužbách zpřítomňujeme udá-
losti vedoucí k našemu vykoupení. Při prožívání Vel-
kého Pátku si můžeme uvědomit svou cenu, pro-
tože Jeho krev na kříži prolitá je výkupným i za mé 
hříchy. A o nedělním ránu svou nesmrtelnost, pro-
tože Jeho cesta je i naše cesta. Při zprávě o 

prázdném hrobu věřím, že vyprázdní i naše hroby 
až nás zavolá: Vstaň člověče, nestvořil jsem tě, abys 
tady hnil, stvořil jsem tě k nesmrtelnosti.  
To je, myslím, důvod k té největší oslavě.  
Přeji vám požehnané Velikonoce. 

 
P. Pavel Fatěna, bystrcký farní vikář

 
 

ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI – SMĚR BRNO 
Nezanedbatelným parametrem kvality bydlení je 
dopravní dostupnost, která ovlivňuje také rozvo-
jový potenciál obce. Dopravní dostupnost se ob-
vykle dělí podle dopravního prostředku (bus, auto 
atd.) a podle cílového místa. Pro naši obec je jistě 
důležitá dobrá dopravní dostupnost autem do 
Brna. Tato trasa má několik slabých míst – světelná 
křižovatka Kníničská / Bystrcká (u UNI HOBBY), svě-
telná křižovatka Kníničská / Veslařská (u autosalonu 
BSAuto) a nájezd na městský okruh (tj. ulici Žabo-
vřeskou). Slabá místa způsobují dopravní zácpy, 
zejména v období ranní a večerní dopravní špičky 
ve všedních dnech, s rostoucím počtem aut se ty 
kolony postupně stávají delšími. 
Dobrou zprávu je, že na odstranění slabých míst se 
již pracuje. Byla zahájena dostavba městského ok-
ruhu mezi Královopolským a Pisáreckým tunelem, 
která rozšíří počet jízdních pruhů a umožní tak ply-
nulé najetí na městský okruh, stavba bude prove-
dena ve dvou fázích a měla by být kompletně do-
končena v roce 2022. Ve vizualizaci je znázorněna 
podoba křižovatky, která je v současné době mís-
tem častých dlouhých kolon.  

zdroj: www.pk-archika.cz 

 
Dalším místem ve směru z naší obce do Brna je kři-
žovatka Kníničská / Veslařská (u autosalonu 
BSAuto), viz obrázek níže. Město Brno zvažuje 

modernizaci (rozšíření) ulice Kníničská a změnu 
zmíněné křižovatky na mimoúrovňovou. Vzhledem 
k ohromné výši celkové investice se obávám, že 
toto proběhne až v daleké budoucnosti. Problém 
této křižovatky, kterým jsou ranní kolony směrem 
do Brna k městskému okruhu, by mohl být alespoň 
částečně zmírněn poměrně skromným, a tedy lev-
ným řešením – rozšířením směru k městskému ok-
ruhu z jednoho na dva jízdní pruhy. Světelná křižo-
vatka by pak měla dvojnásobnou kapacitu, což by 
mohlo kolony výrazně omezit. Toto samozřejmě má 
smysl realizovat až po dokončení velké mimoúrov-
ňové křižovatky městského okruhu, která je zmí-
něna v předchozím odstavci. Snad se podaří pře-
svědčit Město Brno k realizaci rychlého zlepšení.  

zdroj: seznam.cz 

 
Posledním slabým místem, kterému se věnuje 
tento článek, je složitá křižovatka Kníničská – Bys-
trcká (u UNI HOBBY), týkající se dvou krajských sil-
nic (II/384 a III/3846) a křížení trati tramvaje. Měst-
ská část Brno – Kníničky nechala zpracovat projekt 
mimoúrovňové křižovatky, jehož autorem je do-
pravní inženýr Kalčík. Na aktuální podobu projektu 
(únor 2019) se můžete podívat na obrázku na konci 
článku.  
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Vznikla by velká okružní křižovatka v úrovni terénu, 
samozřejmě bez světelných semaforů. Kruhový ob-
jezd se dvěma jízdními pruhy by sloužil k bezpeč-
nému a elegantnímu rozjezdu aut do všech směrů, 
mimo jiné také do směru zvažovaného obchvatu 
Kníniček okolo UNI HOBBY. Pod kruhovým objez-
dem by procházely zanořené tramvajové koleje a 
jeden pruh pro auta ve směru ze středu města do 
Bystrce. Silnou stránkou tohoto řešení je možnost 
nepřerušených pruhů Bystrc – střed Brna v obou 
směrech, tedy možnosti průjezdu aut v nejsilnějších 
směrech bez omezení. Dobrým rysem projektu je 
zachování stávajících zastávek MHD a snížení hluč-
nosti bez nutnosti rozsáhlých protihlukových stěn 
vzhledem k tomu, že řešení neuvažuje žádný úsek 

na estakádě, ze které se hluk šíří velmi ochotně a 
daleko. Předpokládané cena investice je asi 160 mil. 
Kč, což je vzhledem k řešení velmi složité křižovatky 
cena poměrně příznivá. Město Brno a Jihomoravský 
kraj nyní zvažují možnosti zlepšení této křižovatky. 
Za naši obec se budu snažit podporovat rychlou 
stavbu této mimoúrovňové křižovatky, které by 
zkrátila čas nutný pro cestu do a z Brna zejména 
v době dopravních špiček, a která díky řešení kru-
hovým objezdem zvýší dopravní bezpečnost. Sou-
časná složitá podoba křižovatky je pro méně zku-
šené řidiče nebo řidiče ze vzdálenějších oblastí ma-
toucí, a proto na ní dochází k častým nehodám. 
 

 Karel Taft 

 

 
zdroj: Ing. Kalčík 
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Z OBECNÍ KRONIKY 
Ještě v posledních letech minulého 19. století vždy 
večer před 1. květnem pálívali lidé čarodějnice, aby 
nemohly nikomu uškodit.  
Na 1. května dávány byly za okna, dvéře, březové 
větvičky, aby lidé byli chráněni před můrami. V noci 
na 1. května dávali chlapci děvčatům na důkaz lásky 
na střechu domů, komínů, vikýřů a podobně ověn-
čené březové stromky.  
Nejslavnějším způsobem v roce slavily a doposud se 
ještě slaví hody. Slaveny byly dvakráte do roka a 
sice v den sv. Jana Křtitele a v den sv. Martina. Nyní 
se slaví v den sv. Jana Nepomuckého a sv. Martina. 
Prvé se nazývají „mladými“ a druhé „starými“. Vždy 
několik dní před nimi měly a mají ještě doposud hos-
podyně velmi pilno. Celý dům musí omésti a olíčiti a 
pak napéci na hody různého pečiva.  
Hody slaveny byly vždy po tři dny. Den před nimi při-
vezli chlapci za velkého jásotu máji, kterou okrášlili 
a pak postavili. Chlapci zvolili si pak čtyři stárky: prv-
ního, druhého, třetího a čtvrtého. První stárek měl 
na starosti hudebníky, druhý peníze, třetí pití. 
Chlapci vybrali si pak k sobě děvčata zvané stárky. 
V neděli ráno šli všichni do kostela. Teprve po obědě 
nastaly pravé hody – tanec. Stárci při hodech měli 
svá práva. Každý jich musil na slovo poslechnout.  
Tak slaveny byly hody ještě koncem 19. století a i 
začátkem 20. století.  
 
Podle zápisu v obecní kronice se v Rozdrojovicích 
vyprávěly tyto dvě pověsti:  
 

Za vlády Marie Terezie byli utáboření ve zdejší obci 
Prušáci. V ten čas šel prý chudý krejčovský vandrov-
ník přes vrch Stráchov, na kterém právě zrály 
třešně. Vandrovník dostal na ně chuť, a vylezl si 
proto na třešni. S kopečka u Lazarových (dle pře-
zdívky Dědičových) pozorovali ho Prušáci. Jeden 
z nich namířil prý na něho a sestřelil jej. Pochovali 
ho tam a na hrob vsadili mu kámen, kde se podnes 
ještě říká „U zabitého“.  
Smyšlená je povídka, kterak rozdrojovští občané na-
byli luk po pravém břehu řeky Svratky čili Švarcavy. 
Dle této povídky prosili prý rozdrojovští občané ob-
čany z Kníniček, aby jim prodali nějaké louky. Kníni-
čští se však zdráhali. Proto jednou prý pozvali roz-
drojovští kynické (před světovou válkou se ona obec 
nazývala Malé Kyničky – po ní obdržela správný ná-
zev Kníničky) do Rozdrojovic a pohostili je smaže-
nými vajíčky a lihovinami. Za to prý jim kyničtí dali 
louky zadarmo. Lid doposud vykládá, že je rozdrojo-
vičtí dostali za rendlík vajíček a kořalku.  
Povídka tato, jak již bylo řečeno, neodpovídá 
pravdě. Louky tyto byly přiděleny rozdrojovickým 
občanům v dávných dobách asi proto, poněvadž 
k Rozdrojovicím jiné louky nepatřily a tak tyto nutně 
potřebovaly.  
 
Otázka pro zvídavé děti i dospělé: Víte, kde je 
místo, kterému se říká „U zabitého“? Zkuste to 
zjistit a vydejte se tam třeba na jarní procházku.     
 

V obecní kronice listovala Hana Antonínová

 
 

MLADÉ HODY V ROZDROJOVICÍCH 
V naší vesnici jsou mladé hody bezesporu největší 
společenskou a kulturní událostí roku. S přípravou 
začíná místní mládež již v únoru, aby bylo dost času 
vše připravit do druhého květnového víkendu. 
Hody se již od pradávna pořádají na počest svatého 
Jana Nepomuckého, kterému je i vysvěcena místní 
kaplička. Hody se plánovaly na nejbližší víkend, ale 
poslední roky se ujala tradice víkendu druhého. 
Snáz se všichni domluví již rok dopředu, kdy hody 
budou a máme tak jistotu, že tu budou všichni.  
Přípravu i hody samotné si organizujeme sami, pod 
vedením hlavního stárka. Každoročně je potřeba 
nováčky, kteří jdou poprvé, naučit českou i morav-
skou besedu, které na večerní zábavě každoročně 

tančíme.  Spousta z nás tak zapadla do místního ko-
lektivu a drží spolu i po hodech. Důležité je, že se 
vždy někdo nový přidá. I když poslední dobou zájem 
o možnost jít v kroji trochu opadá.  V dnešní uspě-
chané době si tak každý musí najít způsob, jak si čas 
na hody udělat. Na druhou stranu, spousta z nás si 
tak naučí plánovat čas a více zodpovědnosti. A když 
už si ten čas dohromady uděláme, snažíme se ho i 
užít. Když už jsou hody nerozlučně spjaty s vínem, 
tak si čas od času po nácviku sedneme, něco popi-
jeme, zazpíváme si a uděláme si tak fajn večer.  
Jak se hody přibližují, je potřeba zařídit spoustu 
věcí.  Se všemi zajet na vyzkoušení krojů, se staršími 
si potom udělat výlet za vínem a vybrat nějaká 
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dobrá na hody. Připravit všechnu výzdobu, vybrat a 
porazit strom na máju a tak.  
Největší frmol je týden před hody, kdy si všichni 
snaží udělat co nejvíc času od školy či práce a každé 
odpoledne přiložit ruku k práci. Nazdobit sál, 
donést poraženou máju z lesa, navázat mašle na 
rozmarýnky. Holky se spíš věnují výzdobě, kluci 
chystáme máju. Ta se v pátek odpoledne staví tra-
dičně ručně. Ve spoustě vesnic a dědin tuto práci 
dnes zastává autojeřáb. U nás se místo toho celá 
dědina seběhne na „dvanáctku“ a pomůže s posta-
vením. Když už mája stojí, všichni krojovaní se se-
běhneme do sálu v hospodě na generálku. Většinou 
se úplně všichni na parketě potkáme dohromady až 
tam. Po generálce jdeme hlídat máju. Podle tradice, 
kdyby ji někdo pokácel, hody se ruší. Dnes bychom 
si spíš uřízli hlavně pořádnou ostudu.  

V den hodů se po úklidu jdeme už převléknout do 
kyjovských krojů a sraz máme přímo v hospodě. Na 
holínkách má každý z nás tolik mašlí, po kolikáté už 
jde v kroji.  Průběh hodů samotných je pokaždé ví-
ceméně stejný. Starosta obce nám předá hodové 
právo, vesnicí projde krojovaný průvod, kdy před 
každým domem stárky se průvod zastaví, zatančí se 
a stárka hostí celý průvod. Odpoledne tančíme be-
sedy poprvé, potom jdeme ke stárkám na večeři a 
od 20.00 začíná večerní zábava.  Již několik let s 
námi tancují i žáci místní základní školy a mateřské 
školky a snažíme se i hody zpestřit nějakým překva-
pením. 
Hodovou tradici se snažíme příliš neměnit, ale jak 
se mění doba i lidi, kteří v krojích chodí, přece jen 
ke změnám dochází. A je to dobře. Snažíme se po-
každé přijít s něčím novým, co by naše hody zase 
posunulo někam dál. 

 Připravil hlavní stárek 2019 Honza Filko 

 
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA 

Jedná se o velmi stručný výběr z několika desítek 
rozhodnutí zastupitelstva, se snahou zachytit to, co 
by snad občany mohlo zajímat nejvíce. 
 
Páté zasedání (konané dne 4. 3. 2019) 
Na tomto zasedání zastupitelstvo schválilo žádost o 
dotaci na opravu a údržbu památníku obětem svě-
tových válek, naopak odmítlo předložený návrh na 
opravu kanalizace, zdi a plotu v ulici Na Bahně, a to 
z důvodu vysokých finančních nákladů a zejména 
z důvodu nevyjasněných majetko-právních vztahů 
u části zdi. Zastupitelstvo na podnět občanky, která 
upozornila na pokousání psa psem volně pobíhají-
cím, diskutovalo možnosti zákonných akcí proti 
volně pobíhajícím psům, resp. majitelům, kteří 
svého psa řádně nezabezpečí proti úniku z po-
zemku. 
 
Pracovní skupina zastupitelstva (konaná dne         
18. 3. 2019) 
Na pracovní skupině zastupitelé probírali plán in-
vestic na volební období, největší připravovanou in-
vesticí je stavba nového obecního úřadu s obcho-
dem, dále revitalizace středu obce, oprava místních 
silnic a stavba nových chodníků. 
 
 
 

Šesté zasedání (konané dne 1. 4. 2019) 
První dubnový den zastupitelé vybrali zhotovitele 
nového obecního úřadu, nejnižší cenou zvítězila 
společnost BV-Dex, dále byla v oblasti stavebních 
investic vybrána firma na opravu kanalizace a oplo-
cení v ulici Na Bahně a zhotovitel projektové doku-
mentace na výstavbu chodníků v ulici Brána a Na 
Rovinách, opět na základě nabídky nejnižší ceny. 
Zastupitelé podpořili stavbu mimoúrovňové křižo-
vatky u UNI HOBBY (dopisem Jihomoravskému 
kraji), probírali možnosti provozu mateřské školky 
během prázdnin, možnosti zřízení dotované pře-
pravní služby pro méně pohyblivé občany a varianty 
zlepšení třídění odpadu. Zastupitelé odsouhlasili 
pravidla participativního rozpočtu, v dalším bodu 
pak text dotazníku, který bude mít za úkol zjistit ná-
zory občanů na další rozvoj obce. Při výstavbě no-
vého úřadu bude nutné zbourat stávající obchod, 
zastupitelé považují za důležité jeho provoz zacho-
vat, diskutovali proto možnosti provizorního pro-
vozu - v úvahu připadá pronájem mobilních kontej-
nerů, pronájem prostor v místním hostinci nebo 
umístění obchodu do jednací místnosti stávajícího 
obecního úřadu. Zastupitelé také schválili několik 
desítek nájemních smluv na pozemky v chatové ob-
lasti, s jednotnou cenou nájmu za m2. 
 

Výběr zpracoval Karel Taft 
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ZÁSADY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 
Jak jsme vás informovali v předcházejícím příspěvku, zastupitelstvo obce odsouhlasilo pravidla participativ-

ního rozpočtu. Na tomto místě vám přinášíme detailní podmínky pro podávání návrhů občany. Pro podá-

vání návrhů prosím využijte formulář umístěný na webu obce; případně je možné jej vyzvednout na OÚ. 

 

1. Obecná pravidla 
Pro participativní rozpočet obce Rozdrojovice bude 
z rozpočtu obce vyčleněna částka 200 000 Kč. 
Předkládané projekty musí být zaměřeny na zkva-
litnění života v Rozdrojovicích, může se jednat i in-
vestiční i neinvestiční akce. 
Návrhy projektů předkládají občané. 
Investiční akce jsou zaměřeny na výstavbu nebo ná-
kup dlouhodobého hmotného nebo nehmotného 
majetku. 
Neinvestiční akce jsou zaměřeny hlavně na vzdělá-
vání, poskytování sociálních služeb, organizace vol-
nočasových aktivit. 
Návrhy projektů financované z participativního roz-
počtu nesmí propagovat subjekty komerčního, ná-
boženského nebo politického charakteru. 
 
2. Pravidla realizovatelnosti projektu 
Realizace musí být v kompetenci obce Rozdrojo-
vice. 
Realizace musí být v souladu s Územním plánem 
obce Rozdrojovice a projekt musí být na majetku a 
území obce. 
Projekt musí být veřejně prospěšný pro obec a ob-
čany Rozdrojovic. 
Náklady na realizaci nesmí překročit 200 000 Kč 
včetně DPH (tato částka obsahuje i náklady souvi-
sející s realizací – projektová dokumentace, atd.) 
Projekt musí být realizovatelný během 12 měsíců 
od výběru.  
Projekt nebude generovat roční náklady vyšší než   
5 % jeho pořizovací ceny 
 
3. Podávání návrhů projektů občany 
Návrh projektu může podat občan Rozdrojovic 
starší 15 let. 
Návrh musí být podán nejpozději do 30. června 
2019.  
Občan může podat více než jeden návrh projektu.  
Každý návrh musí být formálně správný (viz bod 4). 
 
4. Formální podoba návrhu projektu 
Každý návrh musí obsahovat: 

a) Název 

b) Popis výchozí situace, na který návrh rea-
guje 

c) Přesná specifikace místa 
d) Popis navrhovaného řešení (účel, cíl, akti-

vity, apod.)  
e) Odhadované náklady na realizaci projektu 

(včetně nákladů na údržbu) 
f) Kontakt na autora návrhu (adresa, telefon, 

e-mail) 
g) Ilustrativní obrázek 

 
5. Postup předkládání návrhů 
Návrh je možné podat v papírové podobě na Obec-
ním úřadu Rozdrojovice nebo v elektronické po-
době na emailovou adresu podatelna@rozdrojo-
vice.cz. 
V případě formálních nedostatků bude návrh vrá-
cen autorovi k dopracování. 

 
6. Posouzení realizovatelnosti projektu 
Kontrola návrhů projektu bude provedena prů-
běžně po jejich podání. 
Pro účely posouzení realizovatelnosti projektů 
bude vytvořena pracovní skupina sestavená z řad 
zastupitelstva obce Rozdrojovice. 
Do 30 kalendářních dnů bude uveřejněn výsledek 
kontroly na webové adrese obce a autor bude in-
formován písemně nebo elektronicky. 
Pokud návrh projde úspěšně kontrolou, má se za to, 
že je realizovatelný a může být zařazen do hlaso-
vání. 
Všechny realizovatelné projekty budou zveřejněny 
na webu obce Rozdrojovice a postoupí do hlaso-
vání. 
 
7. Výběr návrhů a hlasování 
Hlasování je určeno pro občany starší 15 let. 
Termín hlasování vyhlašuje obec Rozdrojovice. 
Hlasování bude probíhat v písemné podobě na 
Obecním úřadu Rozdrojovice.  
Každý občan Rozdrojovice bude mít 2 hlasy.  
Hlasování je tajné. 
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8. Vyhodnocení a schválení projektů 
Projekty budou seřazeny dle počtu dosažených 
hlasů. 
Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány 
do seznamu vítězných projektů a to až do vyčerpání 
finanční částky 200 000 Kč na příslušný rok. 
 
 
 
 

9. Realizace projektu 
Vítězné projekty budou realizovány obcí. 
Pokud skutečné náklady překročí předpokládanou 
částku o 10 %, budou obcí dofinancovány. Při 
vyšším překročení bude projekt považován za nere-
alizovatelný. 
Na realizaci projektu není právní nárok.   
Průběh realizace bude zveřejňován. 

 
Připravil Milan Šťastný 

 
VÝZVA OBCE  

 PŘÍJEM OBCE ZÁVISÍ NA POČTU OBYVATEL SE ZAPSANÝM TRVALÝM POBYTEM 
 
Vážení spoluobčané, 
příjem obce tvoří hlavně daňový příspěvek od státu, který se počítá podle počtu obyvatel (a koeficientu veli-
kosti obce). U každého občana, který má v naší obci bydliště, tedy v obci fakticky bydlí, ale trvalý pobyt má 
formálně zapsaný jinde, přichází naše obec asi o 12.000 Kč každý rok, což jsou pro naši malou obec nemalé 
peníze. 
Prosím vás o zapsání trvalého bydliště do naší obce, zvýšený příjem umožní lepší péči o obec – tedy opravu 
silnic, vybudování chodníků, revitalizaci středu obce a další investice a služby, o kterých rozhodnou volení 
zastupitelé. 
Zapsání trvalého pobytu je velmi jednoduché, stačí se pouze dostavit s občanským průkazem na obecní úřad, 
všechno za vás během pár minut vyřídíme a nebude vás to nic stát (kolek uhradí do konce roku obec). 
Prosím, přijďte! 
Se zdvořilým pozdravem,                  Ing. Daniel Stráský 

starosta 

 
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 

Proč vlastně třídíme odpad? Šetří to peníze obci, potažmo občanům a samozřejmě tím chráníme životní 
prostředí. Víme ale, jak správně třídit? Kam patří který odpad? 

Plasty 
Plastové obaly musí být bez obsahu, není třeba je vymývat. PET láhve, ale i další objemnější plastové obaly 
prosíme sešlápněte.  
Co patří do kontejneru na plasty: 
Plastové obaly všeho druhu (PET láhve, kelímky, krabičky od pokrmů, plastové nádoby od kosmetiky či pra-

cích prostředků, sáčky, tašky, fólie, výrobky z plastů). Polystyren – pouze menší kousky. Nápojové kartony od 

mléka a džusů (TETRAPAK) 

Co do nich nepatří: 
Obaly se zbytky potravin. Špinavé polystyrenové misky na přenos jídla. Obaly od chemikálií a nebezpečných 

látek. Novodurové trubky. Podlahové krytiny. Velké kusy polystyrenu (patří na sběrná střediska odpadu).

Sklo 
Sklo musí být bez obsahu (ten stačí vylít, vyškrábat, není třeba sklo vymývat). Etikety, kovová víčka, korkové 
zátky nepředstavují pro recyklaci skla problém. 
Čiré sklo: 
Sklo od marmelád, zavařenin, kečupů… Rozbité skleničky. Skleněné láhve od nápojů.  

Barevné sklo: 

Láhve od alko i nealko nápojů. Tabulové sklo z oken a dveří (i když je čiré).  
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Do kontejnerů na sklo nepatří:  

Keramika, hliněné nádobí, porcelán. Autoskla. Zrcadla. Bezpečnostní sklo s dráty. Pokovená a zlacená skla. 

Vratné zálohované sklo.

Papír 
Prosíme o rozložení krabic – do kontejneru se jich tak vejde o dost více. Papír odkládejte jen tak, nesvázaný, 
bez obalů, sáčků, tašek a provázků. Kancelářské sponky a šití nevadí. 
Do kontejnerů na papír patří: 
Noviny, časopisy. Reklamní tiskoviny. Kancelářský papír. Knihy (bez tvrdých desek) a sešity. Krabice, lepenka, 

papírové obaly. 

Do kontejnerů na papír nepatří:  

Obaly od vajíček. Ruličky od toaletního papíru. Mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír. Použité pleny a 

dámské hygienické potřeby. Uhlový a voskovaný papír. Papír zatavený do fólie. Použité papírové utěrky a 

kapesníky. Účtenky z obchodů.  
Připravil Oldřich Pokorný 

 
ROZHOVOR SE ZAJÍMAVOU OSOBNOSTÍ  

Co mají společného Rozdrojovice s africkou Ugan-
dou?  
Ve vesnici Bwindi v jihozápadním cípu Ugandy ne-
daleko hranic s Kongem žije s maminkou a dvěma 
sestrami desetiletá dívenka Promis. Tatínek jim ze-
mřel před několika lety. V Bwindi je základní škola, 
ale školné na jeden rok stojí v přepočtu 7500 Kč a 
pro rodinu je to obrovská částka. Promis může cho-
dit do školy v Bwindi díky dětem z naší rozdrojovické 
školy a jejich rodičům, kteří pro ni každý rok zaplatí 
školné. Dětem z těch nejchudších rodin ve vesnici 
Bwindi pomáhá česká obecně prospěšná společnost 
Bwindi Orphans. O tom, jak společnost vznikla a jak 
pracuje, jsme si povídali s její zakladatelkou, paní 
Kateřinou Chauveau. 

Jak dlouho vaše společnost působí a proč jste ji za-
ložila?    
Neoficiálně jsme začali pracovat v roce 2004, ofici-
álně v roce 2006. Působila jsem v Ugandě jako prů-
vodkyně turistů a byla jsem často v Bwindi, odkud 

se jezdí za horskými gorilami. Působil tam dětský 
soubor a jeho vedoucí vybíral od turistů peníze, aby 
děti mohly chodit do školy. Ale potom se ukázalo, 
že si peníze nechával pro sebe a dětem občas ne-
chal pár drobných. A to mě hrozně namíchlo.  
Máte představu, kolik dětí ve vesnici žije?  
To jde velmi těžko zjistit, vesnice vypadají jinak než 
u nás, domky a chatrče jsou jakoby rozhozené na 
velkém území a nikdo přesně neví, kolik je tam lidí. 
Polovina obyvatel Ugandy je mladší než čtrnáct let, 
průměrná rodina má asi sedm dětí. Ale kolik dětí je 
ve vesnici, to vám nikdo neřekne... a vesnice ani 
nemá přesné hranice.  
Kolik zaměstnanců pro vaši společnost pracuje?  
Vlastně jenom já, od roku 2011 na půl úvazku a od 
roku 2015 na celý. Kromě toho mi pomáhá asi pět 
dobrovolníků, kteří se nadchli pro naši myšlenku, a 
tu a tam přiloží ruku k dílu asi deset dalších lidí. Ti 
všichni jsou neplacení.  
Kolik dětí díky vám získalo vzdělání?    
Asi 700. Teď máme ve všech ročnících celkem asi 
150 dětí. Orientujeme se jenom na ty nejchudší, 
většinou jsou to sirotci nebo mají jen jednoho ro-
diče. Jsme malá organizace, všechny příspěvky 
máme od jednotlivců.  
Kolik máte sponzorů?  
Asi 200.  
Jak vybíráte děti?   
To je vždycky problém, koho přijmout a jak zjistit, 
že nám ti lidé říkají pravdu. Vždycky když přijedeme 
do Bwindi, začnou za námi přicházet noví zájemci. 
V daném okamžiku můžeme přijmout třeba deset 
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nových dětí, ale neznáme všechny rodiny ani jejich 
situaci. Takže nakonec celá komunita vybere ty 
děti, které považuje za nejpotřebnější. Všichni to 
odsouhlasí, a to se mi zdá nejspravedlivější. Jakmile 
přijmeme dítě do projektu, tak už je tam udržíme.   

Stane se vám někdy, že dítě, které jste přijali do 
programu, přestane chodit do školy?  
Ano, někdy ano. Ale nestává se to často, jsou to tak 
dvě nebo tři děti za rok. Většinou se ale vůbec ne-
dozvíme, co se stalo. Když se jim něco přihodí nebo 
se nějak změní jejich situace, zmizí a už se s nimi ne-
vidíme. Někdy prožívají dramatické události, ale ne-
mluví o nich, a já to z nich nemůžu dolovat.  
Děti zařazené do vašeho programu chodí jenom na 
základní školu, nebo i na střední?  
Naše filosofie je taková, že pomáháme dětem         
od první třídy až do doby, než se uživí, než si začnou 
vydělávat. To je sedm let základní školy a potom 
čtyři roky střední školy. Ale úroveň vzdělání je jiná 
než u nás. Střední škola v podstatě odpovídá na-
šemu druhému stupni základní školy. Až po té 
„střední škole“, kde se pořád učí jenom ty základní 
věci, jdou do učiliště. To trvá dva roky.  
Na učilišti se učí nějaké řemeslo?  
Jsou tam obory jako švadlena, kuchař, číšník, svá-
řeč, elektrikář, zedník, stolař, ale i učitelka v mateř-
ské školce.  
Najdou absolventi uplatnění?  

Najdou, a my je tlačíme do praktických oborů. Nu-
tíme je, aby mysleli prakticky a aby stáli nohama na 
zemi. Po skončení učňáku jim ještě dáme nějaké vy-
bavení a nástroje, aby měli s čím pracovat... kombi-
nézu, helmu, ochranné brýle. Švadlenka dostane 
šicí stroj, vystrčí ho před dveře, a všichni vědí,           
že šije.  
Jaká je kvalita škol v Ugandě?  
S našimi školami se to nedá srovnat, můžete srov-
návat jedině tamní školy mezi sebou. Vzdělávací 
systém v Ugandě je docela složitý. Mají i státní 
školy, ale na státní škole připadá na jednoho učitele 
třeba dvě stě dětí. „Naše děti“ chodí do soukromé 
školy, tam je na jednoho učitele čtyřicet dětí. Mezi 
úrovní státní a soukromé školy v Ugandě je obrov-
ský rozdíl, a srovnávat to se školou v Evropě bych   
si ani netroufla.    
Děkuji za rozhovor.  

               Všechny snímky archiv K. Chauveau 
 

 
Rozdrojovické děti pomáhají ugandské dívence, kterou znají jen z fotografií, aby se ve škole něčemu naučila, 
aby získala praktické znalosti a uměla se o sebe v životě postarat. A to rozhodně není málo.  
 

Hana Antonínová 
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POZVÁNKA 
Z církevního kalendáře:  
Čt 18. dubna 2019  Zelený čtvrtek, večerní mše na památku Večeře Páně  

Mše svatá v kostele v 18.30, v Arše ve 20.00 
Pá 19. dubna 2019 Velký pátek – den přísného postu 

Velkopáteční obřady v Arše v 16.30, v kostele v 18.30 
So 20. dubna 2019  Velikonoční vigilie v kostele v 19.00, v Arše ve 21.30 
Ne 21. dubna 2019  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční 

Po každé mši svaté se budou žehnat velikonoční pokrmy. Při mši svaté v 10 h zpívá 
chrámový sbor. 

Po 22. dubna 2019    Pondělí v oktávu velikonočním  
Bohoslužby v kostele 7.30, 8.45, 10.00 večerní mše svatá nebude 

 
Družstvo singularistů Rozdrojovice 
Družstvo singularistů Rozdrojovice zve všechny vlastníky singulárního lesa na 2. členskou schůzi, která se 
bude konat dne 26. 4. 2019 v 18.00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Program je dle stanov zveřejněn 
na internetových stránkách družstva http://singulariste.wz.cz/ 
 
Mladé hody 
Rozdrojovická chasa vás zve na tradiční krojované Mladé hody, které se uskuteční v sobotu 11. 5. 2019. Vy-
cházet se bude od místního hostince U Helánů ve 14 hodin a společně projdeme v průvodu vesnici.         
V 18 hodin se bude tančit Česká a Moravská beseda, od 20 hodin začíná večerní hodová zábava. 
K tanci a poslechu bude hrát DH Dambořanka. Čeká na vás spoustu dobrého jídla, pití a také tance. 
V neděli 12. 5. 2019 v 10.30 bude mše svatá u kapličky. 
Za celou Rozdrojovickou chasu vás zve hlavní stárka 2019 Kristýna Pokorná a hlavní stárek 2019 Honza 
Filko. Srdečně se na vás těšíme!  
 
Kurzy angličtiny v budově školy  
Na zkoušku: vždy ve středu 28.5., 5.6. 12.6. 19.6., od září pravidelně.  
Vchod u tělocvičny, učebna v 1. patře, přezůvky s sebou.  
17 – 18 hodin: mírně pokročilí a věční začátečníci. 
18 – 19 hodin: pokročilejší (podle zájmu).  
Kurzy povede zkušený lektor Mgr. Petr Antonín (působil řadu let na Státní jazykové škole v Brně, později 
v TRAVEL 2002, Brno English Centre a v podnikových kurzech.      
Dotazy a přihlášky na pantonin@volny.cz. 

 

NOVINKY V MH44PUB – U HELÁNŮ 
MH44Pub – U Helánů letos chystá spoustu nových 
akcí. Cílem je oživit společenský život v obci a tak 
jsme připravili hned několik novinek. V prvé řadě 
jsou to vánoční a velikonoční jarmark. Obě akce již 
jsou za námi a my pevně věříme, že se vám líbily     
a pomohly vám k zpříjemnění svátečních dní. Všem 
děkujeme za účast na velikonočním jarmarku a při-
dáváme pár fotek z akce. Jmenovitě bychom chtěli  
poděkovat Marii Veselé, Lucii Stráské, Lucce Sví-
dové, manželům Lence a Michalovi „Hemrovi“ 

Stráským, Gabriele Jelínkové, Michaele Novotné    
a paní učitelce z mateřské školky Kateřině Dobi-
ášové za pomoc při organizaci a průběhu akce. Bez 
vás bychom to nedali.  Mezi další akce, které 
MH44Pub – U Helánů chystá patří zejména filmové 
večery s promítáním aktuálních snímků. Prozatím 
probíhá vyjednávání o kontrolní podobě filmových 
večerů a především se jedná o titulech, které vám 

http://singulariste.wz.cz/
http://singulariste.wz.cz/
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budeme moci nabídnout. Další akci, která se chystá 
na podzim bude Rozdrojovický octoberfest. 
V plánu je nabídnout hostům různé druhy piv, tra-
diční pivní pochutiny a veselou hudbu k poslechu i 
tanci. Součástí akce bude také koncert kapel.  
Po loňském úspěchu soutěže o nejlepší husí speci-
alitu, chceme v této akci pokračovat i letos. V ne-
poslední řadě se budou v MH44Pubu - U Helánů 
pořádat tradiční mladé a babské hody. Chceme, 
aby se z MH44Pubu – U Helánů stal sdílený prostor 
pro zábavu občanů obce, proto, pokud chcete zor-
ganizovat nějaký váš nápad, rádi vám pomůžeme 
jej zrealizovat.  
 

Za celý kolektiv MH44Pubu – U Helánů Hana Puklová  

 

 

 

OSMISMĚRKA KE KÁVĚ 
 

Výrazy: 
BACIL, BYSTRC, DORNYCH, DRAK, HOTEL, KAMECHY, KOLIŠTĚ, 
KOTEL, KRPOLE, LÁVKA, LESNÁ, METAŘ, PATRO, PRAVÁ, 
PRIMÁTOR, PRÝGL, RADNICE, RANEC, ROLA, ROTA, SVRATKA, 
ŠALINA, ŠAVLE, ŠPILBERK, TÁBOR, TAXI, TRNITÁ, UNIVERZITA, 
VEVEŘÍ, VLAK, VÝLET, VÝSTAVIŠTĚ, ZOO 
 

 
 
 
 

 
Vytvořil Karel Taft 

 
ROZHOVOR ANEB 9 OTÁZEK PRO MÍSTOSTAROSTU MARTINA KRUŽÍKA 

 

Co se vám v Rozdrojovicích nejvíc líbí? 
Určitě blízkost Brna a to, že máme kousek do pří-
rody, krásné okolí a kousek do centra.    
Poprvé jste kandidoval do zastupitelstva, když 
vám ještě nebylo třicet. Zajímalo by mě, proč jste 
tenkrát kandidoval, jaké jste měl představy a co 
konkrétně jste chtěl dělat.  
Kandidoval jsem s tím, aby se to někam dál posu-
nulo. Konkrétní představu ani konkrétní projekt 
jsem určitě neměl, chtěl jsem prostě pomoci tomu, 
aby se Rozdrojovice nějak dál rozvíjely.  

Před námi je prakticky celé volební období, téměř 
čtyři roky. Čeho byste chtěl v Rozdrojovicích do-
sáhnout?  
Určitě si myslím, že by se měly dodělat chodníky, 
minimálně kolem hlavní silnice, to je jedna z nejbo-
lestivějších věcí. A pokud by se podařilo dotáhnout 
výstavbu nové budovy obecního úřadu, aby byl 
bezpečnější průjezd středem vesnice, bylo by to 
výborné. Jestli se podaří ještě něco, bude to bonus 
navíc. Uvidíme, jestli se podaří získat dotace           
na další rozjeté věci.  
 

P D O R N Y CH K A Ě Á Í

R R A D N I C E N T N Ř

A A I L I C A B I Š S E

V K A M E CH Y N L I E V

Á T V N Á S R Š A V L E

Ě A A Á T T P O Š A M V

T R R R L I O K O T E L

Š V C O L G Ý R P S T A

I S M B L R T P E Ý A K

L X E Á O A O O Z V Ř T

O R A T P V Ý L E T O H

K A A T I Z R E V I N U
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Pracujete jako místostarosta, jaká je náplň vaší 
práce, o co se osobně staráte?  
O vydávání podkladů jednotlivých sítí, třeba kanálů 
(to už teď částečně skončilo převedením kanali-
zace na VAS), správu sítí, připravuji podklady          
ke smlouvám, grafické věci, doplňuji obsah webo-
vých stránek, připravuji vyjádření k různým stav-
bám... a to je tak v kostce všechno.  
Dokázal byste odhadnout, kolik hodin týdně vě-
nujete práci pro obec?  
V průměru asi patnáct hodin týdně. Na obci si řek-
neme, co je potřeba připravit, a většinou pracuji 
z domova.    
Mám pocit, že na veřejných zasedáních zastupi-
telstva je vás málo slyšet. Proč víc nevystupujete?  
Když už mě nenapadá, co k tématu přidat, tak ne-
vystoupím. Kdybych slyšel, že něco nezaznělo, tak 

bych vystoupil. Když už většina faktů byla řečena, 
přijde mi zbytečné k tomu něco dalšího dodávat.  
Co děláte ve volném čase, co vás baví?  
Rád jezdím na kole. Když mám volno, jdu do pří-
rody, na kole nebo i klidně pěšky. Dřív jsem jezdil   
i na silničním kole, teď už si to kvůli provozu nedo-
vedu představit, tak jezdím jenom na horském.  
Jakou hudbu posloucháte? Kdy jste byl naposledy 
na koncertě? 
Rock a pop. Spíš českou nebo slovenskou tvorbu. 
Loni v létě jsem byl na Hradech na Veveří.  
Jaké přísloví vás napadne bez dlouhého přemýš-
lení?  
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.  

 
Ptala se Hana Antonínová 

 

 

 
 
Ing. Martin Kružík, 37 let  
Rozdrojovický rodák a místostarosta. Vystudoval fakultu elektrotechniky a komunikačních techno-
logií VUT, pracuje jako samostatný projektant v menší soukromé projekční firmě, projektuje roz-
vody elektrické energie. Funkci místostarosty zastává druhé volební období, předtím pracoval jedno 
volební období jako řadový zastupitel. Není členem žádní politické strany. Je ženatý, má měsíční 
dceru. Posledního půl roku bydlí s manželkou mimo Rozdrojovice.   

 

 
DOTAZNÍK 

Zastupitelstvo obce Rozdrojovice na svém zasedání dne 1.4.2019 projednávalo mimo jiné i zajištění služby 
tzv. SENIOR TAXI pro naše občany.  Jde o přepravu seniorů nad 70 let nebo tělesně postižených občanů žijících 
v Rozdrojovicích z místa bydliště k lékaři, do nemocnice, do lékárny, na rehabilitaci, apod. Senior by uhradil 
pouze symbolickou částku (maximálně 50 Kč), zbytek nákladů by hradila obec. Pokud patříte do této skupiny 
obyvatel a máte o tuto službu zájem, zaneste prosím „Návratku“ přímo na obecní úřad v úředních hodinách 
nebo do schránky na obecním úřadu, nejpozději do 31. května 2019. 

Návratka (zde odstřihněte) 

Mám zájem o službu SENIOR TAXI                                            ANO                                      NE 

Jméno a příjmení  

Bydliště  
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