
ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané, ve třetím čísle 
Rozdrojovického zpravodaje věnujeme 
prostor malým i velkým dopravním stav-
bám, které patrně dříve či později pove-
dou v blízkosti naší obce. Seznámíme 
vás s projektem cyklostezky a s novin-
kami souvisejícími s výstavbou dlouho 
plánované dálnice. Zalistujeme v kroni-
ce obce i  ve školních sešitech našich 
dětí. Podíváme se také do zdejšího 
rodinného pivovaru, ohlédneme se za 
letošními Mladými hody a pozveme vás 
na cyklistický závod rodičů a dětí. Blíží 
se léto, prázdniny a  doba dovolených. 
Přejeme vám příjemné letní dny a těší-
me se na další setkání na podzim.

Vaše redakce 

ROZDROJOVICKÉ HODOVÁNÍ ANEB OHLÉDNUTÍ ZA 
MLADÝMI HODY 2019

Jedna z největších kulturních událos-
tí roku 2019 je za námi. Dovolte nám 
poděkovat za přípravu celé slavnosti 
všem stárkám, stárkům i sklepníkům. 
Děkujeme také všem sponzorům za 
jejich dary a podporu, ale největší díky 
patří všem účastníkům a především 
dětem, které ani špatné nedělní poča-
sí neodradilo od toho, aby předvedly 

krásně nacvičenou besedu. Rozhodně 
chceme poděkovat Petrovi Koudelovi, 
který poskytl svůj přístřešek dětem, 
aby mohly zatancovat svou besedu v 
deštivém počasí. Přidáváme pár mo-
mentek z této krásné akce a věříme, 
že i další ročník se vydaří. 

Rozdrojovická chasa

zpravodaj 
Rozdrojovický

Vydává obec Rozdrojovice
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REVITALIZACE STŘEDU OBCE
Zastupitelstvo obce zamýšlí provést revitalizaci stře-
du obce, tedy jeho zvelebení a  přinesení funkcí, které 
střed obce momentálně nemá, například náměstíčko 
pro konání hodů, trhů nebo třeba jen posezení. Výbor 
pro rozvoj obce a  dopravu jednomyslně doporučil, aby 
byla vyhlášena architektonicko-urbanistická soutěž na 
úpravu prostoru ohraničeného zhruba kapličkou, zrca-
dlem v zatáčce a prolukou Na dvanáctce. Soutěž organi-
zovaná podle pravidel České komory architektů probíhá 
tak, že obec vypíše několik finančních cen (zamýšlíme 
první, druhou a třetí), připraví ve spolupráci s veřejností 
co nejlepší podklady a jmenuje hodnotící porotu s větši-
nou nezávislých architektů, tato porota z odevzdaných 
prací architektů ocení ty nejlepší. Všechny práce budou 
zpřístupněny veřejnosti, která se také bude moci vyjád-

řit k vítěznému projektu před jeho realizací. Spolupráce 
s veřejností je důležitá, změna centra obce totiž určí jeho 
podobu na několik desítek let, a proto je potřeba pro-
jekt dobře promyslet. Je nutné promítnout do něj nejen 
obecné urbanistické zásady, ale i místní zvyklosti a vaz-
by, např. dobrý přístup ze školy a školky. Někdo by mohl 
namítnout, že architektonická soutěž je zbytečně drahá 
(náklady na ni jsou asi 2–2,5 % z předpokládané investi-
ce), že bychom to mohli provést bez architektů nebo vy-
brat přímo jednoho. Osobně jsem přesvědčen, že pokud 
se provádí takto zásadní změna a na tak dlouhou dobu, 
je nanejvýš vhodné, aby bylo posouzeno několik kvalifi-
kovaných projektů ve spolupráci s veřejností.

Karel Taft

Ilustrační obrázek: studie části středu 
obce od Ing. arch. Pekára (únor 2019)

foto: Martina Čížková 
Martina Morávková 

Jaroslav Trnka

AKTUÁLNÍ SITUACE V PLÁNOVÁNÍ DÁLNICE D43 / S43 V BRNĚ
Dálnice D43, známá též jako Hitlerova, 
je koncept z  části dálnice, která byla 
rozestavěna za Protektorátu původně 
jako dálnice spojující Vídeň a  tehdy 
německé město Breslau (dnes pol-
ská Vratislav, skoro dvakrát větší než 
Brno). Město Brno měla tato dálnice 
obcházet, Bystrc byla v  té době malá 
vesnička. Dálnice ve své stopě ani ne-
měla procházet rekreační oblastí, Br-
něnská přehrada byla tenkrát technic-
kou nádrží. Dálnice byla během války 
pouze částečně rozestavěna v někte-
rých úsecích a  po válce z  plánů dál-
niční sítě zmizela. V šedesátých letech 
(a  později) se v  některých úvahách 

počítalo s  její stavbou v  úseku D1 
Troubsko–Brno–Moravská Třebová 
(nikoli Svitavy, jak se lidé často mylně 
domnívají) v historické „německé“ sto-
pě. Komunikace dostala označení dál-
nice D43, resp. někdy nesla označení 
R43 jako rychlostní silnice s víceméně 
dálničními parametry. Důležitým fak-
torem určení smyslu této dálnice je, že 
dálnice D43 je součástí evropské me-
zinárodní dálniční sítě TEN-T.

V Zásadách územního rozvoje Jiho-
moravského kraje, který schválilo Za-
stupitelstvo JmK v  roce 2016, stopa 
D43 překvapivě určena není, i když se 
jedná o  komunikaci nejvyššího řádu. 

Zásady pro Brno a široké okolí nechá-
vají prázdné místo pro pozdější dopra-
cování. Stopa D43 má být určena až 
v  aktualizaci Zásad, a  ta se předpo-
kládá v roce 2020. JmK nechal vypra-
covat územní studii, která měla mimo 
jiné za cíl nalézt optimální trasu D43. 
Studie byla dokončena na začátku le-
tošního roku. Výsledkem studie je, že 
optimální trasa D43 vede přes město 
Brno (MČ Bosonohy, Bystrc a  Knínič-
ky) a přes Brněnskou přehradu. Studie 
dále doporučila komunikaci budovat 
jako silnici 1. třídy S43 ve čtyřech pru-
zích s  mimoúrovňovými křižovatkami 
(tedy v Brně a okolí), zejména z důvodu 
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Sedmé zasedání (konané dne 24. 4. 2019)

Zastupitelstvo schválilo přesunutí stávající prodejny potravin 
do prostor zasedací místnosti obecního úřadu po dobu výstav-
by nového obecního úřadu. Zastupitelé dále schválili uzavře-
ní nájemní smlouvy na pronájem dvou místností pro provoz 
Obecní knihovny v místním hostinci „U Helánů“. Dále odsou-
hlasili dodatek ke smlouvě o dílo na sanaci opěrné zdi na ulici 
na Bahně z důvodu změny technického řešení stavby.

Zastupitelé podpořili cyklistický závod pro rodiče a děti ko-
naný v polovině června letošního roku v Rozdrojovicích.

Místostarosta představil občanům návrh cyklostezky 
Brno–Kuřim zajišťované JmK. Součástí cyklostezky by byla 
i úprava křižovatky u podjezdu k Jinačovicím.

Milan Šťastný

Osmé zasedání (konané dne 4. 6. 2019)

V zasedací místnosti obecního úřadu sídlí dočasně místní 
obchod, zasedání se proto konalo v hostinci U Helánů. Zastu-
pitelé schválili účetní závěrku obce za rok 2018, hospodaření 
skončilo schodkem 2,7 mil. Kč, zejména z  důvodu dostavby 
školy, dále byla schválena účetní závěrka místní ZŠ a MŠ za 
rok 2018. Při opravě kanalizace a zdi v ulici na Bahně byl po 
odkrytí povrchu zjištěn horší stav infrastruktury, než se před-
pokládalo (zejména jinak položený kanál), byly proto schvále-
ny vícepráce na tuto akci ve výši asi 400 000 Kč. Zastupitelé 
schválili deset nájemních smluv na pozemcích, na kterých je 
postavena chata, dále pak několik smluv technického charak-
teru, např. smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.ON pro 
možnost připojení školní kuchyně k elektrické síti. Naopak ne-
byl schválen příspěvek pro Vila Vlaďka v Lelekovicích na nákup 
sociálního automobilu. Na závěr zastupitelé a přítomní občané 
diskutovali (bez usnesení) o příspěvku na místní hudební fes-
tival Rojc Fest, modelu přepravní služby Senior TAXI pro místní 
starší občany, reklamě v obecním zpravodaji, podmínkách sou-
těže na revitalizaci středu obce, regulativech územního plánu 
a o možnostech zlepšení nakládání s odpady. Po setmění se 
zastupitelé rozešli domů, v hlavách měli jistě hodně námětů 
k přemýšlení. Karel Taft

CYKLOSTEZKA, KTERÁ PROPOJÍ BRNO 
A KUŘIM

Jihomoravský kraj připravuje výstavbu cyklostezky, kte-
rá povede z  Kníniček údolím Mnišího potoka do Jinačo-
vic a  odtud bude dále pokračovat okolo stávající silnice 
směrem do Kuřimi. Poté mezi Kuřimí a Moravskými Kníni-
cemi naváže na plánovanou cyklostezku Kuřim–Veverská 
Bítýška. Nyní se celý projekt nachází ve stádiu zpracování 
dokumentace, a pokud se podaří vše dle plánu, mělo by 
se začít stavět v příštím roce.

Převážně se počítá s asfaltovým povrchem, avšak v mís-
tech, kde povede cyklostezka okrajem přírodního parku Baba, 
bude povrch pouze zpevněný nestmelený. Nová cyklostezka 
by měla odvést cyklistický provoz ze stávající silnice III/3847, 
propojující Kuřim a Kníničky, po které denně projede více než 
5 000 aut (dle posledního sčítání dopravy z roku 2016).

Součástí projektu je mimo jiné také nový úsek cyklostez-
ky, který propojí Jinačovice a stávající příjezdovou silnici 
vedoucí k Rozdrojovicím do ulice Na Březině. (Cyklostezka 
propojující Rozdrojovice a Kníničky je jiná kapitola, kterou 
se budeme zabývat v  samostatném materiálu.) V  rámci 
tohoto úseku také dojde k úpravě současné nevyhovující 
křižovatky v místě vyústění silnice od Rozdrojovic na silnici 
III/3847, která vede z Kuřimi do Kníniček. V úseku mezi 
Jinačovicemi a  upravovanou křižovatkou má být vedena 
cyklostezka podél stávající silnice po levé straně ve směru 
na Brno. V rámci tohoto úseku mají být vybudovány mimo 
jiné dvě lávky, po kterých bude cyklostezka vedena v mís-
tě stávajících propustků. 

Martin Kružík

Plánová trasa zdroj: Mapy.cz

JAK JSME VOLILI 
DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU
Ve volbách do Evropského parlamen-
tu, které se konaly 24. a 25. května, 
jsme v  naší obci zaznamenali nad-
průměrně vysokou účast: k volebním 
urnám přišlo 42,38 % oprávněných 
voličů (volební účast v  celé republi-
ce byla 28,72 %). Rozdrojovičtí voli-
či rozdali své hlasy těmto stranám 
(uvádíme strany, které získaly více 
než 5 hlasů):

Připravila Hana Antonínová

1. ANO 17,97 % 62 hlasů (35 hlasů v roce 2014)

2. ODS 17,39 % 60 hlasů (9)

3. TOP+STAN 17,1 % 59 hlasů (49)

4. Piráti 15,36 % 53 hlasů (9)

5. SPD 8,41 % 29 hlasů (0)

6. KDU-ČSL 6,96% 24 hlasů (11)

7. Svobodní 3,19 % 11 hlasů (0)

8. Hlas 2,90 % 10 hlasů (0)

9. KSČM 2,61 % 9 hlas (6) 

10. ČSSD 2,03 % 7 hlasů (25)

ÚKLID OBCE
Dne 13. 4. 2019, jako každý rok, vyhlásilo zastupitelstvo 

Rozdrojovic úklid obce. Dobrovolníci z řad občanů se sešli 
v devět hodin před obecním úřadem, kde byli rozděleni do 
skupin. Sbírali odpadky kolem všech silnic až po hranice 
našeho katastru. Pravidelní účastníci se shodli na tom, že 
odpadků už nebylo tolik jako v  minulých letech. Osobně 
jsem sbírala smetí kolem příjezdové komunikace od hotelu 
Atlantis. Proto si dovoluji apelovat na stavebníky v lokalitě 
U Kříže, aby si více uklízeli kolem svých staveb a častěji do-
hlíželi na firmy, které jim jejich stavby provádějí. Kolem sil-
nice byly zbytky polystyrénů, papírových a igelitových obalů 
od stavebních materiálů, krabičky od cigaret, PVC láhve 
apod.

I když už má naše obec 1 032 obyvatel, účast na úklidu 
obce byla velmi malá. Kromě pár občanů a  starších ško-
láků, kteří přišli bez rodičů, se úklidu zúčastnili především 
členové sportovního klubu SK Rozdrojovice se svými že-
nami a dětmi. Všem, co přišli ve svém volnu přiložit ruku 
k dílu, patří velký dík a do budoucna doufám, že na příští 
akci tohoto druhu bude více obyvatel Rozdrojovic.

Marie Veselá

Foto: Martin Prokeš

možnosti zařadit na ni více těchto kři-
žovatek. Největší chybou studie je dle 
mého názoru fakt, že autoři pokládají 
tranzitní provoz přes Brno (tedy pro-
voz, který nemá zdroj nebo cíl v Brně) 
za bezvýznamný, někde na úrovni 
3–4 %, což je víceméně statistická chy-
ba. Pokud by tomu tak skutečně bylo, 
z  dopravního hlediska je pak pocho-
pitelné, že komunikace má vést přes 
Brno, protože v něm auta stejně skon-
čí (nebo z něj vyjíždějí). Existuje však 
několik dopravních studí – zmiňuji ale-
spoň studii objednanou Ředitelstvím 
silnic a  dálnic a  zpracovanou firmou 
DOPING v roce 2005 –, které ukazují, 
že tranzitní provoz v  případě vybudo-
vání takové severo-jižní komunikace 
je dost významný, zejména pak provoz 
té dopravy, která má velký dopad na 
životní prostředí: těžké nákladní do-
pravy (tranzit těžké nákladní dopravy 

je dle studie DOPING 40 %, kamiono-
vé dokonce 70 %). Zdá se být logické, 
že nákladní tranzitní doprava na dál-
nici zařazené do mezinárodní evrop-
ské sítě bude významná, a z hlediska 
Brna je její zatažení do města a  jeho 
rekreační oblasti hrubou chybou. Vý-
počty studie ukazují, že by Brnem 
(a okolo Rozdrojovic) v roce 2035 pro-
jíždělo asi 5 100 tranzitujících vozů 
těžké nákladní dopravy, to je skoro 
dva miliony náklaďáků ročně. Dopad 
na změnu životního prostředí si jistě 
každý umí představit. 

Zastupitelstvo obce Rozdrojovice 
musí usilovat o  minimalizaci dopadu 
provozu na D43 (nebo S43), pokud 
bude finálně rozhodnuto o  její stavbě 
přes katastr Rozdrojovic. Máme opo-
ru ve stavební uzávěře, kterou zastu-
pitelstvo obce na můj návrh přijalo 
v  roce 2006 na dobu neurčitou. Uzá-

věra nemůže zamezit stavbě dálnice, 
ale může například stanovit podmínky 
vedení velkých liniových staveb, tedy 
i dálnic a silnic 1. třídy. Tyto dopravní 
komunikace mohou být dle naší plat-
né uzávěry vedeny jen v  hlubokém 
zářezu (hloubka min. 5 m) s  přilehlý-
mi valy (výška min. 2,5 m) se zelení, 
případně v tubusu, a to tak, aby nebyl 
dotčen krajinný ráz. Stavební uzávěra 
stanovuje ještě další parametry, na-
příklad formu křížení s  lokální komu-
nikací, biokoridory pro přechod zvěře 
atd. Bylo by jistě chybou podmínky sta-
vební uzávěry změkčit nebo dokonce 
zrušit, protože ochrana proti hluku je 
z hlediska zdraví obyvatel důležitá.

Některé skutečnosti jsem pro srozu-
mitelnost a krátkost textu zjednodušil, 
věřím ale, že jsem je nijak nezkreslil.

Karel Taft
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ROZHOVOR S UVOLNĚNÝM ZASTUPITELEM PANEM STANISLAVEM SLOUKOU

V dubnu jsme požádali o rozmluvu pana Stanislava Slouku, uvolněného zastupitele naší obce.
Pan Slouka žádost o rozhovor odmítl. 

Hana Antonínová

ROZHOVOR ANEB 9 OTÁZEK PRO ZASTUPITELE KARLA TAFTA

RNDr. Karel Taft, MBA, 
47 let
Absolvent přírodovědecké fakulty 
v Brně, obor matematická 
informatika. Zakladatel firmy 
Comguard, která působí 
v oblasti bezpečnosti IT. Člen 
představenstva sdružení CZ.NIC, 
správce národní internetové 
domény. Není členem žádné 
politické strany, v zastupitelstvu 
obce působí první volební období. 
V Rozdrojovicích bydlí patnáct let. 
Je ženatý, má osmnáctiletou 
dceru a dvanáctiletého syna.

Proč jste se rozhodl bydlet 
v Rozdrojovicích? 
Líbila se mi zdejší krajina. Rozdrojovi-
ce leží mezi dvěma přírodními parky, 
ale přitom jsou kousek od Brna. Mám 
v Brně obchodní aktivity, ale za pár mi-
nut jízdy jsem v přírodě. Rozdrojovice 
jsou taková šťastná lokalita. 

Je něco, co vám na Rozdrojovicích vadí?
V  zásadě nic. Bude mi vadit dálnice, 
pokud se postaví. 

Co vás přivedlo k rozhodnutí kandido-
vat do obecního zastupitelstva? 
Byla to snaha dělat věci líp, než se 
dělají. Nešel jsem do toho s tím, že se 

tady dělá něco zásadně špatně, ale 
jsou věci, které se dají dělat líp. Tomu 
odpovídal volební program našeho 
sdružení. 

Od voleb uplynulo asi půl roku, podaři-
lo se vám za tu dobu něčeho konkrét-
ního dosáhnout? 
Drobným úspěchem, byť ne takovým, 
jaký jsme si představovali, je změna 
projektu obecního úřadu. Představo-
vali jsme si, že by se to mohlo udělat 
znovu, ale většina zastupitelstva byla 
proti, takže došlo jen na dílčí úpravy. 
Podařilo se nám získat pro obec urči-
té pozemky, které budou důležité pro 
přesun sběrného dvora a skladu ma-
teriálu na okraj obce ke „kravínu“, aby 
se prostor „na dvanáctce“ uvolnil pro 
nějaké smysluplnější využití. Sběrné 
středisko je důležité, ale nemusí být 
v centru obce.
Ve výboru pro rozvoj obce a  dopravu 
jsme připravili základní teze pro sta-
vební regulativy, tedy závazné před-
pisy, které by platily pro stavebníky, 
aby se v obci už neobjevovaly podivné 
stavby, které nejsou v souladu s oko-
lím, nebo třeba zasahují do chodníku 
a podobně.

Čeho byste chtěl dosáhnout během 
volebního období? 
Některé věci se nám asi nepodaří do-
končit, ale chtěli bychom je alespoň 
dobře a  pečlivě připravit. Je to hlav-
ně projekt revitalizace středu obce, 
ale je otázka, jestli tak rozsáhlou akci 
stihneme dokončit v  tomto volebním 
období. 

Jednám se správou a  údržbou silnic 
Jihomoravského kraje o úpravě křižo-
vatky na Jinačovice, účastním se jed-
nání o  podpoře výstavby mimoúrov- 
ňové křižovatky a  kruhového objezdu 
u Uni Hobby, který by pomohl lepšímu 
napojení Rozdrojovic na Brno. 
Připravujeme urbanisticko-architek-
tonickou soutěž na revitalizaci středu 
obce. Je to složitá věc a  chceme ji 

dobře připravit, včetně komunikace 
s veřejností. Nechci příliš kritizovat mi-
nulé zastupitelstvo, ale vnímám tam 
relativně slabou komunikaci s  veřej-
ností. Nemyslím si, že by všichni lidé 
měli chodit na všechna jednání zastu-
pitelstva, ale když je nějaké zásadní 
rozhodnutí zastupitelstva, které ovlivní 
život hodně lidí a ovlivní život obce na 
desítky let, tak by bylo dobré občany 
upozornit, že se ta věc chystá. Třeba 
uspořádat přednášku i  mimo jednání 
zastupitelstva, aby lidé, kteří k  tomu 
chtějí něco říct, dostali tu možnost. 

Kolik hodin týdně věnujete práci pro 
obec?
Je to různé, někdy je práce víc a jindy 
méně. Odhaduji, že čtyři až osm hodin 
týdně. 

Co děláte, když máte volno? 
Můj největší koníček je tenis, jako ju-
nior jsem hrával závodně za Uherské 
Hradiště, teď hraju už jen rekreačně. 
Rád čtu populárně naučnou literaturu. 
Občas něco uvařím. Vařit umím, ale 
neumím péct. 

Jakou knihu máte rozečtenou? 
Teď čtu knihu, která se jmenuje Ga-
ming the Iron Curtain, je vydaná v an-
gličtině a píše o historii počítačových 
her v 80. letech v Československu. Je 
to doba, kterou jsem si prožil, ale jsou 
tam zajímavé souvislosti, které jsem si 
tehdy neuvědomoval. 

Viděl jste v poslední době nějaké 
zajímavé divadelní představení nebo 
koncert? 
Minulé úterý jsem byl v Městském di-
vadle na představení Nine. Mé ženě se 
to příliš nelíbilo, ale podle mě to pro-
padák nebyl. Poslední koncert – Me-
tallica Revival se symfonickým orches-
trem v Bobby Hall. 

Děkuji za rozhovor.
Ptala se Hana Antonínová

Z OBECNÍ KRONIKY 

Zápis z roku 1928 o rozpuštění tělocvičné jednoty: 
V tomto roce rozpuštěna byla v naší obci tělocvičná jednota 
„Sokol“, poněvadž jak dorost, tak cvičící členové nechodili 
do cvičení. Rovněž tak přestali cvičiti členové dělnické tělo-
cvičné jednoty. 
Mládež v naší obci raději se večer potuluje, než by tělo své 
sportem utužovala. Kázeň v tělocvičných jednotách byla jí 
protivna.

Očima současníka:
Časy se naštěstí mění. Po sedmdesáti letech od rozpuště-
ní místní jednoty Sokola byla v  Rozdrojovicích postavena 
a uvedena do provozu moderní tělocvična. 

Zápis z roku 1928 o zavedení telefonu: 
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 20. ledna 1929 
usneslo se obecní zastupitelstvo zříditi telefon z Bystrce do 
Rozdrojovic. Usneseno proto požádati ředitelství pošt a te-
legrafů v Brně o sdělení, za jakých podmínek by byl telefon 
postaven. Poštovní ředitelství v Brně oznámilo přípisem, za 
jakých podmínek by byl telefon postaven. Dle tohoto přípisu 
náklad na postavení telefonu by činil 26 500 Kč, zaručen 
by musil býti roční hrubý příjem 1 210 Kč a telefon by musil 
býti umístěn na jednom místě nejméně 10 roků. 

S  těmito podmínkami vyslovilo obecní zastupitelstvo 
souhlas. 
Zřízení veřejné telefonní hovorny místní sítě brněnské 
v Rozdrojovicích bylo schváleno ministerstvem pošt a tele- 
grafů v říjnu 1929. Obecní zastupitelstvo rozhodlo se vypůj-
čiti si na jeho stavbu 15 000 Kč ze Spořitelního a záložního 
spolku v  Rozdrojovicích a  splatiti tento obnos v  8 letech. 
Zároveň usneseno požádati okresní úřad o povolení k vý-
půjčce. Zbývající část obnosu na postavení telefonu, to jest 
12 000 Kč, zaplatí: Jáchym Helán, hostinský v Rozdrojovi-
cích – 6 000 Kč, Potravní spolek v Rozdrojovicích – 2 000 Kč, 
a Spořitelní a záložní spolek v Rozdrojovicích 6 000 Kč.

Očima současníka:
Dnes si těžko dokážeme představit, jakou hodnotu měla 
koruna v  roce 1929, kdy zastupitelé obce rozhodli zavést 
telefonní linku. V roce 1929 vykázala obec příjmy 60 664 
Kč a  výdaje činily 54 788 Kč. To znamená, že na obecní 
telefon padla částka rovnající se téměř polovině celkových 
obecních výdajů. V době, kdy nosíme telefony po kapsách 
a svůj telefon má téměř každé dítě, to zní jako zpráva z pra-
věku, přestože uplynulo teprve devadesát let. 

Obecní kronikou listovala Hana Antonínová. 

ROZDROJOVICKÝ 
KUFR

POZVÁNKA 

NESEĎTE DOMA!

CYKLISTICKÝ ORIENTAČNÍ ZÁVOD RODIČŮ S DĚTMI

NA 

Vezměte kola, koloběžky, odrážedla i trojkolky
Vezměte kola, koloběžky, odrážedla i trojkolky
Vezměte kola, koloběžky, odrážedla i trojkolky
Vezměte kola, koloběžky, odrážedla i trojkolky
Vezměte kola, koloběžky, odrážedla i trojkolky
Vezměte kola, koloběžky, odrážedla i trojkolky

Čeká vás lesní závod, jehož trasu i délku si určíte sami. 

Nezapomeňte dobrou náladu a cyklistickou přilbu. 

Zveme i ty, kteří nechtějí závodit:

PŘIJĎTE POVZBUDIT MALÉ I VELKÉ CYKLISTY! 

a přijďte V NEDĚLI 16. 6. VE 13 HODIN

nad OSVĚŽOVNU U JEROUŠKŮ! 
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Jsem ve sklepních prostorách moderního rodinného 
domu, který stojí ve svahu nad vesnicí. Připadám si jako 
v dílně alchymisty – ovšem je to alchymista 21. století. 
Vysoký a štíhlý muž v šedivých pracovních kalhotách 
a bundě se žlutými holínkami na nohou přechází mezi 
osmi nerezovými tanky o objemu až tisíc litrů, které 
jsou navzájem propojeny soustavou trubic a ventilů. 
Tu a tam něco otevře či zavře, pootočí kohoutkem, 
zkontroluje teplotu, vypláchne nádobu. Je to majitel 
pivovaru, vrchní sládek a pivovarský dělník v jedné 
osobě – Ing. Mgr. Igor Ingršt, rozdrojovický pivovarník. 
Pracuje soustředěně a cílevědomě a ve chvilkách mezi 
různými pracovními úkony odpovídá na moje laické 
otázky a vysvětluje mi, jak se vaší pivo. 

NA NÁVŠTĚVĚ V PIVOVARU ROJC
Viděli jste někdy moderní domácí pivovar? Já ano, a mám 
v úmyslu podělit se s vámi o tento nevšední zážitek. 
Věděli jste, že jeden takový pivovar je v Rozdrojovicích? Já 
jsem o tom až donedávna neměla tušení, ale teď už to vím. 
Víte, jak a proč se v Rozdrojovicích vaří pivo? Pokusila jsem 
se to pro vás zjistit. 

Proč vlastně vaříte pivo? Jak vás to napadlo? 
Dělal jsem to dlouhá léta doma, a na ten projekt jsme se 
chystali spoustu let. Přišlo mi jako dobrý nápad dělat to 
tady v dědině, i naše piva jsou pojmenovaná podle místních 
souvislostí... Naše desítka se jmenuje Trnůvka, dvanáctka 
se jmenuje 1402 – z toho toku je první zmínka o Rozdrojo-
vicích. První pivo jsme vařili v  říjnu loňského roku a naše 
jedenáctka je pojmenovaná Garrigue na počest vzniku re-
publiky. Máme taky partnerskou obec Marahau na Novém 
Zélandu a děláme pivo s novozélandskými chmely.

Jak vlastně vzniklo partnerství mezi Rozdrojovicemi a obcí 
na Novém Zélandu? 
To vzniklo spíš jako taková legrace, je to taková malá dědi-
na a jsou tam fajn lidi, někteří byli i tady v Rozdrojovicích. 
Já dělám nějaký výzkum na univerzitě v Aucklandu a strá-
vil jsem tam i s rodinou dost času.

Pokud se týká vaření piva, jste samouk?
Vlastně ano, naučil jsem se to podle knížek, navštívil 
jsem spoustu pivovarů, dlouhá léta jsem se o to zajímal 
a vařil pivo v domácích podmínkách, ale vyučený v oboru 
nejsem. 

Zařídit takový řemeslný pivovar určitě není levné, jaká to 
byla investice? 
Technologie, kterou tady vidíte, by se vešla do dvou mili-
onů korun.

Kolik piva vyrobíte? 
V  pivovaru jako je tento je 
hlavním limitujícím faktorem 
ochota sládka vařit, ale ze-
jména objem tanků. My uvaří-
me v průměru tři tisíce litrů za 
měsíc.

Kde se vaše pivo prodává? 
Začali jsme tady v  Rozdrojovi-
cích a  já jsem moc rád, že tu 
myšlenku dobře přijali v  hos-
podě U  Helánů. Byl bych rád, 
kdyby naše pivo chutnalo všem 
a  bylo ve všech podnicích 
v  Rozdrojovicích. Celý tento 
projekt je s naší obcí těsně spo-
jený. Dodáváme taky do ochut-
návkových pivnic v  Brně, kam 
chodí fajnšmekři, a  kromě toho 
i do Moravských Knínic a do Bys-
trce... takže do nejbližšího okolí.

Vaříte podle vlastních receptur? 
Receptury mám částečně 
z  vlastních zkušeností z  doby 
domovarnictví, hodně jsem se 
radil s kmotrem našeho pivovaru 
Honzou Grmelou, který působí 
jako vrchní sládek pivovaru Luc-
ky Bastard/Moravia. Snažím se 
to vždycky konzultovat, aby byl 
dobrý výsledek. Přirovnal bych to 
k tomu, když vaříte guláš. Základní 
postup je stejný, ale cibulku jednou opražíte víc a  jednou 
míň, přidáte víc papriky, různé druhy masa... a  někomu 
chutná víc to a  jinému zase ono. S pivem je to podobné. 
Někomu nechutná pšeničné pivo, někomu nechutná svrch-
ně kvašené pivo... záleží na chuti. Ale pivo se musí dělat 
technologicky správně, a  potom už si každý může vybrat 
podle chuti.

Jaká je návratnost investice do takového pivovaru? 
To je běh na dlouhou trať, zařízení se doufejme splatí asi za 
patnáct let. Není to byznys, kde by byla velká marže a na 
kterém by se vydělávalo. S naším malým množstvím nemů-
žeme konkurovat obrovským pivovarům. Dělám to společně 
se synem Matějem, který se stará o všechno ostatní kromě 
vaření: prodej, distribuci, stáčení, účetnictví, jednání s úřa-
dy a tak dále. Je to prostě spíš taková živnost. Nejsme v mí-
nusu, ale že bychom nějak moc vydělávali, to ne. Mám ale 
velkou radost, že fungujeme jako rodinný podnik.

Dalo by se tím uživit? 
To zase jo. Zatím všechno investujeme zpátky. Pořád je po-
třeba pořizovat něco dalšího. Jde to pomalu a je za tím hod-
ně práce. Snažíme se to dělat dobře a do budoucna růst.

Jak dlouho tvá celý proces vaření a výroby piva od chvíle, 
kdy začnete, než se pivo ocitne na čepu u Helánů? 
Záleží na druhu piva, ale v  průměru měsíc. Některá piva 
potřebují třeba šest týdnů, ale například pšeničné pivo se 
musí pít čerstvé, takže výroba trvá asi tři týdny. Nic nám 
neleží na skladě, jakmile to vyrobíme, hned to jde pryč. Za-
tím si na nedostatečný zájem nemůžeme stěžovat, a to je 
super. 

Rozdrojovický sládek dnes začal vařit v šest ráno 
a skončí v osm večer... Během dne prakticky nevyjde 
ze sklepa, protože musí mít celý proces neustále pod 
kontrolou. Za dvě hodiny, které jsem strávila 
v jejich malém řemeslném pivovaru, jsem pochopila, 
že kromě sladu a chmele je k výrobě piva 
v malém měřítku zapotřebí také spousta znalostí, 
nadšení, zájmu, odhodlání... a hlavně lásky k věci.

Text a foto 
Hana Antonínová

Pan Ingršt každou chvíli 
kontroluje teplotu a tlak, 
měří obsah cukru, 
oplachuje podlahu 
čistou vodou z hadice 
a provádí další složité 
fígle, které se ani 
nesnažím pochopit. 
Mezitím mi vysvětluje, že 
tank o objemu tisíc litrů 
se musí naplnit během 
čtyřiadvaceti hodin, 
aby celá dávka kvasila 
současně. Zdůrazňuje, 
že pivovarský proces 
musí probíhat v naprosté 
čistotě, tanky se čistí 
louhem a důkladně 
se oplachují vodou. 
Nepřekvapuje mě, když 
říká, že občas přijdou 
na kontrolu pracovníci 
z hygieny. Dozvídám 
se také, že mláto od 
něj odebírá jistá paní 
z Jinačovic a využívá 
ho jako krmivo pro 
hospodářská zvířata.
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DĚTSKÝ DEN NA BAHNĚ 

Letos se opět uskutečnil na hřišti Na Bahně dětský den, 
který si pořádají rozdrojovické maminky již čtrnáct let. Pro 
děti byla tentokrát přichystaná zábavná stanoviště s rytíř-
skou tématikou, děti plnily různé úkoly – střílely z luku, ote-
víraly truhlici s pokladem, stavěly hrad z kartonových krabic. 
Děti mohly také podpořit svou kreativitu při výrobě princez-
novských korunek, navlékání korálků nebo zdobení perníč-
ků. Praktické dovednosti si vyzkoušely u škrábání brambor, 
což určitě ocení každá maminka, která se svým drobečkem 
přišla na dětský den. Děti mohly navíc i ochutnat plody své 
práce, to když se z  oloupaných brambor udělaly výborné 
bramboráky. Rytířský dětský den byl promyšlen ve všech 
směrech a dětem nabídl nejenom individuální zajímavé i na-
učné úkoly, ale mohly se také zapojit do hromadných her, při 
kterých mezi sebou soupeřily jednotlivé skupinky dětí podle 
věku. Za všechny maminky, tatínky i kamarádky a kamará-
dy, kteří se podíleli na přípravě a realizaci rytířského dětské-
ho dne, doufám, že si děti dětský den užily a že rády přijdou 
i v příštích letech. 
A jak to celé vlastně začalo? Před patnácti lety obec Rozdro-
jovice rozdávala dětem ke Dni dětí křídy a každé dítko do-
stalo ledňáčka. Skupinka rozdrojovických maminek si tehdy 
hrála se svými dětmi s darovanými křídami, a když se děti 
pustily do svých ledňáčků a maminky měly chvilku klidu, do-
mluvily se, že převezmou štafetu v pořádání dětského dne 

a že příště zorganizují zábavu pro děti ony. A jak si řekly, tak 
se i stalo. Rok nato už proběhl první dětský den Na Bahně. 
Tehdy povětšinou pro vlastní děti, bez kostýmů a  rekvizit, 
ale s  obrovskou dávkou nadšení, energie a  odhodlanos-
ti připravit pro děti odpoledne plné her a radosti z pobytu 
venku a  se svými kamarády. Toto nadšení rozdrojovickým 
maminkám naštěstí vydrželo až do dnešních dní a doufám, 
že vydrží i  do budoucna. K  zakládající partě maminek se 
postupem času přidávají další maminky, které chtějí přiložit 
ruku k dílu a podpořit krásnou akci. Rozdrojovické mamin-
ky si také postupem času vytvořily tematické dětské dny, 
takže děti si už mohly vyzkoušet, jaké to je být indián, lovec 
na safari, kovboj nebo procestovat z pohádky do pohádky 
či zamířit do světa hmyzu s beruškami a broučky. Maminky 
se také snaží, aby každý rok byly originální hry a soutěže, 
a tyto disciplíny se snaží propracovat do sebemenšího de-
tailu. Dětský den je díky aktivitě rozdrojovických maminek 
a jejich ochotě věnovat svůj volný čas vymýšlení zábavy pro 
všechny rozdrojovické děti, ať už ty místní nebo i pro jejich 
kamarády, stále zábavnější a oblíbenější akcí, která se koná 
na hřišti Na Bahně. Každoročně se dětského dne zúčast-
ní kolem stovky dětí v  doprovodu svých rodičů, prarodičů 
a sourozenců. Díky těmto maminkám mají děti na svůj svá-
tek báječný program plný zábavy a her. Děkujeme všem zú-
častněným za podporu i přes občasnou nepřízeň počasí.

Za rozdrojovické maminky Marie Veselá 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Jako každý rok i letos proběhlo 30. 4. na hřišti Na 
Bahně pálení čarodějnic, které organizuje spor-
tovní klub SK Rozdrojovice. Je velmi příjemné, že 
tuto akci navštěvuje vždy velké množství občanů 
naší obce a přijíždějí i přespolní. Na hladký průběh 
samotného zapálení vatry dohlíželi členové dobro-
volného hasičského sboru z Komína. Ti, kteří měli 
zájem, si mohli prohlédnout hasičský vůz, a byly 
jim zodpovězeny jejich dotazy. Děkujeme všem, 
kteří přišli, a doufáme, že se všichni dobře bavili.

Marie Veselá

Foto: Kateřina Dobiášová

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ 2019 
HÁLŮV MLÝN

Letošní školka v přírodě proběhla ve třetím květnovém týd-
nu na Hálově mlýně nedaleko Veverské Bítýšky. Skupina 
patnácti dětí společně s učitelkami Katkou a Laďkou a te-
tou Lenkou se vydala vstříc dobrodružství. Tentokrát jsme si 
hráli „Na rytíře a princezny“. I když nás letos potrápilo poča-
sí (úterní ranní mráz nás opravdu překvapil), tak jsme si to 
užili. Plněním různých úkolů jsme dostávali klíče k hradním 
dveřím a postupně odtajňovali heslo. To bylo velmi důležité 
při závěrečném hledání „Rytířského pokladu.“ Vyrobili jsme 
si plátěné tašky s hradem, princeznami a rytíři, zúčastnili 
se rytířského klání na koních, plnili rytířské ctnosti a úkoly 
pro princezny. Nechyběla ani tematická písnička „Vrátíme 
se zpátky, zpátky do pohádky“.

Už teď se těšíme na příští rok.

Kateřina Dobiášová

Foto: Kateřina Dobiášová

Foto:  Jarmila Ingrštová 
Eliška Stráská
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PIVNÍ SLAVNOSTI V ROZDROJOVICÍCH 

Tento rok poprvé jsme pro vás připravili Pivní slav-
nosti v MH44 Pubu – U Helánů na 28. 9. 2019. Ten-
to rozdrojovický octoberfest vám nabídne exkluzivní 
pivo z místního pivovaru Rojc, svou nabídku piv vám 
přijede představit Líšeňský pivovar, na čepu budou 
také speciály světových pivovarů. Aby vám při popíje-
ní nevyhládlo, pozvali jsme vynikajícího kuchaře, kte-
rý pro vás připraví úžasné steaky. Připraveny budou 
také pivní specialitky a různé dobrůtky, které krásně 
doplní chuť piva.

A  kdyby vás náhodou omrzelo pití piva, je pro vás 
připraven také koncert skupiny Circus Problem, kte-
rá hraje fantastické balkánské disko, při kterém 
rozhodně nevydržíte sedět na zadku. V odpoledních 
hodinách je připraven program pro děti, kterým pro-
vede oblíbený moderátor Dušan Binka. Ten poté za-
jistí také večerní zábavu pro dospělé. 
Takže si rezervujte datum 28. 9. 2019 a  přijďte si 
užít dobrého piva, skvělého jídla a báječné zábavy. 
Těšíme se na vás! 

Za kolektiv MH44 Pubu – U Helánů
Hana Puklová 

AKCE SPORTOVNÍHO KLUBU SK ROZDROJOVICE

Sportovní klub SK Rozdrojovice se věnuje nejenom sportov-
ním aktivitám, ale pořádá také společensko-kulturní akce 
pro občany a  návštěvníky obce Rozdrojovice. Jako každý 
rok se i  letos uskuteční letní noc, která oslavuje začátek 
prázdnin a zahájení letní sezóny grilování a pobytu venku. 
Členové sportovního klubu SK Rozdrojovice každý rok při-
pravují občerstvení a celá akce se nese v duchu přátelské-
ho setkání sousedů, kamarádů a  známých, které spojuje 
život v obci. Na akci jsou zváni všichni obyvatelé obce a zá-
měrem je poskytnout obyvatelům obce prostor pro setká-
vání. Letní noc není jedinou akcí, kterou sportovní klub SK 
Rozdrojovice na hřišti na Bahně pořádá. Každý rok se také 
koncem léta pořádají Skotské dny. A proč zrovna skotské 
dny v Rozdrojovicích? No, inu Rozdrojovice byly vždycky tak 
trochu uzavřené vůči okolnímu světu a  obyvatelé obce si 
hlídali svoje území. Ovšem není se čeho bát, na akci jsou 
zvaní všichni. Navíc kdy jindy můžete vidět svého souseda 
v sukni, praví Skotové jistě prominou, samozřejmě v kiltu. 
Pokud vás tato akce zaujala, letos máte bohužel smůlu. No 
aspoň budete mít čas si sehnat kilt a natrénovat házení klá-
dou. A proč vlastně letos Skotské dny nebudou? Řemeslný 
pivovar Rojc pod záštitou Sportovního klubu SK Rozdrojovi-
ce přichystali první Rojc Fest v MH44 Pubu – U Helánů, hu-
dební festival, zahraje vám Chainsaw romance, DJ Karmen 

a legendární skupina Čankišou. Jedná se o českou hudební 
skupinu, která hraje směs world music a  rockové hudby. 
Naživo je to pořádný nářez, který vás zcela odrovná. Takže 
pokud si troufáte, dorazte 6. září 2019 a můžete se naba-
žit hudbou lidu Čanki, která vás dokáže odvést doslova do 
jiného světa. Samozřejmě nebudou chybět piva z pivovaru 
Rojc. Můžete se těšit například na jedenáctku Garrigue, 
dvanáctku 1402, nebo ejl 13° Marahau.
Těšíme se na to, až se uvidíme při některých z akcí spor-
tovního klubu SK Rozdrojovice. 

Za SK Rozdrojovice předseda klubu Michal „Hemr“ Stráský 

DŮLEŽITÁ INFORMACE 

737 221 669
V případě havárie splaškové kanalizace volejte 

pohotovostní službu Vodárenské akciové společnosti, pobočka Tišnov

BEZPEČNÉ PRÁZDNINY
Zde naleznete řadu preventivních rad, které byste měli mít na zřeteli při svých cestách:

 PŘED ODJEZDEM NA DOVOLENOU 

Nesdělujte cizím lidem ani prostřednictvím sociálních sítí, že odjíždíte na dovolenou.
Uschovejte cenné věci na bezpečném místě. 
Při odchodu z domu zkontrolujte, zda máte zabezpečena všechna okna a dveře. 
Nezatemňujte okna. Můžete využít různých elektronických zařízení s načasováním zapnutí světla,
aby byl vytvořen dojem, že v domě či bytě je někdo přítomen. 
Pro případ vloupání pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů. 
Poproste souseda, aby vám pravidelně vybíral poštovní schránku. 

PŘÍPRAVA NA CESTY 

Pokud jedete vozidlem, zkontrolujte technický stav vozidla. Zkontrolujte povinnou výbavu a lékárničku.
Připravte si všechny potřebné doklady. 
Je dobré si předem naplánovat trasu a místa k odpočinku. 
Před jízdou po dálnici si zkontrolujte, které úseky jsou zpoplatněné, a pořiďte si dálniční známku. 
Před jízdou do zahraničí si zjistěte pravidla silničního provozu dané země, přes kterou povede vaše cesta
a kde se budete zdržovat. Platí to zejména pro rychlostní limity a potřebné doklady. 
Cestovní pojištění je velkou výhodou, pokud byste museli řešit nenadálé komplikace. 
Zjistěte si čísla konzulátů, telefonická čísla pro případ lékařského ošetření nebo dopravní nehody. 
Na cesty se vydávejte vždy odpočatí. 

KEMPOVÁNÍ 

Omezte počet cenných věcí, které si s sebou berete. 
Nenechávejte v chatce, karavanu nebo ve stanu žádné cenné věci, doklady a platební karty. 
Pokud to jde, využijte na úschovu cenností bezpečnostní schránky nebo trezor. 
Chatku, stan či karavan před odchodem zabezpečte. 
Pamatujte, že ani vozidlo není bezpečný úkryt pro vaše věci. Pouze tím zvýšíte riziko vloupání. 

NÁVŠTĚVA KOUPALIŠTĚ 

Pozor na neznalost vodní plochy, hrozí nebezpečí úrazů při skoku do vody. 
Pokud je to možné, choďte na koupaliště alespoň ve dvou. Děti by neměly chodit vůbec samy.
Cenné věci a šperky si sebou neberte. 
Vezměte si s sebou jen tolik peněz, kolik předpokládáte, že budete potřebovat. 
Nenechávejte volně odložené osobní věci ani na krátkou dobu bez dozoru.
Batoh či taška na dece jsou velkým lákadlem. 
Využijte úschoven a skříněk, do kterých uložíte své cennosti a věci. 
Nenechávejte děti bez dozoru. 
Pamatujte, že alkohol vás při plavání neposílí – naopak! 
Pamatujte, že „AUTO NENÍ TREZOR“. 

Dovolenou plnou příjemných zážitků a dobrého počasí přejí policisté.
Ve spolupráci s vrchní komisařkou kpt. Mgr. Zdeňkou Procházkovou připravila Kateřina Pokorná
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Povídka na písmeno P
Pan Pavel Ploutvička pozdravil paní Pavlínu Pražákovou. 
Pravil: „Pěkná paní, pěkný pozdrav.“ Poté přišel pro 
prababičku. Přeskakoval přitom pole plná placatých plžů, 
platýzů, pak přecházel přes prošlapaná prkna položená 
přes propasti, přebrodil patnáct přítokových potoků. 
Pět potoků přešel po ponořených, polorozpadlých, 
promočených palmách. Přeskákal přes padesát pahorků. 
Pod povrchem předposledního potoka plazi potápěli 
pavouky, protože připlavali po proudu. Pan Pavel 
Ploutvička přeskákal poslední potok po palmách. Po 
předlouhé pouti postrádal potravu. Proto povařil pár 
pikantních pávů. Pak poobědval. Popsal prkno, protože 
u popraskaného pahorku propadal potok. „Pozor, 
propadlý potok, propast!“ psal Pavel. Popobíhal po 
pěšině, pak přišel před pět pěkných parníků. Pozoroval 
parníky plovoucí po přehradě. Poprvé pozoruje parníky! 
Pro Pavla připlul parník, proto přešel přes prkno. Plul 
po proudu, pozoroval přírodu přes pěkné planiny. Poté 
parník připlul před přístav. Pavel pobíhal po pevnině, 
proto přiběhl plavčík. Povídal: „Pane Pavle, přestaňte 
pobíhat po přístavu! Přestaňte! Přistane pokuta!“ 
Přece Pavlovi pokuta přistála. Pavel potřeboval peníze 
pro plavčíka, proto prodal plovací potřeby. Proplatil 
pokutu panu plavčíkovi, přestoupil, plul, plul, plul. Pak 
povyskočil, přepadl přes palubu. Přeplaval polovinu 
přehrady, potom přešel po pevnině. Přišel před panelák, 
přinesl prababičce psíka pralesního. Paní Ploutvičková 
potřebovala pracovitého, praktického, pozorného 
pomocníka. Připravila palačinky pro psíka, pro Petra. Pak 
prababička, Petr, psík přebývali pod přístřeškem.

T. C., 5. třída 

ZE ŠKOLNÍCH SEŠITŮ

Malý Teddy
Asi před plus mínus půl rokem (nejspíš více než před půl 
rokem) jsem ho chtěl vyrobit z tátova trička, vaty, kusu nitě 
a s pomocí fixy. Nakonec jsem tátu přesvědčil, táta vzal 
tričko a podle mého nákresu jsme do toho trička udělali 
díru. Táta začal šít a postupně jsme začali plnit plyšáka 
vatou, prvně jsme vyplňovali končetiny a potom až hlavu. 
Táta to musel všechno šít dvakrát, aby se plyšák nerozbil. 
Trvalo to pár hodin. Potom stačilo už jen nakreslit obličej. 
Mám ho tak rád, protože je pracně vyrobený a není jenom 
koupený a vyrobený strojem. Někomu se nelíbí, ale já 
ho mám moc rád a nikdy nepřestane být můj oblíbený 
plyšák.

 M. L., 4. třída
Letní báseň 
V červnu děti křičí hola 
za chvíli nám končí škola! 

V červenci jsme u moře
potkáme tam úhoře.

V srpnu jedem na tábor
postavíme si tam vor.

V září zase do školy, 
a už zas ty úkoly... 

O. A., 4. třída

Podívejte se s námi do školních sešitů žáků 
4. a 5. třídy rozdrojovické školy. 
Zjistíte, že to může být zábavné čtení... 
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PAPÍR

SKLO

Do modrých kontejnerů můžete ukládat např. 
rozlepené kartonové krabice a lepenku, brožurky, 
katalogy, kancelářský papír, balicí papír, papírové 

obaly od potravin (od mouky, cukru, krabičky 
apod.), noviny, letáky atd. POZOR! Do papíru 

nepatří účtenky, papírové kapesníčky, ubrousky, 
uhlový papír, voskovaný papír a pečicí papír.

Do zelených kontejnerů na sklo můžete ukládat 
lahve od nápojů, zavařovací sklenice, tabulové 
sklo, rozbité skleněné předměty apod. POZOR! 
Do těchto kontejnerů nepatří porcelán, keramika, 
varné laboratorní sklo, žárovky, výbojky, obrazovky, 
monitory a drátěné sklo.

PLAST

KOVY

Do žlutých kontejnerů na plast můžete 
dávat veškerý plastový odpad, který není znečištěný 
nebezpečnými látkami. Patří sem např: sáčky, folie, 
igelitové tašky, kelímky, vaničky a jiné obaly od 
potravin, PET lahve, obaly od drogerie, kosmetiky 
a čistících prostředků, obaly od CD a DVD, nápojové 
kartony od džusů, mléka apod., plastové nádobí, 
rozbité plastové hračky apod.
DŮLEŽITÉ! Veškerý odpad, který ukládáte do 
kontejnerů, musí být sešlápnutý/zmáčknutý. 
Zamezíte tak optickému přeplňování kontejnerů 
a nepořádku kolem sběrného místa.

Drobné kovy, plechovky, konzervy, 
kovová víčka a obaly od kosmetiky a drogerie mů-
žete ukládat do nádob k tomu určených, které jsou 
umístěny ve sběrných místech.

CO TEDY VLASTNĚ PATŘÍ DO 
POPELNICE?
Do popelnice můžete dát – popel z uhlí, použité hygi-
enické pomůcky (např. kartáčky, zubní nit, tampóny, 
vatové tyčinky, vlhčené ubrousky atd.), běžné žárov-
ky (NE – LED žárovky, zářivky apod.), roztrhaný nepo-
užitelný textil a obuv, trus masožravých zvířat, účten-
ky, sáčky z vysavačů, silně znečištěné obaly (mastný 
papír apod.)

Kryštof Bambušek

TŘÍDIT ODPAD MÁ SMYSL
Ano, vidíte správně. Třídit odpad opravdu má smysl, 
a  to nejen z hlediska ekologického, ale také z hle-
diska ekonomického. Jednoduše řečeno, čím více 
a lépe budeme třídit odpad, tím méně budeme mu-
set do budoucna za dopady platit. Dle nového záko-
na o odpadech má totiž cena za tunu odpadu ulože-
ného na skládce vzrůst ze současných 500 Kč/t až 
na 1850 Kč/tuna, a to postupně až do roku 2030. 
Jak a co tedy správně třídit?

POJĎTE TVOŘIT ZPRAVODAJ S NÁMI! 

Chystáte zajímavou sportovní nebo kulturní akci?
Chtěli byste hrát volejbal a hledáte spoluhráče?
Máte dojem, že Zpravodaj by se měl zabývat nějakým problémem, 
který jste dosud na jeho stránkách neobjevili?
Chcete přispívat svými texty nebo fotografiemi?
Dejte nám o sobě vědět!
Přivítáme vaše poznámky i kritické připomínky... a nebojte se nás i pochválit.
Napište nám, co se se vám ve Zpravodaj líbí či nelíbí.
Na vaše dopisy čeká nová rubrika Ohlasy čtenářů.

Těšíme se na vaše podněty.
Vaše redakce
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foto:  Martina Čížková 
Martina Morávková 
Jaroslav Trnka


