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ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORKY 

 
Vážení spoluobčané, představujeme vám Rozdrojovický zpravodaj, který se stane vaším novým zdrojem 

informací o tom, co se děje v naší obci. Bude vycházet čtyřikrát ročně a bude doručován bezplatně do každé 

rozdrojovické domácnosti. Elektronickou verzi zpravodaje, která bude obsahovat bohatší fotografickou 

dokumentaci, najdete na internetových stránkách obce. Pokud se přihlásíte k pravidelnému odběru 

Zpravodaje, budete automaticky e-mailem dostávat upozornění na každé nové číslo. Redakční rada bude 

pracovat ve složení Hana Antonínová (odpovědná redaktorka), Kateřina Pokorná (sazba a grafická úprava), 

Karel Taft, Oldřich Pokorný a Milan Šťastný. 

Rozdrojovický zpravodaj chceme psát tak, abyste v něm pokaždé našli něco zajímavého a aby se stal 

součástí veřejného života naší obce. S připomínkami k obsahu Zpravodaje a s náměty na zajímavé články    

se prosím obraťte na kteréhokoli člena redakční rady. 
Hana Antonínová 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROZDROJOVICÍCH 

 

Sbírka odkazuje na svátek Tří králů, který           

se datuje vždy k 6. lednu, proto se sbírka koná 

v prvních dvou týdnech nového roku. O tomto 

svátku si lidé připomínají 

tradici z Bible, kdy mudrcové z Východu putovali 

do Betléma k právě narozenému Ježíškovi.   

Už kdysi se lidé převlékali jako Tři králové           

a navštěvovali sousedy s prosbou o malý dar.     

Na oplátku domácnosti požehnali a na dveře 

umístili nápis K+M+B, který znamená „Kristě, 

požehnej tomuto domu“. Na této sbírce                

je především unikátní spojení dobročinnosti 

s tradicí. Posláním sbírky je: Pomoc rodinám        

a lidem v nouzi u nás, i zahraničí a podpora  

charitativního díla. Tříkrálová sbírka má za sebou 

již 19. ročník. 

Je vidět, že i 

občané naší 

obce tuto 

tradici ctí a 

každým rokem 

se můžeme 

pochlubit 

částkou, která rok od roku roste. Letos                 

se Tříkrálová sbírka uskutečnila v sobotu 5. ledna 

2019 a i vzhledem deštivému počasí se zúčastnilo 

7 skupinek dobrovolníků – především dětí. Velké 

díky a upřímné Pán Bůh zaplať za všechny vaše 

příspěvky.  

 

Kateřina Pokorná

Tříkálová sbírka v Rozdrojovicích  

Rok  Vybraná částka 

2019                               35 484 Kč  
2018                               32 945 Kč  
2017                               31 169 Kč  
2016                               26 229 Kč  

2015                               28 264 Kč  

Rozdrojovický 

zpravodaj 1/2019 

Vydává obec Rozdrojovice - zdarma 
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DO ZPRAVODAJE MŮŽETE PŘISPÍVAT I VY! 
 

Pořádáte v Rozdrojovicích sportovní, kulturní 

nebo jinou akci? Chcete spoluobčany informovat 

o něčem zajímavém? Máte připomínky a náměty 

k obsahu Zpravodaje? Chcete se podílet na jeho 

obsahu?  

 

 

 

Nenechávejte si to pro sebe, informujte nás! Vaše 

názory nás zajímají. Pošlete nám e-mail              

do schránky zpravodaj@rozdrojovice.cz nebo      

se obraťte na kteréhokoli člena redakční rady.  

       
Redakce 

 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 
 

Následující rozhovor desetiletého chlapce a jeho 

matky se sice neodehrál, ale klidně by mohl. 

Doporučujeme čtenářům, kteří se chtějí dozvědět 

více o tom, jak funguje participativní rozpočet.  

 

Mami, co je to vlastně ten párty ... cypovní 

rozpočet?  

Správně se říká participativní. To složité slovo 

participovat vlastně neznamená nic jiného než 

podílet se na něčem, něčeho se zúčastnit.    

 

A k čemu to vlastně je?  

Zkusím ti to vysvětlit na příkladu naší rodiny. My 

dospělí pracujeme a vyděláváme peníze. 

Kupujeme za ně třeba jídlo, ale taky spoustu 

dalších věcí, o které se zatím nestaráš: platíme     

za tvoje kroužky, za vodu, elektřinu a odvoz 

popelnic, kupujeme benzín do auta, muškáty       

do truhlíků... A o tom všem rozhodujeme my.      

A teď si představ, že bychom ti řekli, že můžeš 

sám rozhodnout, za co utratíme část z našeho 

rodinného rozpočtu – třeba dva tisíce korun. Když 

to nebude úplně hloupý návrh, vyhovíme ti.         

A to je vlastně participativní rozpočet – můžeš     

si určit, co pořídíme za část našich rodinných 

peněz.  

 

Už to chápu. A jak by to fungovalo 

v Rozdrojovicích?  

Zastupitelé už rozhodli, že na participativní 

rozpočet vyhradí 200 000 korun. A lidé, kteří 

bydlí v Rozdrojovicích, teď mohou uvažovat        

o tom, co by se za to dalo pořídit. Možná budou 

chtít opravit hřiště, vysadit někde stromy, 

vybudovat tenisové kurty nebo cyklostezku...     

To zatím nevíme.  

 

 

A jak to zjistíte?  

Nejlepší asi bude rozdat lidem dotazníky,          

kam by mohli napsat, jak by se podle nich           

ty peníze měly nejlépe použít.     

 

A co bude dál?  

Potom se zastupitelé sejdou, aby to všechno 

vyhodnotili. A bude to podobné, jako bychom      

to dělali doma: kdybys navrhoval, že u nás doma 

za ty peníze koupíme náklaďák zmrzliny, neprošlo 

by to. Takže všechny nesmyslné návrhy poletí     

do koše. Ale určitě se objeví i nápady, které stojí 

za přemýšlení. Třeba něco, co zastupitele ještě    

ani nenapadlo, ale co by se lidem z Rozdrojovic 

hodilo. A o takových nápadech budou zastupitelé 

určitě uvažovat. Záleží taky na tom, kolik           

by to stálo – některé věci jsou moc drahé               

a za 200 000 korun se nedají pořídit. Zastupitelé 

vyberou nápady, které se dají uskutečnit. Když 

jich bude víc, lidé asi budou moci hlasovat, který 

se jim líbí nejvíc.   

 

Ale to by chtělo nějaká pravidla...  

Jasně, už se na nich pracuje. Než se projekt spustí, 

uveřejní se zásady, aby všichni věděli, podle 

jakých pravidel se hraje. Občané je najdou          

na obecním webu a možná taky v příštím čísle 

Zpravodaje.  

 

Myslíš, že to vyjde? 

To se ještě neví. Záleží na tom, jestli se to lidem 

bude líbit a jestli budou mít zajímavé návrhy.  

 

Sledujte internetové stránky obce, brzy tam 

najdete pravidla a zásady projektu 

participativního rozpočtu obce Rozdrojovice.  
 

Hana Antonínová 

 

mailto:zpravodaj@rozdrojovice.cz
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA 
 

Jedná se o velmi stručný výběr z několika desítek 

rozhodnutí zastupitelstva, se snahou zachytit to,   

co by občany mohlo zajímat nejvíce. 

 

Ustavující zasedání (31.10.2018) 

Na ustavujícím zasedání byl zvolen starosta 

(Daniel Stráský) a místostarosta (Martin Kružík), 

obě funkce jsou neuvolněné – daný funkcionář 

nevykonává funkci na plný úvazek a pobírá proto 

nižší odměnu. Byl také zvolen jeden uvolněný 

zastupitel (Stanislav Slouka), který bude pro obec 

vykonávat práci na plný úvazek. Bylo ustaveno 

šest výborů zastupitelstva. 

 

První zasedání (12.11.2018) 

Bylo schváleno pořízení tří architektonicko-

urbanistických studií nového středu obce a nového 

obecního úřadu. Z odevzdaných studií bude        

na začátku února 2019 vybrána ta nejlepší         

pro revitalizaci návsi a pro stavbu nového 

multifunkčního obecního úřadu. 

 

Druhé zasedání (18.12.2018) 

Zastupitelstvo schválilo podání žádostí o dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj, cílem je získat 

další prostředky pro rozvoj infrastruktury obce 

nad rámec rozpočtu.  

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení strategického 

plánu rozvoje obce pro roky 2020 – 2035,           

od kterého se očekává určení směru, jakým         

se chce obec ubírat v budoucnosti, při jeho 

pořizování bude zjišťován názor občanů              

na to co je pro ně důležité, jaké mají být priority 

obce, ale také co vidí jako slabou stránku. 

Vznikne plán dobudování chybějících chodníků 

podél hlavní komunikace procházející obcí, 

rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení          

a revize kanalizační sítě, která je nezbytná před 

zamýšleným provedením oprav místních silnic. 

Zastupitelstvo schválilo nejtěsnější většinou hlasů 

vydávání věstníku obce, jehož první číslo právě 

čtete. 

Velmi podstatným rozhodnutím je jednomyslné 

schválení rozpočtu obce pro rok 2019, který počítá 

s příjmy 19.960 tis. Kč a výdaji 41.960 tis. Kč. 

Rozpočet počítá s většími investicemi (obecní 

úřad, opravy komunikací, školní kuchyně, hřiště 

Na Bahně atd.). Je sestaven jako deficitní, ale obec 

se nebude zadlužovat -  všechny výdaje budou 

pokryty ze stávající hotovosti a z příjmů v roce 

2019. 

 

Třetí zasedání (23.12.2018) 

Poslední zasedání loňského roku bylo poměrně 

krátké, mimo jiné bylo rozhodnuto o správě 

splaškové kanalizace Vodárenskou akciovou 

společností a odsouhlasen text smlouvy               

na provozování místního obchodu s potravinami 

pro další období. 

 

Čtvrté zasedání (8.2.2019) 

Zásadním rozhodnutím zasedání bylo pokračování 

stávajícího projektu multifunkčního obecního 

úřadu s vylepšeními navrženými ing. arch. 

Navrátilovou. Nyní je potřeba se soustředit          

na záměr druhé etapy revitalizace středu obce 

(náměstíčko, silnice, chodníky, zeleň atd.), 

abychom jej měli efektní i efektivní. 
 

Výběr zpracoval Karel Taft 

 

 

 

 

 

Z OBECNÍ KRONIKY 
 

Historie Rozdrojovic sice sahá daleko                 

do minulosti, ale obecní kronika se nepíše ještě   

ani sto let. Přesto je zajímavé ji otevřít a začíst     

se do ní. Začíná slovy:  

Usnesením obecního zastupitelstva ze 18. března 

1928 byl jsem já Frant. Novotný, řídící učitel 

v Rozdrojovicích, ustaven prvním kronikářem 

zdejší obce. Funkce této ujal jsem se dnes            

1. prosince 1928.  

 

Pan řídící učitel pokračuje:  

Ku konci roku 1928 byly v obci 102 domy. 

Z význačných budov je pouze škola, která leží 

v západní části obce. Je přízemní, dvoutřídní.     



4 Rozdrojovický zpravodaj 1/2019 

 

Asi 120 kroků od školy na západ je obecní cihelna. 

Jiných průmyslových závodů v obci není.  

Při posledním sčítání obyvatelstva v r. 1921 

napočítáno bylo ve zdejší obci 490 osob,               

a to 234 osob pohlaví mužského a 256 osob 

pohlaví ženského, obytných stavení bylo 93.  

Obyvatelé jsou rolníky a dělníky. Dělníci pracují 

velkou většinou v továrnách v Brně. Z řemeslníků 

je v obci: kovář, krejčí, 2 obuvníci, 2 pokrývači. 

Dále je v obci 5 mlékařů, 2 obchody a 2 hostince. 

Zvláštních řemesel v obci není.  

 

O silnicích vedoucích do Rozdrojovic se v kronice 

z roku 1928 píše:  

Do obce vedou dvě silnice, odbočky vedoucí 

z Bystrce do Kuřima a odtud dále k Tišnovu. První 

odbočka vedená směrem k Bystrci, postavena byla 

současně se silnicí okresní ke Kuřimu vedoucí. 

Silniční výbor stavbu této silnice dlouho  

odkládal, až konečně na četné intervence stavba 

povolena a také provedena v r. 1896. Silnice tato 

je pro obec velmi důležitá. Umožňuje lepší spojení 

s Bystrcem a hlavně s Brnem, kam denně dochází 

mnoho dělného lidu na práci a kam také rolníci 

své plodiny na trh vyvážejí.  

Druhá odbočka vedena je obcí směrem 

k Jinačovicím a umožňuje lepší spojení s Kuřímem 

a Tišnovem. Postavena byla v roce 1924 a 1925. 

Postavena byla i s nádržkou na vodu nákladem 

148.480,64 Kč. Země přispěla 40 %, ostatek sama 

zaplatila obec.  

Těmito dvěma silnicemi má obec spojení             

na nejdůležitější strany a to severovýchodní          

a jihovýchodní. Na straně severní a západní 

nepostrádá již tak silnice, poněvadž na těchto 

stranách jsou rozsáhlé lesy.  

 

Stránky o zvycích a obyčejích, o pověstech           

a pověrách, ale také o rozdrojovických hostincích 

otevřeme příště.  

 
Z kroniky obce Rozdrojovice vybrala Hana Antonínová 

 

 

 

 

 

ROZDROJOVICE MAJÍ NOVOU TĚLOCVIČNU 
 

Dne 31.1. jsme všichni měli možnost  navštívit 

nově otevřenou budovu školy, kde je umístěna 

tělocvična a dvě nové třídy. V hojném počtu 

využily Den otevřených dveří děti s rodiči nebo 

dokonce i s prarodiči.  Celou dobu nás prováděly 

dvě usměvavé paní učitelky -  Kateřina Dobiášová 

a Lenka Stráská, které nám dovolily nahlédnout 

do prostor nové tělocvičny, dvou tříd a celého 

sociálního zařízení včetně šaten. Celé zázemí nás 

mile překvapilo, bylo laděno do jemných 

pastelových barev. Součástí šaten jsou toalety       

a sprchy. V nové budově se nachází jídelna, 

výdejna obědů a také prostor pro budoucí školní 

kuchyni. Ve 2. poschodí jsou 2 třídy a tělocvična, 

kam se dostaneme pomocí pohodlného schodiště, 

zde je dokonce myšleno i na vozíčkáře, protože    

je tady vybudován výtah. Tělocvična voní doslova 

novotou. Myslelo se i na naše nejmenší děti        

ze školky, pro které jsou upraveny některé 

cvičební nástroje, jako jsou např. žebřiny.          

Co nás trochu překvapilo je, že jsme nenašli 

prostor pro ukládání nářadí, ale věříme,               

že se vše ještě doladí do nejmenších dokonalostí.  

Co na závěr popřát naší nové tělocvičně?            

Ať je to místo, kde se budou setkávat dobří lidé   

se zájmem o sport a zdravý životní styl,               

ať je co nejvíce využívána dětmi, ale i dospělými  

a ať všem hezky a dlouho slouží. 
 Napsala Alena Šťastná 

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ: SLEVY A ZVÝHODNĚNÍ

Blíží se termín pro podání daňového přiznání      

za rok 2018. Připomeňme si slevy na dani             

a daňové zvýhodnění pro zaměstnance. Pokud     

za vás nepodává daňové přiznání daňový poradce, 

musíte podat na finanční úřad daňové přiznání     

do 31. 3. 2019. K vyplnění daňového přiznání 

můžete využít interaktivní formulář na daňovém 

portálu finanční zprávy  https://adisepo.mfcr.cz, 

který vám daňové přiznání zkontroluje a upozorní 

na případné chyby. 

https://adisepo.mfcr.cz/
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V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování   

za rok 2018 lze uplatnit tyto slevy                       

a zvýhodnění: 

 24.840,- sleva na poplatníka - na tuto 

slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, 

zaměstnanci, starobní důchodci, matky                

na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku 

zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné 

roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost 

trvala pouze několik měsíců. 

 24.840,- sleva na manžela/manželku 
žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva) 

Manželem se pro účely daňového přiznání rozumí 

také partner podle zákona upravujícího 

registrované partnerství (ne druh a družka). Zákon 

umožňuje využít slevu na manželku nebo manžela 

žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. 

Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí 

sleva 1/12 za každý měsíc. 

 16.140,- sleva zdrav. postižení ZTP/P   
Zvláštní slevu na dani mohou uplatnit osoby, které 

mají status zdravotního postižení ve výši 1/12 

částky za každý měsíc, na jehož počátku byly 

splněny podmínky. Dokládá se průkazem ZPT/P 

nebo rozhodnutím úřadu práce. 

 2.520,- základní sleva na invaliditu 

(první a druhý stupeň invalidního důchodu)  

 5.040,- rozšířená sleva na invaliditu (třetí 

stupeň invalidního důchodu)  

Od roku 2018 je rozhodující, že se jedná o osobu, 

které byl invalidní důchod přiznán. Nerozhoduje 

již okamžik výplaty, ale datum přiznání důchodu.  

 4.020,- sleva na studenta 

Poplatník, který se soustavně připravuje              

na budoucí povolání studiem nebo předepsaným 

výcvikem, může uplatnit slevu na dani,                 

a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let 

věku u prezenční formy doktorského studia         

na vysoké škole. Nárok na slevu má student        

za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho 

studium trvalo. Soustavná příprava na budoucí 

povolání je definována zákonem o státní sociální 

podpoře. 

 12.200,- sleva za umístění dítěte tzv. 

školkovné 
Jedná se o maximální možnou roční slevu. Roční 

sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů 

prokazatelně vynaložených poplatníkem              

za umístění vyživovaného dítěte poplatníka 

v předškolním zařízení. Uplatní se formou 

potvrzení z předškolního zařízení o výši 

vynaložených výdajů za umístění - školkovné, 

nikoli stravné. Výše maximální slevy se odvíjí      

od minimální mzdy. Pro rok 2019 je tedy možné 

odečíst školkovné v maximální výši 13.200,- 

 

Daňové zvýhodnění na dítě 

 15.204,- daňového zvýhodnění                 

na vyživované dítě ve společně hospodařící 

domácnosti  

 19.404,- u druhého vyživovaného dítěte              

ve společně hospodařící domácnosti 

 24.204,- u třetího a dalšího vyživovaného 

dítěte ve společně hospodařící domácnosti 

 

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící 

s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně 

měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě           

do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní 

důchod třetího stupně a soustavně se připravuje    

na budoucí povolání. Platí to i pro zletilé studující 

dítě ve společné domácnosti, které přestalo        

být u poplatníka z důvodu nabytí plné 

svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. 

Pro spoluobčany  připravil ing. Michal Macků 

  

  

POZVÁNKA 
 

Vedení MŠ a ZŠ Rozdrojovice si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří v mateřské školce, které 

se bude konat ve čtvrtek 25. dubna od 15.00 do 16.30. Zápis do MŠ bude ve čtvrtek 9. května od 16.30       

do 17.30 hod. Jste srdečně zváni.  
 

Za celou MŠ Rozdrojovice se na vás těší Kateřina Dobiášová    
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VÝBĚR Z KALENDÁŘE AKCÍ V ROZDROJOVICÍCH A OKOLÍ  

 
1) Dne 2.3.2019 pořádá Základní a mateřská 

škola v Rozdrojovicích Maškarní karneval  

v sále MH44 Pub – U Helánů. Začátek je v 15 

hodin. Pro děti budou připraveny tradiční dětské 

soutěže a hry, klaunice, tvarování balónků a další 

zábava. Zároveň se bude soutěžit v kategoriích –  

o nejlepší dětskou masku, rodinná skupinová 

maska a dospělácká maska. Hraje DJ Dušan Binka 

2) Obec Jinačovice, Trnůvka a Sokol 

Jinačovice pořádají v sobotu 2. března 2019 

Jinačovické ostatky. V 10 hodin bude sraz masek 

u obecního úřadu, následuje průvod maškar po vsi 

(Dědina, Skalky, Pláňava, Myslivárna, Chaloupky, 

hlavní), od 12 hodin zahájení veselice na dvoře 

obecního úřadu s vepřovými hody. Ostatková 

slavnost pokračuje večerní zábavou od 20 hodin, 

v hostinci U Střížů s DJ Čadkem, vstup v maskách 

vítán. Srdečně všechny zveme na ochutnávku 

zabijačkových specialit i na večerní zábavu! 

3) Tradiční Kuřimský masopust se koná     

v sobotu 2. března na náměstí 1. května. Těšit     

se můžete na domácí zabijačku, klobásy a další 

dobroty. K poslechu hraje cimbálová muzika, 

městem projede masopustní průvod masek.        

Na náměstí se bude soutěžit o nejhezčí dětskou 

masku. Večer se koná Masopustní veselice. 

4) V prosinci byla otevřena expozice 

Kuřimské štoly. Systém štol v kopci Záruba      

na severním okraji Kuřimi byl budován               

ve 2. polovině roku 1944 a počátkem roku 1945, 

ale nebyl zcela dokončen a výroba zde nikdy 

nebyla realizována. Přesto kuřimské štoly 

posloužily 2—3 tisícům obyvatel Kuřimi              

a okolních obcí jako úkryt před bombardováním   

a závěrečnými boji na přelomu dubna a května 

1945. Po osvobození zůstaly štoly opuštěny          

a nevyužity - z bezpečnostních důvodů byly 

vchody do většiny z nich zavaleny. Aktuálně       

je přístupná tzv. Levá štola, kde může současně 

pobývat pouze 12 osob s průvodcem 

5) Dne 2.3.2019 od 15 hodin se ve 

Společenském centru Bystrc pořádá Dětský 

karneval.  Děti se mohou těšit na divadlo Kejkle, 

různé hry, bublinkového klauna a další. Srdečně 

zve městská část Brno – Bystrc.  

6) Ve dnech 14. – 16. 3. 2019 se bude konat 

Jarní bazárek v MŠ Laštůvkova. Více informací 

naleznete na www.mslastuvkova.cz   

7) Dne 26.3.2019 bude Den otevřených 

dveří na ZŠ Heyrovského. Prohlídka školy        

je spojená s možností nahlédnutí do výuky             

i mimoškolních aktivit. Provází pedagogové školy. 

 

PÁR ZAJÍMAVÝCH ČÍSEL Z NAŠÍ OBCE 
 

Na konci roku 2017 žilo v Rozdrojovicích 1011 obyvatel. Během roku 2018 se do obce přihlásilo 20 nových 

obyvatel a narodilo se 11 dětí. Šest spoluobčanů zemřelo, jedenáct dalších se odstěhovalo. Na konci roku 

2018 měla obec 1025 obyvatel. 
Hana Antonínová    

 

 

OSMISMĚRKA KE KÁVĚ 
 

 

Výrazy:  

BRÁNA, BRNO, DOLINA, DVANÁCTKA, HODY, 

CHATA, KLAS, KRBY, LES, NA BAHNĚ, NA BŘEZINĚ, 

POTOK, ŠAFRÁNKA, STAROSTA, ŠKOLA, ŠKOLKA, 

SOKOL, SKOT, TIŠNOV, U HELÁNŮ, U KŘÍŽE, ÚŘAD, 

ÚŘEDNICE, VES, ZA HUMNY, ZMOLA, ŽLEBY 

Vytvořil Karel Taft

 

http://www.mslastuvkova.cz/


7 Rozdrojovický zpravodaj 1/2019 

 

ROZHOVOR aneb 10 otázek pro starostu Daniela Stráského 
 

Co se vám v Rozdrojovicích líbí?  

Máme blízko na přehradu a kousek do Brna,      

kde jsou pracovní příležitosti. „Za rohem“ máme 

les. Já jsem se tady narodil a mám tady kamarády, 

se kterými jsem vyrůstal.  

 

Je něco, co vám vadí? 

Chatová oblast mezi Rozdrojovicemi a přehradou. 

Rekreanti se dožadují stejných vymožeností jako 

ve svém bydlišti, aniž by se na těchto službách 

finančně podíleli. Obzvlášť mě irituje odpad, který 

zanechávají v přilehlých lesích nebo v příkopech   

u silnic. Vadí mi, že v 50. a 60. letech                 

při pozemkových úpravách přišly Rozdrojovice    

o část katastru. Oblast mezi levým břehem 

přehrady a Rozdrojovicemi připadla Kníničkám, 

bylo to asi 130 hektarů. Z dnešního pohledu         

je chyba, že se obec zbavila některých majetků, 

zejména budov ve středu obce. Bylo                     

to krátkozraké, tenkrát nikoho nenapadlo, že obec 

bude růst a něco by tady mohlo vzniknout.  

 

Co považujete za svůj největší úspěch, kterého 

jste dosáhl ve svém funkčním období?     

Že se nám podařilo zachovat školu, které jednu 

dobu hrozilo zrušení. Dnes máme ve škole          

88 žáků a dalších 36 je v mateřské škole.  

 

Měl jste někdy během svého starostování 

nějakou krizi, kdy byste to nejradši zabalil?    

Drobné krize a pocity beznaděje obvykle 

přicházejí se schválením nových zákonů,          

kdy legislativci i na ty nejmenší obce přenášejí 

další a další nesmyslná nařízení ochraně osobnosti 

a různých nařízení GDPR. Někdy by s tím člověk 

nejradši seknul při vyřizování požadavků              

a stížností různých kverulantů, kterých je v každé 

společnosti určité procento. Spravovat věci 

veřejné znamená trvalé hledání veřejného zájmu    

a člověk obvykle nevybírá mezi černou a bílou, 

ale mezi světle černou a tmavě šedou, hranice 

bývají nepatrné. Tím, že někde něco dáme,        

tak jinde musíme vzít, a to vždy zákonitě někomu 

vadí. Starostovat znamená smířit se s tím, že části 

občanů se to nebude líbit. Musím počítat s tím,    

že si stěžuje nespokojený občan, spokojenost      

se obyčejně najevo nedává. Důležité je věci 

dokončit a vydržet, neudělat ostudu předkům     

ani potomkům. 

Čeho byste chtěl dosáhnout v tomto volebním 

období?  

Chtěl bych, aby se na obecním úřadě vytvořila 

nová struktura řízení obce, asi pod vedením 

nějakého tajemníka, který by se staral o běžný 

chod obce nezávisle na tom, jak dopadly volby     

a která politická strana zrovna vyhrála. Aby byla 

nějaká kontinuita. Nově zvoleným zastupitelům 

by tak připadlo rozhodovat o směřování obce                   

a ne o zajišťování administrativy, kterou             

by měl vykonávat stát. 

 

Dokážete si představit Rozdrojovice třeba       

za padesát let?  

Tak to je těžká otázka... Nedovedu. Řekl bych,     

že v té době už kolem povede nějaká nová silnice. 

A taky doufám, že si Rozdrojovice udrží 

samostatnost.   

 

Odhadnete, kolik hodin týdně pracujete        

pro obec?  

Zhruba dvacet až pětadvacet hodin týdně,           

ale těžko říct... Tady v kanceláři je to pár hodin, 

ale často si nosím práci i domů.  

 

Co děláte, když máte volný den, co vám dělá 

radost?  

Mám na zahradě vinohrad, je to jediný vinohrad 

na území obce, který je zapsán v registrech.     

Mám 180 hlav, z toho udělám tak 80 litrů vína,     

a to mě baví. A taky sport: běhám, jezdím na kole, 

hraju nohejbal.  

 

Jakou hudbu posloucháte?  

Klasickou hudbu i rock, nějaký mainstream       

mě moc nezajímá. Z klasiky Beethoven, Bach, 

Dvořák. Z rocku Led Zeppelin, Pink Floyd, 

Metallica, Motor Head.  Z alternativy Pavlica 

s Hradišťanem, Čankišou, Jablkoň. Nesnáším 

Chinaski, to přepínám Radiožurnál.  

 

Vzpomenete si bez dlouhého uvažování           

na nějaké přísloví nebo citát, kterým se řídíte?  

Quod licet Iovi, non licet bovi. Co je dovoleno 

Bohovi, není dovoleno volovi.  

 

Děkuji za rozhovor.  
Ptala se Hana Antonínová 
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Ing. Daniel Stráský, 47 let 

Rozdrojovický rodák a starosta. Pracoval a dodnes pracuje v oboru telekomunikací: začínal 

v bývalém Telecomu, od roku 2000 působí ve firmě STRATEL, jejímž je spolumajitelem. 

V roce 2011 dokončil dálkové studium vysoké školy. Funkci starosty zastává třetí volební 

období, předtím působil po dvě volební období jako řadový zastupitel. Není členem žádné 

politické strany, je ženatý, má devatenáctiletého syna a sedmnáctiletou dceru.

 

 

 

 

POZVÁNKA DO OBECNÍ KNIHOVNY 

 
Každou středu od 15:45 do 18:30 mohou zájemci 

navštívit Obecní knihovnu Rozdrojovice, která 

sídlí ve společném objektu s obchodem Papája 

Market. Knihovna se snaží kolemjdoucí upoutat 

nabídkou vystavených knih a aktualitami            

na nástěnce. Doplňování nových knih probíhá 

s významnou podporou obce nákupem novinek, 

v nabídce je také pravidelně aktualizovaný 

výměnný fond z Městské knihovny v Kuřimi. 

Aktivity knihovny probíhají ve spolupráci           

se Základní a mateřskou školou Rozdrojovice 

(také v letošním roce se bude konat tradiční 

pasování prvňáčků na čtenáře), spolupráci se daří 

s hostincem U Helánů, v loňském roce se v sále  U 

Helánů konala u příležitosti Týdne knihoven 

přednáška Založení republiky s lektorkou          

Bc. Danou Šimkovou. Také v letošním roce 

připravuje knihovna s paní Šimkovou v říjnovém 

Týdnu knihoven přednášku, tentokrát k osobnosti 

Napoleona Bonaparte. 

Knihovna je již několik let zapojena do projektu 

Jižní Morava čte, podporovaného Jihomoravským 

krajem. Cílem projektu je podpořit čtenářství        

u dětí a mládeže, přesahem projektu je probouzení 

zájmu o současnost, minulost a budoucnost místa, 

kde děti žijí, a iniciovat v tomto duchu literární, 

výtvarnou a nově i audiovizuální tvorbu. Vítěze 

loňského ročníku ocenila knihovna vstupenkami 

do Divadla Polárka a do Hvězdárny a planetária 

Brno. 

Od roku 2017 je patronkou knihovny brněnská 

ilustrátorka Vlasta Švejdová, jejíž knihy 

s vlastnoručním věnováním čtenářům Rozdrojovic 

mají v knihovně svoji poličku. Rozdrojovickou 

knihovnu navštěvuje pravidelně u příležitosti 

vyhlášení soutěže Jižní Morava čte, které bude 

letos v průběhu září.  

Knihovna usiluje oslovit prostřednictvím 

plánovaných aktivit všechny obyvatele obce          

s cílem získat nové čtenáře zejména z řad dětí        

a jejich rodičů. Informace o aktivitách knihovny 

jsou dostupné na webové stránce: 

www.rozdrojovice.knihovna.cz, kde je umístěn 

katalog knihovny s možností on-line vyhledávání. 

Na vaši návštěvu se těší knihovnice.  
 

 

Připravila Monika Kratochvílová 
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