
ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
společenský i  sportovní život kolem 
nás ožívá a v posledních týdnech při-
bylo víkendů, kdy si po dlouhé době 
můžeme vybírat z mnoha akcí a ně-
kdy ani nevíme, kam dřív. V  červnu 
na našem hřišti Na Bahně stíhala 
jedna událost druhou: děti se po 
dlouhé době radovaly z  dětského 
dne, malí i  velcí cyklisté šlápli do 
pedálů při Rozdrojovickém kufru 
a  v  našem sportovním kalendáři se 
ocitl i druhý ročník turnaje v koulené. 

Byli jsme samozřejmě u  toho a  při-
nášíme fotografie i  texty, které vám 
přiblíží atmosféru sobotních a neděl-
ních odpolední na hřišti. 
Konec školního roku je na dohled 
a děti už netrpělivě vyhlížejí prázdni-
ny, přestože letos v  lavicích mnoho 
času nestrávily. Jejich rodiče zase 
v  posledních týdnech přemýšleli 
o  tom, koho zvolí do školské rady. 
V  době uzávěrky Zpravodaje ještě 
neznáme výsledky rodičovské volby 
a  úplné složení tohoto významného 
orgánu, ale seznámíme vás alespoň 
s  členy školské rady nominovanými 
zřizovatelem a  samotnou školou. 

A  ve škole ještě chvíli zůstaneme: 
nahlédli jsme do školní kuchyně 
a povídali jsme si s její vedoucí třeba 
o tom, co dětem nejvíc chutná. 
Letos jsme už podruhé museli oželet 
tradiční květnové mladé hody s prů-
vodem a  večerní veselicí, ale mše 
u kapličky se přece jen konala. Při té 
příležitosti také prošel omlazovacími 
úpravami kříž na ulici Brána a nutno 
přiznat, že mu to velmi prospělo. 
Přejeme vám příjemné chvíle nad 
stránkami Zpravodaje a  pěkné 
léto strávené přesně podle vašich 
představ.

-ha- 
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JAK VOLILI NAŠI PŘEDKOVÉ V LETECH 1929 A 1935

Na začátku října – a pravděpodobně dříve, než vyjde 
podzimní číslo Rozdrojovického zpravodaje – proběhnou 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. V této souvislosti neuškodí krátký pohled do 
historie z pera našeho čtenáře.

Při pravidelném sledování obsahu Rozdrojovického zpra-
vodaje a vzhledem k nadcházejícím volbám do Poslanecké 
sněmovny jsem připravil krátký příspěvek o tom, jaké byly 
zhruba v  Rozdrojovicích dříve politické pohledy na svět 
a  jaké bylo v  obci názorové rozložení přibližně před de-
vadesáti lety. Zdrojem jsou volební výsledky v roce 1929 
a  1935. Proč zrovna tyto volby? Občané Rozdrojovic se 
podobného hlasování účastnili i  dříve, když rozhodova-

li o poslancích Říšské rady, Zemského sněmu, obecního 
zastupitelstva před rokem 1914 a  také ve volbách bez-
prostředně po vzniku Československa a v roce 1925. Ale 
k tomuto období bohužel nejsou podrobná data. K rokům 
1929 a  1935 existují podrobné výsledky na úrovni kaž-
dé obce tehdejšího Československa a  zde už je patrné, 
jaké strany byly občanům tehdejších Rozdrojovic názoro-
vě blízké. Obec byla etnicky čistě česká a jiné, především 
německé politické strany, zde žádné hlasy nezískaly, pro-
to nebudou v textu ani v tabulce uvedeny. Při samotném 
srovnání je nutné vzít tuto skutečnost do úvahy, protože 
v jiných obcích a okresech byly strany německé, maďarské 
a další docela často zastoupeny a na celostátní výsledek 
měly velký vliv. 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

27. zasedání zastupitelstva dne 21. 4. 2021

Po ověření usnášeníschopnosti, schválení zápisu a usnese-
ní z minulého zasedání sedm přítomných zastupitelů schvá-
lilo program jednání. Prvním bodem bylo schválení umís-
tění Z-Boxu společnosti Zásilkovna pro automatický výdej 
zásilek, a  to u  budovy obecního úřadu. Zastupitelé poté 
schválili směnnou smlouvu na malou část pozemku pro 
jednodušší rekonstrukci budovy hospody U Helánů, smlou-
vu na opravu místních komunikací v částce asi 250 tis. Kč 
a smlouvu o věcném břemenu pro kabelové vedení. Zastu-
pitelé projednávali smlouvy o právu stavby – se stavební-
kem panem Kerumem schválena nebyla, se stavebníkem 
panem Tomkem schválena byla. Dále bylo schváleno roz-
počtové opatření z důvodu obdržené dotace a byla zrušena 
vyhláška ohledně neinvestičních nákladů školní družiny. 
V diskusi s občany byl probrán stav výstavby chodníku na 
Bráně, probíhá složité jednání s jedním z majitelů přilehlého 
pozemku. Jeden z přítomných občanů se zeptal na možnost 
posunu domu v ulici Brána (po rekonstrukci), starostou bylo  
doporučeno tento požadavek vznést do plánované změny 
územního plánu obce. Posledním dotazem k zastupitelům 
byl důvod ponechání torza zdi starého obecního úřadu, sta-
rosta objasnil, že ve zdi jsou rozvaděče k veřejnému osvět-
lení, proto torzo zdi bude zbořeno po realizaci přeložky při 
rekonstrukci náměstíčka.

28. zasedání zastupitelstva dne 31. 5. 2021

Zastupitelstvo v  plném počtu schválilo zápis a  usnesení 
z  minulého zasedání a  program zasedání probíhajícího. 
Prvním bodem byl výběr dodavatele na úpravu silnice Na 
Bahně, zvítězila nabídka TVM stavby s.r.o. s cenou 280 tis. 
Kč, dále pak zastupitelé schválili smlouvu na vybudování 
dopravní infrastruktury lokality Vinohrady, kdy byla akcep-
tována námitka jednoho z majitelů okolních pozemků. Za-
stupitelé rozhodli o změně v oblasti motivačního systému 
hospodářství s odpady – obec se stala zákazníkem spol-
ku poskytujícího tuto službu, tato změna je však formální 
a podmínky pro občany se nemění, jak vysvětlil zastupitel 

Ing. Pokorný. Zastupitelé schválili novou nájemní smlouvu 
na areál Na Bahně se spolkem SK Rozdrojovice, roční ná-
jem 4 tis. Kč je kompenzován různými závazky spolku. Za-
stupitelé neschválili smlouvu o právu stavby s EG.D s.r.o. 
v lokalitě Na Rovinách z důvodu rozporu záměru investora 
s připravovanou změnou územního plánu obce. Zastupite-
lé pak přistoupili k projednání povinných účetních závěrek 
a zpráv za rok 2020: u obce i školy byly všechny zákonem 
požadované dokumenty schváleny. Škola v  loňském roce 
hospodařila se ziskem 153 tis. Kč, tento byl převeden do 
rezervního fondu školy. Zastupitelé odsouhlasili příspěvek 
na konání akcí – dětského dne ve výši 5 tis. Kč a cyklistic-
kého závodu Rozdrojovický kufr ve výši 8 tis. Kč. Vzhledem 
ke končícímu mandátu školské rady zastupitelstvo přistou-
pilo ke změně Volebního řádu do školské rady, mj. byl počet 
členů rady zvýšen ze tří na šest. Za zřizovatele byli do rady 
zvoleni zastupitelé Stanislav Slouka a  Ing. Oldřich Pokor-
ný. Posledním bodem programu bylo schválení dobudování 
splaškové kanalizace v  lokalitě Pod Hájenkou, s cílem za-
mezit znečišťování podzemních vod.
Po skončení programu jednání dostali slovo přítomní ob-
čané. Zástupce SK Rozdrojovice navrhl vyčištění vodních 
zdrojů, některé lze vyčistit formou brigády členů spolku, 
nicméně ne všechny. Starosta informoval o  probíhajícím 
zpracování nabídky čištění odbornou firmou. Posledním do-
tazem byl stav žádosti o dotaci na generální opravu hospo-
dy U Helánů, starosta sdělil, že zatím není znám výsledek.

Poznámka autora: Při volbě člena školské rady někteří 
z občanů namítali ke kandidátu Stanislavu Sloukovi, že by 
neměl tuto funkci zastávat, a to z důvodu jeho podílu na ne-
činnosti školské rady v minulém období a chybějících zku-
šeností se školstvím a  dětmi, zastupitelé jej však těsnou 
většinou do funkce jmenovali. 
Poznámka k  dotazu ohledně dotace na opravu hospody 
U Helánů: Několik dní po zasedání zastupitelstva byl sta-
rosta informován Ministerstvem pro místní rozvoj, že dota-
ce nebyla schválena. Zastupitelé tedy musí najít variantu 
opravy bez možnosti využití dotace.

Karel Taft

Výsledky uvedeny v %
1929 1935

Československo Rozdrojovice Československo Rozdrojovice

KSČ 10,2 24,92 10,3 11,25

ČSNS 10,4 16,18 9,2 27,05

ČSSD 13 13,59 12,5 10,94

ČSL (Lidovci) 8,4 20,06 7,5 15,81

Agrárníci 15 19,09 14,3 28,57

Živnostníci 3,9 6,15 5,4 5,78

NOF (fašisté) 2 0,61

Tabulka: Rozdrojovice a volební výsledky ve volbách do Poslanecké sněmovny 1929, 1935
Zdroj: Státní statistický úřad 1930, 1935. 

Na prvním místě z  tehdejších politických stran získala 
v  Rozdrojovicích docela dost hlasů Komunistická strana 
Československa, která byla v roce 1929 přijatelná pro sko-
ro čtvrtinu voličů. V roce 1935 její obliba zeslábla a dosáhla 
jen přibližně stejného výsledku jako na celostátní úrovni. 
Na druhém místě, případně o druhé místo se těsně dělící, 
byli lidovci a agrárníci, kteří v roce 1929 získali okolo 20 % 
a při srovnání s celostátní úrovní zde byli nadreprezentová-
ni. Agrárníci, zelený hlas tehdejšího venkova, o šest let poz-
ději dokonce představují nejúspěšnější stranu, která získa-
la přes 28 %. O něco méně voličů dokázali oslovit Národní 
socialisté a  až třetí se ziskem pod 16 % se umístili dříve 
úspěšnější lidovci. Ze zbývajících stran dokázala zaujmout 

sociální demokracie, která v obci v obou případech získala 
přibližně stejný výsledek jako na celostátní úrovni. Menší 
podporu najdeme ještě u živnostníků a minimální odezvu 
u Národní obce fašistické. 
A co z toho plyne? Už tehdy byla obec názorově různorodá, 
nepředstavovala žádný homogenní celek a pohledy tehdej-
ších obyvatel na svět se od sebe výrazně lišily. Proto když se 
dnes na stránkách nejen obecního zpravodaje setkáváme 
s  různými názory občanů, není to nic nového, ale naopak 
běžná součást každodenního života, která byla v obci pří-
tomná i v minulosti.

Michal Pink 

KŘÍŽ NA BRÁNĚ UŽ ZASE VYHLÍŽÍ 
DŮSTOJNĚ

Běžnou součástí naší krajiny i  vesnic jsou drobné stavby, 
které nám zanechali naši předkové. Mám na mysli všechny 
ty kapličky, boží muka a kamenné, dřevěné či kovové kříže 
u cest. Zvykli jsme si na ně a často kolem nich prochází-
me a projíždíme bez povšimnutí. Některé kapličky či kříže 
jsou ozdobou svého okolí, jiné kolemjdoucího neurazí ani 
nenadchnou, další jsou spíše pro ostudu. 
Do té poslední skupiny se až donedávna řadil kříž, který 
stojí vlevo od silnice v  ulici Brána při vjezdu do vesnice. 
Nejlepší léta už měl dávno za sebou a možná bylo jenom 
dobře, že na něj nebylo moc vidět přes větve vedle stojící 
borovice. 
Našli se ale lidé, kterým to bylo líto a kteří se dohodli, že 
úpravě kříže věnují pár hodin svého času. Ke slovu přišly 
pilky a zahradnické nůžky, hrábě, kolečka, ocelové kartá-
če, smetáky, lopaty, štětce, barvy a několik párů šikovných 
rukou. Dnes už můžeme „náš křížek“ s klidným svědomím 
zařadit do skupiny „ozdoba okolí“ a já sama se na něj ráda 
podívám pokaždé, když jedu kolem. 

 -ha-

Foto Hana Antonínová
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NOVÁ ŠKOLSKÁ RADA: 
PŘEDSTAVY A CÍLE

Krátce před volbami do školské rady jsme položili 

několik otázek panu řediteli, dvěma členkám 

šestičlenné ŠR, které jmenovala škola z řad 

pedagogických pracovníků, a dvěma členům ŠR, 

které nominoval zřizovatel školy, tedy obec. Přinášíme 

jejich odpovědi. Výměna otázek a odpovědí proběhla 

prostřednictvím e-mailové korespondence. Odpovědi 

nebyly nijak upravovány. 

(Poznámka pro čtenáře, kteří neznají jména 

pedagogických pracovníků naší školy: neudělali jsme 

chybu, v rozdrojovické škole skutečně učí dvě paní 

učitelky stejného křestního jména, jejichž příjmení se liší 

jen jedním písmenem... a obě jsou členky školské rady.)

Otázky pro členy ŠR za zřizovatele:
1. Co je vaší hlavní motivací pro členství ve školské radě?
2. Jaká byla vaše dosavadní spolupráce se školou? Co jste 
pro ni v uplynulém „kovidovém“ roce udělali?
3. Máte představu o tom, co je v současné době největším 
problémem rozdrojovické školy a co trápí rodiče žáků?
4. Co očekáváte od svého působení v ŠR?
5. Co konkrétního hodláte ve své nové funkci vykonat?

Ing. Oldřich Pokorný, zastupitel:
1. Změnit současný stav, kdy je ŠR formální orgán, na aktiv-
ní fungování a skutečnou spolupráci.
2. Například 1000 stromů pro Rozdrojovice, v době kovidu 
snaha o pomoc v oblasti online výuky + zajištění techniky 
na online výuku (nebylo nakonec potřeba), v poslední době 
ve spolupráci s panem ředitelem příprava voleb do ŠR. 
3. Nedostatečná komunikace, mimo jiné.
4. a 5. Nastavení modelu spolupráce rodiče – škola – zři-
zovatel, aktivní práce na koncepci rozvoje. Zlepšení ko-
munikace (a  nastavení pravidelné komunikace s  rodiči 
a zřizovatelem).
Snažil jsem se vyjádřit jasně a stručně, protože se domní-
vám, že všichni máme jeden společný cíl, a  to dobře fun-
gující školu, kde jsou spokojeni žáci, jejich rodiče i kantoři. 
A já se budu snažit udělat maximum pro to, abychom toho 
dosáhli. 

Stanislav Slouka, zastupitel:
1. Hlavní motivací je zachovat školu školou.
2. Dobrá spolupráce. Co bylo potřeba.
3. Škola nemá zásadní problém, funguje velmi dobře. Men-
šinu rodičů může trápit cokoliv, jinak většina rodičů je ze 
školou maximálně spokojena.
4. Nic neočekávám, budu členem ŠR.
5. Podpořit maximálně učitelský sbor a nechat je vyučovat 
děti, tak jak nejlépe dokáží.

Otázky pro členky ŠR jmenované z pedagogických pracov-
níků školy: 
1. Co očekáváte od nové školské rady? 
2. Čeho chcete ve své funkci členky ŠR dosáhnout? 
3. S jakými potížemi se v současné době potýkáte? 
4. Očekáváte nebo potřebovala byste od zřizovatele nebo 
rodičů nějakou pomoc?

Mgr. Jaroslava Válová:
1. Od nové školské rady očekávám především vzájemnou 
spolupráci a  otevřenou komunikaci. Ráda bych, aby škol-
ská rada nebyla pouze formální skupinou na papíře, ale aby 
byla aktivní při řešení nejrůznějších výzev, problémů a situ-
ací, které nás po celý školní rok provázejí.
2. Mým cílem je přispívat k vytváření týmové atmosféry. Aby 
všichni členové školské rady „táhli za jeden provaz“. Oceni-
la bych, kdyby se školská rada vydala na cestu vzájemného 
respektu a porozumění. Jako zásadní vnímám vzájemnou 
komunikaci a diskuzi na nejrůznější témata.
3. Jako největší problém vnímám právě nedostatečnou ko-
munikaci ze všech stran a vcelku nepřátelské rozpoložení, 
které k řešení problémů určitě nepřispívá.
4. Ano. Ve 3. třídě, kde učím, mám skvělou rodičovskou zá-
kladnu. Vztah mezi mnou jako třídní učitelkou a  rodiči je 
naprosto vyvážený. Snažím se o vzájemnou spolupráci a re-
spekt, protože jedině tak se mohou děti posouvat správným 
směrem. Pokud jde učitel a rodič proti sobě, ten kdo to od-
nese, je vždycky dítě. Ráda bych tento model přenesla i do 
nově vzniklé školské rady. Ocenila bych pravidelné porady, 
kde se budou všichni členové společně a  aktivně podílet 
na řešení problémů. Ze své praxe vidím v naší škole velký 
potenciál, který však pořád není zcela využitý. A cestu vidím 
právě ve spolupráci mezi školou, rodiči a zřizovatelem.

Mgr. Jaroslava Váňová:
1. Od nové školské rady očekávám dobrou komunikaci, vzá-
jemnou spolupráci a pochopení. 
2. Zapojení většího počtu rodičů do organizování a příprav 
akcí pořádaných školou (sportovní odpoledne, uspávání 
broučků, karneval, atd.). V případě, že se vyskytnou nějaké 
problémy, bych chtěla vzájemnou komunikací nalézt co nej-
vhodnější řešení pro všechny. 
3. Dnešní doba plná nařízení a mimořádných opatření při-
náší do škol kromě nových výzev také občasné problémy, 
nepochopení a drobná nedorozumění. 
4. Ze strany zřizovatele i ze strany rodičů očekávám nadá-
le dobrou vzájemnou spolupráci a skvělou komunikaci tak, 
jak to mám  v současné době s rodiči žáků své 4. třídy. 

Otázky pro ředitele školy, Mgr. Jiřího Fidrmuce: 
1. Jaká byla dosavadní práce školské rady? V čem vám 
jako řediteli pomáhala? 
2. Co očekáváte od nové školské rady? 
3. S jakými potížemi se v současné době potýkáte? 
4. Očekáváte nebo potřeboval byste od zřizovatele nebo 
rodičů nějakou pomoc?
Pan ředitel na otázky zaslané e-mailem nereagoval.

-ha-

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
V neděli 16. května byla slavena poutní mše svatá u míst-
ní kapličky zasvěcené svatému Janu Nepomuckému. Tři 
zmrzlí muži a  Žofie těsně před svátkem Jana Nepomuc-
kého rozhodně nevěstí stálé počasí. Během tohoto květ-
nového víkendu rozdrojovičtí častěji zvedají hlavu k nebi 
a přidávají prosbu o nedělní dopoledne bez dešťových srá-
žek. Letos byly jejich prosby vyslyšeny a počasí bylo přízni-
vé. I když prostředí kolem parku v současné době vypadá 
spíše jako staveniště, poutníci s  sebou přinesli sváteční 
atmosféru. Sluníčko vyloudilo na tvářích farníků spokoje-
ný výraz. Vždyť jsme si konečně mohli sejmout respirátory 
a podívat se všem přímo do tváře. Jsem moc ráda, že na 
mši přicházejí nejen místní občané, ale i bystrčtí a knínič-
tí farníci. Jejich podpory si velmi vážíme. Mše je každo-
ročně obětována za všechny žijící i zemřelé občany obce 
Rozdrojovic. 

Text A. Š., Foto Martina Morávková

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU  
Plné znění Obecně závazných vyhlášek najdete na webo-
vých stránkách obce Rozdrojovice. 
Upozorňujeme občany, že stále platí Obecně závazná vy-
hláška č. 2/2020, kterou se stanovují podmínky pro spalo-
vání suchých rostlinných materiálů v obci.  
V otevřeném ohništi lze spalovat suché rostlinné materiály 
neznečištěné chemickými látkami pouze ve čtvrtek od 8.00 
do 19.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 18.00, pokud na tyto 
dny nespadá den státem uznávaného svátku. 
Připomínáme i Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o ve-
řejném pořádku: 

Článek 3 – Zákaz požívání alkoholu a omamných a psy-
chotropních látek na veřejných prostranstvích 
– na autobusových zastávkách
– na parkových lavičkách 
– na dětských hřištích

Článek 5 – Noční klid, omezení používání hlučných strojů 
a zařízení 
–  noční klid je stanoven na dobu od 22.00 hodin do 6.00 

hodin. V měsíci květnu až září na dobu od 23.00 hodin do 

6.00 hodin. V tomto čase je povinnost každého zachová-
vat klid a omezit hlučné projevy. 

–  každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznáva-
ných svátcích v době do 9.00 hodin a po 19.00 hodině 
veškerých prací spojených s  užíváním strojů a  zařízení 
způsobující hluk, např. sekačky na trávu, motorové pily, 
křovinořezy, vrtačky apod. 

Článek 7 – Čistota ulic a jiných veřejných prostranství 
–  kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostran-

ství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.
–  v  případě znečištění ulice nebo jiného veřejného pro-

stranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečiš-
tění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

Článek 10 – Zákaz kouření na vybraných veřejně přístup-
ných místech 
Je zakázáno kouření na veřejně přístupných sportovištích 
a  ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání 
sportovních, kulturních a společenských akcí. 
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DĚTI MAJÍ NEJRADĚJI NUDLE S MÁKEM
S vedoucí školní kuchyně o zdravém vaření, spotřebním koši a o tom, jak se vaří pro děti

Kolik lidí pracuje ve školní jídelně?
Jsme tady dvě, já a Míša Belánová. Va-
říme obě. Já dopoledne vařím a kolem 
desáté hodiny jdu do kanceláře dělat 
kancelářské věci.

Pro kolik strávníků vaříte?
Vaříme 140 až 150 obědů: pro děti 
z mateřské a základní školy, pro 18 za-
městnanců a  taky pro 13 důchodců. 
Důchodcům rozváží jídlo pan Slouka.   

Kolik jídel máte „v repertoáru“?
Z hlavy vám to neřeknu, ale nějakých 
šedesát jídel to bude. Snažíme se vařit 
pestře a zdravě. Dnes jsme měli rybič-
ku zapečenou z mozzarrellou a bazal-
kou, bramborovou kaši a ledový salát 
s  ředkvičkama, ale děckám to moc 
nejelo. 

Určitě se řídíte nějakými normami 
a předpisy...
Musíme dodržovat normy, spotřební 
koš... Normy pro školní kuchyně jsou 
přísnější. Třeba polévky: třikrát do mě-
síce by měla být luštěninová polévka, 
vývar moc ne, ale hlavně vaříme zele-
ninové polévky. Brokolicová, květáko-
vá... Je taky určené, kolikrát za měsíc 
má být ryba, drůbež, vepřové, hovězí...  

Uzeniny nemají být moc často. Z příloh 
nejvíc brambory a  rýže. Ke všemu se 
musí dávat ovoce a  zelenina. Snaží-
me se kombinovat jídla tak, aby se to 
neopakovalo a bylo to různé. Mám na 
to počítačový program, který mi hlídá 
spotřební koš. Hned vidím, jestli mám 
zařadit třeba víc drůbežího masa nebo 
něčeho jiného.

Máte v normách dané přímo 
i recepty? Vaříte někdy podle svých 
domácích vyzkoušených receptů?
Pro děti ve školce pečeme na svači-
nu buchty podle mého receptu. Ne- 
jsem vázaná předem danými recepty 
a můžu používat klidně i  jiné. Snažím 
se vařit tak, jak vařím doma. A aby mi 
to chutnalo.

Co mají děti nejraději?
Nudle s mákem, kuře na paprice a bo-
loňské špagety. 

Co jim nejede?
Ryba a  luštěniny. Když jsem nedávno 
dělala drůbeží játra na cibulce s  rýží, 
bála jsem se, že jim to nebude chut-
nat, ale překvapily mě a snědly to.   

Co děláte se zbytky jídla?
Máme firmu, která to odváží. Netuším, 
kam to vozí a co s tím dělají. 

Které z vašich jídel je nejpracnější?
Dnes byla pracná ta ryba. Než člověk 
nakrájí to rajče a mozzarrellu... Potom 
mě mrzí, když to končí v kýblu. Pracná 
je taky svíčková. 

Jaká je cena jedné porce? Za kolik 
dokážete uvařit? 
Děti ve školce platí za oběd 24 ko-
run, děti od sedmi do deseti let platí 
26 korun, páťáci platí 29 korun. Mám 
ještě nějakou rezervu, kdyby se třeba 
zdražilo maso, aby mi to vycházelo. 
Jeden den třeba provařím a  druhý 
den ušetřím, takže v  průměru se to 
srovná. 

To znamená, že strávníci platí plnou 
cenu oběda? Nejsou v tom žádné 
dotace? 
Žádné dotace nejsou.

Jak se liší dětská a dospělá porce? 
Malé děti mají 60 gramů masa za sy-
rova, dospělí mají 100 gramů. Musím 
krájet maso podle počtu a věku stráv-
níků. Pro děti se solí míň, koření se 
dává minimálně, pikantní jídla vůbec 
nevaříme. Třeba chili con carne u nás 
není vůbec pálivé. 

V kolik hodin začínáte vařit?
Chodíme na šestou a do deseti hodin 
už musíme mít uvařeno. Děti ve školce 
i  ve škole začínají jíst kolem půl dva-
nácté. Střídají se teď po třídách, aby 
jich v jídelně nebylo moc najednou. 

Kolik brambor a masa spotřebujete za 
týden?
Na jedno jídlo potřebujeme 25 kilo 
brambor. Když máme brambory dva-
krát týdně a k tomu třeba ještě do po-
lévky, je to klidně i  60 kilo za týden. 
Masa potřebujeme osm až devět kilo 
na den, to vychází tak 27 kilo masa na 
týden. 

Předpokládám, že ty brambory 
asi neškrábete ručně... Jaké stroje 
vlastně v kuchyni máte? 
Brambory kupujeme loupané, a když 
je potřebujeme mít na kostky, krá-
jíme je ručně. Jinak máme robot na 
míchání těsta, potom menší robot na 
míchání pomazánek, pánev na omáč-
ky a kotle. Myčku máme docela ma-
lou a používáme ji na umývání talířů 
a hrníčků. Hrnce myjeme ručně. Pou-
žíváme taky konvektomat, říkáme mu 
konvekťák, to je taková větší kombi-
novaná trouba na pečení nebo pečení 
s párou. Pečeme tam buchty, knedlí-
ky, rýži, dají se tam vařit i brambory, 
když jich potřebujeme míň. Máme 
dva kotle, na 70 a 150 litrů. V jednom 
vaříme brambory nebo těstoviny, ve 
druhém polévku.   

Chodí k vám na kontrolu hygiena?
Kontrola může přijít kdykoli. Mysle-
la jsem, že přijdou brzy, hned když 
jsme loni začali, ale zatím tady ještě 
nebyli. 

Text Hana Antonínová

Foto Martina Morávková

Simona Tesařová (52), 

vedoucí školní kuchyně a jídelny

Rozdrojovická rodačka, matka 
dvou dcer a babička dvou vnoučat. 
Původně se vyučila jako dámská 
krejčová, ale profesi se nikdy 
nevěnovala. Po absolvování 
rekvalifikačního kurzu vařila na 
základní i učňovské škole, deset let 
vařila pro zaměstnance Makra. Od 
února 2020 působí jako vedoucí 
školní jídelny v Rozdrojovicích. 

PÉTANQUE CHAMPIONNAT DBAHNO 2021 – 2. ROČNÍK

V sobotu 22. 5. se uskutečnil další ročník turnaje pro všech-
ny, kteří to umí koulet. 
Vzájemné zápolení dostálo významných kvalitativních 
změn. Především se hrálo o opravdové petanquové medaile 
a krásný putovní pohár, vytvořený na míru pro náš turnaj. 
Firma Aleše Richtera  Attacktrade nám zapůjčila pro větší 
pohodu kávovar se skvělou kávou Sarito a  nechybělo ani 
skvělé občerstvení. Také je potřeba zmínit, že kvalita hřiště 
se výrazně posunula a odvodňovací drenáže dobře fungují 
(opravdu skvělá práce). Dlouhodobě deštivé počasí a  ani 
fakt, že pršet přestalo až na objednávku tři hodiny před tur-
najem, nikterak neovlivnilo kvalitu turnaje. To nám umožnilo 
vetknout o dvě hřiště navíc a zrychlit tak průběh hry.
Počet hracích ploch je důležitý pro další vývoj turnajů. Zá-
jem sportovních dvojic byl totiž větší než předem stanovený 
limit hráčů. Zvolili jsme totiž vyřazovací systém pavoukem 
na dvě skupiny po osmi týmech s následným bojem o páté 
až sedmé místo a finálovým rozstřelem o první až čtvrté mís-
to. Tento systém je přísný a neumožňuje alternativní změny 
těsně před akcí. To byl i důvod, proč jsme příchozí dospělé 

a předem nezaregistrované zájemce museli odmítnout při-
hlásit na místě do hry. Dětské dvojice si zahrály odděleně 
mezi sebou.
Tato situace nás tedy vede k myšlence, že od příště budeme 
hrát opačným systémem. Nalosují se čtyři základní skupi-
ny po čtyřech dvojicích s  teoretickou možností alternativ-
ně přijmout do skupiny pátou. Ve skupině bude hrát každý 
s každým a pak budeme postupovat jako například na MS 
v hokeji vyřazovacím systémem až do finále.
Zápolení bylo opět úžasné, napínavé, plné zvratů, skvělých 
výkonů a hlavně jsme si užili hezké sobotní odpoledne. No 
a kdo tedy vyhrál putovní pohár? Bez ztráty bodu, tedy do-
cela suverénním způsobem zvítězili manželé Pokorní, Dino 
a Adéla. Tímto ještě jednou gratulujeme. My ostatní potré-
nujeme, aby putovní pohár po dalším turnaji doputoval na 
jinou výstavní polici. "
Děkujeme všem za účast a našim dobrovolným zapisova-
telkám Elišce Stráské, Silvii Stráské a Veronice Weiszové za 
pomoc.  Sportu a společné zábavě zdar.

Za ROS spoluobčan Jiří Mička, foto Marie Veselá
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ROZDROJOVICKÝ KUFR 
BAVÍ MALÉ I VELKÉ CYKLISTY
Platí-li staré pořekadlo, že zážitky nemusí být dobré, 
ale musí být silné, můžeme loňský deštivý ročník kufru 
bez obav zařadit do kategorie silných zážitků a letošní 
slunečný zase do kategorie těch dobrých. Otázkou 
je, který z nich si budeme ještě dlouho pamatovat 
a o kterém budeme vyprávět vnoučatům... Řečeno 
slovy jedné ze závodnic: „Letos to bylo super, ale loni to 
byl větší adrenalin.“ My k tomu dodáváme, že jízda na 
kole prosluněným lesem má také něco do sebe. 
Na start závodu letos přijelo 65 dvojic. Předškoláci jeli 
jednodušší a kratší trať a na hřišti plnili cyklistické úko-
ly, ti starší se vydali s mapou do terénu. Přinášíme hrst 
bezprostředních dojmů malých i dospělých závodníků po 
příjezdu do cíle:

Jindřiška, 11 let: Jedu už potřetí. Letos nebylo tolik 
bahna jako loni, ale loni to bylo dobrodružnější. Ma-
poval taťka a  ten poslední sjezd s  těma klackama 
byl nejhorší. 

Matěj, 9 let: Jel jsem poprvé a nečekal jsem, že to 
bude tak těžký. Našli jsme všechny kontroly a  ne-
bloudili jsme. 

Michal, závodící tatínek: Nejtěžší pro mě bylo se zori-
entovat mezi prvním a druhým bodem, a potom už to 
jelo jako po másle. Obtížný byl ten sjezd přes kořeny 
ke žluté značce... ještě že s náma nejela maminka!

Magdaléna, 7 let: Mně se to nelíbilo, 
ten kopec byl strašný. Ztratili jsme ba-
bičku a chytla jsem klíště. Příště poje-
du asi zase. 

Katka, závodící maminka: Bezvadný. 
Viděla jsem místa, který jsem nikdy 
předtím neviděla, a  to tady bydlím už 
několik let. Super, příští rok jedeme 
zase. 

Anna, závodící maminka: Letos jsem 
jela poprvé, loni jsem seděla na kon- 
trole. Dnes jsem jela se synem, pro-
tože už je dost velký, aby mohl jet 
v sedačce. Příští rok už možná pojede 
sám.

Julinka, 4 roky: Nejvíc se mi líbilo asi 
to ježdění. Nespadla jsem. 

Kristýna, 13 let: Jela jsem poprvé 
a hodně se mi to líbilo. Trochu jsme za-
bloudili a příště pojedu zase. 

Silva, závodící maminka: Trasa byla 
naprosto super, poznala jsem nová 
místa, která jsem ještě neviděla, přes-
tože tady bydlím čtyři roky. Příště urči-
tě přijdeme. 

Vítek, 10 let: Jsem tady poprvé a bylo 
to super. Bylo to dost obtížný a jednou 
jsem spadl, ale nebloudili jsme, mapo-
vala mamka. 

Eliška, 11 let: Jelo se mi dobře, ale pak jsme jeli tako-
vou blátivou cestou, a tam jsem spadla... Nejhorší byly 
ty kopce v oboře.

Markéta, 11 let: Nejhorší byl ten začátek, my jsme 
chvíli museli kola vést, a mě začalo strašně bolet lýtko. 
Loni mi to přišlo zábavnější, byl to větší adrenalin.

Amálka, 14 let: Bylo to dobrý, ale náročný. My jsme 
nebloudili, protože jsme jeli za Fitzovýma, kteří věděli 
trasu... Nejhorší byl ten poslední sjezd. 

VÍTĚZOVÉ 
ORIENTAČNÍHO 
ZÁVODU: 

ročník 2014-2015
1. Jonáš Kacafírek
2. Mikuláš Sedlář
3. David Vrzal

ročník 2012-2013
1. Václav Schrötter
2. Matyáš Palkovič
3. Tereza Burgetová

ročník 2011
1. Tomáš Fitz
2. Matyáš Sedlář
3. Julie Zárubová

ročník 2009-2010
1. Markéta Morávková
2. Eliška Tomíčková
3. Oliver Antonín

ročník 2006-2008
1. Veronika Fitzová
2. Vojta Fitz
3. Amálka Vokřálová

Text Hana Antonínová, Foto Martina Morávková. Další fotografie najdete na stránkách www.rozdrojovice.cz/fotogalerie
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CESTA DO PRAVĚKU 
Svět se opět vrací do normálu, a tak bylo možné letos uspo-
řádat další ročník pomalu již legendárního dětského dne na 
hřišti Na Bahně. Letos se Bahno a  jeho okolí přeneslo do 
pravěku. Děti si mohly projít stezku kolem různorodých pra-
věkých chýší, kde plnily různé úkoly a soutěže. 
Rozdrojovické ženy, členky SK Rozdrojovice, se i letos vytáh-
ly a přichystaly opět úžasné odpoledne pro děti. V letošním 
roce si děvčata vymyslela novinku v podobě stezky lesem, 
kdy jednotlivé úkoly nebyly soustředěné pouze na hřiště Na 
Bahně, ale stanoviště byla rozmístěna i v okolním lese. Po 
cestě zpátky pak děti luštily ještě hádanku, aby získaly hes-
lo, které jim vyneslo další odměny. 
Děti na stanovištích prolézaly přes překážky, plazily se, 
házely na terč, vyráběly si magnetky, loupaly brambo-
ry nebo zdobily perníčky. Jakmile splnily úkoly na deseti 
stanovištích a vyluštily tajenku, čekala je sladká odměna 

a malá pozornost. Děti zářily a nadšeně obíhaly jedno sta-
noviště za druhým. Jak by taky ne, když to pro ně byla po 
velmi dlouhé době opět možnost zařádit si s  kamarády. 
Po dokončení jednotlivých úkolů byly pro děti připravené 
ještě hromadné soutěže, do kterých se ochotně zapojovali 
i rodiče. Také počasí všem tentokrát přálo a až na malou 
podvečerní přeháňku celou dobu krásně svítilo sluníčko.  
Členky SK Rozdrojovice pořádají dětský den již po patnácté 
a  nutno podotknout, že jsou rok od roku kreativnější. Na 
jeskynní ženy byl tentokrát opravdu skvělý pohled a nesmí-
me zapomenout ani na jeskynní muže, kteří čepovali pivo 
a smažili bramboráky. Prostě pravěk, jak má být!

Text Hana Puklová

Foto Hana Daňková

PODĚKOVÁNÍ ZA DĚTSKÝ DEN 
Chtěla bych touto cestou poděkovat spor-
tovnímu klubu SK Rozdrojovice a všem, kteří 
se podíleli na přípravě dětského dne. Akce 
byla moc pěkná a  děti i  rodiče si ji velice 
užili. Jsem moc ráda, že se v naší obci na-
jdou tací, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas 
ostatním. 

Lucie Sapoušková 

Další fotografie najdete na stránkách www.rozdrojovice.cz/fotogalerie.
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AKTUALITY Z OBECNÍ KNIHOVNY ROZDROJOVICE

S příchodem léta rozkvétá po dlouhé době různých omeze-
ní a zákazů také Obecní knihovna Rozdrojovice, a to nejen 
s nabídkou knižních novinek, ale i plánovaných aktivit. Dle 
stále platného nařízení Ministerstva zdravotnictví je vzhle-
dem k velikosti knihovny povolena přítomnost maximálně 
pěti návštěvníků současně, přitom se toto omezení nevzta-
huje na děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby. 
Jedním z  cílů knihovny je podporovat čtenářství zejména 
u dětí u mládeže, i proto je snaha nabízet dětským čtená-
řům atraktivní tituly, které mohou najít vystavené za okny 
knihovny a současně na webových stránkách knihovny:
https://rozdrojovice.knihovna.cz/.
Inspirací při nákupu jsou tipy od vás, našich čtenářů, ale ze-
jména tituly, které byly zařazeny do každoročně vydávaného 
katalogu Svazu českých knihkupců a nakladatelů Nejlepší 
knihy dětem nebo kterým byla udělena Cena za literaturu 
pro děti a mládež Suk – čteme všichni. Při výběru literatu-
ry pro dospělé nezapomínáme na literaturu faktu nebo na 
naučnou literaturu, u beletrie jsou vodítkem oblíbení autoři 
a oceněné tituly, zejména v soutěži Magnesia Litera.

A na jaké tituly se mohou těšit čtenáři o prázdninách?

Tereza Šedivá: Krtkův černobílý svět (nakladatelství 65. pole)

Červená Karkulka – Prostorové leporelo s pohádkou (Svojtka)

Vojtěch Matonoha: Prašina I, II, III (Paseka)

Jan Špičák: Kubíkova cesta (Host)

Pavel Čech: Jirka a indiáni (Novotný Petr)

Zuzana Pospíšilová: Prázdniny s kouzelnou aktovkou 

(Panda) a Strašidelný dům (Grada)

Daniela Němečková: Lidová spravedlnost – Mimořádné 

lidové soudy v letech 1945–1948 (Auditorium s.r.o)

Judy Batalionová: Dcery vzdoru. Ženský odboj v Hitlerových 

ghettech (Euromedia)

Robert Bryndza: Ne tak úplně soukromé e-maily Coco 

Pinchardové (Cosmopolis)

Alena Mornštajnová: Listopád (Host)

Peter May: Tichá smrt a Karanténa (Host)

Petra Stehlíková: Nasterea (Host)

a mnoho dalších.

Již pátým rokem se knihovna zapojila do krajského pro-
jektu Jižní Morava čte, jehož patronem je spisovatel Petr 
Čech a který si klade za cíl podporu čtení a čtenářství, 
rozvoj kritického myšlení, fantazie a  kreativity. Každý 
ročník přináší nové téma, které vede děti k  zamyšlení 
nad světem, ve kterém žijí, a současně podporuje jejich 
literární či výtvarný zájem. Téma pro rok 2021 TEĎ TO 
VIDÍM JINAK reaguje na události uplynulého roku. Slo-
vy autorů projektu: „Věci, ale i vztahy, které jsme pova-
žovali za samozřejmé, získaly náhle nový význam. Naše 
vidění se proměnilo, ale i  zostřilo.“ Vyhlášení letošního 
ročníku proběhne začátkem září v  knihovně, také letos 
se mohou děti těšit na setkání s  brněnskou ilustrátor-
kou paní Vlastou Švejdovou, která se stala již v minulosti 
patronkou knihovny a  knihy s  jejími ilustracemi můžete 
v knihovně najít na zvláštní poličce.
Knihovnu můžete navštěvovat také o prázdninách, v běž-
nou otevírací dobu v  pátek 16.00–19.00. (Poznámka: 
v pátek 9. 7. bude knihovna uzavřena.) Aktuální informace 
sledujte na webových stránkách knihovny, případně na le-
táčku na dveřích knihovny. 

Na návštěvu do knihovny 

zve knihovnice Monika Kratochvílová

Foto: archiv Moniky Kratochvílové

ŽILI V LESÍCH KOLEM DNEŠNÍCH ROZDROJOVIC MAMUTI? 

Ano, žili. A jak to můžeme vědět? No, protože se tady našly 
jejich kosti. Ale pěkně popořádku. Rozdrojovice jsou neje-
nom krásným místem, ale najde se zde i celá řada zajíma-
vostí. Některé jsou viditelné tak říkajíc na první pohled, jiné 
můžou zůstat skryté i pro ty, kteří zde již nějakou tu dobu 
bydlí. Tak například víte, že v obci máme protiletecký kryt? 
V roce 1944 byl vykopán kryt pro žáky rozdrojovické školy. 
Kryt byl vykopán v délce asi 30 metrů v  lese nad školou. 
Zajímavostí je, že na vyztužení krytu mělo být použito dřevo 
z obecního lesa, které ale někdo ukradl. V historických pra-
menech je kulantně uvedeno „ztratilo se neznámo kam“. 
Naštěstí nemusel být kryt nikdy použit. A při kopání proti-
leteckého krytu byly nalezeny právě ostatky mamuta, které 
místní občané předali brněnskému muzeu. 
Co neunikne snad žádnému oku, je rozdrojovická kaplička, 
která je zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Na jeho počest 
se tak stanovuje termín mladých hodů okolo 16. května. 
Původně se o zvonění zvonu starali místní občané, kteří po 
generace chodili do kapličky zvonit. Tuto tradici ale odvál 
čas a od roku 1988 je v kapličce zavedeno elektrické zvo-
nění. Původně byly v kapličce dokonce dva zvony, ten první 
byl ale roku 1942 odvezen na roztavení do Vítkovických že-
lezáren, protože byl prasklý. 
Co v  Rozdrojovicích naopak není a  nebylo, je hřbitov. 
Rozdrojovice totiž spadaly pod farnost v  Bystrci, a  tak se 
i pohřbívalo na tamním hřbitově. V sedmdesátých letech se 

uvažovalo o výstavbě hřbitova přímo za vesnicí. Bylo vybrá-
no místo i  dojednán příslib finanční pomoci. Avšak jeden 
občan, jméno se nikde neuvádí, se postavil proti tomuto 
záměru, a hřbitov nikdy nevznikl. 
Dokud se pohřbívalo na hřbitově v Bystrci, loučili se smu-
teční hosté se zesnulým u kříže, který stojí na začátku obce 
u silnice na Brno. Od tohoto kříže nese název celá lokalita 
U Kříže. A jsme zpátky u zajímavostí, které rozhodně nejsou 
patrné na první pohled. Když se kříž v  roce 1903 stavěl, 
byla pod něj pochována lidská lebka. Tu našly místní děti při 
hraní si v polích. O lebce se vědělo, a tak přežila i stěhování 
kříže. Kříž samotný ovšem málem nepřežil výstavbu rodin-
ných domů v této lokalitě, respektive stavbu inženýrských 
sítí. Dělníci neopatrností kříž zbourali. I když bylo přislíbeno, 
že kříž opraví, nestalo se tak. Naštěstí ani tentokrát nezů-
stali místní občasné jen tak stát a  za pomoci tehdejšího 
starosty kříž opět postavili. 
Ať ale nekončíme pohřební tématikou, mám tu ještě jednu 
zajímavost na konec. V roce 1931 byl do Rozdrojovic zave-
den telefon. Jeden z největších finančních příspěvků věno-
val tehdejší hostinský Jáchym Helán, a tak se stalo, že až do 
padesátých let byl v obci jediný telefonní aparát, a to právě 
v hostinci U Helánů. Takže místní pánové měli po dlouhá 
léta další důvod, proč musí zajít do hospody. 

Text a foto Hana Puklová



Rozdrojovický zpravodaj 1514 Rozdrojovický zpravodaj 3/2021 3/2021

LISTUJEME VE ŠKOLNÍCH SEŠITECH
Uplynulý rok byl výjimečný a náročný pro všechny. Někdy je dob-
ré si připomenout, že s mnoha neobvyklými situacemi jsme se 
nesetkávali jen my dospělí, ale velkou zátěž nesly i děti. Podívej-
me se, co o tom napsali někteří rozdrojovičtí školáci. 

-ha-
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Milé studentky a studenti, minulí i budoucí, snad nám 
už nic nezabrání zahájit opět v září naše kurzy angličtiny. 
Rozdělení do skupin udělám až podle zájmu. Ozvěte se mi 
prosím na pantonin@volny.cz.
Hoping to see you soon! 
Petr Antonín 
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1 úkaz po dešti

2 část místnosti

3 část stromu

4 potřeba k filmování

5 vojenská hodnost

6 předchází hromu

7 nemehlo

8 teplota pod nulou

9 malá prasátka

10 úložiště zboží

11 králičí pochoutka

12 oblaka

13 dopravní prostředek

14 vánoční píseň

15 rajská nebo koprovka

16 první hvězda

17 konec v šachu

18 chlapec

19 část nohy

20 malá lokomotiva

21 plážová postel

22 špetka

23 malá Eva

24 jižní ovoce

25 hlas kukačky

HŘEBENOVKA
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