
ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
léto uplynulo rychleji, než bychom se 
nadáli, dny se krátí, nad přehradou 
se válejí mlhy a je tady podzimní číslo 
Rozdrojovického zpravodaje. Příchod 
podzimu do Rozdrojovic už tradičně 
ohlašují babské hody a po loňské vy-
nucené přestávce se na naší návsi 
znovu zavlnily pestré kroje, zazněly 
tóny houslí a  zavoněly koláče, zá-
kusky a  slivovice. Krojovaný průvod 
a večerní hodová zábava nám připo-
mněly, jak příjemná mohou být sou-
sedská setkání při muzice. 

Milovníci hudebních vystoupení si 
v  posledních měsících přišli na své 
i  jinak: začátkem září proběhl Na 
Bahně již třetí ročník Rojcfestu, le-
tos obohaceného ještě o  Ozvěny. 
Všichni víme, že hrát a zpívat se dá 
nejen na hodech a  na festivalech. 
Kamarádské zpívání u piva má také 
svůj půvab – a  ujistit se o  tom mů-
žeme každého středečního večera 
U Jeroušků. 
O  tom, že v  Rozdrojovicích navzdory 
jejich kopcovitému okolí zapustila 
kořeny cyklistika, jsme se mohli pře-
svědčit koncem prázdnin. Po červno-
vém Kufru přišel srpnový Rojc Cup 
a zdá se, že se mu u nás bude dařit. 

V  září se jistě hodí ohlédnout se za 
prázdninami. Už poněkolikáté měly 
rozdrojovické děti možnost prožít 
jeden prázdninový týden na příměst-
ském táboře a zdá se, že na něj ne-
dají dopustit. Na začátku školního 
roku se také sluší podívat se do ško-
ly: zamyslíme se nad tím, co přinese 
nový školní rok našim školákům i je-
jich rodičům. 
Možná i vy jste si všimli, že malé dět-
ské hřiště vedle sběrného dvora už 
má své nejlepší dny za sebou. Zají-
má vás, co s ním bude? Odpověď na 
tuto otázku najdete uvnitř čísla, kte-
ré právě držíte v rukou. 

-ha- 
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

29. zasedání zastupitelstva dne 28. 6. 2021

Před letními prázdninami se zastupitelstvo sešlo v plném 
počtu. Prvním faktickým bodem bylo schválení nájmu obec-
ní hospody U Helánů do začátku její rekonstrukce, a to panu 
Richardu Jeitnerovi, který jako jediný podal nabídku. Dále 
byla schválena kupní smlouva na malé pozemky s manže-
li Kretíkovými (po zaměření skutečného stavu opěrné zíd-
ky v ulici Chaloupky). V dalším bodě starosta předložil ke 
schválení „Pořízení Územní studie na plochu Z2 a P2“, aby 
rozvoj daného území byl řízený a v souladu se záměry obce. 
Pořízení studie bylo zastupiteli schváleno a místostarosta 
Ing. Kružík byl jmenován pověřeným zastupitelem pro vy-
tváření této studie. Vzhledem k rostoucím cenám zastupi-
telé schválili navýšení poplatku za pobyt dětí v  mateřské 
škole a  školní družině. Zastupitelé projednali a  schválili 
smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení se společností 
Elektrowin, provozující kolektivní systém sběru odpadu. Za-
stupitelé se rozhodli nevyužít předkupního práva na koupi 
chaty č. ev. 90 z důvodu vysoké ceny. V posledním bodě 
byla schválena pomoc obcím postiženým ničivým tornádem 
ve výši celkem 50 000 Kč.
V  diskusi s  občany byla řešena podpora obce pro připra-
vovanou akci RojcFest, která se nově bude konat jako 
dvoudenní.

30. zasedání zastupitelstva dne 8. 9. 2021

Zastupitelstvo v  plném počtu schválilo zápis a  usnesení 
z minulého zasedání a program zasedání aktuálního. Cel-
ková rekonstrukce centra obce vyžaduje také rekonstrukci 
dešťové kanalizace, zastupitelé proto ze čtyř nabídek vy-
brali nabídku Ing. Machovcové, která projekt zpracuje za 
132 000 Kč (bez DPH). Zastupitelé také schválili víceprá-

ce v ceně 310 000 Kč (bez DPH) na rekonstrukci místních 
komunikací, které provádí společnost TVM stavby s.r.o. 
Schválena byla rovněž nabídka společnosti IMODUS s.r.o. 
na prodej pozemků pod komunikací v  lokalitě Vinohrady, 
obec je vykoupí za obvyklou cenu 310 Kč/m2. Následně 
zastupitelé schválili darovací smlouvu pro Sdružení míst-
ních samospráv (obcí postižených tornádem), na základě 
které naše obec předá dar ve výši 21 000 Kč, tuto částku 
věnovali občané obce. Zastupitelé vzali na vědomí několik 
rozpočtových opatření (z důvodu obdržení dotace 1 mil. Kč 
na propustek, příspěvku státu 41 900 Kč na následky co-
vidové epidemie a  kompenzačního bonusu státu ve výši 
163 800 Kč) a schválili rozpočtové opatření za účelem po-
sílení paragrafu zajištění voleb (31 000 Kč) a péče o zeleň 
(30 000 Kč). 
Několik subjektů podalo žádost o příspěvek obce, zastupi-
telé schválili příspěvek 37 000 Kč na konání dvoudenního 
festivalu RojcFest, odložili jednání o příspěvku 20 000 Kč 
na konání závodu Rojc Cup z důvodu nejasností v žádosti 
a neschválili příspěvek sdružení Naše odpadky. V závěreč-
ném bodu informoval zastupitel Ing. Pokorný o ustavujícím 
zasedání školské rady. 
V diskusi s občany byl zodpovězen dotaz občana ohledně 
úpravy okolí po rekonstrukci komunikace v ulici Šafránka 
– ano, okolí bude upraveno; dále připomínka k bezpečnosti 
umístění autobusových zastávek po rekonstrukci náměstíč-
ka – bude postoupeno projektantovi; a  stížnost na pozd-
ní doručování listinné pošty a doručování do nesprávných 
poštovních schránek – zastupitel Slouka projedná stíž-
nost s příslušným depem České pošty a pokusí se zjednat 
nápravu.

Karel Taft

NOVÁ ŠKOLSKÁ RADA:
PŘEDSTAVY A CÍLE

Dnes jsme se ptali členek nové školské rady, které 

si mezi sebou zvolili rodiče žáků rozdrojovické školy. 

Výměna otázek a odpovědí proběhla prostřednictvím 

e-mailové korespondence.

1. Co je vaší hlavní motivací pro členství ve školské radě?
2. Máte představu o tom, co je v současné době 
největším problémem školy a co trápí rodiče žáků?
3. Co očekáváte od svého působení v ŠR?
4. Co konkrétního hodláte ve své funkci vykonávat?
Ing. Martina Drozdová: 

1. Máme tři děti a na jejich vzdělání nám samozřejmě 
záleží. Mladší syn je nyní ve druhé třídě a nejstarší syn 
minulý školní rok ukončil první stupeň na ZŠ MŠ Rozdro-
jovice. Za tu dobu jsem měla možnost sledovat, jak 
škola funguje, a  vnímat i  řadu nedostatků. Proto bych 
byla moc ráda, kdybych mohla přispět a pomoci, aby se 
o naší škole mluvilo jen v dobrém. 
2. Od rodičů nejčastěji slyším výtky na špatnou komuni-
kaci a neochotu ze strany vedení a obavy z dalších opa-
kujících se personálních změn v průběhu školního roku 
(nestálost pedagogického sboru).
3. Chtěla bych, aby se v první řadě rodiče nebáli nahlas 
vyslovit své názory (ať už kladné nebo záporné). Mám 
zkušenost, kdy rodiče raději mlčí z důvodu obavy, že si 
na jejich potomka učitel/ka „zasedne“. Budu zastupovat 
zájmy rodičů a věřím, že se nám se školou podaří navá-
zat efektivní spolupráci.
4. Budu mluvit hlavně za rodiče školáků. Chtěla bych po-
moci při vzájemné komunikaci tak, aby byl hlas rodičů 
slyšet, a přispět k tomu, aby naše škola poskytla dětem 
přátelskou atmosféru v inspirativním prostředí a co nej-
kvalitnější vzdělání.
Lucie Svídová:

1. Mám zájem o dobré fungování školní rady. 
2. Nastavit aktivní komunikaci v rovině rodič – škola. 
3. S  paní Drozdovou přemýšlíme nad nejlepší možností 
komunikace rodičů s námi jako zástupci rodičů ve školní 
radě. 
4. Budu dělat maximum pro to, abych plně využila všech-
ny možnosti v rámci kompetence školní rady. 

-ha-

NÁVRAT DO ŠKOLNÍCH LAVIC
Začal nový školní rok plný napjatého očekávání. Ne-
jen zaměstnanci naší školy, ale jistě i všichni rodiče 
a děti doufají, že tentokrát se celý rok bude odehrávat 
v prezenčním režimu. Před koncem předešlého škol-
ního roku proběhly volby rodičů do školské rady, takže 
letos už bude školská rada pracovat v novém složení. 
Za zastupitelstvo byli dosazeni pan Ing. Oldřich Po-
korný a pan Stanislav Slouka, rodičovskou základnu 
reprezentují paní Ing. Martina Drozdová a paní Lucie 
Svídová. Barvy školy bude hájit duo Mgr. Jaroslava Vá-
ňová (třídní učitelka 1. třídy) a Mgr. Jaroslava Válová 
(třídní učitelka 4. třídy). Na první schůzi školské rady, 
která se konala 30. 8., byla tajnou volbou zvolena 
předsedkyně Mgr. Jaroslava Válová. Zároveň se škol-
ská rada zabývala otázkami financování nákupu inter-
aktivních tabulí do tříd a poptávkou po pomocné síle 
na úklid školních prostor. V budoucnosti se bude ŠR 
zabývat řešením nejrůznějších témat, která vzejdou 
jak ze strany rodičů, tak i školy a zastupitelstva. 
Do první třídy letos nastoupilo 14 natěšených prv-
ňáčků. Pět rozdrojovických dětí bylo doplněno devíti 
dětmi z  Jinačovic a  už měsíc se celá třída statečně 
pere se školními povinnostmi. K  hladkému průběhu 
vyučování dopomáhá i nová paní asistentka. I druhá 
třída si zvyká na paní učitelku Lešovou, kterou děti 
doposud znaly ze školní družiny. Personální změna 
nastala i v současné páté třídě, kde pana ředitele za-
stupuje ve vyučování nová paní učitelka Mgr. Zuzana 
Kamínková.
Novinkou pro letošní školní rok je i zavedení elektro-
nické žákovské knížky a třídní knihy. Rodiče i žáci tak 
mají na jedné platformě Skolaonline kdykoliv a odkud-
koliv přístup k  veškerým potřebným informacím. Po 
přihlášení do systému se objeví přehled nejen o hod-
nocení dětí, ale také o zadaných úkolech, absencích 
a plánovaných akcích. Zároveň je možné s učiteli přes 
tuto platformu písemně komunikovat. Věřím, že nám 
elektronická ŽK i  TK usnadní vzájemnou spolupráci 
a komunikaci.
Závěrem bych chtěla celé škole popřát celoroční pre-
zenční režim, co nejméně vládních omezení a dětem 
po dlouhé době spoustu školních radostí.

Mgr. Jaroslava Válová

SPLUTÍ ŘEKY SVRATKY
V  sobotu 26. 6. se uskutečnil druhý 
ročník splutí řeky Svratky v nafukova-
cích kánoích. 
Akce, kterou pořádal Rozdrojovický 
občanský spolek, se zúčastnilo dvacet 
sedm lodí, většinou tříčlenných posá-
dek dětí a rodičů z Rozdrojovic. Sjížděli 
jsme úsek řeky Svratky z Jundrova až 
ke splavu u Olympie. Nálada byla opět 
skvělá, počasí nám přálo a  voda po 
deštích jela. Sice nás přepadla malá 
přeháňka, ale naštěstí nás zastihla 
na svačinové zastávce v  Občerstvení 
u Lampy. Až na jednu roztomilou „kou-
pačku“ proběhlo vše skvěle.
Děkujeme všem za účast a doufáme, 
že se všichni dobře bavili.
Sportu a společné zábavě zdar.

 Za ROS spoluobčan Jiří Mička

Foto Marie Veselá

Foto Jaroslava Váňová
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JAKÉ BYLY LETOŠNÍ BABSKÉ HODY?
Po roční přestávce se 18. září konaly babské hody, které 
byly ve znamení změn. Naši sklepníci nemohli z hygienic-
kých důvodů nalévat víno z koštovaček , ale z karaf, ke kon-
zumaci se používaly jednorázové plastové skleničky a ke-
límky. Po obci nás tradiční trasou doprovázela Horňácká 
muzika Petra Mičky složená z kontrabasu, klarinetu, violy 
a houslí. Jednadvacet stárek s deseti děvčátky v pestroba-
revných krojích z Nížkovic zvalo všechny občany Rozdrojo-
vic na večerní zábavu. Místo obvyklých rozmarýn rozdávaly 
na památku keramická srdíčka, která si pod laskavým do-
hledem Laděnky Černochové samy vyráběly. Průvod, který 
vyšel z hostince U Helánů, si zatančil premiérový taneček 
u nového obecního úřadu a byla zde vyfocena i tradiční fot-
ka krojaček do alba. Na večerní zábavě nám do tance hrála 
kapela Hazafele, poprvé se neprodávala tombola, ale byly 
slosovatelné vstupenky. Na 22 hodinu si nachystaly stárky 

taneční překvapení, tentokrát na českou písničku z  filmu 
Kouř Je to fajn! V oblečení z dob osmdesátek to rozbalily na 
plný pecky a praktický celý sál si s děvčaty zanotoval text 
všem známé písně. Po zbytek večera v pauzách, kdy kapela 
nehrála, a na večerní after párty pouštěl naprosto skvěle 
vybranou hudbu DJ Markos. 
A pokud by někoho zajímalo, jak dlouho se této tradici věnu-
jí některé z nás, tak některé si kroj oblékly teprve podruhé 
a jiné už po šestatřicáté!
Dovolte mi, abych jménem stárek poděkovala všem, kteří 
se přišli podívat na zahájení babských hodů a pak pokračo-
vali s průvodem po dědině, za vytvoření skvělé atmosféry, 
vedení obce za podporu, současným nájemcům hostince 
U Helánů za příjemnou obsluhu a poskytnuté zázemí. 
Těšíme se příští rok na shledanou!

Text Marie Veselá, foto Martina Morávková

Další fotografie najdete na stránkách www.rozdrojovice.cz/fotogalerie
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CO BUDE S KAMÍNKOVÝM HŘIŠTĚM? 
Dětské hřiště pro naše nejmenší, nazývané „kamínkové“, 
se užívá již takřka 15 let, i přes pravidelnou údržbu se zub 
času silně zakusuje do jeho podoby. V letošním roku dokon-
čená hřiště Na Bahně a u školy již slouží občanům a  roz-
sáhlá rekonstrukce kamínkového hřiště je jistě nezbytná. 
V  současnosti vítěz architektonické soutěže na centrum 
obce Rozdrojovice projektuje budoucí podobu návsi a jejího 
širšího okolí, v části areálu „12“ vznikne parkoviště. Přesun 
části technického zázemí do prostoru vedle „kravína“ bude 
možný po změně Územního plánu naší obce, která by měla 
být schválena nejpozději na jaře příštího roku. Obec bohu-
žel nevlastní dostatek pozemků, kde by byla schopna rea-
lizovat všechny potřebné záměry, a právě přesunem části 
technického zázemí se uvolní prostor pro nový „kamínkáč“. 
Realizace by měla proběhnout společně s rekonstrukcí cen-
tra a zastupitelé jistě uvítají návrhy a podněty občanů, ja-
kým způsobem hřiště pro nejmenší děti vylepšit.

Text Daniel Stráský 

Foto Hana Antonínová, Martina Morávková

NÁVES BUDE JEDNOU VYPADAT JINAK
Stará budova obecního úřadu byla zbořena, zůstala jen zeď 
s rozvaděči veřejného osvětlení, které budou přeloženy při re-
konstrukci náměstí. Prázdný prostor vyhlíží relativně kulturně, 
mj. díky iniciativě paní Šťastné. Architekti pracují na realizač-
ním projektu a na vydání stavebního povolení, které očekává-
me v průběhu prvního pololetí příštího roku, pak mohou být 
zahájeny práce na revitalizaci středu obce. Snad se v dohled-
né době dočkáme návsi, na kterou budeme moci být hrdi.

Text Karel Taft 

Foto Martina Morávková

OBECNÍ KNIHOVNA ROZDROJOVICE INFORMUJE
Krajská soutěž Jižní Morava čte zahájila již 6. ročník

Také v letošním roce se Obecní knihovna Rozdrojovice zapo-
jila do krajského projektu na podporu čtenářství Jižní Morava 
čte (http://www.jiznimoravacte.cz/). Téma letošního ročníku 
„Teď to vidím jinak“ si klade za cíl reflektovat prostřednictvím 
literárních, výtvarných či audiovizuálních prací vnímání změn 
vyvolaných novou epidemickou situací, co tyto změny přiná-
šejí a co také berou. Téma má široké uchopení, dle propozic 
letošního ročníku: „Výsledkem by mohla být encyklopedie 
nového světa.“ Téma také vychází ze 120. výročí narození 
Jaroslava Seiferta, apeluje na princip metafory v poezii (vidět 
věci jinak). Soutěž je určena pro děti a mládež od 4 do 15 let. 
Podmínkou není registrace v knihovně. Soutěž bude vyhláše-
na v knihovně v pátek 1. 10. v 15.30 hodin, také v letošním 
roce projekt podpoří svojí účastí brněnská ilustrátorka, pa-
tronka knihovny, paní Vlasta Švejdová. Termín pro odevzdání 
prací: 1. listopadu 2021. Povídky, pohádky, eseje či básničky 
aj. musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopi-
su či v tištěné podobě na adresu knihovny nebo poslány na 
e-mailovou adresu knihovny.
Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, 
která je jeho vlastním dílem.
Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným 
čtením a prezentací vytvořených děl se uskuteční v zapoje-
ných knihovnách během měsíce listopadu 2021.
Více informací o soutěži na webové stránce knihovny, pří-
padně osobně u paní knihovnice.
Spolufinancováno Jihomoravským krajem.

Nové přírůstky v knihovně

Od začátku letošního roku zakoupila obec pro knihovnu 48 
knih, přičemž hlavním kritériem je již tradičně zájem čte-
nářů. Velké pozornosti se při objednávkách těší současná 
literatura pro děti a mládež, inspirací bývají literární ceny 

(Magnesia litera) i  doporučení Svazu českých knihkupců 
a nakladatelů (Nejlepší knihy dětem). Mezi novinkami ne-
chybí současná česká beletrie (Listopád Aleny Mornštajno-
vé, Šikmý koster Karin Lednické, Houbařka Viktorie Hani-
šové, Nevíš dne ani hodiny Dominika Dána aj.). Mezi dětmi 
je oblíbená Prašina Vojtěcha Matochy, mezi mládeží 3. díl 
pentalogie Naslouchač od Petry Stehlíkové, pro zájemce 
o českou historii nabízí knihovna titul Lidová spravedlnost, 
Mimořádné lidové soudy v letech 1945 až 1948 od Daniely 
Němečkové a  kol. Knihovna pravidelně vystavuje novinky 
za oknem v přízemí obecního úřadu. 

Podzimní akce v knihovně

K Týdnu knihoven (4.–9. 10.) připravila knihovna dvě akce: 
v  sobotu 2. 10. v 16 hodin přednášku Bc. Dany Šimkové 
Harry Potter se představuje. Z textu Dany Šimkové k před-
nášce o Harry Potterovi: „Zvu Vás do světa Harryho Potte-
ra, navštívíme spolu skutečná místa, kde se filmy natáčely, 
prozkoumáme Brumbálovu ředitelnu, budeme žasnout nad 
nádhernou výzdobou banky Gringottových, projdeme se po 
slavném dřevěném mostě a vyloupíme trezor Bellatrix. Při-
vezu Vám ukázat repliky celé řady věcí, které znáte z filmů, 
a povyprávím o tom, jak se slavný příběh dostal na plátno, 
jak herci vytvářeli své postavy a kolik skleněných koulí če-
kalo na ministerstvu kouzel v odboru záhad. Nebude chybět 
úžasná hudba a autentický kostým.“
V sobotu 9. 10. v 16 hodin se bude konat autorské čtení 
Blanky Hoškové, oblíbené brněnské autorky románů pro 
ženy. Její poslední román Když se přání neplní je mezi po-
sledními novinkami knihovny. Blanka Hošková nabídne ne-
jen povídání nad svojí tvorbou, ale pro zájemce i možnost 
zakoupení jejích knih s osobním věnováním.

Na návštěvu knihovny se těší knihovnice Monika Kratochvílová

Webová stránka: https://rozdrojovice.knihovna.cz/
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ROJCFEST 2021

Začátkem září se opět uskutečnil již tradiční Rojcfest. Le-
tos se jednalo již o třetí ročník, první ročník se uskutečnil 
ještě v  MH44Pubu - U  Helánů, další dva již probíhaly na 
nově zrekonstruovaném hřišti Na Bahně. A i letos za účas-
ti v Rozdrojovicích velmi populární kapely Čankišou a piva 
z místního pivovaru Rojc. 
Připravit takovouto akci není jednoduchá práce, a  tak se 
členové SK Rozdrojovice činili již od jara. Domluvit kapely, 
zajistit zázemí pro návštěvníky, vyřešit zásobování a obslu-
hu, a v letošním roce také bohužel stále ještě přetrvávající 
epidemiologická opatření. Možná i z tohoto důvodu byla le-
tos návštěvnost o trochu menší, než se čekalo. Naštěstí na 
skvělý zážitek z akce to žádný vliv nemělo.
Tentokrát se pořadatelé rozhodli pro rozšíření celého kon-
ceptu Rojcfestu až do soboty, kdy proběhly Ozvěny Rojcfestu 
2021. Ale popořadě. Ve čtvrtek před akcí začali členové SK 
Rozdrojovice připravovat areál Na Bahně, stavělo se podium, 
velký stan pro případ deště, ale i stánky s vynikající kávou 
Sarito a stánky s občerstvením. Vše muselo být pečlivě na-
chystáno, aby v pátek mohla začít samotná akce. I když se 
ani tentokrát pořadatelé nevyhnuli menším komplikacím, 
celá akce se nakonec velice vydařila. Úvodní kapela roztan-
čila především přítomné děti, které tancovaly a bavily se tak 
dlouho, dokud je rodiče nemuseli doslova odtáhnout. Jak by 
se jim také mohlo chtít domů, když kapela ve svém repertoá-
ru měla zahrnuty ty největší pecky různých žánrů. 

Jako další kapela vystoupila skupina Tabák, která je revival 
populárních Kabátů. A nutno dodat, že velmi dobrým revi-
valem. U některých písní se člověk rozhlížel, jestli někde ne-
zpívá samotný Pepa Vojtek. Mezitím se už u stánků roztáče-
lo několik druhů piva z místního pivovaru Rojc, opékaly se 
klobásy a rozlévali panáčci. Na Bahně to chvílemi vypadalo 
jako v mraveništi, jak lidé kolovali po celém areálu. 
Pak ale v jednu chvíli pohyb zcela ustal. Přijeli totiž Čanki-
šou a  všichni se přesunuli pod podium, aby si vychutnali 
hudbu lidu Čanki. A  opět to stálo za to, energická hudba 
doslova sváděla k tanci a některé i ke zpěvu, ideálně pří-
mo z  podia společně s  kapelou. Jako vždycky předvedli 
Čankišou vystoupení nabité energií, kterou předali svým 
posluchačům. 
I  když kapely již dohrály, akce pokračovala dál a hosté si 
mohli užít celou její atmosféru naplno. A pátečním večerem 
to tentokrát nekončilo. Letos pořadatelé přidali ještě sobot-
ní večer, kdy vystoupila Cimbálová muzika Pavla Kordíka, 
která hraje písně nejenom z Moravy, ale i ze Zakarpatské 
Ukrajiny. Taktéž sobotní akci poznamenala menší účast, 
ovšem není na pořadu dne házet flintu do žita. Páteční i so-
botní večer byl velice vydařenou akcí a všichni už se zcela 
jistě těší na další ročníky. 

Text Hana Puklová

Foto Hana Daňková, Jiří Černoch, Petr Slepička

Proč pořádáte závod horských kol 
právě v Rozdrojovicích? 
Už devět let se podílím na organizaci 
bike maratonu Drásal, což je nejstar-
ší a možná i největší závod horských 
kol v  České republice, a  protože asi 
čtyři roky bydlím v Rozdrojovicích, tak 
mě napadlo uspořádat závod i v mís-
tě bydliště. S  přípravami jsme začali 
teprve asi před měsícem s  tím, že to 
vyzkoušíme, ale myslím, že závod tady 
má budoucnost. 

Kdo stavěl trať závodu a podle jakých 
kritérií?
Já sám. Vycházel jsem z  toho, aby to 
bylo na začátek organizačně zvládnu-
telné a abychom nemuseli jet po asfal-
tových cestách, to by bylo organizačně 

náročnější. Sám tady jezdím na kole 
a běhám, takže ta místa dobře znám. 
Napřed jsem uvažoval o závodu kolem 
přehrady, ale to by bylo organizačně 
strašně náročné. 

Jaká povolení jste potřebovali? 
Původně jsme mysleli, že budeme 
startovat na návsi, takže povolení 
od policie, silničářů a  dopraváků. Ale 
nakonec jsme umístili start a  cíl na 
Bahno, protože závodníků je míň a ne-
potřebujeme mít Rozdrojovice jed-
nosměrné, jak jsme původně chtěli. 

Jaké odměny čekají na vítěze? 
Máme zajímavé ceny od partnerů zá-
vodu: poukazy do hotelu Maximus, za-
půjčení auta s plnou nádrží na víkend, 
ruční presovač kávy, sadu dárkového 
balení piva, pro všechny vyhlašované 
závodníky láhev španělského vína, ně-
jaké cyklistické drobnosti, bude taky 
tombola. 

Kolik lidí se podílí na organizaci 
závodu? 
Většinu věcí tady v  areálu zařizuje 
Sportovní klub Rozdrojovice, já jsem 

označil trať. Trať vyznačují šipky a vy-
mezovací pásky, šipky máme na stro-
mech a na kůlech, na trase stojí lidi, 
kteří závodníky směrují. 

Budete závod pořádat každoročně?
Podle toho, jak dopadne ten letošní... 
Máme v  plánu někdy příště udělat 
delší okruh, to by bylo pro závodníky 
zajímavější.

Text Hana Antonínová

Foto Martina Morávková 

ROJC CUP 2021 
V neděli 29. srpna se v lesích kolem 

Rozdrojovic poprvé konal závod 

horských kol Rojc Cup. Na start 

se sjelo 81 převážně přespolních 

závodníků, barvy Rozdrojovic hájilo 

pět jezdců. Krátce před startem 

závodu na hřišti Na Bahně jsme se na 

chvíli zastavili s pořadatelem závodu 

Ondřejem Fojtíkem. 

TŘÍDĚNÝ ODPAD 
Posledním dnem měsíce září končí již druhý rok, kdy 
třídíme odpad s  firmou Moje odpadky. Po uzavření 
roku máme celý měsíc říjen na to, abychom svoje 
odpadové účty překontrolovali, a  pokud něco nebu-
de v  pořádku, nechali dopsat nezaevidované svozy. 
Pokud nemáte možnost kontroly z  pohodlí domova, 
neváhejte navštívit obecní úřad, rádi vám s kontrolou 
pomůžeme.

AŠ

ROZDROJOVICKÝ ZPRAVODAJ NEMÁ 
ÚČET NA FACEBOOKU
Někteří z vás si možná všimli, že v nekonečném moři 
všemožných facebookových účtů je jeden, který se 
tváří jako Rozdrojovický zpravodaj. Od facebookové-
ho účtu využívajícího znak obce Rozdrojovice a název 
obecního časopisu se distancujeme a  prohlašujeme, 
že s ním nemáme nic společného. Za jeho obsah nene-
seme odpovědnost. 

Redakční rada Rozdrojovického zpravodaje
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR JE SKVĚLÁ AKCE...
shodují se všichni jeho účastníci

Letošního příměšťáku se zúčastnilo celkem jedenáct dětí. 
Na programu jsme měli zejména výlety a sport. Podívali jsme 
se do Sloupsko-šošůvských jeskyní, do lanového centra, na 
rozhlednu Holedná v  Jundrově. Po celou dobu příměšťáku 
byla zajištěna domácí strava, kterou vařila moje maminka. 
Ani letos jsme nezaháleli s  organizováním stezky odvahy, 
která měla myslím na všech frontách úspěch, a potom jsme 
všichni společně nocovali ve spacácích v tělocvičně. Za mě 
byl letošní příměšťák bez chybičky včetně počasí, které nám 
přálo, a už se moc těším na další ročníky. Moc děkuji obci 
a vedení ZŠ Rozdrojovice za poskytnutí prostor místní základ-
ní školy, která nám sloužila jako taková naše základna.

Děti byly při hodnocení stručné:

Příměšťák byl super. Proste mě všechno bavilo: sporty, 
městečko Palermo, jungle park, hry. Bylo tam moc dobré 
jídlo. (Linda, 13 let)
Přímešťák byl mega nabitej super zážitkama srandy a dob-
rodružství. Byl tam super kolektiv a  plnej kopec srandy. 
(Matěj, 11 let)

Text a foto Pavlína Fantová
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: věční začátečníci (v minulém běhu se skupina rozpadla)
 mírně pokročilí (předloňská skupina + noví studenti)
 pokročilejší (předloňská skupina + noví studenti)

Všechny kurzy povede Petr Antonín.
Další informace naleznete na www.rozdrojovice.cz.

Hledám pečlivou a spolehlivou 
paní nebo slečnu na 
pravidelný úklid domácnosti 
v Rozdrojovicích. 

Tel.: 737 477 851

U JEROUŠKŮ SE SCHÁZEJÍ MUZIKANTI
Pokud chodíváte ve středu navečer 
kolem hospůdky u Jeroušků, určitě 
jste si toho všimli. Jestli bydlíte někde 
poblíž, také jste to slyšeli. Máte-li 
zprávy o dění ve vesnici, jistě o tom 
víte. Ale pro všechny ostatní je to 
možná novinka. 

Ve středu v podvečer bývá 
v hospůdce pod transformátorem 
obtížné najít místo k sezení a některé 
stoly jsou dokonce rezervovány. 
Před sedmou hodinou se nápadně 
zvýší výskyt mužů a žen s hudebními 
nástroji. Usednou k dlouhému stolu 
pod stříškou a začnou hrát a zpívat. 
Zajímalo nás, kde se tu vzali. 

Má vaše kapela nějaké jméno? 
Všichni: Ne. 

Jste všichni z Rozdrojovic? 
Jana: Ne, většinou tady máme chaty. 
Třeba Dejna je z Lukovan, to je tak třicet 
kilometrů odtud. Dost lidí je z Bystrce. 

Kolik se vás pravidelně schází? 
Jara: To je různý, dva až dvanáct. Kdo 
přijde, tak si zahraje, jsou to kamarádi 
z trampskejch kruhů. 

Hrajete v tomto složení jenom tady, 
nebo jezdíte i někam jinam? 
Jara: Tady se scházíme jenom ve stře-
du. Hráváme taky v  pátek, ale každý 
někde jinde. 

Jste profesionální muzikanti? 
Jana: Ne, hrajeme za pivo... Šárek kdy-
si hrával. A já jsem taky kdysi zpívala, 
ale to už je dávno. 

Jak dlouho hrajete v této sestavě? 
Jana: No už dlouho, to bude tak deset 
let...
Stenly: Začali jsme na podzim 2014. 
Předtím se tady taky hrávalo, ale to 
bylo už v 90. letech, když tady tu hos-
podu otevřel otec Petra, hospodskýho. 
Já jsem mu potom v září 2014 navrhl, 
že bysme zase hráli. On byl rád, takže 
jsme začali. (Jana: Toho pána si napiš-
te, to je bévalé kapitán lodě, na přehra-
dě...) Napřed jsme hrávali třeba jenom 
s Jarem, ale postupně jsme se dávali 
dohromady... pak začal chodit Vilda, 
a potom různí kamoši a kamošky, pak 
už jsem si ani neměl kam sednout. 

Co hrajete? 
Trampskou klasiku, country, folk... To 
byli kdysi u nás takoví známí skladate-
lé, třeba Wabi Ryvola, tak hodně jejich 
písničky. 

Zkoušíte někdy? 
Jana: Nikdy nikdo nezkouší. 

Vezmete mezi sebe i nové lidi? 
Jara: Jasně, kdo přijde, tak sedne 
a hraje.

Text Hana Antonínová

Foto Martina Morávková

Ve středu 15. září se sešli v tomto složení:

Stenly z Bytrce (kytara), Jana z Bystrce 

(ukulele), Dejna z Lukovan (kytara), Jana 

z Bohunic (zpěv), Roman z Veverské 

Bítýšky (kytara), Jara z Rozdrojovic 

(kytara), Pedro ze Židenic (banjo), Franta 

z Bohunic (kytara), Šárek z Kníniček 

(basová kytara), Vilda z Rozdrojovic 

(kytara)



Foto Martina Morávková


