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Rozdrojovický KufrMladé hody Dětský den

Milí čtenáři, 
Rozdrojovice někdy kolem roku 2033 
mají vlastní aquapark s  toboganem, 
lanové centrum, lezeckou stěnu, jump 
park, zvířecí útulek, několik různých 
sportovišť, počítačovou hernu, ba do-
konce cirkus a delfinárium. Jeden dům 
uvolnil místo obří skluzavce, kolem 
vesnice vede cyklostezka, z  všudypří-
tomných budek se ozývá ptačí cvrlikání 
a tomu všemu dominuje rozhledna. 
Ne, to není sci-fi, takto vidí budouc-
nost naší vesnice její dětští obyvatelé. 
Ve slohových pracích, které otiskuje-
me v  tomto předprázdninovém čísle 
Rozdrojovického zpravodaje, najdete 
spoustu odvážných (a  zhusta i  vtip-
ných) nápadů, ale také docela realistic-
kých podnětů. Děti třeba trápí chybějící 

odpadkové koše na hřišti, nedostatek 
chodníků a přechodů či nesvítící poulič-
ní lampy. 
„Rozdrojovice jsou nejlepší vesnice na 
světě,“ uzavírá svoje přání k letošnímu 
620. výročí obce jedna z třeťaček. Ne-
lze než souhlasit. Ale kde se vlastně 
vzal tento pro někoho možná obtížně 
vyslovitelný název? V jakých rozličných 
variantách ho nacházíme v historických 
pramenech nebo jak může souviset se 
včelami? Historický exkurz pana sta-
rosty Stráského a lingvistické pojedná-
ní pana docenta Bočka mnohé osvětlí 
a určitě nesmí ujít vaší pozornosti. 
Před tím, než se rozjedeme se svými 
rodinami a přáteli do všech koutů světa 
na prázdniny a dovolené, pojďme si ješ-
tě jednou připomenout jarní dny, které 

byly ve znamení oslav. Ať už to bylo 
pálení čarodějnic, Rozdrojovické hody, 
cyklistický závod Kufr nebo Dětský 
den. O krásné fotky se už tradičně po-
starala Martina Morávková.
Ohledně blížícího se 620. výročí první 
zmínky o naší obci si už nyní do kalen-
dáře poznamenejte termín 2. a 3. září. 
V tyto dny se uskuteční oslavy, slibující 
přebohatý program plný zábavy, dobré-
ho jídla a pití a skvělé muziky. Detailněji 
se s ním můžete seznámit v pozvánce 
na str. 12. 
Nezbývá, než vám popřát hezké čtení, 
spoustu odpočinkových letních dnů 
a  šťastné návraty z dovolených. Hned 
po prázdninách se uvidíme na oslavách 
Rozdrojovic. Krásné léto!

-kp-

Oslavujeme 620 let Rozdrojovic
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

35. zasedání zastupitelstva, konané dne 30. 5. 2022
Výběr důležitých bodů ze zasedání a diskuse s občany:

 —  přidělení zakázky „prodloužení stoky splaškové kanaliza-
ce v ul. Na Bahně“ firmě Bohumil Toman, která nabídla 
nejnižší cenu (496 tis. Kč bez DPH),

 —  schválení částky 210 tis. Kč bez DPH na pořádání akce 
„620 let Rozdrojovic“ a  částky 10 tis. Kč na podporu 
akce „Rozdrojovický kufr“,

 —  schválení několika standardních nájemních smluv na po-
zemky (v chatové oblasti a pro parkování),

 —  odmítnutí nabídky na koupi chaty č. ev. 669 za cenu 
600 tis. Kč,

 —  schválení navýšení cen ve smlouvě s  lesním hospodá-
řem, panem Pospíšilem,

 —  schválení účetní závěrky, závěrečného účtu a  zprávy 
o přezkoumání hospodaření obce, vše za rok 2021,

 —  schválení účetní závěrky školy za rok 2021 a převod pře-
bytku ve výši 33 tis. Kč do rezervního fondu školy,

 —  schválení umístění zpomalovacích retardérů typu MP-59 
na pozemky obce na cestu k přehradě, a to na náklady 
žadatelky, paní Sedlákové,

 —  na závěr jednání starosta seznámil přítomné s výběrem 
nového ředitele školy,

 —  v  diskusi s  občany zazněl dotaz na vizualizaci rekon-
strukce hospody – tato nebyla zpracována, ale obča-
nům bude vystavena projektová dokumentace po jejím 
dokončení.

Karel Taft

Historický vývoj pojmenování naší obce Rozdrojovice
V září letošního roku proběhnou oslavy výročí první písem-
né zmínky o naší obci. Historie naší obce je bezprostředně 
spojena s hradem Veveří a zažívala obdobné osudy. Podle 
lidových pověstí se obec původně jmenovala Rožďálovice 
a nacházela se cca 1 km jižně od nynějšího centra v pro-
storu zemědělské trati „Neštěstí“, jejíž pojmenování smě-
řuje dle pověsti k vypálení této osady Tatary nebo Kumány 
v polovině 13. stolení při neúspěšném obléhání hradu Ve-
veří. Osada na tomto místě však údajně trpěla nedostat-
kem vody a  podle pověsti se přesunula na nynější místo 
s hojností vody z prameniště dvou potoků a byla nazývána 
Zazdrojovice. Bohužel tyto mýty a pověsti nejsou podlože-
ny archeologickými nálezy ani jednoznačnými písemnými 
prameny. 
První zmínka o naší obci je datována k 17. dubnu roku 1402 
v Moravském diplomatáři (Codex diplomaticus et epistolaris 
Moraviae – CDM) následovně: „Markgraf Jodok verschrei-
bt der Sophia von Kyšperk einen jährlichen Zins von  fünf 
Mark auf den Dorfern Hlinka und Rozdrojowitz. Dt. Brünn,  
17. April 1402“. V  tomto zápise se vyskytuje poněmčené 
pojmenování Rozdrojovice. V CDM je však také zápis „Mar-
krabě Jošt dal téhož roku 1406 Kateřině z Drožďálovic, vdo-
vě po Soběšinovi, zapsati jako věno v Jinačovicích, Rozdro-
jovicích a Kněhnicích Malých na poplatných lidech 15 kop 
ročního platu“. Tento originální latinský zápis „Jodocus dei 
gracia Marchio Morauie , Katharine de Drozdyalowiec Re-
liete quondam Sobyessyny In villis Gynaczowiez, Rozdro-
gowiez at in Knyehniez parua super hominbus censualibus 
predietarum villarum Quindecim marcas census annui in 
Centumquin uaginita marcis grossorum Pragensium“  ně-
kteří autoři interpretují jako Kateřinu z Rozdrojovic, což by 
vysvětlovalo původ pověsti o  historickém názvu Drožďá-
lovice. V  zápisech z  následujících let se v  zemských des-
kách již vyskytuje pojmenování Rozdrojovice v různých po-
němčených podobách, jako Rozdroyowitcze, Rozdrogowitz, 
Rossdroywitz apod. V matričním zápisu z roku 1706 je obec 

zvána Rozstrojovice, což inklinuje v lidové tradici k roztrojení 
cest, což by mohlo mít určité opodstatnění, neboť přes kata-
str naší obce vedla poměrně důležitá lokální stezka mezi Ža-
bovřeskami, Komínem, Chudčicemi a hradem Veveří a právě 
u nás stezka rozbočovala také směrem na Kuřim a Blansko. 
Na mapě Moravy Jana Kryštofa Müllera z roku 1716 je naše 
obec nazývána Ratzdrogewitz. Nejvíce zkomolený název naší 
obce „Jesarowitz“ se však vyskytuje na mapě z prvního vo-
jenského mapování probíhajícího v  letech 1763–1783 za 
vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Poněkud nejasný 
a prozatím bez vysvětlení v dostupné literatuře je nápis na 
starém obecním pečetidle „Gemain-Sigillum in Geterwitz“, 
popsaném ve Vlastivědě moravské z roku 1897. Tato pečeť 
rovněž vyobrazovala radlici, kosíř a vinný hrozen. Na novém 
pečetidle je již k ostatním znakům doplněn na radlici pták 
a nápis „Obec Rozdrojowic“.
Vzhledem k poloze obce Rozdrojovice a hanáckému nářečí 
se také vyskytovaly varianty pojmenování, jako jsou Jez-
drojovice, Jezdrujuvice nebo Rozdrujovice. Současný název 
naší obce měl jistě historický vývoj a  ten lze popsat a ur-
čit velice obtížně vzhledem k absenci listinných pramenů. 
Článek od jazykovědce doc. Víta Bočka z etymologického 
oddělení ÚJČ AV ČR nám osvětluje vývoj názvu obce Rozdro-
jovice z  lingvistického pohledu, za což mu jménem obce 
a jejích občanů velice děkuji. 

Daniel Stráský

K původu názvu Rozdrojovice
Názvy obcí a  měst často přinášejí nejrůznější výkladové 
potíže, ale rozklíčovat původ jména Rozdrojovice je pro ja-
zykovědce relativně snadné. Jméno totiž obsahuje příponu 
-ovice, s  jejíž pomocí se ve staré češtině (14.–15. století) 
pravidelně odvozovaly názvy vsí podle jména jejich majitele 
nebo zakladatele. A jak se tato osoba v případě Rozdrojovic 
jmenovala? I když to není ani z nejstarších dokladů patrné, 
můžeme celkem bezpečně počítat s původní podobou Roz-
roj. Toto osobní jméno je ve staré češtině skutečně dolože-
no, zatímco Rozdroj nikoli. Rozdrojovice tedy v okamžiku za-
ložení vlastně znamenaly něco jako „ves lidí Rozrojových“. 
Jazykovědný výklad může jít ještě dále do minulosti: může-
me se ptát, z čeho pochází ono osobní jméno Rozroj. Vidíme 
tu předponu roz- připojenou ke kořeni roj- s významem „rojit 
se, vytvářet roj“.
Hláska -d- se do původního, i když v pramenech nedolože-
ného tvaru Rozrojovice dostala až sekundárně, zřejmě díky 
tomu, že se s ní slovo snáze vyslovovalo. Známe mimocho-
dem i další případy takového vkládání -d-, většinou nespi-
sovné: například se dochovaly nářeční tvary zdralý (místo 
zralý) nebo zdrovna (místo zrovna) a možná jste někdy sly-
šeli tvar bizardní (místo správného bizarní). Povšimněme 
si, že ve všech případech se -d- vkládá mezi dvě souhlásky 

a jednou z nich je r. Za zmínku ještě stojí, že slovo zdroj, se 
kterým si možná podvědomě název Rozdrojovic spojujeme, 
se do češtiny dostalo dosti pozdě, bylo přejato z polského 
tvaru zdrój až v 19. století.
Různé další podoby jména Rozdrojovice, uvedené panem 
starostou v  samostatném článku, jsou většinou odrazem 
dobových specifik českého nebo německého pravopisu. 
Nářeční podoby (vedle zmíněných tvarů Rozdrujovice, Jez-
drojovice, Jezdrujuvice máme dokonce doloženou i podobu 
Ruzdrujuvice) vykazují jednak typickou hanáckou změnu 
o na u, jednak neobvyklou a nepravidelnou změnu počáteč-
ního r na j. Ta se dá vysvětlit jako výsledek rozrůznění kvůli 
následující slabice: v  jazyce se někdy stává, že pokud po 
sobě následují dvě slabiky zvukově velice podobné, jedna 
z nich se – opět pro snazší výslovnost – promění. V našem 
případě se v první a druhé slabice slova opakovalo -ro-, a tak 
se první z nich změnilo. Podobným příkladem na změnu r > j 
je například nářeční tvar jarášek místo rarášek, doložený 
na Valašsku. Všimnout si můžeme ještě dokladu Roztrojo-
vice z roku 1881. Zde patrně došlo k tzv. lidové etymologii: 
když si člověk nedokáže určité slovo vysvětlit (spojit si ho 
s tím pravým příbuzným slovem), pokusí se – ovšem často 
mylně – o jiné spojení. V tomto případě asi došlo k přiřazení 
k slovesu roztrojit „rozdělit na tři díly“.

Vít Boček

ŠKOLNÍ ZAHRADA

Rozdrojovická školní zahrada je takový malý poklad 
s duší, skrytý pohledům kolemjdoucích za sochou Tomá-
še Garrigua Masaryka a  za bujným porostem. Naštěstí 
není skrytá pohledům žáků školy, kteří do zahrady mo-
hou nahlédnout přímo z oken některých tříd a kteří také 
zahradu často navštěvují, ať už v rámci výuky, nebo s od-
polední družinou.
Zahrada má dlouhodobě dobrý základ v ovocných stromech, 
které každoročně plodí jablíčka, švestky, kdoule, můžeme 
zde najít lískové oříšky, jeřabiny, plody muchovníku. Již před 
lety byl na zahradě postaven altánek jako zázemí pro ven-
kovní výuku a pískoviště zejména pro děti z mateřské školy. 
Dříve byly na zahradě také záhonky a malý mokřad, ty však 
po rozsáhlých stavebních úpravách souvisejících s nástav-
bou školy a stavbou tělocvičny již nebyly obnoveny.
Před pár lety škola požádala o dotaci v rámci výzvy Státního 
fondu životního prostředí na realizaci aktivit v oblasti Envi-
ronmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), „Úpravy 
venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací 
působících v  oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkov-
ním prostředí“. Během školního roku 2021/2022 byl pro-
jekt postupně realizován. Do projektu se zapojila také obec 
Rozdrojovice jako zřizovatel školy. 
Vše začalo na podzim, kdy kdy pan Rech na zahradě zalo-
žil vrbovou stavbu – domeček z  vrbového proutí. Na jaře 
začala vrba obrážet a  teď už se krásně zelená. Domeček 
poskytne dětem chráněný prostor a zejména v létě i přiro-
zený vzdušný stín.

Do další fáze obnovy školní zahrady byli zapojeni i  rodiče. 
Brzy na jaře připravovali dětem půdu pro výsadbu keřů 
a k založení květinové louky, montovali nový nábytek (lavice 
a stoly) do stávajícího altánku, renovovali lavičky, prořezá-
vali stromy, opravili část plotu. 
Čtrnáct dní poté, na Den Země, již byla zahrada plná dětí 
nadšených a „prácechtivých“. Asi nebyly všechny děti nad-
šené úplně stejně, nicméně jejich zájem mě opravdu mile 
překvapil. Sázely keře, jahody, mulčovaly, vysely květinovou 
louku, zalévaly. Vysadily před školou strom – jeřáb muk 
z  okrasné školky Koloušek. Věřím, že kus dobře odvede-
né práce si budou pamatovat a o  rostliny se i nadále bu-
dou vzorně starat, aby měly zahradu plnou ptáků, motýlů, 
života.
Ve druhé půlce května byla dodána velká část zahradních 
prvků, které jsou součástí projektu s dotací, stejně jako již 
zmíněná vrbová stavba, strom, lavice a stoly. Vybavení škol-
ní zahrady se tak rozšířilo o prvky, jako je xylofon, hmatový 
chodník, vyvýšené záhony, kompostér, venkovní tabule, la-
vička. Pro lehké osvěžení v horkých letních dnech bylo nain-
stalováno mlhoviště. 
Se založením vyvýšených záhonů opět vydatně pomohly 
děti. Naplnit tři kusy modřínových záhonů o  velikosti 
180x100x50cm není jen tak. Děti plnily kolečka jedno za 
druhým – větvemi, listy, kompostem, zeminou, až byly záho-
ny téměř plné. Posledních pár koleček již doplnili pracovníci 
obce, kteří s obnovou zahrady průběžně dle potřeby pomá-
hali a  pomáhají. Nakonec děti záhony osázely bylinkami, 
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jahodami a  dýněmi a  vydatně zalily dešťovou vodou ze 
sudu. Do výsadby se zapojily i  děti ze školky, které ještě 
k tomu naplnily hmatový chodníček šiškami.
Zahrada ožila a  láká děti i paní učitelky ven. Najednou je 
altánek malý a bude pravděpodobně potřeba dokoupit lavi-
ce. Vždyť kdo by se nechtěl učit venku, když je tak krásně :). 
A i když se toho už zdá být až až, plány by byly – kuchyňka 
a posezení pro malé děti k pískovišti, klouzačka, malá kůlna 
na nářadí a třeba i houpací síť. Uvidíme…
Na závěr školního roku bude „Den otevřené zahrady“ s výsta-
vou výtvarných prací dětí z mateřské i základní školy spojený 
s prohlídkou „toho všeho“, co je v zahradě za poslední školní 
rok nového. Snad se bude zahrada líbit a hlavně plně užívat!

Text Gabriela Ingrštová
Foto Lucie Sapoušková, Eva Stožická, Gabriela Ingrštová

. 
7 - 17 Gabriela Ingštrová.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Poslední dubnový den je tradičně spojený s pálením čaro- 
dějnic. Ani v  Rozdrojovicích nezůstáváme pozadu, a  tak 
i  letos skončila čarodějnice na hranici uprostřed hřiště 
Na Bahně. I přesto, že zapálení ohně bylo naplánováno až 
k večeru, na Bahně se lidé scházeli již od odpoledne. A roz-
hodně nelitovali. Sportovní klub SK Rozdrojovice připravil 
výborné občerstvení, na čepu bylo místní rozdrojovické 
pivo z řemeslného pivovaru Rojc a po dvou letech omezení 
bylo na každém znát, jak nám společné akce chyběly. 
Čarodějnici připravovali již tradičně stárci a letos ji opravdu 
parádně vymódili. Růžová sukýnka a zářivě zelené ponožky 
se některým dokonce líbily natolik, že zaznívaly hlasy, zda 
není škoda takovéto stylové kousky spálit. Naštěstí se le-
tošní čestný podpalovač nenechal rozhodit a v podvečer 
k radosti všech přítomných děti čarodějnici zapálil. Veliký 
oheň ozařoval nadšené tváře malých čarodějů a čaroděj-
nic,zatímco ostatním se začaly sbíhat sliny na špekáčky 
nebo domácí bramboráky. 
Oheň příjemně hřál, špekáčky mizely jeden za druhým, 
pivo teklo proudem a  všichni se bavili, až si ani pomalu 
nevšímali, jak oheň i s čarodějnicí pomalu dohořívá a pos- 
lední dubnová noc se chýlí ke svému konci. Takže i  letos 
nezbývá než poděkovat členům SK Rozdrojovice za krásný 
večer. Děkujeme. 

Text Hana Puklová
Foto Martina Morávková
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TADY NENÍ CESTA... A TADY TAKY NE!
Jak se rozdrojovičtí cyklisté potýkali s nástrahami orientačního závodu 

Matyáš, 10 let: Jel jsem s  taťkou, 
ale nějak jsem ho ztratil. My jsme jeli 
s taťkou mýho kámoše, ale můj taťka 
nás předjel a odjel jinou cestou, tak 
jsme ho ztratili a už jsme ho nenašli. 
Ještě je na trase, ale on se najde. 

Tonička, 6 let: Nejvíc se mi líbilo, jak 
jsme jeli z toho kopce, že jsem ne-
musela tolik šlapat. Nespadla jsem 
ani jednou a moc se mi to líbilo. 

Maty, doprovázející bratr: Já jsem 
vedle bráchy nejel na kole, ale bě-
žel, a šlo to. Že to bylo v kopcích, tak 
se to dalo, po rovince bych mu ne-
stačil. Z  kopce jsem musel makat, 
ale když jsem si našel zkratky, tak 
to šlo. Když ne, byla to fuška. Nebál 
jsem se, že se ztratíme, protože oba 
běháme orienťák.

Michal a  Matyáš, 17 a  10 (bratři): 
Letos nám to přišlo orientačně leh-
čí, loni bylo víc šancí se ztratit. Ně-
kde byly trochu potíže s  terénem, 
šutry a klacky, ale příště asi pojede-
me zase.

Tomáš, 10 let: Mám škrábance na 
krku, na ruce a  na noze, ale krev 
netekla. (Tatínek dodává: Byla to pa-
ráda, měli jsme pár střetnutí s kopři-
vama a větvičkama. Navigačně bez 
problémů.)

Maťa, 12 let: Letos jsem jel potřetí, 
je to vždycky skvělý, sranda a dob-
rodružství. Měli jsme už šest razí-
tek, ale chybělo nám ještě jedno, 
u  té Kaskády. Jenže jsme jeli po 
silnici a nevěděli jsme, jak se tam 
dostat, tak jsme spustili kolo z  ta-
kovýho srázu dolů, brácha ho tam 
chytal a  říkal, že se půjde podívat 
na takový kopec, a  náhodou kou-
sek od toho místa byl zrovna ten 
strom s razítkem. 

Letošní 4. ročník orientačního cyklistického závodu Rozdro-
jovický kufr si budeme pamatovat jako ten, kdy bylo krásné 
počasí a všechno šlo jako po másle. K závodu se přihlásilo 
55 dvojic a  vzhledem k  širokému věkovému rozpětí dět-
ských účastníků (nejmladší dítě v přívěsném vozíku za kolo 
mělo 13 měsíců, nejstarší závodnice měla skoro patnáct 
let) vymysleli organizátoři několik tras různé délky a obtíž-
nosti. Ti nejmladší účastníci na odrážedlech a nejmenších 
kolech v doprovodu (většinou běžících) rodičů se vydali ale-
spoň k hájovně a zpátky, ti starší jeli podle fáborků kolem 
vesnice. Mladší školáci už se museli orientovat podle mapy 
na sedmikilometrovém okruhu a ti nejstarší se s mapou vy-
dali na trasu, která je zavedla až do Malhostovic. Cestou 
samozřejmě museli najít kontroly a orazítkovat si startov-
ní lístky, což někdy nebylo úplně jednoduché. Pořadatelé, 
kteří jsou po celou dobu závodu v prostoru startu a cíle, se 
o dramatických okamžicích na trati dozvídají až po skonče-
ní závodu. A že je často o čem vyprávět! 

Ondra, doprovázející bratr: Soustře-
dili jsme se na terén a  ne na mapu 
a  projeli jsme kolem první kontroly 
jako úplní pitomci, prostě jsme si jí 
nevšimli. Byla to ta kontrola v lese ve 
zmole, potom jsme se k ní museli vra-
cet. Ztratili jsem tam tak šest minut. 

Petr K. (tatínek s dítětem v přívěs-
ném vozíčku): Jelo se krásně, poča-
sí krásný, příroda krásná. Já nejsem 
úplně orientační typ, tak mi trochu 
dělala potíže mapa. Vždycky jsem 
někde sjel z kopečka, ztratil jsem fá-
borek a musel jsem se vracet. 

Viktor, doprovázející tatínek: My 
jsme jeli po cestě a  potom jsme 
odbočili na pole, protože cesta tam 
nebyla. Nad námi se z  lesa ozývalo 
volání: „Tady není cesta, půjdeme 
dolů,“ tak jsem na ně křičel, ať dolů 
nejdou, protože tam taky není cesta. 
Tak nevím, kde skončili.

Vratislav, doprovázející tatínek: 
My jsme vyrazili opačným smě-
rem než většina ostatních, výbor-
ně jsme si to užívali, máme všude 
vrcholové fotky. Celou cestu jsme 
přesně věděli, kde jsme, byli jsme 
vždycky přesně tam, kde jsme měli 
být. Pivo po cestě jsme si nedávali, 
pili jsme jen čistou vodu.

Zajímavosti z letošního ročníku, o nichž 
jsme se doslechli: 

 —  Čtyři dvojice tvořili „mladší a starší 
brácha“. 

 —  Jeden ze starších doprovázejících 
bratrů nejel na kole, ale běžel celý asi 
sedmikilometrový okruh. Šlo mu to vý-
borně, mladší bratr byl „na bedně“. 

 —  Během odpoledne se na trase 
ztratil, ale nakonec zase našel je-
den doprovázející dědeček – nebo 
vnouček, záleží na tom, z které stra-
ny se na to podíváte. 

 —  Všechny mobily poztrácené v  lese 
se zase dostaly ke svým majitelům, 
protože je posbírali další účastníci 
a vyhledali jejich původní nositele. 

Text Hana Antonínová
Foto Martina Morávková, 

Vratislav Abrahám

VÍTĚZOVÉ ORIENTAČNÍHO ZÁVODU
ročníky 2014–2015
Mikuláš Sedlář
Otakar Ingršt
David Vrzal

ročníky 2012–2013
Václav Schrötter
Matyáš Palkovič
Barbora Burgetová

ročník 2011
Tomáš Fitz
Tereza Burgetová
Jakub Pokorný

ročníky 2007–2010
Eliška Tomíčková
Oliver Antonín
Jan Kubeš
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MLADÉ HODY 2022
Po dvouleté odmlce se v naší obci uskutečnily tradiční Mla-
dé hody. Datum konání bylo 14. května 2022. Slavnostní 
sobotě předcházel týden plný příprav završený pátečním 
stavěním májky. Letošní májka byla opravdu vysoká, ce-
lých 28 metrů. K jejímu postavení tak bylo zapotřebí mnoho 
mužských sil. Májka byla slavnostně vztyčena v pátečních 
odpoledních hodinách a stárci si ji do sobotního zahájení 
hodů úspěšně ohlídali. 
Hodová sobota započala po poledni tančením krojovaných 
stárek a stárků na návsi za doprovodu DH Nedakoňanka. 
Následovalo slavnostní předání hodového práva z  rukou 
starosty do rukou krojované chasy. Po tančení okolo nazdo-
bené májky vyrazil celý průvod skrz vesnici. Před domy kro-
jovaných stárek si každá stárka zatančila se svým tatínkem 
a její stárek zase s  její maminkou. Nechybělo občerstvení 
pro chasu a krojované děti, kapelu a milé lidi doprovázející 
průvod. Letošních hodů se v kroji zúčastnilo 16 párů, takže 
i zastávek před domy stárek bylo několik. Stárci v průvodu 
nabízeli víno a prodávali rozmarýnky spolu s pozvánkou na 
večerní hodovou zábavu. Výborně hrající kapelu doplňovali 
zpěvem lidových písní. Poté, co průvod prošel celou vesni-
ci, následovalo první tančení besed. Nejdříve tančily děti 
a poté mladí stárci a stárky. Po odtančení se páry odebraly 

ke svým stárkám, kde je čekala večeře a malý odpočinek. 
Ve 20 hodin vypukla večerní hodová zábava, na které krojo-
vaní opět zatančili Českou a Moravskou besedu. Vynikající 
kapela, krásně nazdobený sál, fotokoutek, ale především 
kroje vytvářely úžasnou atmosféru večera. Před půlnocí 
probíhal prodej lístků do tomboly a poté její slavnostní vy-
hlášení. Půlnoc se nesla ve znamení překvapení, a to nej-
dříve v  podání stárek a  následně stárků. Nejen krojovaní 
protančili celou noc…
V neděli 15. května se konala mše svatá u naší rozdrojovické 
kapličky, zasvěcené svatému Janu Nepomuckému. Právě díky 
tomuto světci se naše Mladé hody konají v tomto termínu.
Letošní hody se setkaly s  velikým úspěchem. Na večerní 
hodovou zábavu přišlo obrovské množství lidí. Lístky do 
tomboly byly ihned vyprodány a lidé s nadšením čekali na 
její vyhlášení.
Velice si vážíme nadšení a  podpory všech, kteří se hodů 
zúčastnili nebo se podíleli na jejich přípravě. Moc jsme si 
to užili a věříme, že vy též. Již nyní se těšíme na další ročník 
Mladých hodů. Doufáme, že se stejně tak těšíte i vy a že 
nám zachováte svoji přízeň!

Text Anna Klimešová
Foto Martina Morávková
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ENGLISH CLUB POČTVRTÉ 

Čtvrtým hostem Anglického klubu byl  Steve Chalk. Je sice 
Angličan, ale po matčině linii má skotské předky, takže má 
právo nosit rodový tartan (vzor tkaniny s přesně stanove-
ným pravoúhlým uspořádáním pruhů v  barvách a  propor-
cích typických pro příslušný klan) rodu Robertson. Během 
večera měl na sobě kompletní kilt se všemi doplňky.
Tématem přednášky bylo Skotsko. Po zeměpisném a his-
torickém úvodu Steve pojal svůj výstup jako kvíz, v němž 
soutěžily dvě skupiny. Shodou okolností se večera zúčast-
nili i  dva významní brněnští angličtináři spjatí v  minulosti 
s brněnskou jazykovou školou: Ota Brídl a Radek Klepáč. 
Druhý jmenovaný přislíbil účast v některém z příštích klubů 
a povídání na téma „How I met the Queen“. 
Jediným kazem anglického večera byl malý počet účast-
níků, což je škoda, protože ti, kteří přišli, určitě nelitovali. 
V závěru povídání jsme se věnovali skotské whisky, někteří 
i jejímu ochutnávání. 

Text Petr Antonín
Foto Martina Morávková

MŠE SVATÁ U KAPLIČKY

Na závěr hodů se konala v neděli 15. 
května poutní mše svatá u místní kap-
ličky. Kaple je zasvěcená sv. Janu Ne-
pomuckému, knězi, mučedníku a také 
patronu naší obce. Přestože panovaly 
obavy z  možného deště, počasí nám 
tento rok nakonec přálo. Účast míst-
ních občanů i  přespolních poutníků 
(z Bystrce a Kníniček) byla hojná. Mše 
byla, tak jako každý rok, obětována za 
živé i zemřelé občany Rozdrojovic.
Po zakončení mše zatančily mladší děti 
besedu, kterou s nimi již tradičně nacvi-
čila paní Alena Šťastná. Přítomní odmě-
nili vystoupení dlouhým potleskem.

Text Oldřich Pokorný
Foto Martina Morávková

DĚTSKÝ DEN

V sobotu 28. 5. 2022 proběhl na hřišti Na Bahně „Vesmírný 
dětský den“. První čtyři úkoly si děti splnily na hřišti, zdobení 
perníčků ve tvaru planety nebo hvězdičky, výroba kosmické 
helmy, poznávání superhrdinů a padouchů z filmů o vesmí-
ru, pro malé slečny My Little Pony. Zkouškou dovednosti 
byly omalovánky, spojovaní čísel nebo puzzle v různých va-
riantách obtížnosti dle věku a  tradiční škrábaní brambor, 
neboli vesmírný proviant na dlouhou cestu do neznáma. 
Hvězdnou bránou děti pokračovaly po lesní cestě vstříc dal-
ším dobrodružstvím, kde podle návodu skládaly souhvězdí, 
sestřelovaly mimozemšťany, na chůdách zkoušely chůzi na 
Marsu po vytyčené trase, létajícím talířem házely na kůly 
ve tvaru mimozemšťana a  zdolávaly vesmírnou dráhu, na 
které plnily šest misí. Posledním úkolem při cestě zpět bylo 
luštění tajenky, která se skládala z osmi částí pověšených 
podél cesty, a za správné heslo dostali vesmírní cestovatelé 
limonádu. Po ukončení individuálních soutěží probíhaly 

na hřišti společné soutěže v různých  kategoriích – školka 
a mladší, první stupeň, druhý stupeň, nejstarší, dvojice bez 
omezení věku, rodiče s dětmi. K nejoblíbenějším soutěžím 
vždy patří závod v kolečkách a královská disciplína, přeta-
hování lanem v kategorii děti proti rodičům. A jako obvykle 
děti své rodiče ve vyrovnaném boji porazily!
Děkujeme našim 112 šikovným dětem, jejich rodičům, pří-
buzným a kamarádům za účast a doufáme, že se dobře po-
bavili a příští rok zase rádi přijdou. Členům SK Rozdrojovice 
za organizaci celé akce a skvělé občerstvení. Poděkování 
patří i našim dospívajícím mladým Haničce, Michalovi, Sil-
vii, Veronice, Ríšovi, Lucce a Anežce, kteří nám s dětským 
dnem pomáhali a jsou z generace dětí, pro které jsme před 
16 lety tuto již tradiční akci organizovali poprvé.

Za SK Rozdrojovice Marie Veselá
Foto Martina Morávková, další foto na zadní straně. 
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Pozvánka na oslavu 620 let výročí 
Milí spoluobčané, přátelé, 
letos uplyne 620 let od první písemné zmínky o naší obci. 
Chceme si toto poměrně kulaté výročí připomenout velkou 
„street party“ v pátek 2. září a v sobotu 3. září, hned po 
prázdninách. Pokud možno si na uvedený víkend nic neplá-
nujte a pozvěte prosím i svoje rodiny a přátele odjinud. 
V pátek proběhne prohlídka obecního úřadu (od 17 hodin), 
kde můžete ohodnotit fotografie v soutěži „Nejkrásnější 
fotka z Rozdrojovic“. Ve stejnou dobu bude také otevřená 
škola, kterou vás provedou žáci vyšších ročníků a v 18 ho-
din se pak můžete setkat s novým ředitelem, Mgr. Josefem 
Kováčem. Pivovar Rojc vás zve na komentovanou prohlídku 
a exkurzi v 18 a v 19. hodin spojenou s ochutnávkou. 
V sobotu od 14 hodin vypukne bohatý program přímo na 
návsi mezi obecním úřadem, restaurací U  Helánů a  Dva-
náctkou. Provoz v uvedené oblasti bude od rána uzavřen 
a změní se i trasa autobusů – v obou směrech budou přijíž-
dět ulicí Brána a otáčet se u kapličky.  
Vyroste zde pódium a řada stánků s občerstvením, ale také 
s  produkty místních včelařů, sadařů, vinařů, řemeslníků 
a dalších, které tímto prosíme, aby se přihlásili na obecním 
úřadě, mají-li zájem svoje zboží prodávat.
Jeden stánek bude věnován vašim kuchařským kreacím, 
které můžete nabídnout k ochutnání svým přátelům – těm 
současným, i těm, které ještě neznáte. Půjde o ochutnávku 
domácích štrůdlů, bábovek, trubiček, čalamád, uzeného, 
chlebíčků – naprosto čehokoli jedlého a  něčím zajímavé-
ho. Tuto část chápeme jako nekomerčně sousedskou a od 
ochutnávačů, kteří nic nepřinesou, se očekává příspěvek 
do obecního prasátka.
Abychom nemuseli vařit (však stejně nebude čas), členo-
vé SK Rozdrojovice a hospoda U Ševčíků nám připraví řadu 
laskomin. Pivo, víno, cider, míchané nápoje, nealko a další 
potečou proudem ve stáncích sportovního klubu Rozdrojo-

vice, U Ševčíků a řemeslného pivovaru Rojc. Vinium Velké 
Pavlovice nám nabídne prostřednictvím pana Jerouška svo-
je špičková vína a kávu.
Pokud jde o  program, odpoledne bude věnováno dětem: 
skákací hrad, malování na obličej, „tetování“, živý klaun, po-
níci – to všechno nabídneme od 14 hodin. V krátkém pro-
gramu také vystoupí děti z naší ZŠ, které budou u jednoho 
stánku prodávat své výtvory.
Od 15 do 18 hodin zahraje cimbálová muzika Prespoľan 
s primášem Tondou Bukovským.
Slavnostní zahájení v 19 hodin odstartuje večerní program 
moderovaný Ondřejem Hrbáčem. Na tuto část bude třeba 
si koupit vstupenky v podobě identifikačních náramků. Pří-
mo na místě to bude 250 Kč, předem na obecním úřadě 
200 Kč. Senioři nad 65 let a studenti (s průkazkou) to bu-
dou mít za 100 Kč, děti a mládež do 18 let neplatí nic.
První kapelou bude Ukulele orchestra jako Brno – dvanáct 
velkých chlapů hrajících na maličké ukulele, ale umějí to 
rozjet! A navíc zahrají chytlavé písničky, které znáte.
Posléze budete mít možnost se zdokonalit v jazyce jednono-
hého lidu Čanki, až nám opět zazpívá impozantní Karel Heř-
man se svojí skupinou Čankišou, kterou už známe z Rojc- 
festu. No a pro ty vytrvalé bude v sále pokračovat diskotéka 
s DJ Brothers.  
To vše pro vás zařizuje samozvaný, ale v žádném případě 
uzavřený přípravný výbor, jehož jménem se na vás obra-
címe s  prosbou o  pomoc při samotné akci. Dobrovolníci, 
přihlaste se prosím na obecním úřadě, bez vaší pomoci to 
nepůjde.
Program bude bohatý a nikoli levný. Podpořte prosím obec 
svoji účastí a možná se seznámíte s pár lidmi, které ještě 
neznáte.

ZEPTALI JSME SE NOVÝCH 
KANDIDÁTŮ NA STAROSTU 
A ŘEDITELE ŠKOLY
Ve druhé třídě naší základní školy proběhla v hodině slo-
hu diskuse na téma Co bych dělal, kdybych byl starostou 
nebo ředitelem školy. Sešly se různé nápady a  návrhy, 
o kterých se můžeme dočíst na dalších řádcích. Vzhledem 
k  tomu, že letos na podzim budou volby do místního za-
stupitelstva, myslím, že se máme na co těšit. Pokud se 
všechny nápady uskuteční, tak největší radost budou mít 
určitě naše děti. 

Kateřina Pokorná

KRÁSNÉ ROZDROJOVICE

Kdybych byla starostkou, tak bych udělala na Den země 
družstva dětí. Zúčastnila by se škola i školka. Děti by sbíraly 
odpadky do sáčku. Ale nesmí je zahodit někam do prčic. 
U školy by stály nádherné keře šeříku všech barev. Růžová, 
fialová i bílá. Udělala bych budky pro ptáčky. JULIE

KDYBYCH BYLA STAROSTKOU

Postavila bych nové hřiště na fotbal a lezeckou stěnu a malý 
útulek pro zvířata. Postavila bych taky akvapark a v něm to-
bogán. Postavila bych školu, kde by se učily různé jazyky.

KAMILA

ROZDROJOVICE

Kdybych byla starostkou, tak bych změnila, že by byla místo 
hřiště veterina a na ta zvířata by se všechny děti a rodiče 
chodili dívat. Pak bych změnila ještě, že by byly po celé obci 
rostoucí květiny. VIKTORIE

ÚŽASNÉ ROZDROJOVICE

Kdybych byl starosta, postavil bych tu akvapark. A  ještě 
bych tu postavil lezecké centrum. A  horolezeckou stěnu. 
A jump park. OTA

LEPŠÍ ROZDROJOVICE
Kdybych byla starostka Rozdrojovic, udělala bych akvapark, 
lanové centrum a výstavu delfínů. MAGDA

JAK UDĚLAT ZÁBAVNOU VESNICI

Mohla by se zvětšit hřiště pro děti, aby si víc pohrály. Rád 
bych udělal sportovní hřiště a k tomu dům zábavy. Rád bych 
udělal místo jednoho domu obří skluzavku. TONDA

JAK ZLEPŠIT ROZDROJOVICE

Kdybych byla starostkou, tak bych přidala hřiště na atletiku 
a volejbal, udělala bych větší školu. Udělala bych víc cyklo- 
stezek a udělala bych cirkus. PÁJA

HEZKÉ ROZDROJOVICE

Kdybych byl starosta, tak bych postavil hřiště a ještě novou 
hezkou restauraci. LUKÁŠ

KDYBYCH BYL STAROSTA

Kdybych byla starosta, tak bych v  Rozdrojovicích postavil 
akvapark a  sto saun. A  zdemoloval bych školu. A  koupil 
bych všem luxusní auta. RÍŠA

BUDOUCNOST ROZDROJOVIC

Kdybych byl starosta, tak bych zbořil hřiště na Žlebech 
a místo toho bych postavil fotbalové hřiště. U vysílače bych 
postavil rozhlednu a udělal bych venkovní bazén. ADAM

JÁ STAROSTA

Udělal bych větší školu. Postavil bych tady hokejový sta-
dion. Udělal bych velkou hernu, kde se bude hrát na počí-
tači zadarmo. Udělal bych velkou rozhlednu. Postavil bych 
větší obchod. MARTIN

P.S. Ještě je třeba připomenout pravidla fotosoutěže, do které můžete posílat svoje 
kreativní, bláznivé nebo netradiční fotky z Rozdrojovic.

 — Fotka musí souviset s Rozdrojovicemi.
 — Prezentuje se tak, jak byla vyfocena a nelze ji později ořezávat nebo jinak upravovat.
 —  Účastníci zašlou do 19. 8. 2022 fotografie na email: fotosoutez@rozdrojovice.cz. 
Pracovníci obecního úřadu je vytisknou na barevné laserové tiskárně ve formátu A4.

 — Maximální počet fotografií na jednoho soutěžícího jsou 4 kusy.
 —  Fotografie budou vystaveny pro veřejnost na obecním úřadě a hlasovat se bude tamtéž 
od 2. do 3. 9. 2022 během oslav 620. výročí.

 — Každý návštěvník fotovýstavy má k dispozici 3 hlasy (nehlasuje se pro vlastní fotky).
 
Hodně zdaru při lovu zajímavých snímků v našem okolí.
Z nejlepších fotografii bude vytvořen obecního kalendář na rok 2023.
Autor vítězné fotografie obdrží 30l bečku piva Rojc.
Každý je vítán!

NOVÍ NÁJEMNÍCI OBECNÍHO BYTU 
NAD HOSTINCEM U HELÁNŮ

V  posledním květnovém týdnu do naší obce přibyl jeden 
manželský pár z  ukrajinského Lvova, který se nastěhoval 
do připraveného bytu nad hostincem U Helánů.
Začátkem června k nim přibyla druhá dvojice ze stejného 
města, takže dvoupokojový byt se konečně zaplnil. Byt byl 
kompletně vybaven věcmi, které jste darovali v rámci mate-
riální sbírky pro Ukrajinu.
Jde o dva bratry, kteří se ženou a přítelkyní utíkají před vál-
kou, a u nás našli na určitou dobu útočiště.
Ve velice krátké době si zajistili práci, aby nebyli závislí jen 
na materiální pomoci.
Všem děkují za poskytnutý azyl a všichni společně doufá-
me, že nesmyslná válka brzy skončí a  mladí Ukrajinci se 
budou moci vrátit do svého rodného města. 

Alena Šťastná
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