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Úvodní slovo starostky obce
VáÏení obãané a rodáci obce Rouské,
„rozko‰n˘m krajem je to na‰e pÛvabné Hranicko a Záhoﬁí, k nûmuÏ na‰e dûdinka patﬁí. Jedním z nejmalebnûj‰ích koutÛ Moravy. Svrchu do vrchu jde cesta a pokaÏdé nov˘ rozhled se
otvírá tv˘m oãím na lesnaté stránû, prostoupené poli a na údolí, kotlinky a rovinky. Pﬁed tebou prostírá se velebn˘ kruh hor Karpatsk˘ch (Rajnochovsk˘ch), mlhavé obrysy vzdálen˘ch
horsk˘ch velikánÛ i blízké ‰umivé Li‰ky.“
Takto mile zaãíná psát kroniku obce Rouské pan uãitel Emil HoleÀa, kronikáﬁ obce Rouské. Popisuje v ní neskonale vﬁele a s láskou Ïivot obyvatel této malé vesniãky. I vy budete mít
moÏnost se v této v˘roãní publikaci seznámit s jeho zápisky, které mapují minulost. Uvidíte,
Ïe Ïivot místních obyvatel nebyl jednoduch˘ a mnohdy jej provázely bolesti a trápení.
KaÏd˘, kdo dnes projíÏdí na‰í obcí, upíná svÛj pohled na upravenou, ãistou a moderní vesnici. V˘voj obce Rouské je bohat˘ a zajímav˘. Je protkan˘ ne‰Èastn˘mi událostmi a pohromami, ale i velk˘m rozvojem v poslední dobû. I pﬁes nûkteré niãivé skuteãnosti v minulosti a hrozby zánikové obce je její historicko-spoleãensk˘ v˘voj pﬁíkladem velké vnitﬁní síly a pracovitosti
zdej‰ích obyvatel po dobu celé její historie.
ProtoÏe si velmi váÏím dûjin na‰í obce, úsilí pﬁedkÛ, proÏit˘ch rokÛ pln˘ch krve, mozolÛ
a starostí, které s tím byly spojeny, cítím zodpovûdnost za její souãasnost, ale i budoucnost.
Jsem optimistka a vûﬁím, Ïe Rouské má v‰echny pﬁedpoklady k tomu, aby se rozvíjelo a bylo
stále atraktivnûj‰í pro svoje obyvatele, náv‰tûvníky i investory.
DÛvûra, kterou jsme od obãanÛ obce Rouské dostali, nás zavazuje realizovat spoleãnou,
zdravou, harmonickou a pﬁirozenou vizi rozvoje obce. Chceme zkvalitÀovat Ïivot v obci tak,
aby se Rouské úspû‰nû rozvíjelo k prospûchu a spokojenému Ïivotu v‰ech jeho obyvatel, dbát
na plynul˘ a smyslupln˘ trvale udrÏiteln˘ rozvoj ve v‰ech oblastech.
Jen obec, která je udrÏovaná, nedominuje v ní kámen, beton a asfalt, ale krásná a vkusná
zeleÀ, je zdravou obcí.
Dnes drÏíte v rukou první publikaci o obci Rouské, která vznikla za pﬁispûní ãlenÛ pﬁípravného v˘boru, ‰iroké veﬁejnosti, ale i s velkou pomocí PhDr. Jiﬁího Lapáãka, ﬁeditele Státního
okresního archivu Pﬁerov, Mgr. Ale‰e Drechslera, pracovníka Muzea Komenského v Pﬁerovû
a Vûry Koﬁínkové, b˘valé uãitelky Základní ‰koly ve V‰echovicích. V‰em patﬁí velké podûkování za aktivní pﬁístup k realizaci tohoto dílka.
Konãím opût slovy kronikáﬁe Emila Holeni: „Na konec pﬁeji ze srdce v‰em tûm, kdoÏ po
mnû psáti budou do této pamûtní knihy, mnoho zdaru v jejich práci. KéÏ ji konají s ochotou
a láskou a kéÏ mnoho a mnoho vzpomínají tûch, kteﬁí je pﬁede‰li tam do neznáma.“

S úctou Milu‰e StrÏínková, starostka obce
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Vyznání rodné vsi
Tam poblíÏ Kelãe, kde Ïivot mÛj pramení,
tam stojí milá vesniãka, jako nikde na zemi.
I kdyÏ je maliãká, je hezká jak kytiãka,
má stûÏí tﬁi sta jmen a sotva sto stavení.
Tam proÏil jsem své mládí a do dnes zapomenuté ‰koly chodíval,
pod starou lípou na Ïivot myslíval a svût, kter˘ jsem kolem bûÏet vídával,
pﬁese mne rychle pospíchal a já jeho úkladÛ se jiÏ tehdy obával.
Vyrostl jsem u kaple, tehdy u sv. Jána
a pil je‰tû teplé mléko kaÏdiãk˘ den zrána,
jiÏ nevûﬁil jsem, Ïe pﬁinesla mû vrána
a místo mé nejlep‰í zábavy b˘vala nejradûji „brána“.
Tam jsme si hrávali, pak i za dûvãaty chodili,
prostû ... to byla na‰e rozletová dráha.
Veãer jsme se se‰li a byla vÏdycky psina,
to mûly pilno housle, harmonika nebo mandolína
a já pod na‰í zahrádkou na starém dubu hrál
a v‰ichni s chutí zpívali a já jen ‰tûstím tál.
To byl ten krásn˘ vûk ... co dnes bych za nûj dal.
Pak zavolala láska a Ïivot se pro mû zmûnil.
Pﬁi‰ly krásné chvíle, o kter˘ch jsem dosud pouze snil,
hlava se mi toãila a já láskou plál,
dvû léta na‰ich schÛzek a svou lásku jsem si bral.
Zbyly jen vzpomínky, v‰ak málo co více
vzpomínám na Hﬁádky, Hlaváãenu a Ïabník Bezednice,
na Li‰ky, Bránu, Kopec, Vejvoz ãi Hejnice,
jsou pro mû vzácné jak Praze Václavák ãi Dejvice ...
Rousecká brána, kde jsem v mládí tak rád pob˘val,
byla cestou z domova, kterou jsem pryã pospíchal.
Tudy se budu vracet pokornû a rád a jen pouhou vzpomínkou dokáÏi pookﬁát.
VÏdyÈ to moje rodné Rouské dokáÏe jiÏ pﬁi vyslovení hﬁát.
To je má rodná ves a láska – to je mÛj kamarád.
Nyní zas tou branou domÛ se navracím s chutí,
jí se budu rád navracet jiÏ sám aÏ do své smrti ...
Zdenûk Ovãáãík, rodák z Rouského ãp. 21
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Charakteristika obce
Katastr obce Rouské o v˘mûﬁe 530 ha se nachází v Keleãské a Podbeskydské pahorkatinû
– oblast Západobeskydské podhÛﬁí, v nadmoﬁské v˘‰ce 372 m.
V Rouském Ïije 253 obyvatel, jejichÏ vûkov˘ prÛmûr je 36 let. Sedmdesát osm domÛ slouÏí k trvalému bydlení, pût domÛ je vyuÏíváno k rekreaci. PﬁeváÏnû se zde zachoval charakter
a urbanistická struktura pÛvodních selsk˘ch stavení, ov‰em zemûdûlská v˘roba, která zde v minulosti vÏdy mûla dominující roli, byla v˘raznû zredukována.
ObsluÏnost obce je zaji‰tûna jednou autobusovou linkou Hranice–V‰echovice, která zabezpeãuje devíti spoji základní potﬁeby obãanÛ: dojíÏdûní dûtí do základní a mateﬁské ‰koly,
k lékaﬁi, na po‰tu apod. Nákupy mohou obstarat v místní prodejnû smí‰eného zboÏí. Ke sv˘m
volnoãasov˘m aktivitám mohou obãané vyuÏívat prostory víceúãelového centra, hasiãské zbrojnice a v˘leti‰tû. Od roku 2002 funguje v obci dÛm s peãovatelskou sluÏbou s pûti byty. Rouské má stále nejbliÏ‰í vazbu na nedalekou obec V‰echovice, regionálním centrem a stﬁediskem
vy‰‰í obãanské vybavenosti jsou Hranice.
V rámci soutûÏe VESNICE ROKU 2002 v Olomouckém kraji obdrÏelo Rouské za spoleãensk˘ a kulturní Ïivot v obci ocenûní Modrá stuha 2002. V roce 2007 se v téÏe soutûÏi stalo Rouské vítûzem a drÏitelem Zlaté stuhy s právem uÏívat titul Vesnice roku Olomouckého
kraje 2007.
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Dûjiny obce
Prehistorické a stﬁedovûké osídlení katastru
obce Rouské ve svûdectví archeologick˘ch
pramenÛ
Ale‰ Drechsler
Pﬁírodní podmínky a archeologické nálezy na katastru obce
Obec Rouské nalezneme pﬁi jihov˘chodním okraji nûkdej‰ího pﬁerovského okresu, v krajinû obvykle zvané Záhoﬁí, které lze v ‰ir‰ím smyslu slova vztáhnout na celé území Kelãské pahorkatiny. Okolí Rouského zaujímá severov˘chodní ãást tohoto geomorfologického podcelku,
pﬁíznaãného sv˘m kopcovit˘m, ãlenitû modelovan˘m terénem. Zmínûná pahorkatina, pojmenovaná podle nedalekého mûsteãka, je poloÏena mezi Host˘nské vrchy a tektonicky utváﬁenou sníÏeninu známého pﬁírodního komunikaãního koridoru Moravské brány. ·iroké ploché
hﬁbety Kelãské pahorkatiny, ãlenûné neckovit˘mi údolími jednotliv˘ch vodoteãí, pﬁedstavují
pozÛstatky pÛvodnû zarovnaného povrchu z konce tﬁetihor (období pliocénu), dále utváﬁeného pﬁedev‰ím vlivem intenzivního zvûtrávání a eroze málo odoln˘ch fly‰ov˘ch hornin zdej‰ího podloÏí v prÛbûhu star‰ích ãtvrtohor. Kelãská pahorkatina je souãástí horopisného celku
Podbeskydské pahorkatiny, oblasti Západobeskydské podhÛﬁí, subprovincie Vnûj‰í Západní Karpaty a provincie Západní Karpaty. V rámci ãlenûní Kelãské pahorkatiny na nejmen‰í horopisné okrsky leÏí Rouské na Nûmetické pahorkatinû.
Nejvy‰‰í nadmoﬁské v˘‰ky dosahuje katastr pﬁi jihov˘chodním v˘bûÏku lesa Li‰ky, u silnice
v polní trati Hrub˘ kus – kóta 378, 4 m. Kóta je vyv˘‰enou ãástí terénního hﬁbetu orientace
SV–JZ, na jehoÏ pokraãování v nadmoﬁské v˘‰ce 350–370 m leÏí téÏ intravilán obce Rouské.
Severní a západní svahy tohoto hﬁbetu vytváﬁejí pramenné pánve Malhotického potoka a jeho
pﬁítokÛ; z vût‰í ãásti je pokr˘vají navazující lesní porosty Li‰ek, Hlodu a Háje. Zmínûné úseky
lesa na severu a severozápadû obecního katastru, pokraãující dále na území sousedních Malhotic, pﬁedstavují jen zbytky nûkdej‰ích rozsáhl˘ch lesních komplexÛ, pocházejících je‰tû
z pﬁedkolonizaãního období, o ãemÏ podávají v˘mluvné svûdectví dochované, zemûdûlskou
ãinností nenaru‰ené náspy mohyl z pozdní doby kamenné. U pﬁítokÛ Malhotického potoka pﬁi
západní stranû Li‰ek na rozhraní s malhotick˘m katastrem se nachází nejniÏ‰í niveleta Rouského – 307 m n. m. Svahy klesající o 50 v˘‰kov˘ch metrÛ od temene hﬁbetu na opaãnou jiÏní a jihov˘chodní stranu odvádûjí sráÏkové vody do ﬁeky Juhynû, která pﬁedstavuje ãást jiÏní
hranice rouseckého katastru.
Geologické podloÏí Kelãské pahorkatiny tvoﬁí horniny karpatsk˘ch pﬁíkrovÛ – zde konkrétnû
slezské a podslezské jednotky. NáplÀ tûchto pﬁíkrovÛ pﬁedstavují pﬁeváÏnû sloÏitû zvrásnûné
moﬁské sedimenty, vzniklé v období paleogénu (star‰í tﬁetihory), sestávající obvykle z rytmicky se stﬁídajících vrstev jílovcÛ, pískovcÛ a slínovcÛ nebo bﬁidlic, které b˘vají oznaãovány jako tzv. karpatsk˘ fly‰. V okolí Rouského tak v podloÏí pﬁevaÏují horniny tzv. krosnûnského souvrství (stﬁídající se slídnaté pískovce a vápnité jílovce), vystupující hlavnû jiÏnû od obce. V okolí
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nejvy‰‰í kóty 378,4 m nalezneme pod pÛdním pokryvem
horniny menilitového souvrství – jílovité vápence a jílovce
s vrstvami nebo hlízami silicitÛ-rohovcÛ (menilitÛ; tzv. menilitové bﬁidlice). V dobû kamenné byly také tyto rohovce
z menilitov˘ch vrstev, vedle
dominantního importovaného
baltského pazourku z ledovcov˘ch sedimentÛ, pouÏívány
pravûk˘mi lidmi jako místní
surovina k zhotovování ‰típan˘ch kamenn˘ch nástrojÛ (tzv.
‰típané industrie; Svoboda
1994, 45–46). Na zalesnûném
severu a západu katastru pﬁevládají pliocénní silty, jíly, ‰tûrky i písky, na pﬁístupn˘ch místech tûÏené, vzniklé zﬁejmû
v jezerním prostﬁedí koncem
tﬁetihor. Znaãná ãást popsaného star‰ího horninového pokryvu okolí obce byla ve ãtvrtohorách vlivem zvûtrávání
a erozní ãinnosti pﬁekryta písãito-hlinit˘mi svahov˘mi ulo- Mapa archeologických lokalit a nálezů, zjištěných na katastru obce Rouské s vyznačením archeologicky výÏeninami a zvûtralinami fly‰oznamných polních i lesních tratí. Legenda: prázdný čtverec
v˘ch hornin. Pro star‰í úsek – nálezy štípané kamenné industrie (neolit až eneolit); kroužek
ãtvrtohor
–
pleistocén s tečkou – sídliště z období středního až mladšího eneolitu; pl(1 700 000–9 500 pﬁ. n. l.) – ný čtverec – nález broušeného kamenného nástroje (pozdní
byla pﬁíznaãná tvorba navá- eneolit – kultura se šňůrovou keramikou); prázdné trojúhelnít˘ch spra‰ov˘ch pokryvÛ, ky – pozdně eneolitické mohyly (kultura se zvoncovitými povznikl˘ch v dobách ledov˘ch háry); plný trojúhelník – solitérní, dosud nedatovaná mohyla;
(glaciálech). Spra‰ové hlíny na- plný kroužek – nález keramiky 14. století v intravilanu obce.
lezneme také poblíÏ obce na Kresba Markéta Drechslerová
jiÏním svahu, zvedajícím se
z rovinaté nivy Juhynû, nad silnicí Kelã–V‰echovice. V tomto ohledu pﬁedstavují spra‰e u Rouského spí‰e v˘jimku, neboÈ na Keleãsku se – na rozdíl od spra‰ov˘ch terénÛ Hornomoravského úvalu a ãásti Moravské brány – tento ãtvrtohorní navát˘ (eolick˘) sediment, na jehoÏ bázi
vznikaly kvalitní zemûdûlské pÛdy, pﬁíli‰ nevyskytuje.
Z pÛdních typÛ v okolí Rouského zcela pﬁevaÏují pro v˘chod Kelãské pahorkatiny pomûrnû typické v˘raznû oglejené kambizemû (hnûdé pÛdy), pﬁed provádûním meliorací poznamenané provlhãováním. Aã zemûdûlsky ménû hodnotné neÏ pÛdy v západní ãásti pahorkatiny
nebo v Hornomoravském úvalu, byly stále je‰tû vyuÏitelné i pro neolitické zemûdûlce. V údol 9 
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ní nivû Juhynû se na nivních holocénních sedimentech (hlína, ‰tûrk, písek), uloÏen˘ch ﬁekou,
vyvinul pás nivních pÛd. Z hlediska souãasného klimatu leÏí Rouské v pahorkatinné oblasti
mírnû teplé (MT 10), mírnû vlhké a s mírnou zimou (VaÀák – To‰enovsk˘ 1977; Demek 1987;
Demek – Novák 1992).
Archeologické památky na Záhoﬁí, z tûch nemovit˘ch zejména mohylová pohﬁebi‰tû, pﬁitahovaly pozornost jak místních vlastivûdn˘ch badatelÛ, tak i prv˘ch neprofesionálních archeologÛ jiÏ od osmdesát˘ch let 19. století. Jako prv˘ zaãal v oblasti Kelãské pahorkatiny prokopávat mohyly drahotu‰sk˘ knûz, zakladatel Záhorské kroniky a etnograf ThDr. Franti‰ek
Pﬁikryl. Poãátkem devadesát˘ch let 19. vûku „otevﬁel“ prvou pozdnû eneolitickou mohylu v lese Li‰ky na katastru Rouského. âasté nálezy brou‰en˘ch kamenn˘ch sekerek, sekeromlatÛ,
‰típan˘ch pazourkov˘ch nástrojÛ a keramick˘ch nádob (údajnû z Ïárového pohﬁebi‰tû) získan˘ch místními obãany pﬁi zemûdûlsk˘ch pracích, upozorÀovaly na v˘znamné prehistorické
osídlení okolí obce, coÏ neuniklo autorÛm prv˘ch soupisÛ archeologick˘ch nálezÛ ze Záhoﬁí
a Pobeãví (Bartovsk˘ 1909, 271; Fröhlich 1929, 73; Skutil 1933, 114). Na PﬁikrylÛv objev
mohylového pohﬁebi‰tû v Li‰kách navázal keleãsk˘ vlastivûdn˘ pracovník, zakladatel tamního
krajinského muzea, povoláním ﬁeditel kÛru Jaroslav Oãená‰ek. V˘zkumy a sbûry provádûn˘mi hlavnû ve ãtyﬁicát˘ch letech 20. století shromáÏdil dosud nejvût‰í sbírku movit˘ch archeologick˘ch památek z Keleãska, zahrnující mj. i inventáﬁ v poﬁadí druhé zkoumané pozdnû eneolitické mohyly z Li‰ek. Zji‰Èovací v˘zkum zde provedl v roce 1942.1 V období po 2. svûtové
válce nebyly v okolí obce provádûny vût‰í archeologické akce, s v˘jimkou zaji‰tûní nálezÛ z poru‰en˘ch sídli‰tních objektÛ z pozdní doby kamenné, na které se pﬁi‰lo v roce 1960 pﬁi v˘kopov˘ch pracích v areálu zemûdûlského druÏstva na místû zvaném „Na Nûmcovém“, v polní
trati Za humny. Nálezy byly zaji‰tûny pracovníky Archeologického ústavu âSAV v Brnû, odkud byly pﬁedány do hranického fondu pﬁerovského muzea (tehdej‰ího Vlastivûdného ústavu
v Pﬁerovû). V této dobû byly také do hranického muzea darovány archeologické artefakty získané v obci a jejím okolí, dosud uloÏené ve sbírce Základní devítileté ‰koly v Rouském, kde
byly shromáÏdûny péãí uãitele Valentina Gregorka.

V˘voj prehistorického osídlení
Nejstar‰í lidské osídlení Kelãské pahorkatiny mÛÏeme hledat v období mlad‰ího paleolitu
(40 000–9 500 pﬁ. n. l.). Lovci kultury s hroty typu Lhota2 v‰ak volili k zakládání doãasn˘ch
táboﬁi‰È spí‰e lokality na severozápadním okraji pahorkatiny, ve strategicky zvolen˘ch polohách na rozhraní vysoãiny a níÏiny, které umoÏÀovaly sledování pohybu velké stádní zvûﬁe
v dÛleÏitém komunikaãním koridoru Moravské brány, kudy stáda nejãastûji migrovala. Nûkolik paleolitick˘ch ‰típan˘ch kamenn˘ch nástrojÛ bylo jednotlivû objeveno i v povodí ﬁeky Juhynû, s rozsáhlej‰ím loveck˘m osídlením v‰ak zde zﬁejmû nemÛÏeme poãítat (Drechsler 2004,
15–16).
S ukonãením poslední doby ledové a nástupem pﬁíznivého klimatu mlad‰ích ãtvrtohor (holocénu) byly vytvoﬁeny podmínky, umoÏÀující etablování civilizace neolitick˘ch zemûdûlcÛ,
ve stﬁední Evropû od poloviny 6. tisíciletí pﬁ. n. l. Noví osadníci jiÏ sídlili ve stabilních sídli‰tích s pevn˘mi obydlími, kromû pûstování zemûdûlsk˘ch plodin zvládli téÏ domestikaci dobytka, v˘robu keramick˘ch nádob, zhotovování rÛzn˘ch typÛ brou‰en˘ch kamenn˘ch nástrojÛ
a dal‰í „civilizaãní v˘dobytky“. Zemûdûl‰tí kolonisté mlad‰í doby kamenné – neolitu (cca
5500 – 4000 pﬁ. n. l.) upﬁednostÀovali zejména ekologicky pﬁíznivé oblasti s ãerno- a hnûdozemními pÛdami, vyvinut˘mi na spra‰ích. Na Pﬁerovsku byly jiÏ pﬁíslu‰níky nejstar‰í stﬁe 10 
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doevropské zemûdûlské kultury s tzv. lineální keramikou
osídleny regiony v Hornomoravském úvalu, jihozápadní
úsek Moravské brány pﬁibliÏnû po ﬁíãku Jezernici a západ
Kelãské pahorkatiny. Zmínûné
regiony náleÏely k jádru starého moravského sídelního území. Ve v˘chodní oblasti Kelãské pahorkatiny, kde se
nachází i Rouské, a na pahorkatinû Pﬁíborské se osídlení
utváﬁelo spí‰e formou jednotObr. 1 Rouské. Broušený kamenný kopytovitý klín, neolit. Muliv˘ch sídelních enkláv obklo- zeum a galerie v Hranicích, přír. č. 32/64/1, inv. č. A 200. Krespen˘ch souvislej‰ím lesním ba Dalibor Hajda
pásmem – v neolitu pﬁevládaly na terénech pahorkatin a v podhÛﬁí lesní porosty tzv. atlantsk˘ch doubrav. Sídelní enklávy,
ãasto i na ménû pﬁízniv˘ch lesních pÛdách, vznikaly zﬁejmû ve vazbû na prÛbûh tras dálkov˘ch komunikací. V námi sledovaném území se jednalo o enklávu v ‰ir‰ím okolí dne‰ní Kelãe, jeÏ bylo pravdûpodobnû sporadicky osídleno jiÏ staroneolitick˘mi zemûdûlci s lineární keramikou, s jistotou v‰ak pﬁíslu‰níky nejvyspûlej‰í stﬁedoevropské neolitické kultury s moravskou
malovanou keramikou.3 Neolitiãtí zemûdûl‰tí kolonisté zﬁejmû vyuÏívali komunikaãní smûr
vedoucí na Keleãsko od Napajedelské brány pﬁes Hole‰ovsko, odkud pak cesta pokraãovala
k dne‰ním Hustopeãím nad Beãvou a dále Pﬁíborskou pahorkatinou pﬁes Novojíãínsko a Pﬁíborsko k severov˘chodu. Podle E. Opravila z této cesty odboãovala právû na Keleãsku komunikace na sever, na Opavsko (Opravil 1974, 124). Popsan˘ smûr trasy z Pomoraví pﬁes Podbeskydskou pahorkatinu k severu mohl b˘t v prv˘ch staletích nového letopoãtu rámcovû
totoÏn˘ s prÛbûhem dílãího úseku známé tzv. Jantarové stezky, vycházející z jadranské Aquileje k baltskému pobﬁeÏí. Zmínûná varianta v˘znamné severojiÏní komunikace zﬁejmû upﬁednostÀovala prÛchod Kelãskou pahorkatinou pﬁed komunikaãnû ménû vhodn˘mi podmínkami
vlastního uÏ‰ího koridoru Moravské brány (moãálovit˘ terén s obtíÏnû prostupn˘m porostem
luÏního lesa, nutnost pﬁekraãovat pﬁítoky Beãvy), mezi dne‰ní Jezernicí a Bûlotínem ostatnû
v pravûku takﬁka neosídleného.
Neolitickému období prokazatelnû náleÏí dva brou‰ené kamenné nástroje nezamûnitelného tvaru, objevené v blíÏe neznámé poloze v okolí Rouského. V obou pﬁípadech se jedná o tzv.
kopytovité klíny, nejstar‰í typy brou‰en˘ch kamenn˘ch nástrojÛ ‰tíhlého protáhlého tvaru, obvykle plankonvexního prÛﬁezu, které lidé mlad‰í doby kamenné po upevnûní do dﬁevûného
topora uÏívali jako teslice k opracování dﬁeva, pﬁípadnû i jako zbranû. Prv˘ kopytovit˘ klín
z Rouského je dnes uloÏen v Národním muzeu v Praze – na základû tohoto nálezu pﬁiﬁadil
specialista na star˘ neolit R. Tich˘ Rouské do katalogu lokalit kultury s lineární keramikou (Tich˘ 1963, 170).4 Druh˘, mal˘ exempláﬁ nástroje téhoÏ typu obsahovala nûkdej‰í sbírka Základní ‰koly v Rouském (obr. 1).5 Do období mlad‰í aÏ pozdní doby kamenné téÏ mÛÏeme zaﬁadit nûkolik kusÛ kamenné ‰típané industrie (ú‰tûpy, ãepele), zhotovené ze silicitu, získané
povrchovou prospekcí jiÏnû od obce v polní trati „·raÀky“.
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Obr. 2 Rouské – Za humny. Původně zásobnicová keramická amfora se 3 uchy na výduti, zachován spodek a horní výduť, střední až mladší
eneolit. Perspektivní rekonstrukční kresba bez
měřítka. Zachovaná výška 33cm, prům. výduti
45 cm, prům. dna 17 cm. Muzeum a galerie v
Hranicích, přír. č. 77/64/1, inv. č. A 274. Kresba
Markéta Drechslerová

Obr. 3 Rouské. Broušený kamenný kulovitý
mlat (bulava) s hlazeným povrchem, eneolit.
Muzeum a galerie v Hranicích, přír. č. 42/64/1,
inv. č. A 217. Kresba Dalibor Hajda

Doklady zatím jediné bezpeãnû lokalizované prehistorické osady u Rouského mÛÏeme ãasovû vztáhnout do období pozdní doby kamenné – eneolitu (4 000–2 000 pﬁ.
n. l.), respektive do stﬁedního aÏ mlad‰ího
úseku této v˘znamné pravûké epochy. V jejím prÛbûhu se ve stﬁední Evropû uplatní
orební zemûdûlství, rozvíjí se specializovaná
ﬁemesla vãetnû postupného ovládnutí metalurgie a zpracování prvého v˘znamného kovu na‰eho pravûku – mûdi, aã kovové v˘robky aÏ do nástupu bronzu budou v na‰ich
konãinách stále spí‰e vzácností. V˘roba a obchod se v pozdní dobû kamenné ãasto uzavírají do bezpeãí v˘‰inn˘ch opevnûn˘ch sídli‰È.
Jedno z tûch nejv˘znamnûj‰ích stﬁedoevropsk˘ch hradisek, ﬁemeslnicko-obchodní stﬁedisko ‰ir‰í oblasti Pobeãví i Záhoﬁí, jistû kontrolující obchod v Moravské bránû, bylo
vystavûno a rozvíjelo se ve stﬁedním eneolitu, v období kultury s kanelovanou keramikou na ostroÏnû vybíhající z masívu Maleníku poblíÏ Hlinska u Lipníku nad Beãvou.
Objevená osada ze stﬁedního nebo mlad‰ího eneolitu u Rouského v polní trati „Za
humny“ se jeví na mapû osídlení Pﬁerovska
v této dobû jako relativnû izolovaná (Schenk
2010b, 43, mapa ã. 7), existující moÏná z dÛvodÛ v˘‰e nastínûn˘ch v souvislosti s utvoﬁením pravûké sídelní enklávy v okolí Kelãe.
Nacházela se na severním okraji temene protáhlého terénního hﬁbetu, na nûmÏ leÏí obec,
nad pramenn˘mi pánvemi Malhotického potoka. Stopy pravûkého sídli‰tû zde byly zji‰tûny koncem roku 1960 v souvislosti s provádûním v˘kopu pro jeden z odtokÛ novû
vystavûného kravína k jímce pﬁi západní stranû areálu zemûdûlského druÏstva (dnes areál firmy GESS-CZ) v poloze zvané „Na Nûmcovém“. V˘kop naru‰il v hloubce pﬁibliÏnû 60
cm zﬁejmû sídli‰tní odpadní jámu, z níÏ – popﬁ. v jejím okolí – se podaﬁilo získat následující pﬁedmûty, pozdûji pﬁedané Vlastivûdnému ústavu v Pﬁerovû, dnes uloÏené v Muzeu
a galerii v Hranicích:
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1. zlomky pozdûji ãásteãnû rekonstruované
keramické zásobnicové amfory hnûdé barvy, pÛvodnû se tﬁemi uchy na v˘duti, pﬁír.
ã. 77/64/1, inv. ã. A 274 (obr. 2);
2. 5 ks zlomkÛ hrdla vût‰ího keramického
hrnce svûtle hnûdé barvy, zdobeného pod
okrajem vodorovn˘m pásem ‰ikm˘ch
prstov˘ch vrypÛ, pod nímÏ se nacházely
malé plastické v˘ãnûlky. MÛÏe se téÏ jednat o fragmenty hrdla v˘‰e zmínûné trojuché amfory. Pﬁír. ã. 71/64/5, inv. ã.
A 285;
3. 15 ks zlomkÛ, vãetnû dna, silnostûnné keramické nádoby ‰edobéÏové barvy, z keramického materiálu s organick˘mi pﬁímûsemi, pﬁír. ã. 547/64/15;
4. ‰irok˘ oble dvojkónick˘ keramick˘ pﬁeslen
s vyv˘‰en˘m stﬁedem (prÛm. 4,6 cm) –
slouÏil v textilní v˘robû jako závaÏí upevnûné na vﬁetenu, pﬁír. ã. 55/64/1, inv. ã.
A 193;
5. brou‰en˘ kamenn˘ ploch˘ sekeromlat, vybrou‰en˘ z horniny ãerné barvy, od otvoru k t˘lu po‰kozen˘, pﬁír. ã. 41/64/1, inv.
ã. A 216 (obr. 4).
O nálezu byl informován Archeologick˘
ústav âSAV v Brnû, jehoÏ pracovnice, archeoloÏka Anna Medunová, vyhotovila nálezo- Obr. 4 Rouské – Za humny. Broušený kamenvou zprávu, z níÏ vypl˘vá, Ïe se pﬁi samot- ný sekeromlat s poškozeným týlem, střední až
ném odkryvu pﬁedmûtÛ nestihlo bohuÏel mladší eneolit. Muzeum a galerie v Hranicích,
poﬁídit podrobnûj‰í dokumentaci.6 Získané přír. č. 42/64/1, inv. č. A 217. Kresba Markéta
sídli‰tní nálezy lze pﬁiﬁknout stﬁedoeneolitic- Drechslerová
ké kultuﬁe s kanelovanou keramikou, pﬁípadnû i mlad‰ímu eneolitu.
Zajímav˘m eneolitick˘m brou‰en˘m kamenn˘m nástrojem, objeven˘m na blíÏe neurãeném
místû v katastru obce, je bezpochyby tzv. kulovit˘ mlat, uvádûn˘ nûkdy pod názvem „bulava“,
spí‰e oválného tvaru (del‰í strana 7,7 cm), s povrchem dokonale vyhlazen˘m. Obdobné pﬁedmûty vedle své funkce jako úderné zbranû mohly pﬁedstavovat i v˘znamn˘ spoleãensk˘ atribut – hlavice náãelnick˘ch holí apod. (obr. 3).7
Dal‰í brou‰ené kamenné zbranû, nalezené na katastru Rouského, ﬁadíme do poslední etapy jejich uÏívání, na sam˘ závûr pozdní doby kamenné. Jejich v˘skyt spojujeme s pﬁítomností
lidu kultury se ‰ÀÛrovou keramikou, jejíÏ nositelé ze své v˘chozí oblasti mezi Volhou a Dnûprem v posledních stoletích 3. tisíciletí pﬁ. n. l. postupnû osídlili také stﬁední a severní Evropu.
Pozdnû eneolitickou „invazní“ kulturu se ‰ÀÛrovou keramikou známe pﬁedev‰ím z pohﬁebi‰È. Sídli‰tní aktivity tohoto lidu zji‰Èujeme jen velmi zﬁídka, vzhledem k jeho pﬁedpokládané
preferenci polonomádského zpÛsobu Ïivota, upﬁednostÀujícího pastevectví, lov a sbûr pﬁed ag 13 

Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Rekonstrukce vzhledu muže – příslušníka pozdně eneolitické kultury se šňůrovou keramikou s charakteristickými atributy této „invazní“ kultury: keramickým džbánkem dřevohostického typu a zbraněmi – štípanou pazourkovou sekerkou a broušeným kamenným sekeromlatem. Několik broušených kamenných
sekeromlatů, náležícím zmíněné kultuře, bylo
zjištěno i na katastru Rouského. Sklonek 3. tisíciletí př. n. l. Kresba Dalibor Figeĺ

Rekonstrukce podoby bojovníka – příslušníka
pozdně eneolitické kultury se zvoncovitými poháry, dle nálezů z Přerovska. Muž má u sebe
zdobený keramický zvoncovitý pohár, pro bojovníky tohoto lidu příznačnou lukostřeleckou
výzbroj, dále měděné dýčky a plochou broušenou kamennou sekerku. Mohyly řečené kultury
byly nalezeny v lese Lišky. Závěr 3. tisíciletí př.
n. l. Kresba Dalibor Figeĺ

rární obÏivou. Pohﬁební ritus byl v‰ak pomûrnû v˘razn˘ – kostrové, na Moravû obãas i Ïárové hroby jsou ãasto pﬁekryty mohylov˘m náspem, takÏe vznikala celá mohylová pohﬁebi‰tû,
která se ménû naru‰ena dochovala spí‰e na ãlenitém terénu pahorkatin a v lesních porostech.
Typickou oblastí mohylov˘ch pohﬁebi‰È je právû Kelãská pahorkatina (rozsáhlej‰í mohylníky
v Dﬁevohostickém lese, Kosteleckém polesí, v okolí T˘na nad Beãvou, v lese Doubrava u Nûmetic i jinde). Vedle dal‰ích milodarÛ, napﬁ. keramikou zdobenou otiskem ‰ÀÛry, byly zemﬁel˘m do hrobÛ na poslední cestu ãasto pﬁidávány dal‰í charakteristické atributy – zmínûné, pro
tuto kulturu specifické typy brou‰en˘ch kamenn˘ch sekeromlatÛ. Jedním z nich jsou sekeromlaty tzv. jednoduchého tvaru, lidovû zvané „obuchy“ (takto je zmiÀovala i star‰í vlastivûdná
literatura). Nûkolik kamenn˘ch zbraní uvedeného typu, zji‰tûn˘ch v katastru Rouského, tak
pravdûpodobnû pochází ze zemûdûlskou ãinností rozru‰en˘ch mohyl. Archeolog Jan Skutil ve
svém soupisu zmínil celkem tﬁi takové sekeromlaty, z nichÏ dva mûly b˘t zhotoveny ze Ïuly
a jeden z pískovce, které mûly pocházet z rozkopan˘ch mohyl v lese Li‰ky (Skutil 1933, 114;
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·ebela 1999, 138). Víme, Ïe
v tomto lese byly Franti‰kem
Pﬁikrylem a Jaroslavem Oãená‰kem prokopávány mohyly
kultury se zvoncovit˘mi poháry, o nichÏ je‰tû bude ﬁeã,
„smí‰ená“ mohylová pohﬁebi‰tû obou kultur v‰ak nejsou
na Záhoﬁí v˘jimkou (Dﬁevohostice). Zmínûné tﬁi sekeromlaty jsou dnes bohuÏel nezvûstné. V soukromé sbírce
Josefa Strnadla z Rouského je
v‰ak uloÏen jeden exempláﬁ
tohoto typu, kter˘ jeho majitel Obr. 5 Rouské – Hrubý kus. Broušený kamenný sekeromlat
nalezl v 50. letech 20. století jednoduchého tvaru, pozdní eneolit – kultura se šňůrovou kena svém pozemku v polní tra- ramikou. Soukromá sbírka. Kresba Dalibor Hajda
ti „Hrub˘ kus“ severozápadnû
od obce.8 (obr. 5)
O nûco mlad‰í neÏ kultura se ‰ÀÛrovou keramikou je dal‰í v˘razn˘ fenomén pozdního eneolitu – kultura se zvoncovit˘mi poháry, oznaãovaná rovnûÏ jako „invazní“, jejíÏ nositelé k nám
mûli pronikat spí‰e od jihov˘chodu, jejich pÛvod v‰ak není dodnes uspokojivû vyﬁe‰en. Pro její nositele je kromû zdobeného zvoncovitého keramického poháru pﬁíznaãná lukostﬁelecká v˘bava v muÏsk˘ch hrobech. Sídli‰È této kultury známe pomûrnû málo, av‰ak je jich více neÏ
u kultury se ‰ÀÛrovou keramikou; zemûdûlská sloÏka obÏivy zde byla zﬁejmû v˘raznûj‰í. Nejvíce nálezÛ v‰ak opût poskytly hroby, pﬁeváÏnû kostrové. K men‰inû Ïárov˘ch pohﬁbÛ v‰ak dle
sporadicky dochovan˘ch nálezov˘ch okolností s nejvût‰í pravdûpodobností náleÏí i hroby pod
dvûma mohylami, prokopan˘mi Franti‰kem Pﬁikrylem a Jaroslavem Oãená‰kem. Mohyly, budované jako pohﬁební památníky pﬁedkÛ a zároveÀ orientaãní body v krajinû (tehdy nikoliv
v lesních porostech), byly jejich tvÛrci proto pokud moÏno umisÈovány na temena hﬁbetÛ; nejinak je tomu i zde.
Pozdnû eneolitické mohyly byly objeveny poblíÏ silnice Kelã–Hranice v místech jejího prÛchodu lesním porostem Li‰ek, v nadmoﬁské v˘‰ce 371 m. První mohylu o prÛmûru 12 m a zachovalé v˘‰ky 1,2 m otevﬁel poãátkem devadesát˘ch let 19. století Franti‰ek Pﬁikryl. Nalezl
zde Ïárov˘ hrob pravdûpodobnû pod úrovní terénu (nálezové okolnosti nejsou, bohuÏel, pﬁi
tehdej‰ích metodách dokumentace zcela jasné), na kterém byl navr‰en mohylov˘ násep. Z hrobové v˘bavy vyzvedl dva ãervené zvoncovité poháry, jeden s charakteristickou v˘zdobou, druh˘ nezdoben˘ (Pﬁikryl 1895, 73–74). Druhou mohylu zkoumal v roce 1942 Jaroslav Oãená‰ek „... poblíÏ dﬁíve jiÏ vyzdvihnuté mohyly Dr. Franti‰kem Pﬁikrylem ... pﬁi pravé stranû silnice,
vedoucí do Hranic“. Îárov˘ hrob se zﬁejmû i v tomto pﬁípadû nacházel pod úrovní pÛvodního terénu – Jaroslav Oãená‰ek udává jeho hloubku 50 cm, z hrobov˘ch milodarÛ se podaﬁilo
vyzvednout a posléze rekonstruovat vût‰í ãásti dvou zdoben˘ch ãerven˘ch zvoncovit˘ch pohárÛ, dále dvû mísy a dva hrnky (Oãená‰ek 1946, 23, 733; obr. 6).
Velkou neznámou je pro archeology zatím mohyla ponûkud vût‰ích parametrÛ neÏ zmínûné pozdnû eneolitické mohyly v Li‰kách. Dosud neprozkouman˘ mohylov˘ násep se nachází
v lese Hlod, lesní trati U Vr‰kÛ, v poloze zvané téÏ „·najdrÛv les“, cca 200 metrÛ od jiÏního
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okraje lesa. Mohyla, orientovaná ve smûru
Z – V, má del‰í osu o rozmûru cca 32 metrÛ,
krat‰í osa mohyly ãiní pﬁibliÏnû 28 metrÛ,
pﬁev˘‰ení nad terénem je kolem 2,5 metru.
Oproti mohylám v Li‰kách ov‰em neleÏí v dominantní poloze na vyv˘‰eninû, zato poblíÏ
vodoteãe – Malhotického potoka, v nadmoﬁské v˘‰ce 320 metrÛ. Do archeologické literatury ji uvedl olomouck˘ badatel Vít Dohnal,
kter˘ ji spolu s archeoloÏkou tehdej‰ího Vlastivûdného ústavu v Pﬁerovû Marií Ja‰kovou
povrchovû prohlédl a pﬁedbûÏnû zamûﬁil (Dohnal 1976, 121–122). Dosud v‰ak zÛstává
nedotãena terénním archeologick˘m v˘zkumem. K jejímu nejistému ãasovému zaﬁazení je moÏno prozatím jen podotknout, Ïe obdobn˘ vzhled i rozmûry mají nûkteré vût‰í
mohyly na slovansk˘ch mohylnících ze stﬁední doby hradi‰tní (9. – polovina 10. století
Obr. 6 Rouské – les Lišky. Keramický inventář
pozdně eneolitického mohylového hrobu kul- n. l.) na jihov˘chodní Moravû.
Dal‰í stopy osídlení na katastru Rouského
tury se zvoncovitými poháry, prokopaného J.
zaznamenáváme
aÏ pro období popelnicoOčenáškem v r. 1942. Muzeum regionu Valašsko – fond Kelč. Kresba Jaroslav Očenášek jun. v˘ch polí, které zahrnovalo mlad‰í
(podle Očenášek 1948, s.29, Tab. XI.)
(1300–1000 pﬁ. n. l) a pozdní dobu bronzovou (1000–750 pﬁ. n. l.). Epocha získala
své pojmenování podle pﬁíznaãného a takﬁka
dÛslednû dodrÏovaného Ïárového pohﬁebního ritu. Severní ãásti na‰í zemû byly tehdy
osídleny lidem kultury luÏick˘ch popelnicov˘ch polí. Pro toto období byla pﬁíznaãná
v pomûrech mlad‰ího pravûku zﬁejmû nejvy‰‰í doloÏená hustota osídlení, lidská sídli‰tû postoupila i do ãasto dﬁíve nevyhledávan˘ch oblastí. Soudû podle Jaroslavem
Oãená‰kem prozkouman˘ch Ïárov˘ch pohﬁebi‰È, byla relativnû intenzivnû osídlena
i keleãská sídelní enkláva. V souvislosti
Obr. 7 Rouské – okolí obce.Zlomek horní části s Rousk˘m nacházíme u Vojtûcha Bartovskékeramického hrnce, počátek vrcholného stře- ho zmínku o pohanském pohﬁebi‰ti, „... z nûdověku, 2. polovina 12.–počátek 13. století. hoÏ vykopány byly hlinûné popelnice“. (BarMuzeum a galerie v Hranicích, přír. č. 107/64/1, tovsk˘ 1909, 271) Jeho polohu v‰ak prozatím
inv. č. A 295. Kresba Dalibor Hajda
v okolí obce nedovedeme identifikovat. Jisté
v‰ak je, Ïe v blízkosti Rouského byly nalezeny dvû bronzové sekerky s ou‰kem a plastick˘mi
Ïebry, datované do tohoto období, které mûly b˘t údajnû v hranickém muzeu; v jeho sbírkách
se v‰ak dnes bohuÏel nenacházejí.9
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Nálezy z období stﬁedovûku
Znovuosídlení keleãské sídelní enklávy je
vysoce pravdûpodobné od mlad‰í doby hradi‰tní (polovina 10. století n. l. – konec 12.
století). Jen v souvislosti s prÛbûhem transevropské obchodní magistrály smûﬁující z tehdy muslimského Pyrenejského poloostrova
pﬁes Mohuã, ¤ezno, Prahu a Olomouc dále
Moravskou branou (pravdûpodobnûji v‰ak
Podbeskydskou pahorkatinou) na Krakov Obr. 8 Rouské – okolí obce. Zlomek horní čása Kyjev, lze vysvûtlit v˘znamn˘ velk˘ depot ti keramického hrnce, 13. století. Muzeum a gazlomkového stﬁíbra (rozsekané stﬁíbrné ev- lerie v Hranicích, přír. č. 107/64/1, inv. č. A 299.
ropské i islámské stﬁíbrné mince a ‰perky, s ni- Kresba Dalibor Hajda
miÏ se platilo pouze dle váhy kovu), objeven˘ jen dva kilometry severov˘chodnû od
Rouského, na vrchu StráÏné u Kelãe, kter˘
zde byl uloÏen nûkdy kolem roku 1002.
Stﬁíbrn˘ poklad byl uloÏen nad komunikací
smûﬁující od ranû stﬁedovûkého hradiska
„Hradi‰tûk“ u Ústí (doloÏeného jiÏ od velkomoravského období), stﬁeÏícího pﬁístupn˘
brod pﬁes Beãvu, do Kelãe, kde se nacházela
v˘znamná kﬁiÏovatka obchodních cest.
Existenci keleãské sídelní enklávy v prvé
polovinû 12. století pak bezpeãnû dokládá písemn˘ pramen – olomouck˘m biskupem
Jindﬁichem Zdíkem poﬁízen˘ seznam majetku moravské církve z roku 1141, kter˘ jiÏ
zmiÀuje sídla v severní ãásti Keleãska (Sazany, Nûmetice, Zámrsky, Milotice). Osídlení se
pﬁinejmen‰ím v závûru mlad‰í doby hradi‰tní nevyhnulo ani Rouskému.
Samotné archeologické nálezy z okolí Obr. 9 Rouské – intravilan obce, prostor za býRouského, povût‰inû shromáÏdûné v místní valým MNV. Rekonstrukce z větší části dochozákladní ‰kole uãitelem Valentinem Gregor- vaného středověkého keramického hrnce, 14.
kem, v˘raznû posunují lidskou sídelní aktivi- století. Muzeum a galerie v Hranicích, přír. č.
tu na katastru obce pﬁed prvou písemnou 99/64/1, inv. č. A 287. Kresba Dalibor Hajda
zmínku o vsi. Zlomek keramického hrnce se
siln˘m podílem tuhy v keramickém materiálu, zdobeného na okraji a v horní ãásti v˘dutû nízkou ‰irokou vlnicí v kombinaci s horizontálními obvodov˘mi Ïlábky, mÛÏeme datovat jiÏ do
závûru 12. aÏ poãátku 13. století (do tzv. pozdní doby hradi‰tní, obr. 7). Do prÛbûhu „kolonizaãního“ 13. století náleÏí dal‰í keramická nádoba, zdobená obvodov˘mi Ïlábky (obr. 8). Keramika byla dle dochovan˘ch údajÛ nalezena v „polích u Rouského“. Z toho nelze zatím dovodit, zda zji‰tûné zlomky nádob souvisí s existencí nûkdej‰ího sídla v areálu souãasné obce
(coÏ je pravdûpodobné), nebo se zaniklou star‰í osadou, leÏící nûkde v okolí Rouského.
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O Ïivotû ve stﬁedovûké obci Rouské, jiÏ podchycené písemn˘mi prameny vrcholného stﬁedovûku, svûdãí pak malá kolekce stﬁedovûké keramiky, objevené v roce 1961 pﬁi v˘kopov˘ch
pracích za tehdej‰ím místním národním v˘borem v obci.10 Ze souboru, datovaného jako celek
do 14. století, vyniká z vût‰í ãásti dochovaná hrncovitá nádobka s okrajem utváﬁen˘m do podoby profilovaného okruÏí (obr. 9). Vût‰ina nalezen˘ch ukázek vrcholnû stﬁedovûké keramické produkce z obce byla kvalitnû oxidaãnû vypálena.

Poznámky
1 Oãená‰kovy archeologické nálezy, pÛvodnû uloÏené v krajinském muzeu v Kelãi, jsou dnes souãástí fondu Kelã
Muzea regionu Vala‰sko ve Vsetínû.
2 Pojmenované podle lokality Lhota u Lipníku nad Beãvou.
3 Usuzujeme tak dle nálezÛ staroneolitick˘ch brou‰en˘ch kamenn˘ch nástrojÛ a v˘zkumem dosud neovûﬁené zmínky J. Oãená‰ka o nálezech „volutové“ keramiky poblíÏ Kelãe.
4 Hlá‰ení ARÚ Brno, ã. j. 1837/62 a 988/47.
5 V souãasné dobû uloÏen ve sbírkách Muzea a galerie v Hranicích, pﬁír. ã. 32/64/1, invent. ã. A200.
6 Nálezová zpráva, uloÏená v archivu ARÚ Brno, ã. j. 1208/62. Prvá informace o v˘znamném archeologickém nálezu v Rouském byla publikována 17. 12. 1960 v Novém Pﬁerovsku (ã. 51, s. 1) v krátkém ãlánku „DruÏstevníci objevili pradávné pohﬁebi‰tû“. âlánek se zmiÀuje o objevu „popelnice s kamennou sekyrou“ – o moÏnosti,
Ïe by se jednalo o Ïárov˘ hrob, se v‰ak v˘‰e zmínûná nálezová zpráva Anny Medunové z Archeologického ústavu âSAV v Brnû nikde nezmiÀuje. Nálezy podle ní pocházely z jednoho z naru‰en˘ch eneolitick˘ch sídelních objektÛ.
7 UloÏen v Muzeu a galerii v Hranicích, pﬁír. ã. 41/64/1, invent. ã. A217
8 Za moÏnost nástroj zdokumentovat dûkuji panu Josefu Strnadelovi, stejnû i za poskytnuté informace o nálezu.
9 Hlá‰ení ARÚ Brno, ã. j. 1877/46.
10 Lokalizace nálezu je uvedena v pﬁírÛstkové knize Muzea a galerie v Hranicích. Inventární karta pﬁedmûtu A287
ov‰em hovoﬁí o „kopání za poÏární zbrojnicí v Rouském, záﬁí 1961. Byla tu prohlubeÀ – snad pﬁirozená – vyplnûná mnoÏstvím stﬁepÛ...“. Krom zmínûné nádoby, jsou souãástí inventáﬁe objeveného objektu za MNV nálezy
pﬁír. ã. 13/67/1–7 a 110/64/1 (ãást úchopného knoflíku stﬁedovûké keramické pokliãky).
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Dûjiny obce do roku 1945
Jiﬁí Lapáãek
Historie obce do roku 1848
Název obce je odvozován z pﬁídavného jména ruské, vze‰lého z podstatného jména Rus,
které znamená obyvatel Ruska. Obdobnû napﬁíklad názvy obcí od Bavor, Sas, Uhﬁín.
První zmínka o Rouském se dûje v seznamu statkÛ a lén olomouckého biskupství, kter˘ byl
oti‰tûn v VII. svazku diplomatáﬁe, kde jej editor ãasovû urãil v rozmezí let 1318–1325 a v edici Karla Lechnera, kter˘ jej ãasovû zaﬁadil do let 1320–1325, v obou pﬁípadech se jedná o dobu biskupa Konráda I. (1316–1326).
V pﬁekladu Tomá‰e Baletky zní pasáÏ se zmínkou o Rouském následovnû: „Toto je poznamenání vazalÛ keleãsk˘ch uãinûné pro pana biskupa Konráda:
Za prvé, Ïe jak˘si muÏ jménem Rinão má v Lutopecnech 4 lány a v Kelãi (lány), z tûchto
v‰ech (tj. lánÛ) má slouÏit s hﬁebcem, tyto 4 lány v Lutopecnech drÏí ·enkové ze V‰echovic.
Také jak˘si Arnold má v ·tûpánkovicích pÛl vsi a v Hulínû jeden dvÛr. Také jinou ãást vsi tamtéÏ v ·tûpánkovicích drÏel jak˘si Hayman, kter˘ slouÏil z této ãásti (tj. vsi) s valachem, kterouÏto ãást drÏí Mik‰ ·enk.
Také Mike‰ ·enk a Konrád mají povinnost slouÏit z V‰echovic a Malhotic s hﬁebcem. Také Mike‰ ·enk má sídlit na novém hradû za Rouské.
Také jak˘si pan Milata jménem z Násilé slouÏil s hﬁebcem ze vsi Komárné, které nyní drÏí pan Frank, neboÈ po smrti Milaty udûlil tuto ves pan biskup Dûtﬁich Jenãíkovi, bratru pana Franka, aby sídlil na novém hradû.
Také otec pana Franka mûl ve Staﬁíãi 4 lány, za nû sídlil na novém hradû a mûl za povinnost za ves Provodovice sídlit na hradû a mûl za Choryni a statky k ní pﬁináleÏející slouÏit
dvûma hﬁebci.
Také Heyning zvan˘, pﬁedchÛdce pana Franka, slouÏil ze StﬁíteÏe s valachem. Také t˘Ï Heining slouÏil za Milotice s dvûma luãi‰tníky.
Poznamenáno, Ïe ony dva lány, které drÏí pan Frank pﬁed Kelãí, byly jakéhosi Hermana,
fojta z Kelãe, a t˘Ï daroval tyto lány své souloÏnici a od ní je koupil kdosi jménem Mikulá‰,
a kdyÏ se tento Mikulá‰ vrátil do Saska, rezignoval lány svému pﬁíbuznému jménem Henyngovi a po smrti Henynga uvázal se v lány mocnû otec pana Franka, kter˘ byl tehdy purkrabím
a fojtem v Kelãi, a tímto zpÛsobem drÏí tyto lány pan Frank. Také Babice, které koupil pan Vlãek od Alberta a dal za Komárné, toto patﬁí k úﬁadu purkrabství na ·aumburku.“
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Jedná se o první ucelenûj‰í pﬁehled lenní organizace na Keleãsku, kter˘ udává nûkteré vsi
jako samostatná léna v okolí Kelãe hledící ke hradu ·aumburku: V‰echovice, Malhotice, Rouské, Komárno, Provodovice, Chorynû, Milotice, Babice a dvû léna pﬁed Kelãí. DrÏitelé tûchto
vsí mûli rÛzné povinnosti k hradu ·aumburku. Vût‰inou ‰lo o sluÏbu u hradu s konûm (z V‰echovic, Malhotic a Komárna), drÏitel Milotic mûl zase slouÏit se dvûma lukostﬁelci. Nûkteﬁí
z manÛ mûli povinnost na hradû i sídlit, jako napﬁíklad drÏitel vsi Rouské.
KonrádÛv seznam lén mÛÏeme srovnat se seznamem z pozdûj‰í doby, konkrétnû z roku
1389. Tehdy tvoﬁily keleãsk˘ lenní správní okrsek tyto obce: Ústí, Kladeruby, Nûmetice, Louãka, obojí Tû‰ice, Chorynû, StﬁíteÏ, Lhota, Skalice, Zámrsky, Podolí, Pﬁívoz, V‰echovice, Rouské, Kunãice, Malhotice, Kamenec, Provodovice, Milotice, Branky, Vala‰ské Meziﬁíãí a Arnoltovice. KaÏdé z tûchto sídel tvoﬁilo zvlá‰tní léno, které bylo udûleno drobn˘m, vût‰inou místním
‰lechticÛm.
O pﬁesnûj‰í dataci seznamu se pokusil Josef Dostál. PouÏil k tomu zprávu o vizitaci olomouckého kostela, kterou provedl po smrti biskupa Petra II. mohuãsk˘ arcibiskup Petr Aspelt.
O vizitaci se zachoval zápis ze 13. ãervence 1316, kter˘ obsahuje nûkterá nová ustanovení
a opatﬁení, jimiÏ mûly b˘t odstranûny nedostatky a závady pﬁi vizitaci zji‰tûné. V jednom odstavci arcibiskup pod trestem suspenze pﬁikazuje, aby kapitula dala ve lhÛtû tﬁí mûsícÛ sepsat
v‰echny statky, dÛchody, ãinÏe a platy olomouckého kostela do zvlá‰tní knihy, která mûla b˘t
uloÏena v sakristii, nebo kapitulní knihovnû tak, aby byly záznamy o v‰ech statcích a jejich v˘nosu a nic neupadlo v zapomenutí. Ustanovení se vztahovalo téÏ na biskupské statky, k jejichÏ
soupisu byla dána novému biskupovi, jakmile bude zvolen, lhÛta do jednoho roku.
Pokud se t˘ká biskupského panství, jeví se seznam statkÛ a lén jako dílo vzniklé pﬁím˘m
vlivem vizitaãního zápisu. Je to hlavní doklad, kter˘ se dochoval, svûdãící o tom, Ïe pﬁíkaz byl
proveden i jak byl proveden. PonûvadÏ Konrád I. dosedl na biskupsk˘ stolec brzy po 13. ãervenci 1316, vypr‰ela lhÛta k soupisu biskupsk˘ch statkÛ ve druhé polovinû roku 1317. NáleÏí tedy vznik Seznamu lén s nejvût‰í pravdûpodobností k onomu roku, tudíÏ jako datum první zmínky o Rouském mÛÏeme s jistou v˘hradou vzít rok 1317.
Cel˘ lenní systém olomouck˘ch biskupÛ se vyvíjel od 13. století (od doby biskupa Bruna ze
Schauenburku), dosáhl svého vûcného i organizaãního rozkvûtu v 16. století, kdy se také stala KromûﬁíÏ trval˘m sídlem lenního dvora (roku 1529) a byl definitivnû likvidován aÏ v 80. letech 19. století (ﬁí‰sk˘m zákonem ã. 103 z 12. kvûtna 1869).
O celé instituci jsme dobﬁe zpraveni z dochovan˘ch instrukcí, rÛzn˘ch seznamÛ a listin (listina Pﬁemysla Otakara II. z 8. ledna 1274, instrukce z 5. února 1666 a z 28. ãervna 1707,
dvorsk˘ dekret z 25. ﬁíjna 1779 aj.). Byl soudem pro vûci sporné i nesporné biskupsk˘ch leníkÛ, vedl lenní desky, vyhotovoval separaãní elaboráty, sledoval zadluÏení lén, pﬁedkládal návrhy na investituru nov˘ch leníkÛ atd. V ãele dvora stáli lenní hofrychtéﬁ, lenní písaﬁ a pﬁísedící, agendu zpracovávali sekretáﬁi a protokolisté, o písemnosti se starali registrátoﬁi.
V lenních soudních knihách nalézáme dal‰í zmínky o manech, kteﬁí odvozovali svÛj pÛvod
od Rouského. V letech 1354–1362 se jako svûdek pﬁi manském soudu objevuje Tas z Rouského.
V roce 1367 TasÛv syn Lucek z Rouského pohnal své bratry Myslibora a Al‰íka z 13 hﬁiven
a 10 gr., protoÏe mûli dát své sestﬁe Eli‰ce peníze v majetku tak, jak jejich otec Tas dal star‰í
sestﬁe 20 hﬁiven. Vykonavateli byli jmenováni Lucek a Milota. TéÏ onen dluh, kter˘ mûl otec
a po jeho smrti pﬁevzal Lucek, mûli drÏet spoleãnû, a ten dluh se zv˘‰il na devût hﬁiven.
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Katastr obce na indikační skice, 1830, MZA Brno

Lucek z Rouského velmi ãasto vystupoval jako svûdek a rovnûÏ jako soudce na manském
soudu, a to v rozmezí let 1367–1398, roku 1371 téÏ Myslibor z Rouského, 1393 Bene‰ z Rouského.
Dal‰í zmínku o Rouském nacházíme v listinû z roku 1377, v níÏ Lucek z Rouského prodal
Jetﬁichovi z Prusinovic a jeho manÏelce Ofce ves Provodovice a dvÛr svého otce Tasa poblíÏ
mûsta Kelãe (curiam… ante propeque civitatem Gelcz). Prodej se uskuteãnil pﬁed olomouck˘m biskupem Janem IX. (1364–1380). Lucek mûl s sebou dva ruãitele, kteﬁí za nûho pﬁed
biskupem slíbili, Ïe budou splnûny podmínky prodeje, a pokud se tak nestane, pﬁevezmou na
sebe závazek tzv. leÏení v mûstû Kelãi v naﬁízeném hostinci (in civitate Gelcz, nostra super damana in hospicio nobis deputato).
V seznamu lén z let 1388–1389 vystupuje Lucek, kter˘ drÏel celou ves Rouské s ml˘nem
a dvorem. ZároveÀ zde sedûl Filip z Rouského Bene‰e Lickova, kter˘ mûl dvÛr s jedním lánem
a sedm ãtvrtí poplatn˘ch, a téÏ 2 hﬁivny ãinÏe, dva rybníky s pastvinami a z toho Filip ruãil své
manÏelce Kláﬁe na vûno. Svûdky byli Lacek z Kravaﬁ a Drslav ze Strálku.
Lucek z Rouského se objevuje jako svûdek dále v letech 1394–1413, je pravdûpodobné, Ïe
jde o syna Lucka z Rouského, zmiÀovaného dﬁíve.
Na hradû Jiãínû byl v roce 1404 ustanoven pﬁed biskupem proslul˘ Zdenûk z Rouského na
statku Rouském, totiÏ jednom dvoﬁe, tﬁech lánech a jedné ãtvrti dûdiãnû, svûdky byli Wolfram
a BlaÏek z Melic. O ãtyﬁi roky pozdûji byl pﬁed biskupem Konrádem v KromûﬁíÏi potvrzen Be 21 
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ne‰ z Rouského na statcích v Rouském. Ten se pak objevuje jako svûdek dále aÏ do roku 1413
jako Bene‰ z R˘zmburka, sedûním v Rouském. Pﬁídomek se odvozuje od hradu R˘zmburk
u âeské Skalice, kter˘ se pﬁipomíná poprvé roku 1319. Byl postaven nûkdy v druhé polovinû
13. století. Prvním jeho znám˘m majitelem byl v letech 1319–1346 Albert z R˘zmburka, kter˘ byl patrnû pﬁíbuzn˘m Licka z R˘zmburka. Oba padli u Kresãaku se slep˘m králem Janem
Lucembursk˘m.
V roce 1438 drÏel celou ves Rouské Bedﬁi‰ek z Rouského, kterému dal biskup 15. bﬁezna
1444 souhlas s tím, aby postoupil své manÏelce Markétû z Tû‰ic na lenní vsi Rouské z 66 hﬁiven po 64 gr. na vûno 6 hﬁiven roãní ãinÏe. Opatrovníky byli manové Bohu‰ z Opatovic a Tisult z Hulína, svûdky manové Bene‰ z Miliãína a Jan ·emík ze ·emíkovic.
V roce 1446 jej vystﬁídal Jan z Rouského, kter˘ je v roce 1451 jmenován jako Jan Sekeﬁ
(V‰ekec) z R˘zmburka a patﬁila mu celá ves Rouské s alodním dvorem. Jako svûdci vystupují
Mikulá‰ Bystﬁick˘ z Ojnice a Milonic a Je‰ek ·piãsk˘. Dne 2. února 1448 dal biskup souhlas
s tím, Ïe se Jan z Polouvsí spojil se sv˘m str˘cem Ale‰em z Rouského na vsi Rouském. Pﬁítomni byli Jaroslav ze ·elenberku, Mikulá‰ ze ·aumburku a âenûk z Kladerub. Jan z R˘zmburka prodal roku 1465 ves Rouské Augustinu z Ivanû. Svûdky byli Václav Ba‰ka ze V‰echovic a Tomá‰ z Kovalovic. Svému manovi Augustinu dal biskup v Kelãi 25. ãervence 1476
souhlas s tím, Ïe zaruãil své manÏelce Eli‰ce z Krút na vsi Rouském s pﬁíslu‰enstvím vûno 150
dukátÛ. Opatrovníky byli rytíﬁ Václav z Ba‰tû a V‰echovic a pano‰ Jo‰t z Tamfeldu a Louãky,
pﬁítomni jako svûdkové pano‰ Jaro‰ z Kladerub a Bernard z Obﬁije.
V letech 1516–1526 drÏel Rouské Jan Obe‰lík z Lipultovic. Roku 1547 pﬁijal léno na tvrz
a ves Rouské Lipult Obe‰lík, svûdci Vilém star‰í z Îerotína, Pﬁemek z Víckova na Prusinovicích, Bene‰ Krãma z Konûpas, a roku 1553 One‰ ze Zástﬁizl, jenÏ roku 1555 postoupil léno
Petrovi ·merhovskému z Lidkovic, svûdek Václav Podstatsk˘ z Prusinovic, hofrychtéﬁ, a kter˘
tu sedûl je‰tû roku 1565. Roku 1579 pﬁijali léno na tvrz a ves Rouské Jan, Václav a Matyá‰
·merhov‰tí, z nichÏ Jan sedûl tu je‰tû v roce 1619.
Jan ·merhovsk˘ z Lidkovic na Rouském ocenil svÛj mansk˘ statek Rouské, tj. tvrz, dvÛr
a ves Rouské, dne 28. ledna 1593 na 2 000 zl. a zavázal se, Ïe zaplatí berni ve v˘‰i 12 zl. za
léta 1591 a 1592 podle usnesení manského snûmu v KromûﬁíÏi 12. listopadu 1590: „Já Jan
·merhovsk˘ z Lidkovic a na Rouském známo ãiním tímto listem, jakoÏ na snûmu manském
obecním, kter˘Ï na zámku KromûﬁíÏi léta 1590 v pondûlí po památce sv. Martina drÏán byl,
od pánÛv manÛ jest svolen, aby jeden kaÏd˘ statek svÛj, coÏ na manství vysoce dÛstojného
a osvíceného kníÏete a pána, pana Stanislava Pavlovského, z BoÏí milosti biskupa olomouckého, kníÏete královské kapli ãeské, hrabûte a jeho milosti císaﬁské rady etc. má, spravedlivû
‰acoval a z tisíce zlat˘ch bernû pﬁi ãasu sv. Jiﬁí léta 1591 po tﬁech zlat˘ch a léta 1592 tolikéÏ
po tﬁech zlat˘ch, aby j. k. m. dal a spravil. KdeÏ já statek svÛj, tvrz, dvÛr a ves Rousko, coÏ na
manství j. k. m. mám, ‰acuji dva tisíce zlat˘ch a tej bernû za oba termíny svrchupsané 12 zl.
pﬁi tomto pﬁiznávacím listu posílám. A Ïe sem se v tom ‰acování spravedlivû zachoval, to pﬁijímám k svému svûdomí. Pro lep‰í toho jistotu sekret svÛj vlastní k tomuto listu sem pﬁivûsil.
A jehoÏ datum na Rouském ve ãtvrtek pﬁed památkou Hromnic léta pánû 1593.“
Dne 2. ãervna 1601 Jan st. ·merhovsk˘ z Lidkovic na Rouském potvrdil pﬁevzetí léna Rouské, tj. tvrze, dvora a vsi se v‰ím pﬁíslu‰enstvím, od biskupa Franti‰ka z Ditrich‰tejna: „Jan star‰í ·merhovsk˘ z Lidkovic a na Rouském etc. pﬁijal sem léno od j. v. k. m. na tvrz, dvÛr a ves
Rouské s lidmi platn˘mi i neplatn˘mi, s robotami, platy, poplatky a v‰emi i v‰elijak˘mi poÏitky, s rybníky, s rolí oranú i neoranú, s lukami, pastvami, s lesy, háji, chrastinami, s mezemi,
hranicemi a sumou se v‰ím pln˘m právem a pﬁíslu‰enstvím, jakÏ táÏ tvrz, dvÛr a ves od sta 22 
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rodávna v sv˘ch mezech jest a záleÏí, nic ov‰em nevymûÀujíc. Datum na Rouském v sobotu
po památce slavné BoÏího nanebevstoupení léta Pánû 1601.“
Kolem roku 1636 sedûl tu Jindﬁich Rottemberk z Ketﬁe a Drslavi na Rouském, kter˘ 24.
ledna 1639 vyznává, Ïe tohoto dne na manském snûmu pﬁijal od olomouckého biskupa, arcivévody Leopolda Viléma, léno na statek Rouské, tj. tvrz a ves Rouské se v‰ím pﬁíslu‰enstvím:
„Já Jindﬁich Rottembergk z Ketﬁe a z Odrslavû a na Rousk˘m vyznávám tímto listem obecnû
pﬁede v‰emi a vzlá‰tû tu, kdeÏ náleÏí, Ïe sem léta Pánû 1639 ten pondûlí po nedûli pﬁed svat˘m Pavlem na víru obrácení, tj. 24. januarii, pﬁi snûmû mansk˘m na zámku KromûﬁíÏi od nejdÛstojnûj‰ího a vysoce osvíceného kníÏete a pána pana Leopolda Vilhelma, arcikníÏete rakouského, kníÏete v Burgundy, v ·t˘rsku, Carnoty, v Crainu a Virtemburgku, biskupa
‰trasburského, halber‰tatského, pasovského a olomouckého, kníÏete královské kaply ãeské,
hrabûte administrátora hersfeldského, magdeburského a oderského, hrabûte v Tyrolu a v Gortzu, jakoÏto poﬁádnû voleného a potvrzeného biskupa olomouckého, na statek mÛj mansk˘,
totiÏto tvrz a ves Rousk˘, s lidmi usedl˘mi i neusedl˘mi, na dvÛr popluÏní, v tejÏ vsi Rouskách
s rybníãkami osmi, s lesy, s háji, chrastinami, loukami, rolemi oran˘mi i neoran˘mi, s pustinami i s jin˘m v‰ím k témuÏ stateãku od starodávna pﬁíslu‰enstvím léno pﬁijal. Tomu na svûdomí a pro lep‰í jistotu k tomu pﬁiznávajícímu listu sekryt mÛj pﬁitisknouti sem dal a v nûm
se vlastní rukou podepsal. JehoÏ datum v KromûﬁíÏi léta a dne ut supra. Hendrich Rottembergk “
Po jeho smrti v roce 1653 bylo Rouské pﬁipojeno k panství keleãskému, jak nám ukazuje
sdûlení z 29. ãervna 1653, v nûmÏ pí‰í biskup‰tí radové Jan Kaltschmidt z Eisenberka a Jiﬁí
Ludvík z Lindenspuru olomouckému dómskému probo‰tovi a administrátorovi olomouckého
biskupství Jakubu Merkuriánovi, Ïe olomouck˘ biskup arcivévoda Leopold Vilém si pﬁeje, aby
z lén Îadovice, Rouské a Tlustomosty, v cenû 18 000 zlat˘ch, po odeãtení jedné tﬁetiny domského kapitálu zb˘vá 12 000 zl., odumﬁel˘ch po Jindﬁichu Rottemberkovi, bylo dáno 3 000
zl. jeho tﬁem dcerám jako vûno, jeho vdovû 1 000 zl. a na náklady pro potvrzení privilegií olomoucké kapituly naﬁizuje 1 000 zl.
V ohledu obecní správy mûl dÛleÏité místo fojt, jinak rychtáﬁ, neboÈ zastupoval vrchnost vÛãi obci. Mûl na starost testamenty (odkazy), smlouvy, trhy, odhady statkÛ, pozÛstalostní a poruãenské záleÏitosti. Pﬁedával poddan˘m rozkazy od vrchnosti, informoval ve vûcech politick˘ch, vojensk˘ch, policejních a správních. Byl pﬁíslu‰n˘ k vyﬁizování sporÛ o dluhy, o polní
pych, o meze, o ‰kody na dobytku, obraceli se na nûj poddaní se spory dﬁíve, neÏ je pﬁednesli
na panské kanceláﬁi. Vybíral urbariální a kontribuãenské dávky. Poddanství zavazovalo totiÏ
obyvatelstvo k rÛzn˘m povinnostem, z nichÏ nejroz‰íﬁenûj‰í bylo odvádûní vrchnostenské renty. Ve 14. století se vyskytovala renta v‰eobecnû jiÏ v trojí podobû, a to 1. jako pracovní nebo
robotní úkon, 2. jako naturální dávka a 3. jako penûÏit˘ plat (ten u nás byl zavádûn hromadnû od 13. století, kdy se zaãala rozvíjet dûlba práce mezi zemûdûlsk˘m venkovem a nov˘mi
obchodnû ﬁemeslnick˘mi mûsty). Postupem doby získal v‰eobecnû pﬁevahu plat penûÏit˘. Naz˘val se pÛvodnû plat úroãní, nebo jen úrok, pﬁípadnû ãinÏe. Od 17. století se pro nûj ujal název plat gruntovní nebo domovní. Svou povahou náleÏel k pravideln˘m, kaÏdoroãnû se opakujícím platÛm a v hospodáﬁsk˘ch v˘kazech byl vÏdy veden v rubrice „stálé platy“.
Vedle toho se poddaní podíleli na placení zemské danû, dle základu naz˘vané daÀ odhadní, téÏ z jmûní, nebo turecká. V nejstar‰ích olomouck˘ch berÀov˘ch registrech (v˘kazy v˘bûrãích, kolik vybrali penûz) z roku 1516 zji‰Èujeme první známá jména pﬁedstavitelÛ obce.
Za tehdej‰ího majitele léna Jana Obe‰líka z Lipultovic z Rouského od 14 usedl˘ch pﬁinesli Bernart, fojt, a Petr, kon‰el, 2 zl. 2 gr.
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Rouské, celkový pohled

Podle berÀov˘ch register z roku 1538 poslal Jan Obe‰lík z Lipultovic z Rouského, Malhotic a Babic po Jiﬁíkovi Stiburkovi, malhotskému fojtu, 3,5 kopy 19,5 gr. Pﬁi tom scházelo na
tom panství na prvním místû 21,5 gr.
Nemilá vûc se stala v roce 1712. Fojt BlaÏej Svoboda a purkmistr Václav StrÏínek z Rouského 27. listopadu 1712 potvrdili, Ïe pﬁevzali na keleãském zámku od dÛchodního Václava
Schmidta novou obecní truhlici se sirotãími penûzi 39 zl. 2 3/4 kr., jeÏ byly spolu s truhlicí
odcizeny za vpádu vsetínsk˘ch rebelantÛ na keleãsk˘ zámek: „Kterak v pominulé kﬁiky a v ne‰Èastn˘ pád rebelantÛv na Vsetín v zámku keleãském z komory sirotãí a jináãe pod opatrováním urozeného a stateãného pana Andreas Poppa, ten ãas hejtmana panství keleãského,
skrze zlého ãlovûka truhlice na‰e obecní (v kteréÏto sirotkÛv MaﬁoÀov˘ch 33 zl. 50 4 kr. a Vaculkov˘ch sirotkÛv 5 zl. 12,5 kr., spolu 39 zl. 2 w kr.) s tûma penûzi k zmaﬁení pﬁi‰la: Ïe v‰ak
tûch tﬁiceti devût rejnsk˘ch 2 w kr. od téhoÏ nadepsaného pana hejtmana tûm dvojím sirotkÛm se vynahradily a náleÏitû zase v novou truhlici obecní v zámku zÛstávající u pﬁítomnosti nás níÏe podepsan˘ch se vloÏily, toho peãetí na‰í obecní dosvûdãujem. Actum v Kelãi dne
27. Novembris 1712. BlaÏej Svoboda fojt rouseck˘, Václav StrÏínek, purkmistr rouseck˘ “
Na otisku peãeti, kter˘m bylo potvrzení opatﬁeno, o prÛmûru 24 mm, vidíme v peãetním
poli radlici a krojidlo, v opisu je PECET OBCE, zbytek je neãiteln˘.
Z údajÛ v urbáﬁi z roku 1654 vypl˘vá, Ïe obec byla dosti tûÏce postiÏena zﬁejmû váleãn˘mi
událostmi tﬁicetileté války. Dﬁíve tu bylo 16 sedlákÛ, nyní 4, zahradníci a domkáﬁi dﬁíve 9, nyní 1, stálé platy roãnû 10 zl. 17 kr., vejce nyní 1 zl. 29 kr. Oves dﬁíve 59 mûﬁic. Pﬁedlo se dﬁíve 150 kusÛ, nyní nic. V panském dvoﬁe vyná‰ela p‰enice dﬁíve 44 mûﬁic, nyní 44 mûﬁic, Ïito dﬁíve 35, nyní 35, jeãmen dﬁíve 10, nyní 10, oves dﬁíve 60, nyní 60, pohanka dﬁíve 10, nyní
10, proso dﬁíve 2/8, nyní 2/8 , konopí Ïádné, len Ïádn˘. Ve dvoﬁe v Rouském a Babicích se
chovalo dohromady 30 kusÛ hovûzího dobytka, v Rouském 500 kusÛ ovcí.
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V rejstﬁíku platÛ poddan˘ch na keleãském panství z roku 1686 ãinil stál˘ roãní plat v Rouském o sv. Jiﬁí 5 zl. 8 gr. 3,5 d., o sv. Václavu plat stál˘ 5 zl. 8 gr. 3,5 d., hlásky 2 zl. 20 gr., slepice 87 kusÛ, vejce 13 kop 39 kusÛ, o sv. Martinû oves 60 mûﬁic, o Vánocích za 2,5 vûdra vinné ãinÏe 8 zl. 45 kr.
Usedlí mûli dûlat urãit˘ poãet kusÛ ‰indelÛ, coÏ je zároveÀ ukazatelem velikosti gruntÛ:
250
400
675
675
675
675
250
250
250
675
675

Jan VáÀa podsedek
Jan Mik‰Û
Jura Král
Pavel Vrtûl
Jan Mik‰ík
Michal Cedlman
Jan Karas podsedek
Jan Maidloch podsedek
Jakub ·kaﬁupa podsedek
Jan Vacula
Matûj Brusman

675 Jura Fajkus
250 Matûj Vaculka podsedek
250 Pavel Dob‰Û podsedek
675 Václav Sládek
675 Jura StrÏínek
100 Matou‰ Kﬁapaã chalupník
550 Václav Vacula
700 Jan BaÏant
675 Pavel Rada
Grunt Miky‰kovsk˘
Grunt ·panûlovsk˘

O více neÏ deset let pozdûji v urbáﬁi z roku 1699 jsou následující platy a povinnosti:
o sv. Jiﬁí stálé ãinÏe 6 zl. 9 kr. 2,5 d.
o sv. Václavu stálé ãinÏe 6 zl. 9 kr. 2,5 d.
hlásky 3 zl. 6 kr. 2 d.
z 87 kusÛ slepic 10 zl. 9 kr.

vajec 13 kop 39 kusÛ 4 zl. 33 kr.
o Vánocích vinná ãinÏe 8 zl. 45 kr.
celkem 38 zl. 53 kr. 1 d.

Platy z vystavûného vrchnostenského dvora:
o sv. Jiﬁí stálé ãinÏe na Miky‰kovském
gruntu 14 kr., na ·panûlovském gruntu 14
kr., celkem 28 kr.
o sv. Václavu stálé ãinÏe 28 kr.
hlásky 18 2/3 kr.
12 kusÛ slepic 1 zl. 24 kr.

1 kopa 37 kusÛ vajec 30 2/3 kr.
Celkem 2 zl. 41 kr. 1 d.
O Vánocích vinn˘ ‰enk 58 kr. 1,5 d.
Celkem ze dvora 4 zl. 7 kr. 2,5 d.
Celkem stál˘ch platÛ 34 zl. 45 kr. 1,5 d.

Rozdûleno:
O sv. Jiﬁí
13 sedlákÛ po 30 1/3 kr. celkem 6 zl. 34 kr.
1 d.
7 podsedkÛ po 8 kr. celkem 56 kr
Z toho 28 kr. 1,5 d.
Celkem 7 zl. 58 kr. 1,5 d.
O sv. Václavu
13 sedlákÛ po 1 zl. 20 kr. celkem 17 zl.
20 kr.
7 podsedkÛ po 20,5 kr. celkem 2 zl. 23 kr.
1,5 d.

Schodek 2 zl. 41 kr. 1 d.
Celkem 22 zl. 24 kr. 2,5 d.
O Vánocích
13 sedlákÛ po 30 1/3 kr. celkem 6 zl. 34 kr.
1 d.
7 podsedkÛ po 8 kr. celkem 56 kr
Z toho 58 kr. 1,5 d.
Celkem 8 zl. 28 kr. 2,5 d.
Celá obec platila 1 kr. 1 d.
Celkem 38 zl. 53 kr. 1 d.
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Nestálé platy
O sv. Jiﬁí
Jiﬁí Fajkus z jednoho vãelínu 7 kr.
Jiﬁí Král z téhoÏ 5 kr. 2 d.
O sv. Václavu Martin Vaculík z uÏívání rybníku 1 zl., Jakub ·kaﬁupa z pastviny u lesa Li‰ky
7 kr.
Domkáﬁská ãinÏe
BlaÏej Svoboda z ob˘vání komÛrky v olejnû o sv. Jiﬁí 1 zl. 10 kr. a o sv. Václavu totéÏ
Robotní ãinÏe
o sv. Václavu Dlachman 2 zl. 20 kr.
Pro 17. a 18. století se nám dochovaly archivní prameny obsahující údaje z katastrálních
vymûﬁování pro úãely zdanûní. V roce 1570 byla provedena velká berní reforma, na jejímÏ základû byla zavedena domovní daÀ. Objevovaly se ale ãasté stíÏnosti, a proto na zemském snûmu trvajícím od 13. prosince 1655 aÏ do 8. ledna 1656 bylo rozhodnuto, aby v‰echny vrchnosti rozdûlily pole a vinice do lánÛ a pﬁedaly do konce února zemskému hejtmanu pﬁiznávací
dopisy (fase). Tyto fase mûly zároveÀ obsahovat údaje o tom, které pozemky vlastní vrchnosti a které poddaní. Rok 1656 byl proto naz˘ván annus declaratorius. Za tím úãelem byl proveden soupis poddanské pÛdy poprvé v letech 1656–1657, znám˘ jako první lánová vizitace,
kter˘ se v‰ak v úplnosti nedochoval, navíc byl poﬁizován uspûchanû a s chybami, proto záhy
vznikla potﬁeba oprav. V roce 1659 se zdaÀovalo jiÏ podle lánÛ. Podle usnesení zemského snûmu z roku 1661 byla Morava rozdûlena na 15 565 1/3 lánu. Podle usnesení téhoÏ zemského snûmu se mûl kaÏd˘, kter˘ se cítil po‰kozen daní, ohlásit bûhem jednoho roku u vizitaãní
komise.
V roce 1667 byly sestaveny pﬁiznávací listy, které slouÏily o rok pozdûji vedle pozemkové
danû k v˘bûru mimoﬁádné danû domovní (kontribuce na dluhy a k svobodné dispozici stavÛm)
jako doplnûk k lánové vizitaci. Podle pﬁiznání z roku 1671 se v letech 1671–1748 vybírala
i zvlá‰tní daÀ komínová.
Usnesením zemského snûmu z roku 1667 byla urãena komise k pﬁezkou‰ení fasí a regulaci lánÛ, svoji práci zaãala v roce 1669 a skonãila v roce 1679 a zemsk˘ snûm v tomtéÏ roce
urãil, Ïe pole, která byla aÏ dosud povaÏována za poddanská, byla za nû povaÏována i nadále.
Popis byl naz˘ván catastrum (star˘ katastr), od toho katastrální pozemky, rok 1669 annus decretorius – rok, od kterého jsou poddanské pozemky stále poddanské. Vymûﬁování z této doby je oznaãováno jako 2. lánová vizitace. Tehdy se poãítalo na jednom lánu dobré pÛdy 100,
u prostﬁední 125 a u ‰patné 150 mûﬁic. Podle zﬁízení z roku 1760 se lán dûlil na 64 dílÛ a na
60 mûﬁic.
Podle vymûﬁení polí se poddaní dûlili na celoláníky, tﬁiãtvrtiláníky, pÛlláníky, ãtvrtláníky
a podsedky (podsedníky – na pÛli cesty mezi sedláky a zahradníky). Ti, kteﬁí mûli ménû neÏ
ãtvrtlán, se jmenovali zahradníky, a ti, kteﬁí sice mûli dÛm, ale Ïádné katastrované pozemky,
se uvádûli jako domkáﬁi. Podle obûÏníku z 18. kvûtna 1789, § 6, bylo tﬁeba naz˘vat domkáﬁem toho, kter˘ mûl na rustikálním pozemku dÛm a nemûl ani tolik pozemkÛ, aby uÏivil svoji rodinu, takÏe si obÏivu získával svojí prací nebo ﬁemeslem. JestliÏe ale zemské danû pﬁesáh-
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Rouské – místní část „Kopec“

ly obnos 2 zl., dostával se do tﬁídy sedlákÛ. Domkáﬁe nalézáme i na dominikálních pozemcích.
Ti, kteﬁí nemûli dÛm ani pozemky a bydleli v místû, byli oznaãováni za podruhy.
Podle vizitace v roce 1667 se nacházelo na panství Kelã 358 domÛ, z toho bylo 28 mû‰Èansk˘ch domÛ, 78 selsk˘ch stavení, 229 zahradnick˘ch a chalupnick˘ch, pût nov˘ch selsk˘ch
stavení a 18 novû postaven˘ch zahradnick˘ch domkÛ, nakonec bylo vykázáno 79 nádeníkÛ
bez domÛ. Byly napoãítány dvû poustky mû‰Èansk˘ch domÛ, jedno pusté selské stavení a 84
pust˘ch zahradnick˘ch a chalupnick˘ch domÛ.
Pﬁímo v Rouském byla situace následující:
zahradníci 2, 6 aÏ 8 mûﬁic
Martin BaÏant
Petr Kunovsk˘, dﬁíve Jura Tkalec
·imek Gala‰
Jura Král, dﬁíve fojtÛv
Danûk Vrtil, dﬁíve Jan Polá‰ek
Jan Mik‰ík
Martin StaÏa
Václav Vlãek
Jura Feykus
Jan ·vehla, dﬁíve Mike‰ Stoklas
Martin Hy‰a, dﬁíve Vlãek
Jura Kupka, dﬁíve Majenák
Míka Hrube‰ zemﬁel pﬁed ‰esti lety –
poustka
Matou‰ Hrube‰ zemﬁel pﬁed pûti lety – poustka

·panûlovsk˘ grunt pﬁed devíti lety u‰el –
poustka
Tomek Ballauch, dﬁíve Gofrei, kter˘ pﬁed
dvûma roky u‰el – poustka
chalupníci 1 aÏ 2 mûﬁice
Martin Wilske sedí na chalupû Andrese
Kromi‰e, od roku 1666 lhÛtu na tﬁi roky
Jan ·eykov˘ ode‰el pﬁed 4 roky – poustka
Miãmánovsk˘ grunt, opu‰tûno pﬁed 40 lety
– poustka
Miky‰kovsk˘ grunt, opu‰tûno pﬁed 5 lety –
poustka
Andr˘skovsk˘ grunt, opu‰tûno pﬁed 3 roky –
poustka
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Nacházelo se tedy v obci 12 zahradníkÛ, 4 pusté zahradnické grunty, jeden lhÛtník-chalupník a ãtyﬁi pusté chalupnické grunty.
Druhá lánová vizitace se uskuteãnila na panství Kelã v roce 1675. V Rouském bylo zji‰tûno pût usedl˘ch sedlákÛ, dva podsedky s poli, tﬁi domkáﬁi bez polí, celkem deset gruntÛ. Po
roce 1657 bylo novû zaloÏen˘ch gruntÛ deset a zÛstaly ãtyﬁi staré poustky.
V rámci pﬁípav tereziánského katastru byla provedena v roce 1749 nová vizitace s tímto v˘sledkem. V Rouském Ïil jeden tﬁiãtvrtiláník (ãp. 8), deset pÛlláníkÛ (4, 5, 7, 9, 14, 15, 20, 21,
27, 28), ãtyﬁi ãtvrtláníci (ãp. 1, 2, 12, 13 – zároveÀ kováﬁ), jeden domkáﬁ (ãp. 23). Ze tﬁí pÛllánÛ vznikly ãtyﬁi nové grunty (ãp. 3, 6 – zároveÀ krejãí, 19, 22). Vesnice se nacházela ve vy‰‰í poloze, pole musela b˘t obdûlávána ãtyﬁmi koÀmi, lada ãtyﬁikrát aÏ pûtkrát. Vizitátor nalezl
hospodáﬁské pomûry velmi ‰patné, upozorÀoval, Ïe se tu nepûstuje Ïádná p‰enice, len a proso. Z toho dÛvodu se tu ani nepﬁedlo. Lidé nemûli k dispozici dﬁevo, protoÏe nevlastnili lesy.
Podle urbariální fase z roku 1775 se v Rouském nacházeli následující usedlí:
pÛlláníci
8 Tomá‰ StrÏínek (dﬁíve Martin StrÏínek)
14 Josef KrálÛ (dﬁíve Josef Král)
15 Jiﬁí Kajnar (dﬁíve Jiﬁí Kajnar)
20 Josef Ovãáãík (dﬁíve Jan Ovãáãík)
1 Jan Nûmec (dﬁíve Jiﬁí Fajkus)
2 Petr Majdloch (dﬁíve Tomá‰ Fajkus)
21 Jiﬁí Malík (dﬁíve Antonín ·kaﬁupa)
27 Jan Vacula (dﬁíve Jan Vacula)
28 Jiﬁí Rada (dﬁíve Martin Rada)
4 Josef Kajnar (dﬁíve ·tûpán âagan)
5 Josef Nûmec (dﬁíve Martin Nûmec)
7 Jakub Ma‰íãek (dﬁíve Jakub Ma‰íãek)
9 Tomá‰ Rada (dﬁíve Tomá‰ Rada)

zahradníci s domy
12 Antonín Klimek (dﬁíve Matyá‰ Matula)
13 Jakub Stanûk (Matyá‰ Stanûk)
23 Antonín Palata (dﬁíve Antonín Palata)
19 Jiﬁí Pavlík (dﬁíve Václav âagan)
22 Václav Matula (dﬁíve Václav Adam)
3 Martin Zub (dﬁíve Petr Majdloch)
6 Josef Rada (dﬁíve Thomas Dlachmann)
domkáﬁi bez polí
24 Jiﬁí TvrdoÀ (dﬁíve Antonín Stanûk)
26 Jakub Novosad (dﬁíve vdova
Majdlochová)
18 Jan Matula (dﬁíve Martin StrÏínek)
25 vdova Zvûﬁinová (dﬁíve Pavel Zvûﬁina)
17 Martin âagan

Obec mûla pastvinu o v˘mûﬁe 110 mûﬁic, z toho platila roãní ãinÏi 5 zl. 51 kr. Podruzi, kteﬁí nemûli vlastní domy a byli ubytováni u jin˘ch poddan˘ch, neodvádûli vrchnosti nic. Mûli robotovat kaÏd˘ t˘den jeden den, ale místo toho platili roãnû 1 zl. 10 kr. Dále odvádûli 24 kr. jako pracovní síla, kdo drÏel krávu, odvádûl z ní 24 kr. Vdovy podruhÛ neplatily nic.
Sedláci a podsedci robotovali podle robotního patentu z roku 1738 o dlouh˘ch dnech pût
hodin dopoledne a pût hodin odpoledne, kromû dvou voln˘ch hodin. V krátk˘ch dnech robotovali ãtyﬁi a ãtyﬁi hodiny. V létû se vraceli v 19 hodin, v zimû v 17 hodin. K odpoãinku dobytka slouÏily dvû hodiny, v dobû Ïní a senoseãe se mohl dobytek pást na louce.
Pﬁi dalek˘ch fÛrách na sousední biskupská panství vzdálená ne více neÏ ãtyﬁi míle, smûli
vÏdy dva sedláci zapﬁahat spoleãnû do jednoho vozu, kter˘ byl naloÏen 16 mûﬁicemi ozimÛ
a 20 mûﬁicemi jaﬁin. Na podzim konaly fÛry po tﬁi dni, v létû dva dni. KaÏdé ãtyﬁspﬁeÏí dostalo 14 kr. stájového a na osvûtlení a 1 achtl ovsa na den.
Od sv. Jana do sv. Václava se robotovalo povozem i pû‰ky pût dní v t˘dnu, od sv. Václava do
sv. Jana jen tﬁi dni v t˘dnu. V dobû Ïní a senoseãe dostávali pÛl, nebo celou beãku piva, také
se zabila kráva ve dvoﬁe a rozdávaly koláãe.
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Vizitátor nalezl v tomto v˘‰e poloÏeném panství, Ïe poddaní dostávají dﬁevo v˘hodnûji neÏ
lidé odjinud. V pﬁípadû, Ïe nûkomu shoﬁel dÛm, dostal od vrchnosti osvobození od roboty na
4, 2, nebo na cel˘ rok, dﬁevo se slevou a osivo.
PÛlláníci a zahradníci s domy odvádûli desátek, a to zrní ve slámû: 13 pÛlláníkÛ kaÏd˘ po
48 snopech, celkem 10 kop 24 snopÛ; oves – 12 pÛlláníkÛ po 15 snopech, celkem 3 kopy, 13.
pÛlláník jen 7,5 snopu, celkem 3 kopy 7,5 snopu; slepice – 13 pÛlláníkÛ po 1 kusu, celkem
13 kusÛ; koleda – 13 pÛlláníkÛ po 3 kr., celkem 39 kr., 7 zahradníkÛ s domkem po 1,5 kr.,
celkem 10,5 kr, dohromady 49,5 kr.; koláãová mouka – 13 pÛlláníkÛ po 1 pÛlmûﬁiãce, celkem
3 achtle 1 pÛlmûﬁiãka, 7 zahradníkÛ s domem totéÏ = 1 achtl a 1 pÛlmûﬁiãka, celkem 5 achtlÛ; vejce – 13 pÛlláníkÛ, kaÏd˘ po 4 vejcích = 52 kusÛ, 7 zahradníkÛ po 3 vejcích = 21, celkem 1 kopa 13 kusÛ.
Koncem 18. století se Rouské dostalo jiÏ do ti‰tûn˘ch knih, a to zásluhou topografa Josefa
Schwoye. Podle údajÛ v jeho knize z roku 1794 patﬁilo Rouské k panství Kelã, které zde mûlo jeden dvÛr. Ve vsi stálo 31domÛ, v nichÏ Ïilo 37 rodin a celkem 213 osob. Na katastru se
nacházelo 250 jiter polí s prÛmûrnû kvalitní pÛdou.
Podle údajÛ v indikaãní skice z roku 1830 stálo v Rouském 47 domÛ, z nichÏ bylo 22 selsk˘ch gruntÛ (ãp. 1–9, 12–16, 19–24, 27, 47), 22 patﬁilo domkáﬁÛm (17, 18, 26, 28–46),
junkerství v ãp. 10 a 11 a obci patﬁilo ãp. 25.
Na zaãátku 70. let 18. století dostaly domy v Rouském ãísla konskripãní, z nichÏ se pak vyvinula ãísla popisná. âíslo 1 dostal dÛm na zaãátku návsi, vedlej‰í domy kolem návsi dostávaly ãísla po sobû jdoucí, tj. 1–28, dále pokraãovalo ãíslování aÏ po ãp. 47.
Selské grunty byly v ãp. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 27 a 28, celkem 13 sedlákÛ. Postupnû docházelo k jejich drobení, takÏe v 19. století zÛstaly selské usedlosti v ãp. 1, 5, 7, 8,
9, 15, 20 a 21. Podsedky byly pﬁi ãp. 3, 6, 12, 13, 19, 22 a 23. Ostatní domy patﬁily chalupníkÛm a podruhÛm.
âísla 47, 48 a dal‰í jsou ãísla nová a vznikla v novûj‰í dobû. Tak ãp. 47 se od‰tûpilo od ãp.
27 rozdûlením mezi dva syny Radovy. âp. 48 vzniklo z ãp. 2, které majitel pﬁed smrtí rozdûlil na tﬁi díly. Majitel Ma‰laÀ se zabil pádem z le‰ení v Tû‰icích a majetek byl rozdûlen mezi
dvû sestry a bratra. â. 49 vystavûno novû Franti‰kou Ovãáãíkovou na místû rozloÏené chalupy. âp. 50 bylo vystavûno na pozemku, kter˘ Mareãkova Ïena zdûdila z ãp. 4 (Kajnarova selská usedlost). âp. 51 vzniklo rozdûlením selské usedlosti Tomá‰e Rady, ãp. 28 mezi dva syny
Josefa a Jana. Josef Rada svÛj díl odprodal roku 1908 Franti‰ku Mihalovi, kter˘ se do Rouského pﬁistûhoval z Dolních Rakous. DÛm s hospodáﬁsk˘mi budovami, náﬁadím, polem a dobytkem byl prodán za 9 000 zlat˘ch. âp. 52 vystavûl Franti‰ek Suchánek na obecním pozemku,
podobnû ãp. 53, Antonín Va‰íãek. âp. 54 bylo v˘minkem k selské usedlosti ãp. 4 a koupil ho
Josef Tomeãek pro v˘minek k ãp. 1. âp. 55 postavil Franti‰ek Hada‰ (prodej tabáku) na pozemku zdûdûném z ãp. 6 (hospoda). âp. 57 postavil Franti‰ek StrÏínek na zdûdûném pozemku od ãp. 8. âp. 58 patﬁící Josefu Kajnarovi bylo vystavûno ze stodoly patﬁící k ãp. 45, která
patﬁila Antonínu Kajnarovi. Obecní domek (pro chudé) ãp. 25 byl zakoupen od Karla Kajnara
roku 1882 obcí pro zmínûn˘ úãel. Na místû pﬁed ãp. 7 b˘vala louÏe. Va‰íãek z ãp. 7 ji zavezl
a zaloÏil zahradu. V tzv. „hejnici“ stávala obecní pazderna, kde se ãistil len a konopí. Byla zboﬁena asi roku 1845. Na pozemku ãp. 1 za ‰kolou si lidé vystavûli su‰írnu na ovoce.
Na základû hospodáﬁské inspekce olomouckého arcibiskupství z 31. bﬁezna 1801 byl popluÏní dvÛr v Rouském dûdiãnû pronajat Janovi svobodnému pánu Bojakovskému z Knurova
s cel˘m pﬁíslu‰enstvím za 3 002 zl. 44 kr. a roãní plat 705 zl. 36 kr. Pﬁipojen byl soupis inventáﬁe dvora v Rouském, potvrzen˘ sv. pánem Bojakovsk˘m 29. bﬁezna 1801 v Malhoticích.
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Rouské – střed obce, komunikace do Všechovic

Dne 21. dubna 1806 bylo junkerství zﬁízené v dominikálním dvoﬁe v Rouském v draÏbû pﬁevedeno z pozÛstalosti po Janu svobodném pánu Bojakovském z Knurova na nového majitele,
jímÏ se stal Franti‰ek Herbricht sv˘m posledním podáním 17 225 zl. r˘n. (vyvolávací cena byla 12 000 zl.).
Poslední majitel Anton Tarisch prodal 5. listopadu 1877 junkerství na ãp. 10 a 11 arcibiskupu Bedﬁichu z Fürstenberku. Tehdy se jednalo o stavební plochu 1 jitro 609 ãtvereãních sáhÛ, pole 124 jiter 1 494 ãtvereãních sáhÛ, louky 6 jiter 520 ãtvereãních sáhÛ, zahrady 3 jitra
315 ãtvereãních sáhÛ, pastviny 2 jitra 1 540 ãtvereãních sáhÛ, neobdûlavatelné 1 jitro 314
ãtvereãních sáhÛ, dohromady pozemky o v˘mûﬁe 139 jiter 1 592 ãtvereãních sáhÛ. Ve dvoﬁe
se chovalo 6 koní, 6 volÛ, 15 krav, 6 telat, k dispozici bylo 6 pluhÛ, 4 vozy (z toho dva s Ïelezn˘mi a dva s dﬁevûn˘mi osami), 9 bran. Kupní cena znûla na 52 300 zl. r. m. Dne 16. dubna 1878 pﬁedal Tarisch klíãe správci kelãského panství a odjel do Uher.
Také ¤ehoﬁ Voln˘ ve své topograii z roku 1835 uvádí údaje o Rouském podle statistiky k roku 1834. Stálo tu 47 domÛ, v nichÏ Ïilo 348 obyvatel (162 muÏÛ, 186 Ïen), kteﬁí chovali 53
koní, tﬁi voly, 71 krav. Dále se tu rozvíjelo jedno junkerství, zaloÏené z emfyteuticky prodaného vrchnostenského dvora v roce 1801.
Podkladem ke zpracování stabilního katastru v první polovinû 19. století bylo zji‰Èování hospodáﬁsk˘ch pomûrÛ v jednotliv˘ch obcích. To bylo úkolem distriktních vceÀovacích komisí,
z jejichÏ ãinnosti se dochovaly podrobné zápisy o jednotliv˘ch obcích po stránce hospodáﬁské
i sociální. Takto vznikl˘ vceÀovací operát ve své koneãné podobû z roku 1848 obsahuje velmi zajímavé údaje hospodáﬁské a sociální povahy.
Podle nûj se okrsek obce Rouské nacházel jiÏnû 1,5 míle od krajského mûsta Hranice a západnû 4 míle od Kelãe, na levém bﬁehu potoka Juhynû a kolem obchodní silnice vedoucí do
Bystﬁice pod Host˘nem. Mal˘ díl leÏel jiÏnû v údolí Juhynû, zbytek na úpatí v˘bûÏkÛ Karpat
svaÏujících se mírnû jiÏním a západním smûrem. Klima dovolovalo pûstování v‰ech druhÛ obi 30 
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lí. PozemkÛm na severu ‰kodily ostré a syrové severov˘chodní vûtry. Celková v˘mûra obná‰ela 920 jiter 1 239 ãtvereãních sáhÛ.
Dûdina byla celistvá a rozkládala se na vyv˘‰eninû ve smûru od v˘chodu na západ tvoﬁíc
nepravidelnou ulici. Nejvzdálenûj‰í díl katastru leÏel 4 hodiny vzdálen od centra. NejblíÏe
u domÛ se nacházely zahrady, v‰emi smûry od obce se táhla v rovinû nebo mírnû naklonûná
pole, lep‰í louky jiÏnû a jihov˘chodnû a ostatní v‰emi smûry mezi poli. Pastviny byly v˘chodnû od vesnice, nízké lesy (porostliny) byly na severu katastru.
Okresní vrchností bylo mûsto Kelã, pﬁifaﬁeno bylo Rouské do Kelãe a ‰kolou patﬁilo do V‰echovic.
Na severu sousedilo s Horními Tû‰icemi, na v˘chodû s Kelãí a Malou Lhotou, na jihu s Babicemi a Provodovicemi a na západû s V‰echovicemi a Malhoticemi.
Podle konskripce z roku 1843 se zde nacházelo 182 muÏÛ a 207 Ïen, dohromady 389 du‰í. Bylo zde 47 domÛ s 69 byty, 67 rodin se zab˘valo zemûdûlstvím a dvû vedle toho je‰tû ﬁemeslem. Obvyklá strava sestávala z brambor, zelí, lu‰tûnin, jeãmene, krup, chleba, hrub˘ch
mouãn˘ch jídel, mléka, másla, s˘ru a velmi zﬁídka z masa.
Stavy dobytka podle konskripce v roce 1843: konû 68, krávy 117. Podle poãtÛ proveden˘ch odhadní komisí: 63 koní, 2 voli, 98 krav, 45 kusÛ mladého dobytka, 60 vepﬁÛ.
Konû byli z ãásti postavy slabé a malé, z ãásti lépe stavûní. Nûkteﬁí hospodáﬁi vûnovali chovu koní vût‰í pozornost. Rohat˘ dobytek byl obecnû men‰ího a slab‰ího vzrÛstu, vepﬁi slezské
rasy.
Konû se krmili v létû zelen˘m krmením a byli drÏeni na pastvû, pﬁi namáhavûj‰í práci ale
dostávali oves, v zimû seno, slámu a oves. Hovûzí dobytek byl pﬁes den v létû na pastvû, ve
stáji dostával zelené krmení, v zimû seno, slámu a ﬁezanku. Prasata se krmila bramorami, ‰rotem, plevami a odpadky z kuchynû.
Konû a voli se uÏívali pﬁi zemûdûlsk˘ch pracích. Nûkteﬁí vût‰í hospodáﬁi se vûnovali i obchodování s koÀmi. Mléko krav se uÏívalo jako takové, nebo se z nûj dûlalo máslo, vût‰inou
se spotﬁebovávalo v domácnosti a nûco se prodalo v okolí. Telata byla chována pro dal‰í chov,
zb˘vající prodávána ﬁezníkÛm v okolí. Prasata se chovala jen pro vlastní konzum. Ve vût‰ím
hospodáﬁství se nacházeli ãtyﬁi konû, ãtyﬁi krávy, tﬁi mladé kusy dobytka a jedno prase. DrÛbeÏ nemûla Ïádn˘ v˘znam.
Ze severov˘chodu od Kelãe sem pﬁitékal mal˘ potok beze jména, kter˘ tvoﬁil v˘chodní hranici katastru a dále tekl do Lhoty a tam ústil do Juhynû. Ne‰kodil ani neprospíval.
V jiÏní ãásti vedla ve smûru od v˘chodu na západ do Bystﬁice komerãní silnice udrÏovaná
obcí ve velmi dobrém stavu. Dále se tu nacházely ãetné spojovací cesty, které byly vût‰inou
‰patnû sjízdné.
Nejãastûji nav‰tûvovan˘m trÏním místem byly Hranice, kde se konaly páteãní t˘denní trhy.
Cesta tam byla dobrá a vedla pﬁes ﬁeku Beãvu, kde nebyl ani brod ani pﬁevoz.
Obec mûla obdûlávan˘ch pozemkÛ 899 jiter 549 sáhÛ, nevyuÏit˘ch pozemkÛ 4 jitra 859
sáhÛ, nevyuÏiteln˘ch pozemkÛ 16 jiter a 1 431 sáhÛ. Obdûlávaná pÛda k nevyuÏité se mûla
v pomûru 180 : 1, obdûlávaná k nevyuÏitelné 56 : 1, nevyuÏitá k nevyuÏitelné 1 : 4.
Na polích se pûstovala ozimá p‰enice, Ïito, jeãmen, oves, brambory a jetel. Na men‰í rozloze se pûstovalo zelí a otava. Zahrady dodávaly jablka, hru‰ky, ‰vestky, tﬁe‰nû, oﬁechy, trávu
a nûco zeleniny. V nízk˘ch lesích (porostliny) rostly duby, bﬁízy, osiky a lísky. JiÏ nûkolik let
vzrÛstalo pûstování brambor a jetele.
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Rouské, asi rok1916 – náves před kaplí

Pole byla obdûlávána s prÛmûrnou pílí a podle trojpolního systému, pﬁiãemÏ lada se vyuÏívala hlavnû k pûstování okopanin. Louky byly na jaﬁe shrabány hrábûmi, zahrady vyãi‰tûny,
pastviny zÛstávaly ponechány pﬁírodû.
PﬁekáÏkami stojícími v cestû rozvoji byl nedostatek luk a pastvin, velká robota a lpûní na
‰lendriánu a nechuÈ k novotám, a to navzdory úspû‰n˘m pﬁíkladÛm, které poskytovala vrchnost.
Plocha, kterou zaujímaly jednotlivé kultury, byla následující: pole 614 jiter 1 097 ãtvereãních sáhÛ, louky 48 jiter 1 369 sáhÛ, zahrady 15 jiter 1 392 sáhÛ, pastviny 62 jiter 1 059 sáhÛ, porostliny 157 jiter 432 sáhÛ.
KdyÏ se tyto kultury porovnaly, zjistilo se, Ïe rozloha luk a pastvin neodpovídá rozloze polí a nestaãí k zaji‰tûní krmiva pro chov potﬁebného hovûzího dobytka a tím získávání potﬁebného hnojiva. Tomuto nedostatku se ãelilo ãásteãnû vût‰ím pûstováním krmení.
Lesy byly z vût‰í ãásti v drÏení vrchnosti, zatímco poddaní museli dﬁíví pro sebe nakupovat.
Stavy dobytka byly vzhledem k rozloze hospodaﬁení pﬁíli‰ malé, poãet dûlníkÛ bylo moÏné
povaÏovat za dostateãn˘, protoÏe domkáﬁi, kteﬁí vlastnili jen nepatrné pozemky, pomáhali pﬁi
zemûdûlsk˘ch pracích.
Náﬁadí, které se pouÏívalo pﬁi práci, byl obyãejn˘ pluh, brány se Ïelezn˘mi a dﬁevûn˘mi zuby, vozy na hnÛj, Ïelezné vidle na hnÛj, kosy a srpy, dﬁevûné hrábû, ÏebﬁiÀáky, cepy, máchadla, kozlíky, vûjeãky a vûtrné ml˘nky na ãi‰tûní obilí.
Ozimy se sázely v ﬁíjnu a jaﬁiny v dubnu. Ozimy se sklízely v ãervenci a srpnu a jaﬁiny v srpnu a na zaãátku záﬁí. Senoseã se konala v druhé polovinû ãervna a otava se sekla koncem sprna a na zaãátku záﬁí.
Zemûdûlské produkty byly dobré kvality, z luk se sklízely sladké a smí‰ené druhy. Ovoce
bylo obyãejné a tráva ze zahrad sladká. Na pastvinách rostlo sladké krmení a v lesích bylo k dis 32 
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pozici tvrdé i mûkké dﬁevo. Jen na polích vyprodukovala obec vût‰í mnoÏství nad vlastní potﬁebu, a to Ïito, oves a brambory, které byly prodávány na trzích.
Domovní vlastnictví sestávalo z dominikální a rustikální ãásti: 13 pÛlláníkÛ – 24,5 jitra,
8 zahradníkÛ – 4 jitra, 23 domkáﬁÛ – 46 ãtvereãních sáhÛ, 1 dominikální dvÛr – 211 jiter, 1
dominikální drÏitel 3 jitra. Vedle toho tu stál obecní dÛm, vrchností byla Kelã.
Domy byly pﬁízemní z cihel a kamení, nebo jen ze dﬁeva, pokryty ‰indelem nebo slámou,
mûly malé nízké a tmavé pokoje a nacházely se spolu s dﬁevûn˘mi hospodáﬁsk˘mi staveními
v prÛmûrném stavu. Îádná budova nebyla poji‰tûna.
Nenacházelo se tu Ïádné ﬁemeslo.

1848–1918
Rok 1848 znamenal velmi dÛleÏitou zmûnu v Ïivotû vesnick˘ch obyvatel, protoÏe pﬁinesl
pﬁedev‰ím odstranûní roboty a zru‰ení poddanství. Císaﬁ Ferdinand V. byl nucen vydat 28.
bﬁezna 1848 naﬁízení, podle nûhoÏ mûly b˘t do roku zru‰eny za náhradu v‰echny roboty. Cesta k odstranûní poddanství byla v‰ak cestou ãinu urychlena alespoÀ pro Moravu, kde zemsk˘
snûm, doplnûn˘ zástupci selského stavu (tzv. selsk˘ snûm), se 9. ãervna 1848 usnesl, Ïe od 1.
ãervence 1848 pﬁestává na Moravû ve‰kerá robota a ru‰í se v‰echny naturální a penûÏní dávky, vypl˘vající z poddanského pomûru, odvádûné kostelÛm, farám, ‰kolám nebo jin˘m dobroãinn˘m ústavÛm. K provedení vyvazení byly zﬁízeny tzv. vyvazovací zemské fondy, kter˘m
podléhaly okresní komise. Podle provádûcích naﬁízení mûla b˘t hodnota jednotliv˘ch poddansk˘ch povinností a robot propoãtena podle cen uvádûn˘ch ve stabilním katastru, pak celá
tato náhrada kapitalizována na dvacetinásobek a rozdûlena po odpoãtu nûkter˘ch ãástek za
vrchnostenské protisluÏby na tﬁi díly, z nichÏ jeden se odepsal jako ãást pﬁipadající na danû,
druh˘ pﬁevzala zemû a tﬁetí mûl platit vyvazovan˘. V roce 1850 byl proveden soupis v‰ech urbariálních povinností jednotlivcÛ i celé obce s uvedením, zda bude bﬁemeno zru‰eno bez náhrady, nebo s náhradou.
Po zru‰ení vrchnostenské správy do‰lo ke vzniku samosprávn˘ch orgánÛ obce na základû
ústavy ze 4. bﬁezna 1849 a podle provizorního obecního zákona, vydaného 17. bﬁezna, v jehoÏ záhlaví stálo „základem svobodného státu je svobodná obec“. Obec se spravovala vlastními orgány, ustanoven˘mi volbou, kter˘mi byly obecní v˘bor a obecní pﬁedstavenstvo v ãele
se starostou, a to poprvé v roce 1850. Po dlouhé, více neÏ desetileté pﬁestávce zavinûné obnoven˘m tzv. bachovsk˘m absolutismem, se konaly dal‰í volby v roce 1861. Na dlouhou dobu pak upravil pomûry v obecní samosprávû zákon o obecním zﬁízení, platn˘ na Moravû od
15. bﬁezna 1864, na jehoÏ základû nastaly zmûny, t˘kající se téÏ volebního ﬁádu. Vût‰í ãást
obyvatelstva nemûla volební právo a Ïeny byly zbaveny volebního práva vÛbec. Volilo se na
základû tzv. trojtﬁídní soustavy. V‰ichni voliãi se rozdûlili do tﬁech sborÛ podle v˘‰e jimi placen˘ch daní, a to tak, Ïe v‰echna pﬁímá daÀ v obci pﬁedepsaná se rozdûlila na tﬁi stejné díly.
Voliãi, kteﬁí dohromady platili po jedné tﬁetinû této danû, tvoﬁili jeden volební sbor a volili jednu tﬁetinu obecního v˘boru. Pﬁi tomto zpÛsobu dûlení byl v prvním sboru mal˘ poãet voliãÛ,
kteﬁí platili nejvût‰í danû, ov‰em volili stejn˘ poãet ãlenÛ v˘boru jako tﬁetí sbor, v nûmÏ byli
soustﬁedûni nejmen‰í poplatníci.
Politick˘ Ïivot v obci je spojen˘ s volbami obecními a do zemského a ﬁí‰ského snûmu. PÛvodnû se odehrával pﬁedev‰ím mezi kandidáty, u jejichÏ pﬁíznivcÛ hrály nejdÛleÏitûj‰í roli osobní sympatie, pﬁíp. antipatie. Teprve postupnû se vyhraÀovaly názory, kter˘m ﬁíkáme politické.
O volbách v Rouském v nejstar‰ím období se nám nedochovaly Ïádné záznamy.
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V roce 1850 se utvoﬁily politické a soudní okresy jako správní jednotky státu. Rouské patﬁilo aÏ do roku 1876 do soudního okresu Bystﬁice pod Host˘nem, kter˘ byl souãástí okresního hejtmanství Hole‰ov. Následnû byla obec pﬁiãlenûna k soudnímu okresu Hranice, kter˘ spolu s lipnick˘m okresem byl souãástí hejtmanství a posléze politického okresu hranického.
Obyvatelé se z nejvût‰í ãásti vûnovali rolnictví. Roku 1861 byly pozemky obecního pastviska „Opálence“ rozdûleny mezi grunty a podsedníky. Od druhé poloviny 19. století se zaãaly v zemûdûlství prosazovat nové pracovní postupy, zavádûlo se nové náﬁadí a stroje. V dﬁívûj‰ích dobách rolníci nechovali tolik hovûzího a jiného dobytka a k tomu je‰tû se dobytek od
jara do zimy pásával, takÏe nebylo dostatek hnoje k ﬁádnému hnojení pole a rolník neznal umûlá hnojiva. Bylo proto zapotﬁebí, aby si vysílené pole odpoãalo, tj. nûjak˘ ãas leÏelo netknuto
ladem, ãili úhorem. Tomu se ﬁíkalo úhorování. Pole leÏelo tak ladem jeden aÏ dva roky, tehdy
pﬁirozenû zarostlo travou. Na to se úhor v létû dvakrát pﬁeoral. Byl to tedy jak˘si druh zeleného hnojení. Pole tak nabylo opût látek potﬁebn˘ch k vegetaci hospodáﬁsk˘ch plodin. Do zoraného úhoru se naselo Ïito. Dal‰í osevní postup byl následující: po Ïitû oves, pak jetelina, p‰enice, oves a brambory. V Rouském podle vypravování nejstar‰ích pamûtníkÛ se úhoﬁilo málo.
Poslední je‰tû úhoﬁil ·najdr v ãp. 5.
Kromû obilovin, brambor a pícnin se selo více lnu pro domácí potﬁebu. Ko‰ile, prádlo, plachty i mûchy se ‰ily z domácího plátna, utkaného z napﬁedeného lnu. Nebylo penûz, aby se potﬁebné plátno mohlo koupit, proto se sázel hojnû len. Len se vytrhal i s koﬁenem a na pokládkách se nechal rosou vymoãit. Na to se svázal do snopkÛ a uloÏil se, aby dobﬁe vyschl. Vyschl˘
len se polámal – pﬁesekal na drhlici. Pak se ãesal kovov˘mi hﬁebeny. Vlákna vyãesáním získaná se navázala na kuÏele a v zimû se len spﬁádal v niti na kolovratu. Niti se motaly na pásma
(60 nití do jednoho pásma). Napﬁed se pﬁedly tenké niti na jemné plátno – ze zbytku hrubé
plátno na mûchy, trávnice, provazy apod. Niti hospodynû zaná‰ely ke tkalci, kter˘ utkal na stavu plátno. Plátno se bílilo. Jednou, nebo dvakrát se dalo vyvaﬁit ve vodû, aby zmûklo. Pak se
na kolících napínalo na slunko a vodou ãasto polívalo. Postupnû se sel len ve stále men‰ím mûﬁítku, a to jen na plátno hrubé – pytlovinu. Kolovraty leÏely pohozeny na pÛdách. S nimi se
vytratily ony „zlaté ãasy“, kdy pﬁi zvuku toãících se kolovratÛ dûti a pﬁadleny poslouchaly vypravování babiãek, které znaly tolik krásn˘ch pohádek o princeznách, o Honzovi, o zaklet˘ch
zámcích, ãernoknûÏnících a dracích, umûly vyprávût o vodníkovi, loupeÏnících. Dûvãata si
zazpívala a pro hochy to byla jediná pﬁíleÏitost, kdy se mohli vidût se svou milou. Hospodynû
pﬁiná‰ela pﬁadlenám su‰ené trnky nebo ovoce.
Cukrovka se zaãala pûstovat asi v roce 1910. První byl velkostatek, kter˘ zaãal sázet ﬁepu,
po nûm zaãali sázet ﬁepu rolníci. Celkovû roãnû bylo osázeno asi 100 mûﬁic cukrovky. Jednotlivci sázeli po 4–5 mûﬁicích, men‰í po 1–3 mûﬁicích. V˘nosy dosahovaly v˘‰e 80 q po mûﬁici, nûkdy i 100 q. Cukrovka se dodávala do cukrovaru v Kojetínû, i kdyÏ by se mohla dodávat
do rolnick˘ch cukrovarÛ v Dﬁevohosticích nebo Prosenicích.
Poãty dobytka: 1907 – 33 koní, 224 kusÛ hovûzího dobytka, 6 koz, 119 vepﬁÛ, 29 psÛ, 56
koãek; 1913 – 45 koní, 122 krav, 58 jalovic, 49 telat, 14 b˘ãkÛ, 14 koz, 46 vepﬁov˘ch plemenic, 110 prasat; 1917 – 38 koní, 104 krávy, 32 jalovic, 2 b˘ãci, 32 telat, 11 prasnic, 40
chovn˘ch prasat; 1926 – 48 koní, 149 krav, 65 jalovic, 79 telat, 2 b˘ãci, 10 ovcí, 25 koz, 61
plemenic, 100 chovn˘ch prasat, 43 psÛ, 97 koãek, 743 slepic, 97 hus, 3 kachny;
Vãelstev bylo roku 1914 napoãítáno celkem ‰est úlÛ, ale v roce 1926 jiÏ 25.
Ve vesnici se hojnû pûstovaly ovocné stromy, v roce 1907 se napoãítalo 1 000 jabloní a hru‰ní, stromÛ peckovit˘ch 3 000.
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František Kubačák v dílně v čp. 16 (Vašíček)

Ve vesnici se nalézal dvÛr olomouckého arcibiskupa ve v˘mûﬁe 149 ha s roãním katastrálním v˘nosem 2 859,8 korun (spolu s obcí 530,2 ha s katastrálním v˘nosem 12 680 korun
22 hal.).
Pﬁed válkou stálo Ïito 18 K/1 q, p‰enice 24 K, oves 12 K, cukrovka 1,80–2 K, brambory
3–4 K, seno 4 K, dﬁevo palivové 1 m3 stál stál 7 K. V roce 1919 stál 4 kg másla 12 Kã, slepice 20 Kã, husa 70 Kã, vejce po 1 Kã, 1 litr mléka 1 Kã, 1 kg tvarohu 6 Kã, kÛzlátko 70 Kã,
house 25 Kã, sele 300–500 Kã, hﬁíbû 4 000–7000 Kã, hovûzí dobytek 1 kg Ïivé váhy za 4 Kã,
vepﬁov˘ dobytek 1 kg Ïivé váhy 15–18 Kã, taÏn˘ kÛÀ v roce 1921 18–24 000 Kã.
Nádeník pﬁed válkou dostával dennû 1,60 K a celodenní stravu, ãeledín mûl roãnû 180 K,
dûveãka 190 K, kromû vánoãního dárku. Po válce denní plat nádeníka ãinil 8–10 Kã a strava,
pacholek mûsíãnû 120 Kã, dûveãka 120–150 Kã.
Jen velmi zvolna se zaãala rozvíjet ﬁemesla a obchod. Od poloviny 19. století se podnikání
definitivnû osvobodilo od svazujících cechovních omezení a dostávalo na základû zákonn˘ch
ustanovení novou podobu. Provozování Ïivnosti jako samostatnû provádûné podnikatelské ãinnosti, vlastním jménem a na vlastní odpovûdnost za úãelem dosaÏení zisku bylo upravováno
Ïivnostensk˘m zákonem. První jednotn˘ Ïivnostensk˘ ﬁád pro celou ﬁí‰i rakousko-uherskou
byl vydán patentem z 20. prosince 1859 ﬁ. z. ã. 227, s pÛsobností od 1. kvûtna 1860. Byla jím
zru‰ena omezení svobody podnikání a nastolena nová hospodáﬁská politika. S v˘jimkou nûkolika málo Ïivností, které byly prohlá‰eny za tzv. koncesní (zastavárny, plavecká Ïivnost, knihkupectví), byla ve‰kerá podnikatelská ãinnost prohlá‰ena za svobodnou, coÏ formálnû umoÏÀovalo naprostou volnost v˘roby a odbytu. Îivnostensk˘ ﬁád byl v‰ak v dal‰ím ãtvrtstoletí na
nátlak Ïivnostnictva a dílem i dûlnictva velmi podstatnû zmûnûn ﬁadou novel z roku 1883,
1885 a postupnû v dílãích ãástech od 90. let.
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Îivnosti byly podle toho a) svobodné, b) ﬁemeslnické, c) koncesní. ¤emeslnické byly takové, pﬁi kter˘ch ‰lo o zruãnost vyÏadující v˘cvik v Ïivnosti vyuãením a del‰ím zamûstnáním.
Îivnosti, u nichÏ vyÏadovaly veﬁejné pﬁíãiny, aby jejich provozování záviselo na zvlá‰tním povolení, se jmenovaly koncesní. (Byly jimi zejména mechanické nebo chemické rozmnoÏováni
v˘robkÛ literárních a umûleck˘ch a obchod s nimi, pÛjãovny knih a ãítárny, podniky periodické dopravy osob, veﬁejn˘ch povozÛ a posluhÛ, Ïivnosti stavební, kominictví, pohodnictví,
vete‰nictví, zastavárenství, hostinství a v˘ãepnictví, provádûní plynovodÛ, osvûtlovacích zaﬁízení a vodovodÛ, v˘roba a oprava parních kotlÛ, v˘roba karet, podkováﬁství, prostﬁedkovaní
sluÏeb a míst, pohﬁební ústavy aj.). V‰echny Ïivnosti, které nebyly prohlá‰eny za ﬁemeslnické
nebo koncesní, byly svobodné.
KaÏd˘, kdo chtûl provozovat Ïivnost, musel poÏádat okresní hejtmanství, po roce 1918
okresní úﬁad, o povolení. Evidence povolen˘ch Ïivností se vedla v tzv. Ïivnostenském rejstﬁíku.
V Rouském byla do ãásti svobodné a ﬁemeslné Ïivnosti zapsána 24. 2. 1898 Franti‰ka Pavlíková, nar. 1852, ãp. 19, která se vûnovala obchodu s poÏivatinami, tj. cukr, káva, koﬁení a petrolej, Ïivnost byla sloÏena roku 1913. Na ãp. 19 se v rodinû Pavlíkovû dlouho udrÏel obchod
obilím, poprvé je zapsán 22. 11. 1898 Josef Pavlík, následnû 22. 10. 1911 Franti‰ka Pavlíková, znovu 27. 1. 1912 Josef Pavlík, náplní byl nákup a prodej ovsa na trzích, do klidu byla Ïivnost uvedena 23. 2. 1916. Antonie Reková na ãp. 18 vedla obchod smí‰en˘m zboÏím, Ïivnost
byla zapsána 21. 1. 1906. Karel Jirásek z ãp. 4 si nechal 30. 8. 1909 zapsat Ïivnost mlékárnictví, od 16. 1. 1914 obchod smí‰en˘m zboÏím, kter˘ byl uveden do klidu 27. 2. 1915, ale
je‰tû 9. 1. 1920 zapsal znovu obchod máslem, vejci a s˘rem, kter˘ ale sloÏil 30. 3. 1921. Dne
29. 11. 1915 byla zapsána Ïivnost obchod s noÏi, kuchyÀsk˘m náãiním a okrasn˘m zboÏím
a hraãkami vlastní v˘roby na t˘denních a v˘roãních trzích, jejímÏ drÏitelem byl ·tefan KovárÀa.
Nejstar‰í Ïivnost mûl Josef Va‰íãek, totiÏ hostinec v ãp. 16, koncesi získal 12. 7. 1867, znûla na v˘ãep piva a pálenky. Vystﬁídal jej Jan Hada‰ 17. 3. 1884.
Druhá polovina 19. století se nesla ve znamení rozvoje spolkového Ïivota. V Rouském zaznamenáváme snahu po spolãování aÏ v souvislosti se zaloÏením Hospodáﬁské besídky, jejíÏ
stanovy schválila zemská správa politická 15. kvûtna 1909. Svou ãinnost zamûﬁovala na povznesení hospodáﬁského Ïivota, ãinnost rozvíjela aÏ do 2. svûtové války. V roce 1926 byl pﬁedsedou Josef Rolinc, besídka mûla 41 ãlenÛ, v roce 1942 byl pﬁedsedou Josef Strnadel. Spolek
zanikl následkem ztráty v‰eho ãlenstva. V˘maz byl proveden na základû v˘nosu Zemského národního v˘boru v Brnû z 22. prosince 1947.
V˘razem emancipace a ekonomické síly bylo vy‰kolení ze V‰echovic a stavba nové jednotﬁídní ‰koly roku 1886. Místní poji‰Èovna poskytovala rolníkÛm volné peníze a tím je chránila pﬁed velk˘mi ztrátami na
dobytku. Jako v jin˘ch obcích i zde fungovala „nemocnice pro
nemoci nakaÏlivé“, vlastnû jakási izolace v pﬁípadû infekce.
V roce 1908 postavilo 22 rolníkÛ spoleãnou su‰írnu na ovoce
na pozemku usedlosti ãp. 1 za ‰kolou, tato su‰írna do 1. svûtové války plnila svÛj úkol, po pﬁevratu v‰ak v dÛsledku zmûnûn˘ch pomûrÛ byla jiÏ ménû pouÏívána, a to aÏ do roku
1925. V roce 1938 prodal Adolf Nûmec pozemek, kde stála,
na roz‰íﬁení ‰koly.
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V roce 1855 si obyvatelé Rouského postavili kapli. Dne 7. ãervence 1855 Jiﬁí Polá‰ek, kelãsk˘ faráﬁ, psal konzistoﬁi ohlednû reverzu na její udrÏování. Okresní hejtmanství v Bystﬁici pod
Host˘nem chtûlo dát povolení jen pod podmínkou, Ïe povinnosti Rouseck˘ch budou zaknihovány a poji‰tûny na realitách. Lidé z Rouského ale odmítali zatíÏit budoucí generace a vûﬁili, Ïe jimi vystaven˘ reverz ohlednû závazku udrÏovat kapli v budoucnu dostaãuje. Pﬁedpokládali, Ïe jejich potomci se nebudou zdráhat poskytnout nepatrnou ãástku na udrÏování kaple.



Dne 28. ãervence 1914 byla naﬁízena v‰eobecná mobilizace vojínÛ do 42 let. V noci o druhé hodinû náhle noãním tichem zavíﬁil obecní buben. Ospalí lidé vybíhali a se zatajen˘m dechem naslouchali pﬁi svitu lucerny slovÛm úﬁedníka z hejtmanství, kter˘ oznamoval v‰eobecnou mobilizaci. Místo nad‰ení se ozval pláã Ïen a dûtí. Na spánek jiÏ nebylo pomy‰lení, sousedé
se shromáÏdili u starosty, kde byly pﬁetﬁásany události. V‰eobecn˘m mínûním bylo, Ïe k válce
nedojde, a kdyÏ i vypukne, Ïe dlouho trvat nemÛÏe. „Nejdéle do zimy, tak tﬁi, nanejv˘‰ ãtyﬁi
mûsíce!“, utû‰ovali sebe navzájem a své drahé mobilizovaní vojíni.
Hned po vyhlá‰ení mobilizace narukovalo z dûdiny 26 muÏÛ, kteﬁí odjíÏdûli spoleãnû vozem do Hranic a odtud se rozjíÏdûli ke sv˘m plukÛm. Na základû mobilizaãního zákona bylo
povoláno k vojensk˘m pracím 13. srpna dal‰ích pût muÏÛ.
Tak jak vojenské akce nab˘valy na síle, nemohly vojenské zásobovací sbory staãit zásobovat armádu, a proto byla naﬁízena mobilizace a rekvizice koní a vyslání pﬁípﬁeÏe z kaÏdé obce. Evidenãní konû odvedli Josef Ovãáãík, ãp. 20, Josef Míhal, ãp. 2, Jan Rada, ãp. 51.
Na pﬁípﬁeÏ (for‰pon) dali své konû následující obãané: Nûmec, ãp. 1– 2 konû s postrojem,
Nûmcová, ãp. 5 – 1 kÛÀ s postrojem za 1 800 K, Va‰íãková, ãp. 7 – 1 kÛÀ s postrojem za 1 800
K, StrÏínek, ãp. 8 – 1 kÛÀ s postrojem za 1 800 K, K˘vala, ãp. 9 – 2 konû za 1 600 K, Pavlík,
ãp. 19 – 1 kÛÀ s postrojem za 1 100 K, StrÏínek, ãp. 30 – 1 kÛÀ s postrojem za 1 100 K, Perutka, ãp. 14 – 1 kÛÀ s postrojem za 1 100 K, Josef Kajnar – 2 konû, Franti‰ek Ovãáãík, ãp.
21 – 2 konû, Josef Rolinc – 1 kÛÀ s postrojem, Rada – 1 kÛÀ s postrojem, Palata ãp. 23 – 1 kÛÀ
s postrojem. Celkem z vesnice bylo odvedeno zaãátkem války 20 koní.
Souãasnû rekvírovány i povozy, které dodali Josef K˘vala, ãp. 9, Franti‰ek Ovãáãík, ãp. 21,
Josef Ovãáãík, ãp. 20, Josef Rolinc, ãp. 27, Franti‰ek Míhal, ãp. 28, A. Perutka, ãp. 14, Josef
Pavlík, ãp. 19, Ot. Va‰íãková, ãp. 7.
K pﬁípﬁeÏím byli mobilizováni jako vozkové Ludvík Rolinc, ãp. 27, Karel Skála z ãp. 3, Antoní Ovãáãík, pacholek z ãp. 7, Franti‰ek Ovãáãík, ãp. 17, Josef StrÏínek, ãp. 30, Franti‰ek K˘vala, kováﬁsk˘ uãeÀ, ãp. 13, Franti‰ek Míhal, ãp. 28, a Josef Ovãáãík z ãp. 21. Jako konduktér s pﬁípﬁeÏí jel Jan Va‰íãek, ãp. 16, jenÏ jel na koni od Josefa Nûmce z ãp. 1. PﬁípﬁeÏe s postroji
a pﬁikr˘vkami pro konû odjely 19. záﬁí 1914 do Hranic, kde mûla sraz pﬁípﬁeÏ z celého okresu, odkud tﬁetího dne vyjely na v˘chodní (ruské) boji‰tû.
Odjezdem koní na pﬁípﬁeÏ nastal jejich citeln˘ nedostatek. KdyÏ pak do‰la zvûst, Ïe konû
se jiÏ z pﬁípﬁeÏe nevrátí, protoÏe byly zakoupeny vojenskou správou, nastala po nich veliká poptávka, a tím i rapidnû stoupala jejich cena. Napﬁíklad v listopadu 1914 jiÏ byla cena dvouletého konû 500–800 K, v lednu 1915 zase 800–1 200 K, v dubnu téhoÏ roku 1 500–2 000 K.
Narukováním mnoh˘ch hospodáﬁÛ zÛstaly usedlosti bez rady a pomoci, a proto byla zvolena obecním v˘borem tzv. ÏÀová komise, která se mûla starat o to, aby polní práce byly vãas
vykonány a ve‰keré pozemky osety. Jejím ãlenem byl zvolen i správce ‰koly. Souãasnû vzrÛstající drahotû, zvlá‰tû pak spekulaci, bylo zabránûno soupisem zásob obilnin a stanovením maximálních cen. V roce 1915 stál 1 q ovsa 40 K, 1 q p‰enice 45–60 K, a Ïita 36–45 K.
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Chlapec držící hříbě Fr. Ovčačík z čp. 20, rok 1915

Aby se zabránilo bídû mezi chud˘m lidem, bylo zavedeno vyplácení vyÏivovacích podpor
rodinám majícím své ãleny v poli. V kvûtnu 1915 byla nucena obec odevzdat pro vojenské
úãely 16 kg ovsa, 14 kg Ïita a 18 kg p‰enice, kromû toho bylo rekvírováno asi 50 kusÛ dobytka.
Za dal‰ího prÛbûhu války byla císaﬁsk˘m naﬁízením roz‰íﬁena domobranecká povinnost na
v‰echny muÏe od 19 do 42 let, pak na osmnáctileté a dále ve vûku 42–50 let. Pﬁehlídky a odvody byly konány do roku 1916 nûkolikrát a kromû toho v ãervnu a ãervenci 1916 tak zvané
generální pﬁehlídky, pﬁi nichÏ byli vÏdy je‰tû nûkteﬁí uznáni za schopné k vojenské sluÏbû.
V ãervenci 1916 byly rekvírovány kovy (nikl, mûì a cín). Odvedeno bylo asi 40 mûdûn˘ch
kotlÛ na vaﬁení povidel, nûkolik hmoÏdíﬁÛ a Ïehliãek, téÏ obecní kotel na pálení slivovice byl
zrekvírován. Není divu, Ïe lidé kotle zakopávali radûji na zahradû, na poli a v lese, aby je zachránili pﬁed slídiv˘mi zraky rekvírující komise, provázené vojáky. V té dobû byly rekvírovány
i kostelní zvony, které svolávaly vûﬁící do chrámu, kde jim byly vykládány zákony a pﬁikázání
Kristova, mezi nimiÏ bylo na prvém místû „Nezabije‰“ a „Miluj bliÏního svého…!“
V roce 1916 Ïivotní potﬁeby ãím dále, tím více stoupaly. Ani stanovení maximálních cen,
ani úﬁední naﬁízení a tresty nemohly jejich zvy‰ování zamezit. Lze to demonstrovat srovnáním
cen pﬁed válkou a v roce 1916:
vejce 5 h – 16 h
máslo 2,80 K – 7,40 K
brambory 5,20 K – 120 K
tvaroh 0,20 K – 1,20 K
slepice 2 K – 12 K
husa 4–5 K – 16–20 K

kÛÀ 500 K – 3 000 K
kráva 400 K – 2 000 K
koza 24 K – 100 K
1 kg vepﬁového masa 1 K – 7 K
sele 35 K – 120 K
m˘dlo 70 h – 7,80 K
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Pﬁíãinou drahoty byl nedostatek zpÛsoben˘ jednak hromadûním zásob u jednotlivcÛ, nákupy pro armádu, v˘vozem do Nûmecka a alpsk˘ch zemí, men‰ím pûstováním nûkter˘ch druhÛ, ale hlavnû obchodní spekulace, tzv. keÈasení. Kromû toho v roce 1916 byla zvlá‰tû na Moravû slabá úroda, a proto se jevil zvlá‰tû nedostatek chlebovin. Chudáci z mûst s batohy na
zádech chodili od dûdiny k dûdinû a platili horentní ceny za Ïivotní potﬁeby, a to nejen penûzi, ale i ‰atstvem, hodinkami, prsteny apod.
Pro rovnomûrné rozdûlení potravin bylo nutno zavést rÛzná opatﬁení dle ministerského naﬁízení. Byly to pﬁedpisy o setí, mletí a zkrmování, urãeno mnoÏství mouky, cukru, kávy, m˘dla, tuku, tabáku na jednu osobu dennû, pﬁípadnû mûsíãnû, a pak zavedeny chlebenky, cukﬁenky, kávenky, mlecí lístky apod. S tûmito „enkami“ chodili lidé do obchodu, kde jim bylo
vydáno na nû zboÏí, ov‰em, pokud bylo na skladû. Vznikaly nové náhraÏky, které mûly nahradit jmenované Ïivotní potﬁeby, vznikaly nové návrhy kuchaﬁského umûní, zkrátka – vaﬁilo
se z niãeho a ze v‰eho (i z kopﬁiv), sladilo se „z doma uvaﬁeného cukru“, pilo se doma uvaﬁené pivo, mastilo se tuky pochybného pÛvodu, odívalo se prádlem a ‰atstvem vyroben˘m z papíru, kopﬁiv a kouﬁilo se listí, kvût, jetelina, jen ne tabák. Obilní trhy v roce 1916 úplnû pﬁestaly, obilí skupoval váleãn˘ obilní ústav za stanovené ceny prostﬁednictvím komisionáﬁÛ.
Drahota, která se jiÏ v prvních dvou letech války stále zvy‰ovala, stoupala v roce 1917 netu‰enû. Cena látek a ‰atstva stoupla na patnáctinásobek aÏ dvacetinásobek pﬁedváleãné ceny.
Podobnû stoupala v cenû i obuv. TéÏ ceny potravin opût stouply, takÏe 1 kg másla byl za 24 K,
vejce po 60 h.
Koncem února a zaãátkem bﬁezna 1917 byl naﬁízen soupis zásob za vojenské asistence,
jímÏ se mûly zjistit a prohlednout ve‰keré zásoby obilí, mouky, brambor, ﬁepy, sena, slámy a vÛbec v‰ech plodin. ZemûdûlcÛm bylo ponecháno jen tolik zásob, kolik bylo nutnû potﬁeba na
setí, krmení a v˘Ïivu, ostatní bylo zemûdûlcÛm rekvírováno. Ze skliznû toho roku, která byla
‰patnûj‰í neÏ kdy jindy, následkem ohromného sucha, jakého témûﬁ nebylo pamûtníka, bylo
dodáno celkem 156 q obilí a 80 q brambor. RovnûÏ byla naﬁízena dodávka sena a slámy, a toho dodáno 60 q sena a 95 q slámy. Aãkoliv se pro nedostatek krmiva zmen‰ila dojivost, pﬁesto bylo naﬁízeno dodat pﬁedepsané mnoÏství mléka do ústﬁední mlékárny do Kelãe.
Aby bylo moÏno obyvatelstvo mûst zásobit tukem, naﬁízena v lednu 1917 dodávka tukÛ
z domácí poráÏky vepﬁÛ, a to z jednoho kusu asi 3–5 kg. Dobrovolnû se dodalo jen málo, teprve po ãetnické prohlídce a pokutách bylo odevzdáno asi 30 kg slaniny.
Zaãátkem roku 1917 se pﬁistûhovalo do obce 32 haliãsk˘ch uprchlíkÛ – ÏidÛ, kteﬁí byli ubytováni po chalupách a stali se pravou metlou pro obyvatelstvo.
PonûvadÏ vojenská rekvizice pﬁicházela vÏdy nenadále a mnohdy sebrala v‰echny zásoby,
lidé zásoby úzkostlivû schovávali ve skr˘‰ích ve sklepích, na pÛdû, pod podlahou, v jámách
vykopan˘ch na dvoﬁe nebo na zahradû, ano i na hnoji i v lÛÏkách. Ale bûda, jestli je i tam vyslídily pátravé zraky maìarsk˘ch rekvírujících vojákÛ! Pak byly vesmûs zabaveny a chudákovi nenecháno ani na osev, ani na v˘Ïivu.
K válce bylo potﬁeba za 1. penûz, za 2. penûz a za 3. penûz, prohlásil uÏ dávno generál
Montecucoli a Rakousko jich nemûlo pﬁed válkou, ne tak za války. Kovové mince byly staÏeny a nahrazeny papírov˘mi hadry (papírové koruny atd.). K naplnûní prázdn˘ch státních pokladen byly vypsány povûstné rakouské pÛjãky, zpoãátku dobrovolné, ale pozdûji uÏ okresÛm
a obcím vnucované, podobné váleãn˘m kontribucím. Obci bylo pﬁímo pﬁedepsáno, kolik musí na váleãnou pÛjãku upsat, a na starostovi bylo, aby peníze za pomoci uãitele z lidu vydupal.
Namlouváno, Ïe to je nejlep‰í zpÛsob uloÏení penûz na vysok˘ úrok. Jin˘m opût dáváno najevo, Ïe nemusí na vojnu, jestli upí‰í váleãnou pÛjãku. Îenám opût slibováno, Ïe upí‰í-li, budou
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Svatba v obci, Marie Stržínková a Josef Novosad

muÏi propu‰tûni domÛ. Sáhnuto bylo i na sirotãí peníze, které byly vyzvednuty. Váleãn˘ch pÛjãek bûhem války bylo vypsáno osm. Na první a druhou pÛjãku bylo upisováno jen záloÏnami
a penûÏními ústavy. V Rouském upisováno nebylo. Na tﬁetí váleãnou pÛjãku bylo upsáno v obci celkem 13 500 K, z toho obec 500 K, uãitelstvo 2 500 K, Ïactvo 1 200 K a zbytek obãané.
Na ãtvrtou váleãnou pÛjãku upsáno 6 100 K, z toho upsali rodiãe na jména ÏákÛ 2 300 K. Na
pátou váleãnou pÛjãku pﬁedepsáno obci 20 000 K, upsalo se: Ïáci 1 000 K, uãitelstvo 1 200 K,
obãané 24 000 K, celkem tedy 35 700 K. Na ‰estou váleãnou pÛjãku pﬁedepsáno obci
34 000 K, obnos musel exekutivní v˘bor rozvrhnout mezi obãany. Na tuto pÛjãku upsáno bylo v Rouském 53 900 K, a to uãitelstvo upsalo 1 500 K, Ïáci 2 200 K, obãané 34 200 K a obec
sama musela upsat 16 000 K. Na sedmou váleãnou pÛjãku bylo upsáno 4 000 Kã uãitelstvem,
na jména ÏákÛ 1 000 K a obãané upsali 50 500 K. Celkem tudíÏ upsáno obcí 55 500 K. Osmá váleãná pÛjãka byla sice vypsána v roce 1918, ale obãané neupsali jiÏ niãeho, neboÈ se cítilo, Ïe uÏ je Rakousku odzvonûno. Celkem tedy upsáno v Rouském pﬁes válku na v‰echny váleãné pÛjãky 151 200 K.
Úãastníci svûtové války v Rouském
V první svûtové válce bojovali následující muÏi z Rouského, dle ãísel popisn˘ch:
1
2
4
5
6
8
9

Adolf Nûmec, Franti‰ek Nûmec
Bedﬁich Rada
Jirásek Karel
Adolf Nûmec (zajat v Rusku), Josef Nûmec
Jindﬁich Hada‰ (padl u Pinãova 1914), Jan Hada‰
Jan StrÏínek, Josef StrÏínek (zemﬁel v Rusku v zajetí pﬁi koupání)
Karel K˘vala (zemﬁel na malárii v Albánii 1918)
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10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
50
51
52
55
56

57

Franti‰ek Hubáãek (nezvûstn˘), Jan Rada a Josef Indruch (padl 1915 na ruské frontû)
Josef StrÏínek
Franti‰ek K˘vala a jeho otec Jan K˘vala
Ferdinand Perutka (zemﬁel v Jekatûrinburku, rusk˘ legionáﬁ), Antonín Perutka (byl
v zajetí v Rusku)
Jan Va‰íãek
Franti‰ek Ovãáãík (zemﬁel 1919 na následky váleãn˘ch útrap)
Julius Pﬁílesk˘
Josef Pavlík a jeho nevlastní bratr Jan Indruch
Josef Ovãáãík
Franti‰ek Ovãáãík se dvûma syny Franti‰kem a Ladislavem, Josef Ovãáãík (byl v ruském
zajetí)
Cyril Hru‰ka (byl v zajetí v Rusku)
Franti‰ek Palata (zemﬁel 1917 na malárii v Pardubicích)
Adolf Ovãáãík (ranûn do tváﬁe na ruské frontû)
Adolf Rolinc, Ludvík Rolinc (ranûn na ruské frontû), Ferdinand Rolinc
Franti‰ek Míhal (byl pﬁi „foﬁponû – vozatajstvu)
Ferdinand Indruch
Josef StrÏínek a syn Josef
Klement Vinklárek (zemﬁel pﬁejet autem 1915), Antonín Vinklárek
Antonín Pelc
Josef Va‰íãek, Jan Va‰íãek (zemﬁel na dovolené následkem útrap)
Karel Ovãáãík
Antonín Va‰íãek
Jan Nûmec
Franti‰ek Ovãáãík (zemﬁel 1917 ve vojenské nemocnici v Olomouci)
Alois Ha‰a
Franti‰ek Tomeãek
Ferdinand Hlava (rusk˘ legionáﬁ)
Josef Rada (nezvûstn˘ na ruské frontû)
Josef Hlava (zemﬁel v nemocnici v Krakovû 1918)
Josef Ovãáãík
Antonín Kajnar, Josef Kajnar
Franti‰ek a Josef Ovãáãík (oba nezvûstní na ruské frontû)
Jan Rada (byl zajat v Rusku)
Franti‰ek Ovãáãík
Josef Mareãek
Alois Rada (byl ranûn u KelcÛ a zemﬁel doma), Jan Rada
(rusk˘ legionáﬁ)
Franti‰ek Suchánek
Franti‰ek Hada‰, Jan Hada‰, Josef Hada‰ (zemﬁel na
francouzské frontû)
Eduard Fusek, správce ‰koly (zemﬁel následkem
váleãn˘ch útrap), Josef HoleÀa, správce ‰koly (rusk˘
legionáﬁ, ranûn u Bachmaãe v legiích, invalida)
Ferdinand StrÏínek (ranûn na ruské frontû)
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58 Jan Kajnar, Josef Kajnar (rusk˘ legionáﬁ)
b.ã. Franti‰ek Machaã, kováﬁ (italsk˘ legionáﬁ)
Stra‰ná bilance – 16 padl˘ch, nezvûstn˘ch nebo zemﬁel˘ch následkem váleãn˘ch útrap.
Vzdáleni sv˘ch drah˘ch, opu‰tûni a osamoceni umírali v daleké cizinû a nebylo nikoho z jejich mil˘ch, aby se posledním polibkem s nimi rozlouãili, stiskli jim ruku, zatlaãili oãi. Jejich
hroby jsou roztrou‰eny, tráva je zarÛstá a zbylí na nû pomalu zapomínají. Nebylo jim dopﬁáno
vidût v˘chod krásného slunka svobody, zemﬁeli – v cizích sluÏbách.
Obec Rouské byla zúãastnûna na zahraniãní revoluci pûti sv˘mi obãany: Ferdinand Perutka, ãp. 14, rusk˘ legionáﬁ, kter˘ zemﬁel v Jekatûrinburku v roce 1918, Franti‰ek Machaã, kováﬁ, italsk˘ legionáﬁ, Ferdinand Hlava, ãp. 40, rusk˘ legionáﬁ, Jan Rada ãp. 51, rusk˘ legionáﬁ,
Josef HoleÀa, správce ‰koly, rusk˘ legionáﬁ-invalida.

1918–1945
Zpráva o vyhlá‰ení samostatné âeskoslovenské republiky do‰la do Hranic a Rouského 29.
ﬁíjna. Ve 13 hodin se se‰ly zástupy lidu v Hranicích pﬁed radnicí, kde promluvil poslanec Bene‰. Za zpívání národních písní a ohromného jásotu a nad‰ení se ubíral prÛvod mûstem. V nedûli 3. listopadu se se‰li starostové celého okresu a s nimi pﬁi‰li do Hranic ohromné zástupy
venkovanÛ, i z Rouského. Na slavnostním táboru promluvil poslanec Kune‰ Sonntag a P. Valou‰ek.
Zákonem ze 7. února 1919 ã. 76 Sb. bylo zmûnûno oznaãení obecních orgánÛ na obecní
radu a obecní zastupitelstvo, ale jejich pravomoc zÛstala zachována. Zákonná úprava obecní
samosprávy pak zÛstala nezmûnûna aÏ do roku 1945. Volební ﬁád nové republiky byl v˘sledkem dohody burÏoazních stran se sociální demokracií a pﬁiná‰el znaãnou demokratizaci. Pﬁiznal v‰eobecné, rovné, tajné a pﬁímé hlasovací právo pﬁi volbách do obcí v‰em osobám, muÏÛm i Ïenám, které mûly v obci aspoÀ tﬁi mûsíce trvalé bydli‰tû, nebyly urãit˘m zpÛsobem
diskvalifikovány a dosáhly 21 let vûku. Pasívní volební právo se pﬁiznávalo od 26 let vûku
a kandidát musel v obci bydlet aspoÀ rok. Volilo se na základû vázan˘ch kandidátních listin
a podle zásad pomûrného zastoupení: vût‰inov˘ systém byl odstranûn. Volební období bylo nyní ãtyﬁleté, v roce 1933 bylo ale prodlouÏeno na ‰est let.
Podle tûchto zásad se volilo poprvé v obecních volbách 15. ãervna 1919. Do války a je‰tû
v prvních obecních volbách v ãervnu 1919 se v Rouském neprojevovaly zásadní politické rozpory. Podána jen jedna kandidátní listina republikánské strany a byli zvoleni: Josef Vinklárek,
ãp. 31, Karel Ovãáãík, ãp. 34, Antonín Perutka, ãp. 14, Franti‰ek Suchánek, ãp. 52, Ferdinand
TvrdoÀ, ãp. 12, Antonín Pelc, ãp. 32, Ferdinand Indruch, ãp. 29, Ferdinand Strnadel, ãp. 3,
Josef Ovãáãík , ãp. 20, Josef K˘vala, ãp. 9, starostou, Franti‰ek Ovãáãík, ãp. 21.
Pﬁi volbách do Národního shromáÏdûní volilo obãanstvo jiÏ podle politického pﬁesvûdãení:
strana republikánská obdrÏela 121, lidová 62, soc. demokratická tﬁi, Ïivnostenská dva a nár.
sociální dva hlasy.
Pﬁi druh˘ch obecních volbách v roce 1924 se aÏ dosud klidná hladina politického Ïivota v obci mocnû rozbouﬁila. Byly
podány dvû kandidátní listiny: republikánské strany ãs. venkova a strany lidové. Strana republikánská soustﬁedila 119 hlasÛ, strana lidová 81 hlas. Dle pomûrného zastoupení zvoleno
tudíÏ do nového obecního zastupitelstva sedm ãlenÛ strany re 42 
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publikánské a pût ãlenÛ strany lidové. Za stranu republikánskou: Josef K˘vala, ãp. 9, starostou,
Josef Ovãáãík, ãp. 20, Antonín Perutka, ãp. 14, Karel Ovãáãík, ãp. 34, Josef Vinklárek, ãp. 31,
Josef Mareãek, ãp. 50, Ferdinand TvrdoÀ, ãp. 12. Za stranu lidovou: Adolf Rolinc, ãp. 27, Ferdinand Strnadel, ãp. 3, Ferdinand Idruch, ãp. 29, Josef Pavlík, ãp. 19, a Antonín Pelc, ãp. 32.
Pﬁi volbách do Poslanecké snûmovny 15. listopadu 1925 souãasnû s volbami do Senátu obdrÏela strana republikánská 110 hlasÛ /95/, strana lidová 82 /68/, strana Ïivnostenská 5 /6/,
národní strana práce 3 /2/ hlasy. âíslice v závorce jsou hlasy do senátu.
Dne 16. ﬁíjna 1927 byly konány tﬁetí obecní volby, jejichÏ v˘sledek byl následující: strana
republikánská 124 hlasy, strana lidová 71 hlas. ObdrÏela tudíÏ strana republikánská osm mandátÛ a strana lidová ãtyﬁi mandáty.
DÛleÏitou roli v samosprávû hrála finanãní komise, kterou si obec zﬁizovala. Po volbách
v roce 1919 pracovala finanãní komise ve sloÏení: Eduard Fusek, správce ‰koly, Karel Jirásek,
ãp. 4, Josef Vinklárek, ãp. 31, Ferdinand TvrdoÀ, ãp. 12, Antonín Perutka, ãp. 14, Franti‰ek
StrÏínek, ãp. 57. V druhém volebním období od roku 1924 byli za ãleny finanãní komise zvoleni za stranu republikánskou Karel Jirásek, ãp. 4, Josef Rada, ãp. 51, Jan StrÏínek, ãp. 8, Franti‰ek Ovãáãík, ãp. 21, za stranu lidovou Adolf Rolinc, ãp. 27, Ferdinand Indruch, ãp. 29.
V roce 1875 byl obecní rozpoãet následující: pﬁíjem 414 zl. 56 kr, vydání 414 zl. 25 kr.
V roce 1914 ãinil pﬁíjem 3 920 K 55 h, vydání 2 781 K 28 h. Obecní rozpoãet v roce 1926
obsahoval následující poloÏky:
Souãet ﬁádné potﬁeby 22 540 Kã
Souãet mimoﬁádné potﬁeby 130 000 Kã – elektrifikace
Souãet ﬁádné úhrady 12 414 Kã
Souãet mimoﬁádné úhrady 130 000 Kã
Rozpoãtová rozvaha
Souãet ﬁádné potﬁeby 22 540 Kã
Souãet mimoﬁádné potﬁeby 12 414 Kã
Jeví se tudíÏ schodek 10 126 Kã, kter˘ se uhradí pﬁiráÏkou 115 % k dani domovní a 305 %
k ostatním daním
Mimoﬁádná potﬁeba 130 000 Kã se uhradí v˘pÛjãkou u spoﬁitelny mûsta Kelãe.
V té dobû nemovit˘ majetek obce pﬁedstavovalo 31 ha 66 a 21 m2 polností, z ãehoÏ pﬁipadala na pole vût‰í ãást. LesÛ obec nemûla. Louky se prodávaly ve veﬁejné draÏbû (tráva), pole
obec dávala do nájmu, z nûhoÏ se platilo pﬁed válkou z 1 mûﬁice pronajatého pole prÛmûrnû
10–15 K, z louky 5–10 K. Po válce se nájem zv˘‰il o 100 %.
Pozemková daÀ (tzv. kontribuãenská) z obecního majetku ãinila v roce 1875 celkem 89 zl.
19 kr., 1900 – 86 zl. 59 kr., 1914 262 K 67 h., 1920 – 853 K 64 h. Katastrální v˘nos celé obce obná‰el 6 348 Kã.
DaÀové zatíÏení jednotlivce lze ukázat na pﬁíkladu rolnické usedlosti ãp. 9 Josefa K˘valy,
kter˘ obhospodaﬁoval pﬁed i po válce 16 ha pÛdy.
Pﬁedpis danû v roce 1911 obná‰el: pozemková daÀ s pﬁiráÏkami 183 K, obecní pﬁiráÏky
87 K, daÀ domovní 5,83 K, celkem 276 K 07 h.
Pﬁedpis danû v roce 1920: pozemková daÀ 755 Kã, domovní 12 Kã, obecní pﬁiráÏka 279 Kã,
daÀ z pﬁíjmu 350 Kã, celkem 1396 Kã.
Pﬁedpis danû v roce 1926: pozemková daÀ 1 061 Kã, daÀ domovní 25, 71 Kã, z pﬁíjmu
324 Kã, z obratu 347 Kã, celkem 1 757,71 Kã.
Celková rozloha katastru i s velkostatkem mûﬁila 530,28 ha. Z toho luk stál˘ch bylo 39,6
ha, zelináﬁsk˘ch zahrad 0,18 ha, ovocn˘ch zahrad 6,49 ha, pastvin 18,18 ha, lesa 93,08 ha,
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zastavené a neplodné plochy 17,19 ha. PÛdy orné bylo celkem 356,10 ha, která v roce 1920
byla oseta následovnû: p‰enice 47,81 ha, Ïita 48,91 ha, jeãmene 11,87 ha, ovsa 68,87 ha,
sourÏi (sourÏice) 15,39 ha, prosa 1,06 ha, bobu 3,20 ha, lnu 20 a, brambor 37,15 ha, cukrovky 2,60 ha, krmné ﬁepy 14,13 ha, zelí 1,48 ha, pícnin 81,44 ha, stﬁídav˘ch luk 21,25 ha,
úhor 11 a.
Velkostatek náleÏející arcibiskupství olomouckému mûﬁil 147,26 ha, z ãehoÏ orné pÛdy bylo 58,55 ha. V roce 1924 byl velkostatek rozparcelován v nûkolika fázích. Snahou správy arcibiskupsk˘ch statkÛ bylo zﬁídit zbytkov˘ statek ve v˘mûﬁe 150 mír, o nûjÏ se ucházel správce velkostatku Kamenec, pan Chromec.
Proti tomu se postavili Karel Jirásek, obchodník a pﬁedseda Domoviny, Josef K˘vala, ãp. 9,
a Antonín Perutka, ãp. 14, kter˘ byl jmenován Státním pozemkov˘m úﬁadem praktick˘m hospodáﬁem. Intervenovali osobnû na vlivn˘ch místech za pomoci republikánského poslance Váhaly. Dále bylo tﬁeba bojovat proti plánu vytvoﬁit dva tzv. hospodáﬁské nedíly ve v˘mûﬁe po 60
mûﬁicích. âást obãanÛ se k akci chovala pasivnû nebo nepﬁátelsky. Lidovci na poslední chvíli
zaloÏili Otãinu a ucházeli se o podíl, proti parcelaci byli dvor‰tí zamûstnanci.
Vedení celé akce zÛstalo v rukou republikánské Domoviny. Byl utvoﬁen tzv. poradní sbor,
kter˘ sestával z následujících ãlenÛ: za obec starosta Josef K˘vala, za Domovinu Karel Jirásek,
za Otãinu Josef Pavlík, ãp. 19, za legionáﬁe správce ‰koly Josef HoleÀa, za zamûstnance velkostatku Ferdinand Jirgl, ‰afáﬁ, a praktick˘ rádce A. Perutka, ãp. 14.
O pÛdu v Rouském se ucházeli i uchazeãi z Kelãe, Malhotic, Horních Tû‰ic, Lhotky a Babic. Na zakroãení Jiráska a Perutky byla Kelã odmr‰tûna ze zájmového obvodu. Komisariát pozemkového úﬁadu uãinil následující rozvahu: Malhotice 7 ha, Horní Tû‰ice 2 ha, Lhotka 8 ha,
Babice 6 ha. Jmenovaní exponenti se pﬁiãinili ve prospûch Rouského, takÏe koneãnû pﬁiﬁknuto Lhotce a Babicím po 4 ha. Pozemkov˘ úﬁad v Olomouci ale po jejich rekurzu obcím pﬁidûlil po 6 ha. Malhotice dostaly 5 ha, Horní Tû‰ice 2 ha (bûhem jednání se pﬁídûlu vzdaly ve prospûch Rouského) a Rouskému pﬁipadl zbytek. Velkostatek – Lesní správa arcibiskupství
v Rajnochovicích Ïádal pro hájenku v Rouském 3 ha, ale po novém zakroãení byl 1 ha získán,
takÏe jim zÛstaly 2 ha.
âlenové obecního zastupitelstva za stranu republikánskou se postavili spontánnû proti poÏadavku lesní správy, která pro hajného Ïádala ãást (levé kﬁídlo) hlavní budovy, ale zástupci lidové strany aÏ na Adolfa Rolince hlasovali proti návrhu, prospû‰nému celé obci, jelikoÏ bylo
uchazeãÛ víc neÏ dost na v‰echny budovy. Arcibiskupská správa znemoÏÀovala parcelaci tím,
Ïe trvala na svém poÏadavku ponechání hájenky a dvou hektarÛ, anebo Ïádala ‰estimûsíãní
ﬁádnou v˘povûì, ãímÏ by byla parcelace odsunuta nejménû o dvû léta. Republikán‰tí pﬁedáci
v zájmu urychlení akce v tomto smûru povolili a hájenka a dva ha pÛdy lesní správû zÛstaly.
V otázce pﬁídûlu budov b˘valého dvora Ïádali ãlenové republikánské strany v obecním zastupitelstvu o pﬁídûl prostﬁední budovy, tzv. s˘pky, s ãímÏ i lidovci koneãnû souhlasili. Pravé
kﬁídlo hlavní budovy, obytné stavení a ãást b˘valé kravárny obdrÏel ‰afáﬁ Ferdinand Jirgl. Zb˘vající ãást kravárny obdrÏel zamûstnanec Jan Rada (ﬁeãen˘ „kravák“). Vedle stojící tzv. malou
stodolu obdrÏel italsk˘ legionáﬁ Franti‰ek Machaã, kováﬁ, dosud nájemce kovárny v ãp. 13. Tak
zvanou velkou stodolu obdrÏel Julius Pﬁílesk˘, bydlící posud v ãp. 18. B˘valou kÛlnu obdrÏel
Josef Vinklárek, dosud ãp. 31. Tak zvané „chaloupky“, kde b˘val deputátní byt pro dvorské
zamûstnance, byly rozdûleny následovnû: jednu polovici obdrÏel zamûstnanec Jan Jirgl, druhou polovinu zamûstnanec Franti‰ek Cips. V‰echny jmenované budovy (vyjímaje s˘pky) byly
pﬁestavûny na hospodáﬁské usedlosti.
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Parcelací dvora vznikla nová ãísla popisná 59 – Ferdinand Jirgl, 60 – Jar. Hosta‰a, 61 – Franti‰ek Machaã, 62 – Julius Pﬁílesk˘, 63 – Josef Vinklárek, 64 – obecní budova, 65 vzniklo rozdûlením dosavadního ãísla 11.
Obava zamûstnancÛ o existenci byla bezdÛvodná, protoÏe nûkteﬁí obdrÏeli pÛdu a zﬁídili si
tak hospodáﬁství, jiní se uplatnili v obci jako potﬁební nádeníci a v‰ichni podle sluÏebních let
obdrÏeli od‰kodné ve v˘‰i od 1 000 Kã do 7 000 Kã.
Pﬁídûl jednotliv˘m uchazeãÛm:
a) zamûstnanci: Ferdinand Jirgl, ‰afáﬁ: 4 ha 40 a (pod vr‰kovou 2 ha, na zádvoﬁí 2 ha
20 a zahrady);
Jan Jirg 1,80 ha (za „chaloupky“ 1 ha, zbytek na zádvoﬁí a ãást zahrady);
Jan Rada 4 ha (na zádvoﬁí 1,80 ha, 40 a louky, 1,60 ha na „hrubém kuse“, 20 a zahrady);
Franti‰ek Cips 1,40 ha (na ‰atranici 1,20 ha, 20 a zahrady);
Marie Nebeská doÏivotní bytné právo u Cipse a obdrÏela 0,6 ha pÛdy („na ‰atranici“ 50
a a 10 a zahrady);
Arcibiskupská hájenka 2 ha (ãást zahrady a „na ‰atranici“);
b) obec Rouské: na cestu ve ‰rancích 1 ha na za‰kolení (40 a, ãást zahrady pﬁed s˘pkou
a ãást dvora);
c) jednotlivci: Franti‰ek Rada, ãp. 2: 1 ha 40 a na „‰irokém“;
Ferdinand Strnadel, ãp. 3: 1 ha (0,80 ha „na hrubém kuse“, 0,20 ha na louky „na
zádvoﬁí“;
Karel Jirásek, ãp. 4: 2 ha 60 a (2 ha „na li‰ãí“, 0,60 ha louky „na zádvoﬁí“);
Jan Hada‰, ãp. 6: 1 ha „na li‰ãí“;
Ferdinand TvrdoÀ, ãp. 12: 0,60 ha na „hrubém kuse“;
Jan K˘vala, ãp. 13: 2,90 ha (1ha „na hlo‰ku“ – 1,40 ha „na hrubém kuse“, 0,30 ha „na
zádvoﬁí“, 0,20 ha „u vr‰ku“);
Jan Va‰íãek, ãp. 16: 0,60 ha „na hrubém kuse“;
Franti‰ek Ovãáãík, ãp. 17: 0,80 ha „na hrubém kuse“;
Julius Pﬁílesk˘, ãp. 18: 3 ha (1 ha „na zádvoﬁí“, 0,40 ha „na zádvoﬁí“ louka, 1,60 ha „na
hrubém kuse“);
Josef Pavlík, ãp. 19: 0,60 ha na hrubém kuse;
Franti‰ek Ovãáãík, ãp. 21: 0,10 ha u vr‰kÛ na cestu s K˘valou ãp. 13;
Cyril Hru‰ka, ãp. 22: 1,40 ha „na ‰irokém“;
Ferdinand StrÏínek, ãp. 23: 2 ha (1,40 ha „na hrubém kuse“, 0,60 ha „na zádvoﬁí“), tj.
ãást zahrady, vrbí a louk;
Adolf Ovãáãík, ãp. 26: 1 ha „na le‰tí“;
Ferdinand Indruch, ãp. 29: 0,60 ha „za ‰kolou“;
Josef Vinklárek, ãp. 31: 2 ha „na zádvoﬁí“;
Antonín Pelc, ãp. 32: 1 ha (0,80 ha „na le‰tí“, 0,20 ha „na zádvoﬁí“ louka);
Antonín Va‰íãek, ãp. 35: 0,90 ha (0,60 ha „na ‰irokém“, 0,30 ha „na le‰tí“);
Jan Nûmec, ãp. 36: 1 ha (0,80 ha „na hrubém kuse“, 0,20 ha louky „na zádvoﬁí“);
Alois Ha‰a, ãp. 38: 1,60 ha (1,40 ha „na hloÏku“, 0,20 ha louky „na zádvoﬁí“);
Ferdinand Hlava, ãp. 40: 2,80 ha „na nivû“;
Josef Hada‰, ãp. 41: 1 ha „na hrubém kuse“;
Rada Josef ã. 41: 0,60 ha „na le‰tí“;
Josef Va‰íãek, ãp. 43: 1 ha „na kopci“;
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Josef Ovãáãík, ãp. 44: 1,40 ha „na ‰irokém“;
Franti‰ek Ovãáãík, ãp. 48: 1 ha „na hloÏku“;
Antonín Kajnar, ãp. 45: 1 ha (0,70 „na hloÏku“, 0,30 ha „na zádvoﬁí“);
Karel Ovãáãík, ãp 34: 1ha 0,60 na hloÏku;
Ferdinand Perutka, ãp. 49: 1 ha „na le‰tí“;
Josef Mareãek, ãp. 50: 2 ha „na hloÏku“;
Franti‰ek Suchánek, ãp. 52: 1 ha „na kopci“;
Robert Hru‰ka, ãp 53: 0.60 ha (0,40 ha „na ‰irokém“, 0,20 ha „na le‰tí“);
Josef Kajnar, ãp. 58: 1 ha 40 a „na hrubém kuse“;
Franti‰ek Machaã, kováﬁ, 2 ha 40 a (1 ha „na zádvoﬁí“, 1 ha 20 a „na hrubém kuse“,
0,20 ha louky „na zádvoﬁí“).
Babice obdrÏely celkem celou „pﬁíãku“, „pansk˘ dÛl“, „Babick˘ rybník“ a ve vrchních „‰rancích“ 1,60 ha, na kopci 0,60 ha, celkem tedy (i s dlouholet˘m pachtem) 8 ha 40 a. Malá Lhota obdrÏela 6 ha „ve ‰rancích“. Malhotice obdrÏely 5 ha (vr‰ky a mezicestí).
Sousední arcibiskupsk˘ velkostatek V‰echovice byl rovnûÏ podroben parcelaci, z ãehoÏ se
lidem v místû dostalo 70 ha pÛdy, ostatní pﬁipadlo uchazeãÛm z B˘‰kovic, Horního Újezda
a Osíãka. ZÛstal zbytkov˘ statek ve v˘mûﬁe asi 300 mûr, kter˘ obdrÏel p. ·evãík, dosavadní ﬁeditel velkostatku. Zámek s 15 mûﬁicemi pÛdy koupil soukromník, inÏen˘r Kojeck˘. DvÛr Provodovice, náleÏející rovnûÏ arcibiskupství, rozebrali z ãásti místní obãané, z ãásti z Komárovic.
Cena hospodáﬁsk˘ch budov pﬁidûlen˘ch státním pozemkov˘m úﬁadem jednotlivcÛm byla
následující:
Josef Vinklárek zaplatil za stodolu a místo
Franti‰ek Machaã za stodolu a stavební místo
Julius Pﬁílesk˘ za stodolu a stavební místo
Jan Rada za ãást budovy a dvora
Ferdinand Jirgl za obytné stavení
Obec zaplatila za s˘pku a ãást dvora.

4 600 Kã;
4 200 Kã;
6 000 Kã;
4 000 Kã;
9 000 Kã;

Cena pﬁidûlen˘ch pozemkÛ nebyla stejná a ﬁídila se bonitou pÛdy. Pﬁesto v dobû, kdy soukromník, prodaje pole, dostal za mûﬁici pole 2 000–4 000 Kã, pﬁi provádûní pozemkové reformy byla cena 1 mûﬁice 800–1 000 Kã, z toho majetník (v na‰em pﬁípadû arcibiskupství) obdrÏelo 50 % a zbytek pﬁipadl Státnímu pozemkovému úﬁadu na krytí v˘loh s pozemkovou
reformou spojen˘ch a úﬁednické platy.
Státní pozemkov˘ úﬁad si vyhradil jakési dozorãí, nebo kontrolní právo nad pﬁidûlen˘mi nemovitostmi na dobu deseti let, takÏe po tuto dobu byl sice pﬁídûl dûdiãn˘, ale nov˘ majitel jím
nemohl volnû disponovat, napﬁ. prodat nebo za jiné vymûnit, dát vûnem jinému ãíslu apod.
V‰echny podobné manipulace se smûly konat jen s povolením v˘‰e jmenovaného úﬁadu. Pozemková reforma byla chápána jako historická satisfakce za pohromy, které stihly národ po bitvû na Bílé Hoﬁe.
V této souvislosti není bez zajímavosti uvést jména polních tratí, která se vyskytují na katastru obce:
1. zádvoﬁí (protoÏe se rozkládalo za dvorem velkostatku)
2. vrchovina (pro svoji polohu pÛdy)
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Arcibiskupský dvůr a jeho části v době parcelace velkostatku, stránka ze školní kroniky
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3. náplatky (pÛda asi od velkostatku za jakési doplatky placené k robotû, kterou museli
majetníci konat)
4. opálence (vypálen˘ – vym˘cen˘ les)
5. okrouhlík (od tvaru)
6. úlehla (pÛda tûÏká – ulehlá)
7. oficírka (kdysi na tomto poli stanovi‰tû oficírÛ, jak lid zval dÛstojníky pﬁi vojenském
cviãení v okolí obce)
8. danãena (les – obora, kde chováni daÀci?)
9. pod huãnicou (místo, kde to huãelo)
10. za dÛlky (dle polohy)
11. pod dÛlkovou cestou
12. za plotky (za vesnicí, zahradami oplocen˘mi)
13. mináﬁská (pole patﬁící mlynáﬁi?)
14. hejnka (pole, kam se hnal dobytek – husy?)
15. kopec
16. pod vartou (místo, z nûhoÏ se mohlo obhlédnout okolí, zvl. smûrem k Bystﬁici.
V dobách nebezpeãí zde asi stávala stráÏ – varta)
17. ‰raÀky (za stejnojmennou ãástí obce, kde jistû v dobách zl˘ch se obec zahradila –
za‰rafovala)
18. pod trávnou cestou
19. hloÏek (místo zarostlé trním – hloÏím)
20. mezicestí
21. u vr‰kou (vyv˘‰ená pÛda)
22. mesla (od nûmeckého messen – pole buì obcí neb pánem rozdûlené rozmûﬁením mezi
jednotlivce)
23. ãerná (ornice je skuteãnû ãerná)
24. doly
25. nádobí
26. Li‰ky (les patﬁící panství arcibiskupskému, kde skuteãnû odedávna jsou li‰ãí nory staré
i nové)
V roce 1921 bylo postiÏeno hospodáﬁství velik˘m suchem trvajícím od kvûtna aÏ do srpna.
Jeteliny a louky byly velik˘mi vedry vypáleny. Otav nebylo, 1q sena stoupl aÏ na 300 Kã. Lid
prodával hovûzí dobytek, protoÏe pro nûj nemûli píce. Cena masa klesla ze 14 Kã na 8–6 Kã
za 1 kg. Brambor bylo poskrovnu a platilo se aÏ 200 Kã za 1 q, obilí sypalo 4–5 q z 1 míry. Za
1 q p‰enice se platilo 400 Kã.
Také rok 1926 byl ménû pﬁízniv˘. Teplé poãasí na jaﬁe bylo vystﬁídáno chladn˘m nepﬁízniv˘m létem, byly ãasté sráÏky. Rolníci jen stûÏí bojovali s pﬁírodou, obilí sem tam porÛstalo.
Kolem Rouského byly dûdiny postiÏeny krupobitím. Okopaniny se nevydaﬁily, cukrovka záhy
Ïloutla a zrála. TotéÏ platilo i o bramborách. ProtoÏe ale po chladném létû se dostavil nádhern˘ podzim, sklízela se cukrovka v˘bornû, ale pouze 40–50 q po mûﬁici. RolníkÛm vznikly nemalé ztráty, jelikoÏ cena klesla na 15 Kã z 1 q, zato cena brambor stoupla aÏ na 70 Kã za 1 q,
p‰enice se platila 230–235 Kã, Ïito 202–208 Kã, jeãmen 165–170 Kã, oves 202–208 Kã, seno 76–86 Kã, sláma aÏ 48 Kã, mouka chlebová 250–260 Kã, p‰eniãná 360–280 Kã za 1 q,
hrách 450–500 Kã, jetel ãerven˘ 2 000–2 200 Kã, plombovan˘ 2 300 Kã, mák aÏ 1 000 Kã.
SklizeÀ ovoce byla opût slabá, ‰vestky se skoro vÛbec neurodily.
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Stav hospodáﬁského dobytka byl v jednotliv˘ch letech v obci následující:
roku 1919: b˘kÛ a krav 115, jalovic 44, telat 43, koní 35, ovcí 8, koz 27, prasat 83, psÛ 35,
koãek 71, slepic 413, hus 55 a kaãen 30;
roku 1921: koní (kromû hﬁíbat) 37, krav a jalovic 156, velmi se rozmnoÏil chov koz. I ovcí
bylo napoãteno 20;
roku 1926: koní 41, krav 149, jalovic 65, telat 79, obecních b˘kÛ 2, ovcí 10, koz 25, sviní
65, prasat 72, psÛ 43, koãek 97, slepic 744, hus 97, kaãen 30, králíkÛ 103, vãelstev 25.
V roce 1919 byl proveden soupis ovocného stromoví a napoãteno v obci 250 jabloní, 200
hru‰ní, 2 200 ‰vestek, 180 tﬁe‰ní, 50 oﬁechÛ. Zahrady byly vedeny dobﬁe, nûkde vzornû. Stromy hodnû trpívaly rakovinou, zvlá‰tû stromy pﬁivezené odjinud.
Zaãátkem roku 1926 provedlo mûsto Kelã elektrifikaci, coÏ bylo podnûtem k úvahám o tomtéÏ v obci Rouské. Pﬁedev‰ím starosta Josef K˘vala propagoval tuto my‰lenku v obecním zastupitelstvu, kde ale vûc pro odpor strany lidové propadla. Proto byla svolána valná hromada
v‰ech obãanÛ do hostince, na niÏ byl pozván mûstsk˘ tajemník Pajdla, kter˘ rozebral záleÏitost po stránce finanãní. Potom se pﬁi hlasování vût‰ina, aÏ na 3–4 jednotlivce, shodla na elektrifikaci. Celkové náklady obná‰ely 140 000 Kã, náklad uhrazen v˘pÛjãkou obnosu 140 000
Kã u spoﬁitelny mûsta Kelãe na jednoprocentní amortizování po dobu 36 let.
Rozpis nákladÛ: na transformaãní stanici 63 170 Kã, na zakoupení 5 % dluhopisÛ SME
39 900 Kã, na zakoupení 17 kusÛ akcií SME (nominále 620 Kã) 10 540 Kã, na pﬁípojky ke
konzumentÛm (svûtelné i motorové aÏ do domu, dle usnesení valné hromady) 16 380 Kã.
Náklady pro jednotlivce na pﬁíkladu ãp. 9: svûtelné osvûtlení (18 svûtel) 1 800 Kã, motorové osvûtlení 1 600 Kã, svûtelné hodiny 300 Kã, motorové hodiny 860 Kã, motor 4 500 Kã,
celkem 9 060 Kã. Ze 67 domÛ v obci se nesvítilo elektrick˘m proudem v osmi domech.
Rolníci i malorolníci ihned hospodáﬁsky vyuÏitkovali této nové hnací síly a zakoupili si motory: Nûmec, ãp. 1, Matodûj Va‰íãek, ãp. 7, Jan StrÏínek, ãp. 8, Josef K˘vala, ãp. 9, F. TvrdoÀ,
ãp. 12, Antonín Perutka, ãp. 14, Josef Ovãáãík, ãp. 20, Cyril Hru‰ka, ãp. 22, Pelc, ãp. 26, a Ovãáãík, ãp. 32, spoleãnû, Adolf Rolinc, ãp. 27, Ferdinand Indruch, ãp. 29, Josef StrÏínek, ãp.
30, Ovãáãík, ãp. 48. Z iniciativy pﬁedsedy Domoviny K. Jiráska utvoﬁeno sedmiãlenné druÏstvo a zakoupilo motor s mlátící garniturou.
V˘znamn˘ rok 1928, kter˘ byl jubilejním, neboÈ se slavilo osmdesáté v˘roãí zru‰ení roboty a desáté v˘roãí samostatnosti, podnítil pﬁední ãinitele v obci k my‰lence, aby byla poﬁádána
dÛstojná jubilejní slavnost. Realizována byla dávná my‰lenka, aby v obci byl vystavûn pomník,
jako vûãn˘ památník onûch v˘znaãn˘ch událostí, kter˘ by stál na b˘valém panském pozemku, aby potomkÛm vûãnû hlásal, Ïe ta pÛda prosycena krví a potem pﬁedkÛ – otrokÛ, za dob
robot a temna, se vrátila zpût do rukou svobodného sedláka v dobû velikého vítûzství v plném
jasu slunce svobody. Pom˘‰leno na akci spoleãnou, nepolitickou, ale kdyÏ se ukázalo, Ïe shoda není moÏná, ujala se uskuteãnûní republikánská strana se sv˘mi poboãkami Domovinou
a Republikánsk˘m dorostem. Hlavní bﬁemeno práce bylo svûﬁeno pﬁedsedovi Domoviny, agilnímu obãanu Karlu Jiráskovi z ãp. 4, a správci ‰koly Josefu HoleÀovi, neboÈ byli otci této my‰lenky a my‰lenku tu také za souãinnosti jin˘ch provedli.
Pomník byl postaven na místû b˘valé panské zahrady pﬁed s˘pkami. Nerovné místo urovnáno a obehnáno drátûn˘m plotem s betonov˘mi sloupky, které sám zhotovil jmenovan˘ Karel
Jirásek. Obec pﬁispûla ãástkou 500 Kã, ostatní mûlo b˘t uhrazeno z prostﬁedkÛ strany nebo v˘tûÏkem jubilejní slavnosti, popﬁípadû dary obãanÛ. Dennû po práci se podíleli v‰ichni mladí i sta 49 
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Hold republice, rok 1928

ﬁí na úpravû místa a za 14 dní neúhledné místo nikdo nepoznal. Pomník (prost˘ Ïulov˘ balvan
s mramorovou deskou) byl objednán v Bystﬁici pod Host˘nem v cenû 1 400 Kã. V‰e bylo pﬁipraveno k vlastní slavnosti dne 22. ãervence. Celá vesnice byla okrá‰lena slavnostním hávem.
Z domÛ vlály prapory, u vjezdÛ do vesnice byly postaveny slavobrány, sraz byl u ‰koly. Mohutn˘ prÛvod místních i okolních obãanÛ byl zahájen selskou jízdou, za ní následoval vlastní prÛvod. V ãele ‰la mládeÏ v národních krojích, pak poslanec za stranu republikánskou s tajemníkem strany, ãelnûj‰í hosté a mnoÏství venkovského lidu z místa a z celého okolí.
PrÛvod se rozestoupil na ‰irokém prostranství kolem pomníku. Veﬁejn˘ tábor lidu zahájil
starosta obce Josef K˘vala, kter˘ pﬁivítal pﬁítomné. Pﬁedseda Domoviny Karel Jirásek krátk˘m
proslovem odevzdal pomník obci a veﬁejnosti jako dar republikánské strany. Za zvukÛ národních hymen byl odhalen správcem ‰koly prostink˘, ale hezk˘ pomníãek (zhotoven u firmy Korábeãn˘ v Bystﬁici pod Host˘nem). Scéna odhalení byla dojemná. Objevil se pomníãek h˘ﬁící
mnoÏstvím kvûtin a po obou stranách stﬁeÏen˘ krojovan˘m legionáﬁem rusk˘m, italsk˘m a francouzsk˘m, jako pﬁedstaviteli zahraniãní revoluce, a dvûma sokoly v kroji, pﬁedstavujícími domácí odboj. Po obou stranách stály malebnû seskupeny dûvy v krojích. Pﬁi zvucích národních
hymen zÛstalo málokteré oko pﬁítomn˘ch such˘m, zvlá‰tû kdyÏ ãetli vhodn˘ nápis na pomníku:
„V desátém v˘roãí trvání âs. republiky svobodn˘ ãesk˘ venkovan s nad‰ením oslavoval osmdesátileté v˘roãí zru‰ení roboty a zabrání panské pÛdy lidem v r. 1924. Na
památku budoucím, aby nezapomnûli, postaveno Republikánskou stranou v r. 1928“
Byl zahájen tábor lidu, kde politick˘ referát pﬁednesl republikánsk˘ poslanec za kraj Vencl,
kter˘ se doÏadoval, aby po pozemkové reformû pﬁi‰la reforma lesní. Legionáﬁ Kubíãek, ﬁeditel
uãitelského ústavu ve Vala‰ském Meziﬁíãí, vylíãil v krásné, historicky zaloÏené ﬁeãi, utrpení
selského lidu v dobû roboty. Legionáﬁ Zavadilík, starosta ze Zahna‰ovic, v temperamentní ﬁeãi promluvil k 10. v˘roãí samostatnosti a nabádal lid ke svornosti a lásce mezi sebou a lásce
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Slavnostní odhalení pomníku padlým v 1. světové válce, rok 1928

a obûtavosti k drahé republice. Tábor lidu zakonãil tajemník republikánské strany Barnet, kter˘ vybízel zemûdûlce ke svorné práci pod zelen˘m republikánsk˘m praporem. Po táboru lidu
se odebral v‰echen pﬁítomn˘ lid na zahradu starosty K˘valy, kde jej oãekávalo obãerstvení v bohatém bufetu a tanec a veselí pﬁi dobrém pivû a krásné pohodû. Veãer dlouho do noci se tanãilo v nabitém místním hostinci pana Hada‰e, ãp. 6.
Hmotn˘ v˘tûÏek slavnosti byl rovnûÏ skvûl˘. Hrub˘ pﬁíjem obná‰el pﬁes 5 000 Kã, takÏe
i cena pomníku byla uhrazena. âist˘ v˘tûÏek slavnosti mûl slouÏit k úpravû a zaloÏení parku
kolem pomníku. Vlastní svátek svobody a desetiletí samostatnosti byl oslaven tich˘m, ale dÛstojn˘m zpÛsobem v pﬁedveãer 27. ﬁíjna pﬁedná‰kou správce ‰koly Josefa Holeni, kter˘ promluvil pﬁed ãetnû shromáÏdûn˘m obãanstvem o domácím odboji a zahraniãní revoluci. Pﬁiãinûním nového starosty bylo upraveno okolí pomníãku pﬁed s˘pkami. Místo bylo srovnáno,
obehnáno drátûn˘m plotem, oseto trávou a vysazeno ozdobn˘mi keﬁi a ﬁadou akátÛ.
V roce 1990 byla starostkou obce objevena za starou ‰kolou Ïulová náhrobní deska z pomníku padl˘m v 1. svûtové válce, kter˘ byl postaven pﬁed kulturním domem, a tento artefakt
mu v˘znamnû chybûl. Deska z ãerné Ïuly byla zrestaurovaná a znovu umístûna na místo, které jí po právu náleÏelo – zpût do pomníku padl˘ch v 1. svûtové válce. Na dobov˘ch fotografiích je ale jiná deska s uvedením konkrétních jmen padl˘m, doba a úãel v˘mûny není znám.
Dle v˘sledku obecních voleb, konan˘ch dne 16. ﬁíjna 1928, byli zvoleni do obecního zastupitelstva:
a) za stranu republikánskou: Josef K˘vala, rolník, ãp. 9, Antonín Ovãáãík, domkáﬁ, ãp. 34,
Adolf Nûmec, rolník, ãp. 1, Karel Jirásek, rolník a obchodník, ãp. 4, Adolf Nûmec, rolník,
ãp. 5, Josef Mareãek, domkáﬁ, ãp. 50, Josef Hada‰, domkáﬁ, ãp. 41, Jan Rada, rolník, ãp. 51;
b) za stranu lidovou: Adolf Rolinc, rolník, ãp. 27, Antonín Pelc, domkáﬁ, ãp. 32, Ferdinand
Indruch, domkáﬁ, ãp. 29, Antonín Va‰íãek, domkáﬁ, ãp. 35.
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V nedûli 23. ﬁíjna 1928 se se‰lo nové obecní zastupitelstvo k volbû starosty a obecní rady.
Starostou obce byl znovu zvolen rolník Josef K˘vala, ãp. 9, kter˘ tuto funkci zastával jiÏ 22.
rok a byl pﬁedpoklad, Ïe dosáhne v tomto období celého ãtvrtstoletí ﬁízení obce pﬁi plné du‰evní a tûlesné zdatnosti. Do obecní rady byli zvoleni Adolf Rolinc, rolník, ãp. 27, námûstkem
za stranu lidovou, Jan Rada, rolník, ãp. 51, prvním radním, Josef Mareãek, domkáﬁ, ãp. 50,
druh˘m radním, oba za stranu republikánskou.
Obecní rozpoãet na rok 1929 vykazoval ﬁádnou potﬁebu 26 255 Kã, ﬁádná úhrada ãinila
16 282 Kã. Jevil se tudíÏ schodek 9 973 Kã. Neuhrazen˘ schodek se mûl pokr˘t pﬁiráÏkami
k pﬁím˘m daním, a to pﬁiráÏkou 115 % k dani domovní a 200 % k ostatním daním. Rozpoãet
samostatného chudinského fondu vykazoval potﬁebu 1 055 Kã, úhrada ãinila 1 055 Kã. Schodek nebyl pﬁedpokládán.
·kolní rozpoãet na rok 1928–1929 vykazoval ﬁádnou potﬁebu 4 731 Kã, z ãehoÏ na opravy bylo poukázáno 1 700 Kã.
Rok 1928 byl hospodáﬁsky pﬁízniv˘. Obzvlá‰tû se vydaﬁily obilniny, které toho roku „sypaly“, jak ﬁíkají zdej‰í hospodáﬁi. Tak jeãmene se sklidilo po 1 míﬁe aÏ 6 q, ovsa 5 q, Ïita
4–6 q a p‰enice 5 q. Neobyãejnû hojná byla úroda brambor, kter˘ch se nakopalo na 1 míﬁe aÏ
40 q. SklizeÀ cukrovky následkem dlouhotrvajícího sucha byla tohoto roku o nûco slab‰í, jedna míra dala nejv˘‰e 65 q.
Dne 2. prosince 1928 byly konány poprvé volby do okresního a zemského zastupitelstva,
a to ve ‰kole v obecní kanceláﬁi. Pﬁi volbû do okresního zastupitelstva v Hranicích bylo odevzdáno 189 platn˘ch hlasÛ, z nichÏ obdrÏela:
Strana republikánská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 hlasÛ
âs. strana lidová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 hlasÛ
âs. strana nár. socialistická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 hlasy
Strana Ïivnostensko-obchod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 hlasy
Proti obecním volbám v roce 1927 znaãnû ztrácela strana republikánská (o 24 hlasÛ ménû)
a získala strana lidová (o 12 hlasÛ více).
Pﬁi volbû do zemského zastupitelstva v zemi Moravskoslezské obdrÏela:
Strana republikánská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 hlasÛ
âs. strana lidová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 hlasÛ
Strana Ïivnostensko-obchod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 hlasy
Proti volbám do Národního shromáÏdûní konan˘ch v roce 1925 ztrácela strana republikánská 20 hlasÛ a strana lidová získala tﬁi hlasy.
Rok 1929 zaãal tak tuhou a tﬁeskutou zimou, Ïe nebylo pamûtníka po dvû stû let. Uhodila jiÏ zaãátkem listopadu 1928 a trvala v tuhosti a krutosti skoro aÏ do konce bﬁezna. Nejvy‰‰ího vrcholu dosáhla v „konãiny“, tj. zaãátkem února, kdy byly zaznamenány „sibiﬁské“ mrazy aÏ -32 °C, pﬁi tom napadlo obrovské mnoÏství snûhu, kter˘ stále zasypával cesty, Ïe je
nestaãili prohazovat. Sotva jednou byly proházeny, pﬁes noc opût byly zasypány místy do v˘‰e
nûkolika metrÛ, aÏ v nûm zmizely vrcholky stromÛ podél cesty. Komunikace s okolím, zvlá‰tû s Hranicemi, byla ãastokrát na dlouho pﬁeru‰ena. Pozdûji se jezdilo na Malhotice a Opatovice, a to je‰tû pﬁes pole. Vyhazováním okresních silnic bylo zamûstnáno pÛl vesnice a vyãerpán tak záhy úplnû obnos urãen˘ na udrÏování silnic. KdyÏ bylo vidût, Ïe boj je marn˘,
s pracemi se vÛbec pﬁestalo. Silnice po vyházení snûhu poskytovaly nevídan˘ vzhled. Byly to
v pravém slova smyslu tunely beze stropu pﬁipomínající vojákÛm hluboké zákopy.
K tomu se dostavil citeln˘ nedostatek vody, která jednak místy zmizela, jednak prameny zamrzly. Byla to pro hospodáﬁe pravá tr˘zeÀ pﬁiná‰et v tﬁeskutém mrazu vodu ze studny u sta 52 
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Práce na poli, Němcovi, Rouské čp. 4 – teta Anděla Vašíčková, bratr dědy, pacholek

rostového a u „RaãÛvky“. Zásoby shromaÏìované dle dlouholeté zku‰enosti vÏdy na zimu,
tentokrát byly nedostateãné, neboÈ v kamnech se topilo od rána do veãera (a nûkde i celou
noc!) a je‰tû byla zima. Uhlí nebo dﬁevo se pﬁivézt nemohlo, protoÏe cesty byly zaváté, a kdo
se tam cestou necestou dostal, vracel se buì s prázdnou, nebo s málem. V Hranicích nebylo
uhlí – v‰echny zásoby byly vyãerpány a nové nestaãila Ostrava jednak dodávat, jednak byla
doprava na Ïeleznicích zavátím trati úplnû ochromena a nûkdy úplnû pﬁeru‰ena. Následkem
toho i po‰ta vÛbec nedo‰la, nebo do‰la s velk˘m zpoÏdûním.
Obecní rozpoãet na rok 1930 vykazoval potﬁebu 25 361 Kã a úhradu 15 377 Kã, schodek
byl pﬁedpokládan˘ ve v˘‰i 9 984 Kã a uhradit jej mûly pﬁiráÏky k pﬁím˘m daním, a to pﬁiráÏkou 200 % k dani domovní.
Dne 27. ﬁíjna 1929 pﬁistoupilo obãanstvo k volbû do Národního shromáÏdûní. Pﬁedvolební klid proti úmluvû poru‰ila lidová strana, která uspoﬁádala volební schÛzi, která byla velice
bouﬁlivá a roze‰tvala na dlouho obãany.
Pﬁi volbû do Poslanecké snûmovny a do Senátu obdrÏely
strany následující poãet hlasÛ: strana ãs. sociální 4 (5), strana
lidová 82 (72), strana republikánská 100 (83), strana Ïivnostenská 4 (4), Hlinkova ºudová strana (1) hlas. âíslice uvedené v závorce znaãí hlasy odevzdané pﬁi volbû do Senátu. Nejevilo se oproti volbám konan˘m v roce 1925 Ïádn˘ch
ãíseln˘ch zmûn.
O Velikonocích sehrál republikánsk˘ dorost líbivou hru se
zpûvy „Dûdeãkovy housle“. Svátek svobody 28. ﬁíjna byl oslaven ve ‰kole tichou slavností. Místní skupina Republikánského dorostu pod reÏií správce ‰koly sehrála t˘Ï den vesnické li 53 
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Práce na poli, rodina Kývalová, čp. 9

dové drama „Chud˘ písniãkáﬁ“ pﬁed velmi ãetn˘m obecenstvem z místa i okolí. Na Mikulá‰e
poﬁádal opût jmenovan˘ spolek jako kaÏdého roku „Mikulá‰sk˘ veãírek s nadílkou“. Na programu byla Burianova veselohra „Z naﬁízení bytové komise“. Na silvestra se hrála s ohromn˘m úspûchem veliká revuální veselohra v rukopisu od Rudy Maﬁíka „Trampoty pantáty ze
Lhoty“, se zpûvy a tanci a s pÛlnoãní scénou.
Rok 1930 stál ve znamení zaãínající hospodáﬁské krize (rapidní pokles cen hospodáﬁsk˘ch
produktÛ), krize prÛmyslové (svûtová nezamûstnanost) – ve smûru politickém ãasté revoluce
a pﬁevraty – rok leteck˘ch a Ïelezniãních ne‰tûstí, zemûtﬁesení, v˘buchÛ sopek, atd.
V hospodáﬁském ohledu to byl rok úrodn˘, coÏ se ukazuje v ãíslech, znaãících sklizeÀ z jedné míry: ﬁepa 80 q, réÏ (Ïito) 3,5–4 q, p‰enice 4,5 (snûtivá 2 q), jeãmen 5 q, oves 3–5 q, brambory 30 q, dost sena, otava ale skoro Ïádná následkem dlouhotrvajícího sucha.
SklizeÀ v celém svûtû byla abnormální a následnû nastal úÏasn˘ pokles cen hospodáﬁsk˘ch
plodin a produktÛ: 1 q ﬁepy 14,36 Kã (+ 2,20 dovozné), 1 q rÏi 90 Kã, p‰enice 120 Kã, jeãmene 125 Kã, ovsa 95 Kã, brambor 18 Kã, vepﬁi 1 kg Ïivé váhy 6 Kã, hovûzí 5 Kã, telecí 6,5 Kã,
1 l mléka 1 Kã, 1 kg másla 20–24 Kã, vejce kus 60 hal. aÏ 1 Kã, husa stála 35 Kã, slepice
10–12 Kã, pár kuﬁat 12 Kã, zajíc 1 kg 4–5 Kã, atd. ProtoÏe ceny prÛmyslov˘ch v˘robkÛ úmûrnû neklesly, nastala u venkovského obyvatelstva hospodáﬁská krize, projevující se nedostatkem
penûz a stávající se pﬁedmûtem úvah jak politikÛ, tak národohospodáﬁÛ celého svûta. Mal˘ odbyt prÛmyslov˘ch v˘robkÛ a zlevnûní v˘roby strojem zpÛsobil opût krizi prÛmyslovou mající
za následek propou‰tûní prÛmyslového dûlnictva a ohromné zv˘‰ení poãtu nezamûstnan˘ch.
V kvûtnu 1930 bylo upoﬁádáno z naﬁízení Statistického úﬁadu v Praze po celé republice sãítání zemûdûlsk˘ch a Ïivnostensk˘ch závodÛ. Sãítacím komisaﬁem v Rouském byl správce ‰koly Josef HoleÀa. Celková plo‰ná v˘mûra místní obce obná‰ela 520 ha 26 a, z toho pﬁipadalo
na zemûdûlskou pÛdu 34 189 arÛ, na pÛdu nezemûdûlskou 1 387 arÛ.
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Obecní pﬁehled podle v˘mûry jednotlivcÛ:
a) závody od 10 a do 20 a:
Jana TvrdoÀová, ã. 25
Antonín Tomeãek, ã. 34
Josef HoleÀa, ã. 56
b) závody od 50 a do 1 ha:
Marie Nebeská, ã. 11
Anna Vinklárková, ã. 31
Marie Hlavová, ã. 42
Robert Hru‰ka, ã. 53
c) závody od 1 ha do 2 ha:
Franti‰ek Cips, ã. 11
Josef Va‰íãek, ã. 33
Antonín Va‰íãek, ã. 37
Josef Rada, ã. 41
Josef Hada‰, ã. 41
d) závody od 2 ha do 5 ha:
ã. 2
ã. 17
ã. 21
ã. 29
ã. 34
ã. 35
ã. 36
ã. 38
ã. 39
ã. 40
ã. 43
ã. 44
ã. 45
ã. 46
ã. 47
ã. 50
ã. 52
ã. 55
ã. 57
ã. 59
ã. 60
ã. 61
ã. 64
ã. 65
e) závody od 5 ha do 10 ha:
ã. 3

30 a
20 a
20 a
66 a
80 a
91 a
99 a
178 a
120 a
177 a
161 a
152 a
327 a
309 a
442 a
423 a
276 a
300 a
284 a
341 a
210 a
375 a
376 a
371 a
412 a
281 a
238 a
392 a
396 a
278 a
392 a
467 a
465 a
280 a
318 a
201 a
525 a

ã. 4
584 a
ã. 6
538 a
ã. 12
820 a
ã. 13
600 a
ã. 16
671 a
ã. 19
727 a
ã. 22
570 a
ã. 23
728 a
ã. 28
964 a
ã. 30
556 a
ã. 32
614 a
ã. 47
896 a
ã. 48
531 a
ã. 62
529 a
ã. 63
589 a
f) závody od 10 ha do 20 ha:
ã. 1
1550 a
ã. 5
1639 a
ã. 7
1547 a
ã. 8
1551 a
ã. 9
1648 a
ã. 14
1061 a
ã. 15
1351 a
ã. 20
1550 a
ã. 21
1591 a
ã. 27
1221 a
ã. 51
1077 a
Podle velikosti od:
10 a do 50 a
3 závody
50 a do 1 ha
4 závody
1 ha do 2 ha
5 závodÛ
2 ha do 5 ha
24 závodÛ
5 ha do 10 ha
16 závodÛ
10 ha do 20 ha
11 závodÛ
Celková v˘mûra v‰ech zemûdûlsk˘ch
závodÛ ãinila 35 576 arÛ:
z toho v obci
34 830 a
v katastru Kelãe
123 a
v katastru Babic
200 a
v katastru Malé Lhoty
244 a
v katastru V‰echovic
160 a
v katastru HorníchTû‰ic
19 a
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Pozemky nalézající se v této obci, ale patﬁící pﬁespolním hospodáﬁÛm:
z Komárného
38 a z Babic
z Horních Tû‰ic
552 a ze V‰echovic
z Provodovic
154 a z Kelãe
z Malhotic
461 a z Rajnochovic
z Malé Lhoty
585 a
Z celkové plo‰né v˘mûry na Rouské pﬁipadalo:
na pÛdu zemûdûlskou úhrnem 34 189 arÛ:
a) ornou pÛdu
30 580 a
b) louky trvalé
2 320 a
c) zahrady
824 a
d) pastviny
459 a
e) vrboviny
6a

2 901 a
1 630 a
613 a
(les) 8 272 a

na pÛdu nezemûdûlskou 1 387 a:
a) lesní pÛdu
b) plochu zastavûnou
c) neplodnou

1 036 a
344 a
7a

Z celkové plo‰né v˘mûry zemûdûlské pÛdy pﬁipadlo na obilniny úhrnem 17 709 arÛ (p‰enice 4 807 a, Ïito ozimé 6 643 a, Ïito jarní 129 a, jeãmen ozim˘ 357 a, jarní 419 a, oves
5 354 a), lu‰tûniny 19 a, okopaniny 5 731 a (brambory 3 476 a, cukrovka 1 390 a, krmná ﬁepa 865 arÛ), pícniny 7 121 a (jetel 4 796 a, vojtû‰ka 1 250 a, smûsky na zelené krmení 49 a,
louky doãasné 1 026 a).
Pozemky nepatﬁící k zemûdûlsk˘m závodÛm obná‰ely úhrnem 1 990 arÛ (z toho 2 a zahrad, 40 a pastvin, 20 a vodních ploch, 10 a parku a okrasn˘ch zahrad, 27 a plochy zastavûné, 1 891 a plochy neplodné (cesty apod.).
Pozemky v této obci patﬁící k závodÛm pﬁespolních hospodáﬁÛ obná‰ely 15 206 arÛ.
Obecní pﬁehled o hospodáﬁském zvíﬁectvu dle stavu ze dne 27. kvûtna 1930: koní 42 (hﬁíbata mlad‰í 1 roku 3, hﬁebeãek do 1 roku 1, klisny 3 a 1 valach, klisen plemenn˘ch 27, neplodn˘ch 6 a 1 valach), skotu 284 (telat mlad‰ích 1 roku 69, dojn˘ch krav 70, dojn˘ch nepotﬁebn˘ch k tahu 80, vÛl 1), brav skopov˘ 4 kusy, brav kozí 19 kusÛ, brav vepﬁov˘ 226 kusÛ
(121 selat, 2 kanci, 77 plemenn˘ch sviní, 66 krmn˘ch prasat), drÛbeÏ – kohouti a slepice leto‰ní 429, star‰í 842, houseﬁi a husy 102 + 67, kaãeﬁi a kaãeny 23 a 5.
T˘Ï statistick˘ úﬁad naﬁídil v ﬁíjnu soupis ovocného stromoví a keﬁÛ. Sledoval tím jednak
získání materiálu pro statistické potﬁeby a studium národohospodáﬁsk˘ch pomûrÛ v republice,
hlavnû ale mûl soupis za úãel zjistit následky loÀské zimy, která témûﬁ z polovice zniãila stromy (které pak následkem sucha usychaly):
1. jabloní
odumﬁelo 76, zÛstalo 307,
vysazeno 120
2. hru‰ní
„
45,
„
131,
„
36
3. tﬁe‰ní
„
100,
„
202,
„
28
4. vi‰ní
„
0,
„
8,
„
0
5. ‰vestek
„
643,
„ 1 184,
„
279
6. vla‰sk˘ch oﬁechÛ „
37,
„
36,
„
5
7. rybízu
„
10,
„
76,
„
0
8. angre‰tu
„
19,
„
55,
„
0
Dne 2. prosince se konalo po celé republice sãítání lidu, v Rouském Ïilo 337 obyvatel.
Dne 7. bﬁezna 1930 se konala ve vyzdobené ‰kolní tﬁídû dÛstojná slavnost v upomínku 80.
narozenin prezidenta T. G. Masaryka. Den byl dnem sváteãním, lid se zúãastnil sluÏeb boÏích
a v‰ech slavností v místû a okolí. Veãer téhoÏ dne byla uspoﬁádána oslava v hostinci. Ve dvou 56 
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Dílna Františka Kubačáka v čp. 16

hodinové pﬁedná‰ce správce ‰koly vylíãil Ïivot a dílo Masaryka humanisty-politika a uãenceOsvoboditele a prezidenta. ·kolní dûti sehrály scénu „Hold ãeské mládeÏe prezidentu Masarykovi“ a „Pﬁísaha na vlajku“. Starosta obce podûkoval ﬁeãníku a dûtem a vyzval obãany, aby
kráãeli po cestách prezidentem naznaãen˘ch. Krásná slavnost byla zakonãena státními hymnami.
V nedûli 10. bﬁezna bylo v rámci oslav sehráno republikánsk˘m dorostem za reÏie správce
‰koly drama ze svûtové války od Franti‰ka Rady „Vrah“ (Bestia triumfans). Hrálo se za lidové
vstupné 2 Kã, úãast na v‰ech jmenovan˘ch oslavách byla velmi vysoká.
Na Mikulá‰e se poﬁádal oblíben˘ „Mikulá‰sk˘ veãírek s nadílkou“. Republikánsk˘ dorost
sehrál s úspûchem veselohru „Mûstská rada na námluvách“. RovnûÏ na silvestra byl uspoﬁádán t˘mÏ spolkem veãírek, na nûmÏ byla sehrána ta‰kaﬁice Rudy Maﬁíka „Návrat pantáty ze
Lhoty“.
V roce 1931 dostoupila zemûdûlská krize svého vrcholu a stala se pro zemûdûlce pﬁímo katastrofální. Její pﬁíãiny se jevily v nadprodukci cizích zemí, jmenovitû Amerika, Kanada, Rusko, Argentina bûhem svûtové války i po ní roz‰íﬁily osevní plochy obilí, hlavnû p‰enice, a tﬁtinového cukru. DÛsledek toho byl, Ïe svûtov˘ trh byl zaplaven takov˘m nadbytkem obilí
a cukru, Ïe nastal rapidní pokles cen hospodáﬁsk˘ch v˘robkÛ, hlavnû obilí a cukrové ﬁepy. Cena surového cukru pro v˘voz (tzv. zlato na‰í republiky) klesla na 50 Kã za 1 q, cena p‰enice
pﬁes v‰echna opatﬁení vlády klesla na 120–130 Kã za
1 q a v oãekávání poklesu ceny cukru byla sníÏena u nás osevní plocha cukrové ﬁepy o 20 %.
Následkem znehodnocení zemûdûlsk˘ch produktÛ nastal
pﬁirozenû úbytek pﬁíjmÛ pro zemûdûlce, coÏ se tûÏce odráÏelo v jeho existenci. Naproti tomu cena prÛmyslov˘ch v˘robkÛ
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zÛstala na b˘valé v˘‰i, nebo klesla jen nepatrnû. A pﬁi tom dávky a poplatky stoupaly, zvy‰ovány neblah˘m stavem státních financí.
V ohledu penûÏním nebylo Ïádn˘ch úspor, naopak penûÏní vklady byly vybírány, a kdo je
nemûl, tak se zadluÏoval, nebo hospodáﬁsky Ïivoﬁil. Úvûry penûÏních ústavÛ byly ztûÏovány
nedostatkem penûz a jejich zv˘‰enou nedÛvûrou k dluÏníkÛm. Následkem kupní schopnosti
venkova se objevily koncem roku krize prÛmyslová a státní. Továrny omezovaly v˘robu na minimum, nebo vÛbec zastavily provoz. Uhelné doly, které nemûly odbyt uhlí, propou‰tûly horníky. Vznikala milionová armáda nezamûstnan˘ch, jimÏ byl stát nucen vyplácet Ïebráckou podporu v nezamûstnanosti, která zatûÏovala ohromnû státní finance. Vyplácení podpor bylo
uvaleno i na bedra okresÛ a obcí.
K tomu v‰emu se pﬁidala i pﬁíroda, neboÈ rok byl úÏasnû such˘. Tím klesla sklizeÀ o polovinu proti jin˘m normálním rokÛm. Otavy bylo o tﬁi ãtvrtiny, slámy o polovinu ménû, zrna
o jednu ãtvrtinu. Zrní sypalo následovnû: p‰enice dala z mûﬁice 3–3,50 q, Ïito 3 q, jeãmen 4 q,
oves následkem sucha zaschl a dal jen 2 q po mûﬁici. Okopaniny byly normální.
Následkem nedostatku zelené píce, sena a slámy nastal nucen˘ odprodej dobytka, jehoÏ
stav byl po válce zv˘‰en, jelikoÏ byl dobr˘m zdrojem pﬁíjmÛ pro zemûdûlce. Nyní byl dobytek
prodáván pod cenou. Cena krávy obná‰ela 800–1 000 Kã (tj. 2–3 Kã 1 kg Ïivé váhy). Vepﬁov˘ dobytek klesl na 5–6 Kã Ïivé váhy, pár selat stál 200–250 Kã. Mléko kleslo na 90 hal. z 1 l,
vejce kus 30–50 hal., nebylo steliva. Cizí sláma (hlavnû ze Slovenska a Maìarska) byla kupována 1 q po 40–50 Kã. List v lese Li‰kách byl prodáván veﬁejnou draÏbou a utrÏeno 9 150 Kã.
Mimo to lesní úﬁad z volné ruky prodal listí za 3 000 Kã.
Dne 27. záﬁí 1931 se konaly volby do obcí. V Rouském byly podány tﬁi kandidátky: 1. strany republikánské (sedláci), 2. Domoviny domkaﬁÛ a malorolníkÛ, 3. âs. strany lidové.
Strana republikánská a Domovina se sdruÏily pro zbytek hlasÛ. Strana republikánská obdrÏela 40 hlasÛ, lidovci 94 hlasy a Domovina 77 hlasÛ. Volební ãíslo bylo 17. ObdrÏeli tudíÏ republikáni 2 mandáty, Domovina 5 mandátÛ a lidovci 5 mandátÛ. Pomûr stran 7 : 5. Pﬁi posledních volbách obdrÏela jednotná republikánská kandidátka 124 hlasÛ, strana lidová 71 hlasÛ.
Ztratila tudíÏ strana republikánská 7 hlasÛ a 1 mandát, strana lidová získala 23 hlasy a 1 mandát.
Nové obecní zastupitelstvo pracovalo ve sloÏení: za stranu republikánskou Franti‰ek Ovãáãík, ãp. 21, Metodûj Va‰íãek, ãp. 7, za Domovinu Karel Jirásek, ãp. 4, Josef Vinklárek, ãp.
63, Josef Ovãáãík, ãp. 44, Josef Mareãek, ãp. 50, Antonín Perutka, ãp. 14, za stranu lidovou
Adolf Rolinc, ãp. 27, Josef Strnadel, ãp. 3, Antonín Pelc, ãp. 32, Ferdinand Indruch, ãp. 29,
Julius Pﬁílesk˘, ãp. 62.
V první schÛzi nového v˘boru byl zvolen starostou Karel Jirásek, obchodník z ãp. 4, námûstkem Adolf Rolinc, rolník, ãp. 27, Franti‰ek Ovãáãík, rolník, 1. radním a Jos. Strnadel,
domkáﬁ, 2. radním.
Tohoto roku byla vystavûna spojovací okresní silnice, jdoucí od kﬁiÏovatky okresní silnice
V‰echovice–Kelã po babick˘ most, tudíÏ v katastru Rouského. Náklad obná‰el 37 000 Kã, obec
na to obdrÏela 16 000 Kã subvence. BûÏn˘ 1 m silnice stál cca 170 Kã. Stavbu provádûl okresní úﬁad. Obec se zavázala zbudovat silnici jdoucí od jmenované kﬁiÏovatky po Rouské (cesta
„ve ‰raÀkách“), ale pro neblah˘ finanãní stav obce bylo v‰e odloÏeno na neurãito.
Nákladem obce byla zﬁízena ﬁádná obecní kanceláﬁ v b˘val˘ch pansk˘ch s˘pkách, které se
staly majetkem obce. Dosud byl obecní úﬁad vÏdy v domû úﬁadujícího starosty.
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Rozpoãet obce na správní rok 1932 mûl tyto poloÏky: souãet ﬁádné potﬁeby 24 921 Kã,
úhrada 14 755 Kã, schodek 10 166 Kã, kter˘ se mûl uhradit pﬁiráÏkou 200 % k pﬁím˘m daním.
V dÛsledku stále trvající krize byla provedena v prosinci 1932 v okrese pomocná akce pro
nezamûstnané. Za tím úãelem byl zﬁízen v kaÏdé obci obecní sbor pro péãi o nezamûstnané,
kter˘ mûl za pﬁedsednictví starosty 4–8 ãlenÛ z lidí dobré vÛle, znám˘ch lidumilÛ, ze zástupcÛ sociálních a humánních institucí, zamûstnavatelsk˘ch a dûlnick˘ch organizací.
Nezamûstnan˘m byly vypláceny podpory, a to podle tzv. gentského systému. Takov˘ ãlen
musel b˘t organizován v nûkteré odborové organizaci (napﬁ. na vsi v zemûdûlské) kterékoliv
strany, rok pﬁedem musel platit ãlenské pﬁíspûvky. Dále byla zavedena stravovací akce pro nezamûstnané, nebo málo zamûstnané. Nesmûli ale pracovat v t˘dnu déle jak dva dny, jinak z akce vypadli. KaÏd˘ t˘den obecní úﬁad vydával stravovací lístky, Ïenat˘ obdrÏel 2, svobodn˘
1 t˘dnû. Lístek mûl hodnotu 10 Kã a kaÏd˘ mûl právo vybrat si na lístky v té hodnotû zboÏí
u místního obchodníka. âím dále tím více se rozmáhala podomní Ïebrota.
K zmírnûní krize v zemûdûlství byl zaveden tzv. obilní monopol, takÏe ceny obilí znaãnû
stouply a byly ustáleny. âs. obilní spoleãnost udávala ceny obilí nákupní a prodejní.
Obecní dluhy obná‰ely koncem roku 1933 celkem 99 367 Kã (elektrifikace obce)
a 50 000 Kã (koupû lesa). Na umoﬁování dluhÛ a úrok se jevila potﬁeba roãnû 19 016 Kã.
Rok 1935 byl pﬁeváÏnû such˘, byly kraje v âechách, na Moravû i na Slovensku, kde po celé léto nepr‰elo, kde úroda ve svém v˘voji zaschla. V˘nosy byly velmi malé se ‰patnou jakostí zrna. Pícniny témûﬁ Ïádné, brambory taktéÏ témûﬁ Ïádné, ﬁepy daly v˘nos 20–35 q po mûﬁici proti normálním 70–80 q. Nûkteré vydatnûj‰í de‰tû ve vegetaãní dobû umoÏnily dobrou
sklizeÀ sena, obilniny se mohly normálnû vyvinout a daly dobr˘ v˘nos, rovnûÏ brambory i ﬁepa daly dobré v˘nosy, jen otavy zaschly a druh˘ jetel byl slabého v˘nosu. RÛznost vegetaãní
mûla pro zdej‰í kraj dobr˘ vliv. Dobrá úroda brambor umoÏnila v˘voz do krajÛ suchem postiÏen˘ch a nakládaly se za 27–28 Kã za q na nádraÏích. Tento stav také umoÏnil, Ïe mléãná produkce a odbyt v˘robkÛ byl dobr˘ pﬁi celoroãním zpenûÏení 70–75 hal za litr mléka ve stáji
u producenta. Cena mlékárenského másla ãinila 17 Kã, selského 14 Kã. Ceny mohly b˘t udrÏeny dík vládním opatﬁením, která omezila dovoz dánského másla. Cena obilnin byla zaji‰tûna obilním monopolem a byla stanovena v téÏe v˘‰i jako roku pﬁedchozího. Vepﬁi Ïivá váha
v místû 5–5,50 Kã za kg, selata prÛmûrem 250 Kã za pár.
Poãet krav a jalovic 192, prasnic 91, plemenní b˘ci byli chováni dva u Metodûje Va‰íãka,
ãp. 7, za 6 000 Kã, 12 q ovsa (7 vlastních krav bylo osvobozeno od skoãného). Kanci chováni dva po první ãtyﬁi mûsíce, po ostatní dobu jeden u Antonína Perutky, ãp. 14, chovné za jednoho obná‰elo 2 200 Kã. Stav plemeníkÛ byl velmi dobr˘ a okresní komise pro chov hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat v Hranicích udûlila jmenovan˘m pochvalné uznání. Skoãné z krávy ãinilo
36 Kã, z prasnice 20 Kã. Vãely chovány u dvou obãanÛ (Franti‰ek Ovãáãík, ãp. 48, a Karel Ovãáãík, ãp. 34, asi s 20 vãelstvy).
Ovocnictví bylo v obci roz‰íﬁeno zﬁízením nov˘ch zahrad na vlastních pozemcích: Va‰íãek,
ãp. 7, Za ‰kolou, Josef Machanec, ãp. 32, U kﬁiÏíãka, Adolf Ovãáãík, ãp. 26, Za plotky, Za bránou vysázeli Janãík, ãp. 15, Roháãek, ãp. 48, Rada, ãp. 2, Machanec, ãp. 32. Na pronajmut˘ch obecních pozemcích zﬁídili zahrady Josef Va‰íãek, ãp. 43, Karel Ovãáãík, ãp. 34, Antonín
Va‰íãek, ãp. 35, na Kopci, Ferdinand Indruch, ãp. 29, a Josef Hada‰, ãp. 41, v Hejnici. Obec
vysázela alej tﬁe‰ní na Svinském kopci. Silniãní odbor hranického okresu vysázel celou okresní silnici Kelã–V‰echovice.
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Školní rada v době oslav 50. výročí založení školy v Rouském, rok 1936

V nedûli 19. kvûtna 1935 byly konány v celé zemi volby do Poslanecké snûmovny a do Senátu. Volební boj byl celkem klidn˘ a slu‰n˘. Strany zápolící o mandáty investovaly do agitace ohromné sumy penûz. Vesnice byly zaplaveny letáky a témûﬁ zalepeny plakáty. Nûkteré,
zvlá‰tû strany republikánské, byly opravdu umûlecké, jak vidno ze zmen‰en˘ch ukázek vydan˘ch ve formátu pohlednic. Vládní strany vy‰ly z boje vítûznû, uhájily dosavadní pozice. Pﬁekvapením bylo vítûzství strany sudetonûmecké (Henleinovy), která soustﬁedila v jeden tábor
témûﬁ v‰echny Nûmce.
V Rouském obdrÏela do poslanecké snûmovny strana republikánská 117 (100), strana lidová 76 (82), âs. strana soc. demokrat. 3 (0), âs. strana nár. social. 3 (4).
Do senátu získala strana republikánská 91 (93), strana lidová 72 (72), sociálnû demokratická 4 (0), âs. národnû socialistická 2 (5). âíslice uvedené v závorkách znaãí hlasy odevzdané pﬁi minul˘ch volbách do Národního shromáÏdûní.
Následující nedûli 26. kvûtna probûhly volby do okresního a zemského zastupitelstva. Do
okresu získali republikáni 106, lidovci 71, soc. demokraté 2, ãs. socialisté 6, Ïivnostníci 6 hlasÛ. Do zemského zastupitelstva obdrÏela strana republikánská 107, strana lidová 71, âs. národnû socialistická 7, sociální demokracie 1, Ïivnostníci 5.
Za zaznamenání stojí název „RaãÛvka“ nebo „Raãouvka“, kter˘ oznaãoval místo, kde se
pak rozkládala zahrádka Ferdinanda Hlavy, ãp. 40. B˘vala to louÏe, kam stékala voda z dûdiny. Místo se zaná‰elo bahnem a b˘valo ãasto vyváÏeno. V posledním ãase, neÏli se odprodalo
Ferdinandu Hlavovi, vyváÏeno nebylo. Bylo prodáno za 50 hal. za ãtvereãní metr. Ten to místo oplotil a zﬁídil zahrádku. Od té doby pojmenování „RaãÛvka“ vymizelo z pamûti.
Po úmrtí T. G. Masaryka 14. záﬁí 1937 bylo svoláno obecní zastupitelstvo ke smuteãní schÛzi, kde po proslovu kronikáﬁe a ﬁídícího uãitele Roberta Majdlocha bylo usneseno Ïádat o povolení, aby zdej‰í ‰kola mohla nést jméno Masarykovo. Také bylo rozhodnuto o poﬁízení Masarykova reliéfu v pﬁí‰tím jubilejním roce. V den pohﬁbu od 9 do 10 hodin bylo zvonûno ve
zdej‰í kapli, aby obãanstvo vzdalo poslední ãest velkému mrtvému.
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Žáci školy v době oslav 50. výročí založení školy v Rouském, rok 1936

Na úpravu obecních cest bylo vûnováno v roce 1937 celkem 3 000 Kã a bezplatnû provádûna práce pﬁi úpravû cest obãany v hodnotû 4 500 Kã. Bylo projektováno zﬁízení dvou vodních nádrÏí, jedné u studny „K˘valovy“ a druhé u „Vinklárkovy“, dále zﬁízení telefonu v obci, postavení sprch pﬁi ‰kolní budovû a rekonstrukce hospodáﬁské ‰kolní budovy. Tyto
projektované investice souvisely se zﬁízenou protileteckou ochranou, ve zkratce C. P. O. (civilní protiletecká obrana). Obãané byli organizováni do ãet – hasiãská, poplachová, samaritánská, asanaãní, zpravodajská a jiné, které vykonaly nûkolik cviãení, a jejichÏ velitelé se zúãastnili instrukãního kurzu ve ‰kole protiletecké obrany v Lutínû u Olomouce. Pro zaãátek
bylo zakoupeno ‰est ruãních stﬁíkaãek, pût plynov˘ch masek, kompletní lékárniãka s léky a polní nosítka.
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Pﬁínosem do obecní pokladny byly zisky z lesního hospodáﬁství. V roce 1937 obecní lesní
hospodáﬁství vykazovalo velmi pûkn˘ pﬁíjem 20 384 Kã. Bylo prodáváno dﬁevo v Podmeslí,
podíly velikosti 14 × 14 m, celkem 58 podílÛ, a to jen místním obãanÛm. Za 58 podílÛ bylo
utrÏeno 13 408 Kã, coÏ byla o 80 % vy‰‰í trÏba neÏ vloni, kdy se prodalo 66 podílÛ a utrÏeno
za nû 13 690 Kã.
Jubilejní rok 1938 – 20 let trvání republiky – mûl b˘t pln˘ oslav. Dne 25. ledna v 11 hodin v noci se objevil nevídan˘ pﬁírodní úkaz, veliká polární záﬁe neb˘valého rozsahu, která byla vidûna v jiÏní Anglii, celém Nûmecku aÏ do stﬁední Francie a v Polsku. Celé nebe se rudû
zbarvilo jasnou záﬁí jako pﬁi poÏáru. Vyvolalo to velké znepokojení, obyvatelstvo se probouzelo ze spánku v domnûní, Ïe hoﬁí, a v mnoha místech bylo zalarmováno hasiãstvo. Bylo to
pokládáno za pﬁedzvûst války nebo jiné velké katastrofy.
Dne 27. ãervence byla ãást katastru v rozloze asi 130 ha postiÏena krupobitím, postiÏeny
byly tratû Nádolí, Okrouhlík, Opalenec, Danãeny, Vrchovina, Niva, po‰kození obná‰elo
15–20 % u rÏi, 20–25 % u p‰enice, 50–60 % u jaﬁin.
JestliÏe obec utrpûla velké ztráty nepﬁízniv˘m poãasím, tedy daleko hÛﬁe byla postiÏena dobytãími nemocemi – slintavkou a kulhavkou, které se roz‰íﬁily Evropou pﬁes v‰echna opatﬁení. Tato nemoc se na podzim roku 1936 dostala do francouzského pﬁístavu Marseille s transportem ovcí z Afriky a velmi rychle se roz‰íﬁila po celé Francii, dále do Belgie, Nûmecka a na
poãátku roku 1938 ﬁádila jiÏ ve v˘chodním Nûmecku. Dostala se také na na‰i hranici nad Ostravu a Opavu, odtud pﬁes uãinûná opatﬁení se dostala do pohraniãních obcí na‰eho Slezska,
odtamtud byla zavleãena lidmi – tuláky – na hranick˘ okres do obce Kunãice. Byla uãinûna
opatﬁení, aby bylo zamezeno roz‰íﬁení do jin˘ch obcí úplnou izolací této obce, obyvatelstvo
nesmûlo opou‰tût obec, zamoﬁené dvorce nesmûli obyvatelé opustit, jejich potﬁeby jim byly
dodávány do domu, ale nepomohly Ïádné závory a nemoc se pﬁenesla do obce âernotín. Od
pﬁíchodu nákazy 10. ledna 1938 bylo jiÏ v Kunãicích do konce mûsíce zamoﬁeno 25 usedlostí, 10. února byla zji‰tûna v âernotínû, 7. bﬁezna v Kelãi a Malhoticích, 15. bﬁezna ve V‰echovicích, 5. dubna v Horních Tû‰icích a Malé Lhotû, koneãnû 24. dubna se ocitla v Rouském
v ãíslech 63 a 24. I kdyÏ byl uãinûn pokus o izolování tûchto dvou usedlostí, po nûkolika dnech
byla jiÏ v ãp. 1 a hned dal‰í ãp. 3, 59, 60 a dále 19, 2, 27. Za tohoto stavu bylo viditelné, Ïe
dobﬁe mínûné úﬁední zákroky roz‰íﬁení nákazy nezabraÀují, n˘brÏ pouze prÛbûh zpomalují.
Ze zku‰eností nabyt˘ch za tento krátk˘ ãas se ukázalo, Ïe velmi dobr˘m prostﬁedkem je oãkování skotu sérem vyroben˘m z krve uzdravujících se zvíﬁat. Oãkovan˘ dobytek sice prodûlal také nákazu, av‰ak s velmi mírn˘m prÛbûhem a beze ztrát. To vedlo obecního kronikáﬁe
Karla Jiráska k tomu, aby navrhl zdej‰ím chovatelÛm oãkování ve‰kerého skotu v obci. Na
schÛzi konané v hostinci se vyslovila pouze polovina pro tento návrh, mnozí poukazovali na
to, Ïe v‰echny dvorce nemusí b˘t postiÏeny, jako tomu bylo v roce 1922. Nemoc trvala v obci aÏ do pÛlky záﬁí, postihla v‰echny chovatele, snad aÏ na tﬁi, nebo ãtyﬁi. Nûkolik hospodáﬁÛ
oãkovalo, coÏ se projevilo kladnû, neboÈ u jejich dobytka byl prÛbûh nemoci velmi mírn˘.
V dobû slintavky onemocnûl v ãp. 1 a 7 vepﬁov˘ dobytek a nûkteré kusy uhynuly. Úﬁednû
to bylo oznaãeno jako mor vepﬁÛ a naﬁízeno porazit zbyl˘ vepﬁov˘ dobytek, aãkoliv zvûrolékaﬁi prav˘ stav nemohli zjistit, ani pitva ani bakteriologické zkoumání vnitﬁností nepﬁinesly potvrzení úﬁedního v˘roku.
Chov prasnic utrpûl velké ztráty jednak panující slintavkou, dále odtrÏením území slezského od republiky, coÏ byl hlavní odbûratel selat. Konec roku skonãil tím, Ïe poãet prasnic klesl
na 51 z dﬁívûj‰ího poãtu 105. Poãet hovûzího dobytka se nezmûnil, ani poãet koní. V dÛsledku úbytku prasnic se choval jeden plemeník, kter˘ byl koncem roku pronajmut panu Ovãaãí 62 
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kovi v ãp. 21 za 2 500 Kã za rok 1939. RovnûÏ proveden pronájem b˘kÛ poãínaje 1. lednem
1939 na tﬁi roky Antonínu Perutkovi, ãp. 14, za 6 000 Kã za dva b˘ky a 16 q ovsa. Hovûzí dobytek se udrÏel v cenû na loÀské úrovni, vepﬁov˘ jateãní zlep‰il cenu koncem roku na 7 aÏ
7,50 Kã za kg Ïivé váhy. Cena koní se zv˘‰ila a bylo placeno za konû 6 000 Kã.
Obecní hospodáﬁství v roce 1938 bylo rozpoãteno na 52 129 Kã, s vlastní úhradou 39 697
Kã a se schodkem 12 432 Kã, kter˘ mûl b˘t uhrazen pﬁiráÏkou 250 %. Mimoﬁádné v˘daje si
vyÏádalo ‰kolství, místní ‰kola na ﬁádné v˘daje potﬁebovala 6 000 Kã mimoﬁádnû na koupi pozemku od Adolfa Nûmce, ãp. 1, pro stavbu ‰kolní hospodáﬁské budovy.
Poãátkem ‰kolního roku 1938/1939 byla zﬁízena obvodová mû‰Èanská ‰kola v Kelãi, do jejíhoÏ obvodu obec Rouské pﬁináleÏela. UdrÏování ‰koly dle zákona patﬁilo rovn˘m dílem obcím, okresu zemi, nastal˘mi zmûnami v‰ak zemû ani okres nemohly dostát sv˘m závazkÛm
a donutily obce uhradit cel˘ náklad, coÏ v pﬁípadû Rouského pﬁedstavovalo 2 800 Kã. Mû‰Èanku nav‰tûvovalo 12 ÏákÛ.
V kvûtnu a ãervnu 1938 byly vykonány v celé republice obecní volby, byly vypsány i pro
zdej‰í obec, nebyly v‰ak provedeny nikde, kde v té dobû byly obce uzavﬁeny pro slintavku
a kulhavku. Obecní zastupitelstvo ve stávajícím sloÏení úﬁadovalo jiÏ osm let.
V obci se projevily zmûny vyvolané uzavﬁením Mnichovské dohody a okupací ãeského pohraniãí tím, Ïe obû politické strany, které zde vyvíjely ãinnost, se roze‰ly a byla utvoﬁena jedna Strana národní jednoty. Nejdﬁíve se se‰el pﬁípravn˘ v˘bor, do nûhoÏ vyslala kaÏdá b˘valá
strana tﬁi zástupce, tedy ‰est celkem. Pﬁedsedou se stal Karel Jirásek, ãp. 4, místopﬁedsedou
Richard Roháãek, ãp. 48, jednatelem Josef Machanec, ãp. 32, pokladníkem Adolf Nûmec, ãp. 1,
organizátorem Josef Strnadel, ãp. 3, a zapisovatelem Franti‰ek Ovãaãík, ãp. 20. RovnûÏ bylo
provedeno slouãení dosavadního dorostu republikánské strany a katolické omladiny ve stranu
mladé národní Jednoty, jejímÏ pﬁedsedou byl zvolen Antonín Perutka ml., ãp. 14. Z dﬁívûj‰ích
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Svatební hosté před školou – svatba p. řídícího Antonína Pospíšila, rok 1947

spolkÛ zÛstala jen Domovina domkaﬁÛ a malorolníkÛ. Do nové strany se pﬁihlásilo do konce
roku 100 ãlenÛ.
Rok 1939 moÏno oznaãit pro zemûdûlce za katastrofální, ﬁeky byly bûhem roku ãtyﬁikrát
rozvodnûny a vylily se z bﬁehÛ. SklizeÀ ovoce nebyla témûﬁ Ïádná, neboÈ kvût byl zniãen mrazy, brambory trpûly hnilobou a sklizeno bylo prÛmûrnû 15 centÛ po mûﬁici, jen v˘jimeãnû
v lehãích pÛdách stoupl v˘nos na 20 centÛ. Obilí dalo poloviãní v˘nos, ve slámû men‰í v˘nos
o jednu tﬁetinu, ﬁepa byla s malou cukernatostí a men‰ím v˘nosem. Hospodáﬁsk˘ Ïivot trpûl
politickou zmûnou z podzimu uplynulého roku, sotva se pﬁizpÛsobil nov˘m pomûrÛm, pﬁi‰el
15. bﬁezen 1939, okupace nûmeckou armádou a vytvoﬁení protektorátu âechy a Morava.
V cenách Ïivotních potﬁeb zaãal znenáhla vzestup cen. Za hlavní produkt, obilí, propláceno asi 10 Kã na 100 kg, více neÏli vloni, cena vajec v dobû nejvût‰í snÛ‰ky u producenta byla
50 hal. (touÏe dobou vloni 35 hal.) a ponenáhlu stoupala aÏ na 1 Kã, cena cukrovky byla o 2
Kã vy‰‰í pﬁi 100 kg, mléko o 20 hal. vy‰‰í u producenta, ceny vepﬁÛ stouply aÏ na 12 Kã, rovnûÏ chovn˘ hovûzí jateãní dobytek podraÏil aÏ o 100 %. Na podzim v dÛsledku vydání lístkÛ
na nejdÛleÏitûj‰í potraviny bylo ve‰keré hospodáﬁství usmûrnûno a zﬁízen cenov˘ ﬁád, kter˘
zkoumal a urãoval ceny ve‰ker˘ch potﬁeb.
Z pohledu dne‰ních potﬁeb je úsmûvn˘ problém, kter˘ nastal se zﬁízením telefonní hovorny v obci. Na jaﬁe 1937 projevila obec zájem na zﬁízení telefonu v obci a pamatovala souãasnû na úhradu v rozpoãtu roku 1938 ãástkou 6 000 Kã a Ïádala ﬁeditelství po‰t a telegrafÛ v Brnû o rozpoãet. Teprve na jaﬁe 1938 pﬁi‰la odpovûì s urãen˘mi poÏadavky. Obecní zastupitelstvo
i finanãní komise na nû pﬁistoupily a byl odhlasován náklad 3 600 Kã. V prosinci 1938 do‰la
v‰echna povolení a poãítalo se, Ïe na jaﬁe následujícího roku se dostaví dûlníci a provedou potﬁebné práce. Byly ov‰em ze strany zﬁizující organizace vzneseny vy‰‰í poÏadavky a k dohodû
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nedo‰lo. Na obci to bylo zdÛvodÀováno také tím, Ïe vzdálenost 20 minut do V‰echovic do telefonní stanice není tak veliká, aby za tûch podmínek musel b˘t telefon zﬁízen.



V záﬁí 1939 bylo pﬁechodnû ubytováno v obci po nûkolik dnÛ vojsko procházející na polské boji‰tû. Byla to motorizovaná jednotka pocházející z Rakouska. Vojsko se ubytovalo venku na zahradách v severozápadní ãásti obce, jen dÛstojníci se ubytovali v obci. Obyvatelstvo
se k nim chovalo cize, v nûkter˘ch místech dokonce jim uzavﬁeli pﬁístup do dvorÛ, av‰ak ani
z druhé strany nebyla snaha po nûjakém styku, chování v‰ak bylo korektní. Jinak obec nemûla po celou dobu okupace Ïádn˘ch stykÛ s vojskem, aÏ na ojedinûlé jednotlivé pﬁípady, kdy pﬁicházeli do obce pﬁíslu‰níci wehrmachtu z hranické posádky, aby zde sobû, resp. sv˘m dÛstojníkÛm a jejich rodinám, opatﬁili pﬁilep‰ení v potravinách. PonûvadÏ platili vy‰‰í ceny neÏ obvykle
na ãerném trhu, na‰li se jedinci, kteﬁí jim prodávali. Velká vût‰ina je v‰ak ignorovala.
Teprve v roce 1945, a to 3. ledna, se objevily ve vesnici opûtnû uniformy wehrmachtu a SS,
a to kvÛli kopání zákopÛ a budování protitankov˘ch pﬁekáÏek v katastru zdej‰í obce. Ke kopání
do‰lo do obce 130 zákopníkÛ z povinného pracovního nasazení. Úﬁady zde hodlaly umístit 400
osob, proti ãemuÏ se starosta se v‰í vehemencí bránil, takÏe zÛstalo jen pﬁi této jedné skupinû.
Skupina osob na tyto nucené práce se skládala vesmûs z mlad‰ích lidí, dûlníkÛ prostûjovsk˘ch konfekãních závodÛ a ze závodÛ firmy „Wichterle a Kovaﬁík“, továrna hospodáﬁsk˘ch
strojÛ v Prostûjovû. Ubytováni byli po soukrom˘ch domech a ve ‰kole. O zﬁízení kuchynû a stravování tohoto poãtu osob se musela postarat obec. Potraviny byly pﬁidûlovány podle zásobovacích pﬁedpisÛ a obec proplácela v‰echny potﬁeby. Obce, které nemûly dostateãné finanãní
prostﬁedky, mohly Ïádat zálohu od okresního úﬁadu na toto vydání. Mimo stravu obdrÏel kaÏd˘ zákopník denní pﬁíplatek 20 Kã. Skupina byla v obci aÏ do poãátku bﬁezna, aniÏ splnila svÛj
úkol, a byla pﬁemístûna na jiÏní Moravu. Cel˘ náklad, kter˘ pro‰el obecní pokladnou, totiÏ
stravné, pﬁíplatky, pﬁípﬁeÏe a jiné potﬁeby, ãinil za tyto dva mûsíce 277 000 K. Cel˘ obnos byl
vãas pﬁed koncem války uhrazen.
Ze strany obce bylo uãinûno v‰e, aby ubytování a stravování bylo za dan˘ch pomûrÛ co nejuspokojivûj‰í. RovnûÏ obãanstvo projevilo porozumûní pro situaci a usnadÀovalo a zpﬁíjemÀovalo pobyt tûmto lidem, jak jen bylo moÏno. Tento klad byl také jmenovan˘mi plnû ocenûn,
rovnûÏ dozorãí ãeské orgány uznaly, Ïe v Rouském bylo nejlépe postaráno o tyto lidi ze v‰ech
obcí zdej‰ího obvodu.
Zákopy na katastru obce se kopaly od severov˘chodu na západ, podél lesa, za ostr˘ch severních vûtrÛ, v mrazu pﬁi teplotû -15 °C aÏ -20 °C. Linie mûla navazovat od hranice kelãského katastru pod StráÏn˘m pﬁes Okrouhlík po vrchu Nádolí pﬁes Li‰ky (le‰ãí), âernou, pﬁes les pod MrazÛvkou a Hlaváãenou, dále podél lesa, k rozhraní katastru obcí V‰echovice a Malhotice. V místech,
kde zákop kﬁiÏoval silnici, byl vykopán protitankov˘ zákop. BûÏn˘ zákop mûl v prÛmûru 60 cm,
v hloubce 150–180 cm, vykopaná hlína byla rozházena na vzdálenost 3–4 metry po obou stranách. Protitankov˘ zákop mûl ‰íﬁku v korunû 6 m, u dna 1,50 m, hloubku 3,50–4 m, hlína rozházena po obou stranách v˘kopu na 4–5 m. Silniãní tûleso bylo podminováno, náloÏ v‰ak pozdûji Nûmci odstranili, neboÈ pﬁi nastálé oblevû byl zákop zaplnûn vodou i s náloÏí.
Dozor nad pracovním v˘konem konalo pût esesmanÛ – NûmcÛ z ãeského pohraniãí, sudeÈákÛ ze severních a západních âech. Tﬁi z nich mluvili obstojnû ãesky, druzí dva se snaÏili v‰emoÏnû ãeskému okolí pﬁizpÛsobit, nemûli zájem o v˘kon a pﬁimhuﬁovali oãi, kdyÏ se polovina zákopníkÛ z pracovi‰tû vzdálila do lesa. Bylo na nich vidût deprese, asi pod dojmem ‰patn˘ch
pro nû zpráv z boji‰tû, ve vítûzství jiÏ nevûﬁili. Mimo tuto na‰i skupinu zákopníkÛ docházela
sem dennû skupina asi 200 muÏÛ, která byla ubytována v Kunovicích.
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Stránka ze školní kroniky popisující válečné události
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Dozorãí pﬁíslu‰níci SS byli ubytováni v obci v ãp. 18 a 24. Pﬁed koncem února museli b˘t
v‰ichni koncentrováni do urãit˘ch stﬁedisek, po soukrom˘ch bytech nesmûli b˘ti ubytováni.
Z Rouského byli nuceni se odstûhovat do malhotického zámku kvÛli bezpeãnosti, neboÈ v Komárovicích a B˘‰kovicích do‰lo k pﬁepadení tûchto skupin partyzány a byl zastﬁelen kaÏd˘, kdo
se postavil na odpor, jinak byli odzbrojeni a ponecháni osudu.
Mimo zákopníky pracovala zde skupina wehrmachtu od technické skupiny ubytované ve
Skaliãce, která mûla za úkol pﬁipravit k obranû pozice, o které se asi Nûmci chtûli opﬁít ve sv˘ch
ústupov˘ch bojích. Tomuto pﬁíchodu pﬁedcházel soupis muÏÛ ve stáﬁí 17–60 let, kter˘ si telefonicky vyÏádal okresní úﬁad. MuÏÛ v tomto vûku bylo ten ãas 65, ale protoÏe se stalo zvykem bûhem okupace vyhovovat v‰em naﬁízením z polovice, nahlásilo se jen 30 osob. Velitel
oddílu poÏadoval ihned tûchto 30 muÏÛ k dokonãení opevÀovacích prací, z nichÏ utvoﬁeny
dvû skupiny pracujících, které se v práci obden stﬁídaly. Mimo pracovní oddíl z Rouského zde
pracoval je‰tû oddíl z Kelãe. V obci byla budována stanovi‰tû pro baterie a kulometná hnízda
(zahrada v ãp. 62 Julia Pﬁíleského a v zahradû Antonína Va‰íãka, ãp. 35, na Kopci), dále skupina kulometn˘ch hnízd na HloÏku a pak po celé lesní délce od Horních Tû‰ic po V‰echovice.
Tato obranná linie byla pravdûpodobnû souãástí obrany Hranic. Bylo ‰tûstím pro obec, Ïe operace Rudé armády smûﬁovala obchvatnû od Opavy k Olomouci a od Brna pﬁes Prostûjov, také
k Olomouci. Pokud se Nûmci nechtûli nechat uzavﬁít v tûchto kle‰tích, museli témûﬁ bez boje, a to velmi rychle, zdej‰í území opustit, jinak v pﬁípadû boje hrozilo obci úplné zniãení.
Hﬁmûní dûl se oz˘valo v tento ãas (duben) ze severu i z jihu ãím dál hlasitûji. UloÏená pracovní povinnost se setkávala s odporem. První t˘den pro‰el jakÏ takÏ, ve druhém klesl poãet
pracovníkÛ na polovinu i ménû. Velící dÛstojník hrozil starostovi represáliemi, nebude-li poãet dodrÏován. Starosta byl nucen svolat v‰echny pracovníky, apeloval na dobrovolnou kázeÀ
a ochotu pomoci pﬁekonat je‰tû tyto poslední obtíÏe, kolektivnû obci ukládané bez uplatÀování autority. Upozornil, Ïe je dÛleÏité dostavit se ráno k nástupu v plném poãtu, neboÈ zjistíli vedoucí dÛstojník odpovídající poãet pﬁi nástupu, tak bude spokojen a v dal‰ím nástupu se
uÏ nebude starat, kde kdo pracuje. Tento zpÛsob umoÏÀoval obcházení, takÏe na pracovi‰tích
b˘val sotva poloviãní stav a ostatní mûli moÏnost se práci vyhnouti. Dozor sice mûli, ale tomu
to jiÏ bylo lhostejné. Uvûdomovali si, Ïe je to jiÏ nezachrání. K poru‰ení pracovní povinnosti
do‰lo v nedûli 29. dubna, kdy se vÛbec nikdo do práce nedostavil. Velící dÛstojník obeslal starostu a Ïádal okamÏité nastoupení v plném poãtu. Vzhledem k tomu, Ïe ten den trochu pr‰elo a byla nedûle, omluvil starosta neúãast a vymohl odvolání pracovní povinnosti pro ten den,
za slib zv˘‰ené pracovní v˘konnosti v pﬁí‰tích dnech. K práci v‰ak uÏ nedo‰lo, neboÈ je‰tû tento den veãer obdrÏel oddíl rozkaz pﬁeru‰it ãinnost a pﬁipravit se na odchod, kter˘ pak nastal
1. kvûtna. Jak pﬁedchozí zákopnická skupina, tak i nynûj‰í potﬁebovala k práci téÏ znaãné mnoÏství kulatiny. Zpoãátku káceli bezohlednû v obecním lese, brali v‰e, co se jim hodilo, bez ohledu na zpÛsobenou ‰kodu. Na starostovo zakroãení upustili od tohoto zpÛsobu, av‰ak poÏadovali dodání 15 plm dﬁeva pro potﬁebu zdej‰í a 10 plm pro potﬁebu ve V‰echovicích.
Nade‰el den odchodu jednotky (1. kvûten), cíl byl urãen nûkde v prostoru mezi Vsetínem
a Host˘nem. Nikterak se jim tam nechtûlo, cítili konec, mûli pocit, Ïe lezou do lví jámy v kraji partyzánÛ. K této cestû si vynutili pﬁípﬁeÏ ãtyﬁ vozÛ s potahy, na místo urãené dorazili pozdû
v noci a nemûli chuti na‰e potahy propustit. Na zákrok nejstar‰ího z vozkÛ Jana StrÏínka, ãp.
8, byli propu‰tûni a ihned v noci je‰tû odjeli z obavy, aby je nemuseli následovat v jejich úhybn˘ch pohybech. Podle doslechu se tato skupina NûmcÛ z tohoto prostoru jiÏ nedostala, byla
partyzány zaskoãena.
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DÛstojníci nedali na sobû znát, Ïe jsou v koncích, za to muÏstvo se s tím nikterak neskr˘valo. SnaÏili se získat zprávy o tom, co ﬁíká „Lond˘n“, tûch stûÏí dostali, tolik zase jim nikdo
nedÛvûﬁoval, aby se sám prozradil, ale mohli se nûkde dostat k rádiu sami. Po odchodu tûchto NûmcÛ se zde více Ïádná jednotka neukázala, aÏ 6. kvûtna v noci se zde ocitl zabloudiv‰í
VídeÀák, kter˘ ztratil svÛj oddíl. To byl poslední okupaãní Nûmec. Druh˘ den 7. kvûtna se stal
dnem osvobození.

Pﬁehled starostek a starostÛ
Pokud sahá pamûÈ nejstar‰ích lidí (jelikoÏ písemn˘ch nebo jin˘ch dokladÛ není), je posloupnost starostÛ následující:
Palata, ãp. 23
Ma‰laÀ, ãp. 2
Luká‰, ãp. 22
Franti‰ek Nûmec, ãp. 1
1882–1894 Josef Rada, ãp. 28
1894–1900 Josef Rolinc, ãp. 27
1900–1903 Josef Kajnar, ãp. 15
1903–1906 Antonín Va‰íãek, ãp. 7
1906–1928 Josef K˘vala
1928–1931 Josef K˘vala
Dne 23. ﬁíjna1928 se se‰lo nové obecní zastupitelstvo k volbû starosty a obecní rady. Starostou obce byl zvolen opût zaslouÏil˘ rolník Josef K˘vala, ãp. 9, kter˘ tuto funkci zastával jiÏ
22. rok a dosáhl v tomto období celého ãtvrtstoletí ﬁízení obce pﬁi plné du‰evní a tûlesné zdatnosti.
1931–1945 Karel Jirásek
V první schÛzi nového v˘boru byl zvolen starostou Karel Jirásek, obchodník, ãp. 4. Novû
zvolen˘ starosta nebyl Rouseãák. Narodil se 29. listopadu 1885 v Ostromûﬁi, okr. Hradec Králové. Vyuãil se v Praze obchodníkem a do Rouského pﬁi‰el roku 1907. ZaloÏil zde mlékárnu,
roku 1911 zakoupil dÛm ãp. 4 s polnostmi. Zde vedle mlékárny si zaloÏil obchod smí‰en˘m
zboÏím. Po svûtové válce, v níÏ byl na srbské frontû od zaãátku do konce, zanechal mlékaﬁení a vûnoval se obchodu a rolnictví. V roce 1928 zakoupil autobus, jímÏ dennû vozil mléko
z Rouského a odjinud do Hranic do rolnické mlékárny. Pro své vzdûlání, neobyãejn˘ rozhled,
svou nadprÛmûrnou seãtûlost a inteligenci si získal záhy popularitu nejen v obci, ale i v okrese. Byl zvolen pﬁedsedou Domoviny na hranickém okrese a ãlenem v˘konného v˘boru republikánské strany. Nakonec byl zvolen starostou v Rouském, jako nejschopnûj‰í obãan, ãímÏ
prolomil antipatie RouseãákÛ, které mají vÛãi kaÏdému cizímu pﬁistûhovav‰ímu se a mûli je
i k nûmu. PﬁízeÀ si získal hlavnû pﬁi provádûní pozemkové reformy v Rouském, v níÏ byl hlavním iniciátorem a ãinitelem. âekaly ho tûÏké úkoly pﬁi bídném hospodaﬁení obecním a velká
zodpovûdnost pﬁi pﬁipravované lesní reformû.
Roku 1937 mûly b˘t konány obecní volby, protoÏe obecní zastupitelstvo bylo zvoleno jiÏ
v roce 1931. Doba pÛsobnosti dle zákona byla ãtyﬁi léta, vláda v‰ak vládním naﬁízením roku
1935 prodlouÏila pÛsobnost o dal‰í dvû léta a posléze hodlala pﬁikroãit k provedení voleb a sku 68 
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teãnû byla v 600 obcích v listopadu volba jiÏ vypsána. Voleb
v‰ak pouÏila nûmecká strana sudetonûmecká (Henleinova)
k nezﬁízené agitaci proti státu a hodlala si terorem zajistit úspûch pro sebe. Vzhledem k napûtí, které trvalo s nûmeckou ﬁí‰í z dÛvodÛ státních, vláda konání obecních voleb odvolala.
Vliv blízk˘ch voleb se od jara projevoval i v obci v obecních
jednáních nervozitou politick˘ch ãinitelÛ.
AÏ do chvíle osvobození v kvûtnu 1945 nebylo v obci mluveno ani uvaÏováno, jak má vypadat pﬁí‰tí obecní správa. Pﬁed
okupací vedly obec dvû politické strany – republikánská (agrární) a lidová. Podle dohod byla ãinnost agrární strany po válce zakázána, a proto iniciativa pﬁíslu‰ela stranû lidové jako stranû uznané Ko‰ick˘m vládním programem. Starosta se
Josef Kývala
s dÛvûrníkem strany lidové Josefem Strnadlem dohodl, Ïe bude svolána valná hromada obãanÛ na veãer 11. kvûtna, aby
shromáÏdûní zvolilo novou obecní správu. Veãer 10. kvûtna
si svolal jmenovan˘ dÛvûrník k poradû nûkteré pﬁíslu‰níky
strany, schÛzka ale nezÛstala utajena, vedoucím odpÛrcÛ
schÛzky se stal Josef Suchánek, ãp. 52, s Ferdinandem Helískem, ãp. 10. Strnadel byl obviÀován, Ïe uchvátil moc v obci,
i kdyÏ to kategoricky popﬁel. Suchánek je‰tû té noci, resp. ráno 11. kvûtna, jednal s jin˘mi osobami – odpÛrci dﬁíve jmenovaného a vykázal se pﬁípisem partyzánské skupiny pÛsobící v kraji, Ïe je zmocnûn tajnû sloÏit nov˘ národní v˘bor
a uvést jej v ãinnost.
Toto jednání by mûlo snad své oprávnûní pﬁed pﬁíchodem
Rudé armády, ale tehdy jiÏ, kdy se o tom jednalo, mûlo b˘t jedKarel Jirásek
nání veﬁejné. Sestava národního v˘boru byla ráno 11. kvûtna
hotova a souãasnû i s ozbrojenou obecní milicí poãala fungovat.
Odpadla proponovaná valná hromada na t˘Ï den veãer. Z osob utvoﬁiv‰ích nov˘ národní v˘bor nebyl nikdo dﬁíve ãlenem obecní samosprávy, protoÏe Suchánkem urãené heslo „Starosta
a nikdo z obecního zastupitelstva nesmí b˘ti ãlenem nového národního v˘boru“ bylo zde dodrÏeno. O mínûní ostatních se nikdo nezajímal, také nikdo se tomu neodváÏil odporovat, neboÈ „v té dobû rozpoutan˘ch vá‰ní a ozbrojení neodpovûdné mládeÏe mohlo by snadno dojíti k násilnostem, a tak tato revoluãní vymoÏenost byla posuzována s klidem“.
Dne 11. kvûtna 1945 ustaven národní v˘bor ve sloÏení: pﬁedseda Bedﬁich TvrdoÀ, ãlenové Josef Va‰íãek, Jaroslav Suchánek, Josef Irgl, Arno‰t TvrdoÀ, Ferdinand Helísek, Franti‰ek
Kubaãák, Josef StrÏínek. Tﬁi ãlenové byli svobodní, ãímÏ byla opu‰tûna tradice v obecní správû, Ïe b˘vali voleni jen hospodáﬁi Ïenatí.
Jako první obnovila svou ãinnost strana lidová, jejímÏ pﬁedsedou byl Antonín Pospí‰il, ﬁídící uãitel. Témûﬁ v‰ichni domkáﬁi a dva z rolníkÛ b˘valé strany agrární dali pﬁednost stranû komunistické. Pﬁedsedou komunistické strany se stal v kvûtnu Josef Ovãaãík, v˘pomocn˘ cestáﬁ,
ãp. 64. Mnoho obãanÛ zaujalo vyãkávací stanovisko. Tﬁetí strana byla zaloÏena v ãervenci, a to
âeskoslovenská strana národnû socialistická, pﬁedsedou se stal Franti‰ek Ovãaãík, ãp. 20. Koncem roku získala pﬁevahu strana lidová.
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Národní v˘bor o osmi ãlenech byl doplnûn na pﬁedepsan˘
poãet dvanácti osob podle paritního zastoupení dne 23. ãervence 1945. Byli doplnûni b˘valí ãlenové Bedﬁich Irgl, ãp. 59,
Josef Machanec, ãp. 32, Franti‰ek Ovãaãík, ãp. 20, Antonín
Ovãaãík, ãp. 21, Josef Pavel, ãp. 57, odstoupili Josef StrÏínek,
ãp. 8, a Arno‰t TvrdoÀ, ãp. 25.
Po volbách do Ústavodárného národního shromáÏdûní v roce 1946 byl novû sloÏen národní v˘bor, nov˘m pﬁedsedou se
stal Alfons Válek.
Po únorov˘ch událostech v roce 1948 byli v‰ichni ãlenové
strany lidové a národnû socialistické zbaveni funkcí v národním v˘boru. Pﬁedsedou místního národního v˘boru se stal Josef Vinklárek.
Alfons Válek
Byl vytvoﬁen akãní v˘bor Národní fronty, jehoÏ pﬁedsedou
se stal Franti‰ek Kubaãák jako ãlen KSâ, ãleny byli Josef Ovãáãík, Ferdinand Hlava, Franti‰ek Cips a Franti‰ek âuba.
V prvních pováleãn˘ch volbách do národních v˘borÛ v roce 1954 byl pﬁedsedou zvolen
Karel Ovãáãík, po volbách v roce 1957 se stal pﬁedsedou opût Karel Ovãáãík, v roce 1960
zvolen pﬁedsedou MNV Valentin Gregorek, kter˘ ov‰em po
dvou letech odstoupil v roce 1962 a na jeho místo pﬁi‰el Josef Ovãáãík, kter˘ funkci zastával do dal‰ích voleb v roce
1964. V letech 1964–1970 v ãele místního národního v˘boru stál Josef Nûmec, kter˘ ov‰em byl nucen odejít po událostech v roce 1968. V roce 1970 jej nahradil Alfons Válek.

Pﬁedsedové obãanského v˘boru v období
1976–1990:
Alfons Válek
Karel Ovãaãík
Franti‰ek ¤ehák
Miluše Stržínková

Sametová revoluce v roce 1989 se v˘raznû zapsala do historie na‰í malé vesniãky. V souvislosti s listopadov˘mi událostmi nabyl na v˘znamu poÏadavek obcí integrovan˘ch v roce 1976 pod správu Místního národního v˘boru V‰echovice
na navrácení samosprávy a osamostatnûní. Nejvût‰í tlak byl
z Horního Újezda, kter˘ následovaly dal‰í obce. Obec Rouské
byla od roku 1976 prezentována jako osada a tím byl její v˘znam degradován na zánikovou obec. Proto prvním poÏadavkem bylo navrácení oficiálního názvu obce Rouské. Tento návrh vze‰el od tehdej‰ího poslance místního národního v˘boru
Josefa K˘valy.

Miroslav Jirásek
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Starostové obce:
1990–1994
1994–1998
1998–2002
2002–2006
2006–2010

Milu‰e StrÏínková – neuvolnûná pro v˘kon funkce
Miroslav Jirásek – neuvolnûn˘ pro v˘kon funkce
Milu‰e StrÏínková – uvolnûná pro v˘kon funkce
Milu‰e StrÏínková – uvolnûná pro v˘kon funkce
Milu‰e StrÏínková – uvolnûná pro v˘kon funkce

Kronikáﬁi obce Rouské
Po smrti Eduarda Fuska byl ustanoven na místo správce ‰koly Josef HoleÀa, kter˘ pÛsobil doposud jako uãitel v HrabÛvce u Hranic. Svoje „curriculum vitae“ vypsal na poãátku kroniky: „Bude provÏdy zásluhou na‰ich zákonodárcÛ doby
velikého pﬁevratu, Ïe za doby, kdy zﬁetel v‰ech se obracel témûﬁ v˘hradnû k hmotn˘m starostem dne, nezapomnûli ani
na úkoly kulturní. Osvûdãili to mimo jiné také vydáním zákona ze dne 30. ledna 1920 ã. 80 Sb. z. a naﬁ., jímÏ ukládá
se obcím celého státu povinnost peãovati o ﬁádné a pravdivé
zapisování místních pamûtí do trvanlivé knihy – obecní kroniky.
Usnesením obecního zastupitelstva byl jsem já Josef HoleÀa, správce ‰koly V Rouském, ustanoven prvním kronikáŘídící učitel a kronikář obce Joﬁem zdej‰í obce.
Nejsem zdej‰í rodák. Narodil jsem se 22. bﬁezna 1890 sef Holeňa
v Hustopeãích nad Beãvou z chud˘ch rodiãÛ. Otec mÛj byl
krejãím, kter˘ tûÏce zápasil se Ïivotem a pﬁivydûlával si hudbou. Aãkoliv nás bylo pût dûtí –
v‰ichni jsme studovali. âtyﬁi bratﬁi jsme byli uãiteli. Sestra zanechav‰i studií se provdala. Moji rodiãe dosud Ïijí. Otec má 83 roky a matka 80 rokÛ. Po absolvování uãitelského ústavu
v KromûﬁíÏi byl jsem uãitelem ve Vel. Lazníkách, krátkou dobu v Kelãi, nejdéle v blízk˘ch Malhoticích a v HrabÛvce, kde se po zemﬁelém kol. Ed. Fuskovi upráznilo místo správce ‰koly
v Rouském. Hlásil jsem se oÀ a jako jedin˘ Ïadatel jsem ho obdrÏel. KdyÏ pﬁikvaãila válka, narukoval jsem jako v‰ichni mladí muÏi hned po vyhlá‰ení mobilizace. Snahou mojí bylo zasvûtiti své sluÏby âervenému kﬁíÏi, neb pﬁíãilo se mnû jako dobrému âechu a Sokolu jíti se
zbraní v ruce proti tûm, o nichÏ nám tvrdili, Ïe jsou na‰imi nepﬁáteli, o nichÏ my odkojeni
na‰imi dûjinami a na‰imi národními buditeli, jsme dobﬁe vûdûli, Ïe jsou na‰imi pokrevn˘mi
slovansk˘mi bratry, kteﬁí s námi dobﬁe sm˘‰lí a kteﬁí za svÛj cíl váleãn˘ si vytkli osvobození
na‰eho národa ze jha HabsburkÛ. VÏdyÈ po tﬁi sta let vyhlíÏel ve sv˘ch smrteln˘ch kﬁeãích ná‰
národ ku bûlokamenné matiãce Moskvû a snil o caru osvoboditeli. Není divu, Ïe jsem cítil jako v‰ichni dobﬁí synové vlasti, Ïe se pﬁiblíÏila jediná moÏná chvíle – osvoboditi ná‰ národ
a pﬁivésti ho k samostatnosti. Pﬁebûhl jsem k RusÛm. Doba mého zajetí byla kru‰ná. Pracoval jsem jako uhlokop v Donské oblasti. Na první zavolání na‰eho tatíãka Masaryka spûchal
jsem jako dobrovolník pod rudobíl˘ ná‰ revolucionáﬁsk˘ prapor. Vstoupil jsem do legií. V památné bitvû u Bachmaãe byl jsem tûÏce zranûn a po tﬁímûsíãní trpné cestû napﬁíã Ruskem
a Sibiﬁí octl jsem se ve Vladivostoku, kde mé rány se sice zacelily, ale stal jsem se invalidou.
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Prvním transportem invalidÛ lodí Roma byl jsem evakuován do vlasti. Jeli jsme pﬁes Japonsko, ·anghaj, Zadní Indii, Ceylon, Rudé moﬁe, Suez do Neapole, odtud vlakem do vlasti. Nezapomenutelné chvíle, kdyÏ jsme za zpûvu na‰í hymny po pûti letech utrpení, strádání, ale
obrovského nad‰ení skrápûli sv˘mi slzami a líbali rodnou zem a spoãinuli v teplé náruãi bíl˘ch holoubkÛ – ustaran˘ch rodiãÛ. ToÈ krátce mÛj Ïivotopis. Na konec pﬁeji ze srdce v‰em
tûm, kdoÏ po mnû psáti budou do této pamûtní knihy mnoho zdaru v jejich práci. KéÏ ji konají s ochotou a láskou a kéÏ mnoho a mnoho vzpomínají tûch, kteﬁí je pﬁede‰li tam do Neznáma. Na zdar!“
Na závûr svého pÛsobení v obci kronikáﬁ Josef HoleÀa uvedl: „Kronikáﬁ se louãí s touto knihou, ‰kolou a obcí. Odchází na nové pÛsobi‰tû do Milotic n/Beãvou. Odchází nerad, neboÈ
takﬁka srostl se ‰kolou, vesnicí a lidmi. V‰e to mûl upﬁímnû rád a tomu v‰emu vûnoval své síly. PÛsobil v obci od roku 1923, tedy pln˘ch 12 let, coÏ je doba, která znaãí velk˘ úsek Ïivota. PÛsobil v Rouském, pokud mu to jeho choroba nervová (následkem války) dovolila pro
rozkvût a dobro ‰koly, obce a lidí. Jaká byla jeho práce ve ‰kole a kulturní v obci, nechÈ posoudí ti, co po nûm pﬁijdou a jimÏ pﬁeje ze srdce, aby byli v Rouském tak ‰Èastni a spokojeni
jako byl on. Svému nástupci kronikáﬁi pﬁeji, aby mûl hodnû chuti a lásky zapisovati do této
drahé knihy. V Rouském, v lednu 1936“
Jeho nástupce Karel Jirásek pﬁi pﬁevzetí kroniky napsal: „Pﬁejímám tuto kroniku od svého pﬁedchÛdce se souhlasem obecního zastupitelstva, abych pokraãoval v záznamu událostí
v obci a událostí majících k obci vztah.
Mému pﬁedchÛdci vûnuji nûkolik slov: Uãitelem byl dobr˘m a svûdomit˘m. Byl velmi dobr˘m ﬁeãníkem, sv˘mi pﬁedná‰kami, které poﬁádal v obci i mimo obec, získal si vÏdy ve‰keré
posluchaãe. Pracoval kulturnû v obci, byl dobr˘m divadelním reÏisérem. Divadelnû pracoval
s agrárním dorostem. Poãet sehran˘ch divadelních kusÛ 3–4 pﬁes zimní období b˘val pravideln˘. Mimo to pﬁekvapoval nás ãasto v˘pravn˘mi kusy dûtsk˘mi, které provádûl se ‰kolním
Ïactvem. Jeho práce na zaloÏení této kroniky podchycením v‰ech zvyklostí a Ïivota v obci dala mu hodnû námahy a je nutno ve‰kerou tuto práci zde oceniti. BudiÏ mu za to dík!!
Pﬁi listování v této knize jsem shledal, Ïe mÛj pﬁedchÛdce uvedl mne na scénu záznamem
mé volby starostou obce a mé dosavadní ãinnosti zpÛsobem hodnû lichotiv˘m. Poznamenávám k tomu, Ïe jsem konal jen svou obãanskou povinnost k obci a sv˘m spoluobãanÛm, jak
pomûry a schopnosti mé dovolovaly, a nic více. K úspû‰né ãinnosti veﬁejné je tﬁeba spolupracovníkÛ a ochotn˘ch spolupracovníkÛ jsem na‰el v této obci pomûrnû hodnû, a proto ãinnost mohla b˘ti úspû‰ná. Jim patﬁí také kus té pochvaly, které pan pﬁedchÛdce mnû vûnoval.“
V lednu 1941 kronikáﬁ uvedl ohlednû zacházení s kronikami v dobû okupaãní: „Na poãátku roku 1940 naﬁídily nûmecké úﬁady prostﬁednictvím okresních úﬁadÛ odevzdání v‰ech kronik a zaloÏení kronik nov˘ch. Tato kronika v‰ak nebyla odevzdána, jednak z obavy její úplné
ztráty, resp. zniãení, a snahou, aby byla obci pro budoucnost zachována, byÈ i tajnû a jednak
také pro zápisy uãinûné v poslední dobû, které nov˘ reÏim by sotva schválil a mohly se státi
snadno prostﬁedkem k persekuci kronikáﬁÛ. Záminku k neodevzdání poskytl poÏár v mém
sousedství, kdy ve‰keré bytové zaﬁízení moje bylo vystûhováno na ulici a pﬁi panujícím zmatku se kronika ztratila, úﬁady se tímto vysvûtlením spokojily.“
Valentin Gregorek, ﬁeditel národní ‰koly v Rouském, byl usnesením MNV v roce 1951
povûﬁen doplnûním a dal‰ím vedením místní kroniky: „Îivotopis kronikáﬁe – nejsem zdej‰í
rodák. Narodil jsem se 14. února 1916 v Hustopeãích nad Beãvou, kde mÛj otec byl ﬁídícím
uãitelem tehdej‰í obecné ‰koly. Byli jsme dva bratﬁi a sestra. V‰ichni jsme uãiteli. Otec mûl
tedy co dûlat, aby nás v‰echny vydrÏel na studiích. Kromû ‰koly zastával místo varhaníka, kte 72 

Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

ré pﬁevzal po b˘valém ﬁídícím uãiteli. Hﬁe na varhany nauãil i mne. Po absolvování uãitelského
ústavu ve Vala‰ském Meziﬁíãí uãil jsem 3 mûsíce bezplatnû jako uãitelsk˘ praktikant v Hranicích a pak jako v˘pomocn˘ uãitel jsem pÛsobil v mnoha obcích na‰eho okresu, proto je skuteãnû jenom vyjmenuji. Byly to Bohuslávky, Osek, Zámrsky, po presenãní vojenské sluÏbû od
r. 1937 do tragického bﬁezna 1939 pÛsobil jsem v Malhoticích, Opatovicích, Rakovû, Kelãi,
Hranicích, Ústí a Oseku. Odtud jsem se po smrti svého otce r. 1942 dostal do Hustopeã, ale
jiÏ v bﬁeznu byl jsem „totálnû“ nasazen na práci do Nûmecka, kde jsem pracoval jako tkadlec a pozdûji v letecké továrnû. Odtud jsem v lednu 1945 utekl, ale ke ‰kolní práci jsem se
dostal teprve v roce 1946, protoÏe jsem vykonával mimoﬁádnou vojenskou sluÏbu. V roce
1946 byl jsem zvolen v Hustopeãích nad Beãvou pﬁedsedou místního národního v˘boru za
stranu lidovou a tuto funkci jsem vykonával do února 1948. Po vystﬁídání míst v Louãce u Lipníka, Hustopeãích a Ústí byl jsem v záﬁí 1950 pﬁeloÏen do zdej‰í obce, kde jsem nastoupil
na místo ﬁeditele Antonína Pospí‰ila, kter˘ byl sluÏebnû pﬁeloÏen do Lipné. Usnesením místního národního v˘boru v roce 1951 byl jsem postaven pﬁed tûÏk˘ úkol doplnit zápisy v kronice od roku 1947. Pﬁevzal jsem tím práci b˘valého kronikáﬁe p. Karla Jiráska, kter˘ se vzdal
kronikáﬁské funkce, ponûvadÏ je zamûstnán v hranické mlékárnû a dojíÏdí jenom jednou t˘dnû domÛ. Úkol doplnit kroniku je pro mne tûÏk˘, neboÈ neznám dﬁívûj‰í pomûry v obci a jsem
odkázán na zprávy, které získávám od ãlenÛ místního národního v˘boru, pﬁípadnû funkcionáﬁÛ b˘val˘ch politick˘ch stran, nebo na skoupé zápisy na zdej‰ím místním národním v˘boru z této doby. K vlastní práci se dostávám teprve na jaﬁe roku 1952, protoÏe práce na poli
a práce s ukonãením hospodáﬁského roku, pﬁípadnû rozpisy dodávek na rok 1952, to dﬁíve
nedovolily.“



Dﬁíve neÏ kroniku obecní vedl kroniku ‰kolní správce ‰koly. Prvním kronikáﬁem, kter˘ psal
‰kolní kroniku v letech 1902–1912, byl správce ‰koly Emil HoleÀa. Narodil se roku 1876
v Hustopeãích nad Beãvou. PÛsobil ‰est let jako poduãitel ve svém rodi‰ti (mezitím nûjak˘ ãas
byl zatímním správcem ‰koly v Hlinsku). PÛsobil krátk˘ ãas i v sousedních Malhoticích, rovnûÏ jako zatímní správce ‰koly. Byl v˘born˘m hudebníkem, zvlá‰tû varhaníkem. KdyÏ hrál
v kostele ve V‰echovicích, nebo v Kelãi, ihned kaÏd˘ poznal, Ïe hraje HoleÀa. Byl i dobr˘m
zahradníkem, kter˘ osadil ‰kolní zahrady vzácn˘mi druhy polokmenÛ. Byl vá‰niv˘m a naslovo vzat˘m odborníkem ve vãelaﬁství. ZaloÏil velik˘ vãelín a vedle u‰lechtilé práce byly mu
„muchy“ zajisté dobr˘m vedlej‰ím v˘dûlkem. Jeho pﬁíkladu následovali mnozí obãané a chovali vãely. Rád chodíval na hony a byl vÛbec ãlovûkem spoleãensk˘m, a proto ctûn a váÏen nejen v Rouském, ale i v okolí. Uãitelem byl velmi dobr˘m a pracovníkem (osvûtov˘m) i mimo
‰kolu horliv˘m. Rouské miloval vroucnû, jak je vidût ve ‰kolní kronice, kde se pﬁi svém odchodu louãí teskliv˘mi slovy se sv˘mi b˘val˘mi Ïáky, obãany a s celou milou dûdinkou: „A nyní kapitola má opravdu poslední… Veleslavnou c. k. zem. ‰kolní radou byl jsem jmenován
naduãitelem v Tr‰icích. Odcházím po desíti letech. 10 let!! Jako by ten kámen do vody zahodil!
Odcházím s vroucí vzpomínkou na nejkrásnûj‰í svá léta Ïivota. A jak nevzpomínati místa,
kam pﬁivedl jsem si svou dobrou hodnou Ïenu, kde poprvé poceloval jsem ãílka sv˘ch drah˘ch dûtí. A léta ta mi plynula tak rychle v ‰tûstí, lásce a spokojenosti…
Louãím se s Tebou, dûdinko milá, s pﬁáním vroucím v‰eho dobra v‰em Tv˘m obyvatelÛm
a zvlá‰tû mil˘m b˘val˘m sv˘m ÏákÛm. Zachovejte si tu krásnou svou lásku k rodné hroudû,
a ta aÈ práci va‰i odmûÀuje úrodou stonásobnou. KéÏ minou vás ãasy bouﬁné, pﬁí‰ery ne‰tûstí
a duha ‰tûstí, míru, lásky, svornosti záﬁí Vám.
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A ty, stará lípo, s Bohem! ·eptávala jsi mi své pohádky, tisíce tv˘ch kvûtÛ lákalo mé vãeliãky a ty b˘vala jsi k nim vÏdy ‰tûdrou. StÛj je‰tû dlouho a dlouho ty památníku vûkÛ dávn˘ch!
A m˘m nástupcÛm: V‰echen zdar! Rousko v ãervenci 1912“
Dal‰ím zapisovatelem do ‰kolní kroniky byl zdej‰í uãitel Eduard Fusek, kter˘ kroniku vedl od roku 1912 aÏ do roku 1923. Poslední ﬁádky kroniky za nûj dopsala jeho Ïena: „Kronikáﬁi obce nedokonãena, nedopsána zÛstala kapitola v kronice a ruka, která dﬁívûj‰í ﬁádky psala, klesla podÈata ránou osudu nenadálou, nelítostnou. Dne 19. dubna 1923 o 9 2 hodinû
veãer neúprosnou smrtí vyrván z kruhu drahé své rodiny a sv˘ch ÏákÛ milovan˘ jejich uãitel
Eduard Fusek. Dne 7. 4. veãer odejel do nemocnice hranické na operaci a nenavrátil se více
ku sv˘m drah˘m v milou vísku, která mu tolik k srdci pﬁirostla. Pohﬁeb konal se dne 22. dubna o 4 2 hodinû odpoledne a vylíãen je v ãasopisu Lubinû takto: V hranické nemocnici zemﬁel dne 22. dubna 1923 za krásného jarního odpoledne a pochován byl na hranickém hﬁbitovû p. Eduard Fusek, správce ‰koly v Rouském u Kelãe. Ke hrobu ho doprovodilo hojnû uãitelÛ
s p. inspektorem Kramoli‰em v ãele, zástupcové v‰ech státních úﬁadÛ, obãané a ‰kolní dítky
z Rouského a velké mnoÏství lidu z ‰irého okolí. Na pohﬁební vÛz a na rakev poloÏeno bylo
nûkolik krásn˘ch vûncÛ. Nad otevﬁen˘m hrobem jeho promluvil ze stanoviska náboÏenského dÛst. p. kanovník P. Stavûl, pak pﬁedseda hranické uãitel. jednoty p. J. Pospí‰il, kter˘ ocenil jeho ãinnost uãitelskou a národní, vzpomnûl jeho upﬁímné kolegiality a vyslovil jeho pozÛstalé rodinû ze srdce jdoucí soustrast nad jeho pﬁedãasn˘m skonem.
Zvûãnûl˘ pÛsobil i v Drahotu‰ích a v ·ebínû, okres Ti‰nov. Zemﬁel pomûrnû mlád v 48. roce svého vûku a zanechal vdovu a tﬁi je‰tû nezaopatﬁené dítky. Byl operován na nemoc, kterou si za války svûtové u vojska utrÏil. Byl na vojnû nepﬁetrÏitû plná 4 léta a 5 mûsícÛ. Narodil se v Hranicích a pocházel ze starodávné, rozvûtvené patricijské rodiny hranick˘ch FuskÛ,
kteﬁí se pﬁed staletími v Hranicích usadili a v dobách dobr˘ch i zl˘ch vÏdy mezi první vlastenecké rodiny patﬁili. Zesnul˘ p. kolega mûl po prázdninách nastoupiti uãit na místo v Hranicích, kam kvÛli rodinû se chtûl pﬁestûhovati, ale osud nelítostn˘ urãil jinak. Zavolal jej tam,
odkud není návratu. ·koda vzorného uãitele, milého upﬁímného kolegy, dobrého ãlovûka a starostlivého otce.
Smutnû plynuly dny nám pozÛstal˘m proÏité je‰tû v milé nám ‰kole, aÏ pﬁiblíÏila se je‰tû
i ta nejtrudnûj‰í doba rozlouãení s milou dûdinkou a útulnou ‰kolou ve stínu staleté lípy.
Zde 12 let jsme proÏili v tichém ‰tûstí s mil˘mi, hodn˘mi obãany zdej‰ími jako jedna rodina. Îivot opravdu ideální venkovského uãitele.
KdyÏ z jara pﬁíroda h˘ﬁila krásami a na‰e milá ‰kola zelení vroubená, kvûty obsypána oko
kaÏdého vábila, byl ten jas a ta radost i uvnitﬁ v nás. KdyÏ zima pﬁi‰la s vánicemi a tﬁískaly do
oken holé vûtve pnoucího se vína a meluzína píseÀ smutnou zpívala – i tehdy teplounce, útulno bylo uvnitﬁ.
A lípa ojínûná, i v zimní kráse nádherná jako stráÏkynû ‰koly i celé vísky tu stála mlãenlivá a pﬁece plná pohádek… NuÏ i nadále lípo milená, ochránkyní ‰koly a milé dûdinky buì!!!
Odolávej vichﬁicím a bouﬁím, mohutná ãeská lípo!
NechÈ jedinou zÛstane ta smutná kapitola Ïivota na‰eho, proÏitá zde 19. 4., aÏ do dne‰ního dne, kdy v‰emu, co nám tu k srdci pﬁirostlo, mil˘m spoluobãanÛm i drah˘m místÛm
„s Bohem“ dáváme.“
Po prostudování kronik veden˘ch od roku 1926 bylo zji‰tûno, Ïe funkci kronikáﬁe vykonával vÏdy obãan, kter˘ se do obce pﬁistûhoval a nikoliv rodák obce. Pﬁáním minul˘ch kronikáﬁÛ b˘valo, aby jejich následníci tuto práci konali s ochotou a láskou a nikdy nezapomnûli na
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Zdeněk Navrátil, učitel a kronikář, se svými žáky: Vladimír Haša, Marta Němcová, Marie Ryšková, Alena Ovčáčíková a Jaroslav Juráň

ty, kdo zaãínali pamûtní knihu obce psát. S pokorou a úctou proãítáme zápisy kronikáﬁÛ a vzdáváme jim dík za to, s jak˘m nad‰ením zaznamenávali dûjiny na‰í malé vesniãky.
V období od roku 1961 do roku 1990 nebyla kronika témûﬁ vedena, kromû statistick˘ch
údajÛ popisujících zejména hospodáﬁské v˘sledky zemûdûlského druÏstva, a proto nemá velkou vypovídací hodnotu. Tuto dobu nelze zdokumentovat jinak neÏ heslovitû z útrÏkÛ pamûti místních obãanÛ a dochovan˘ch listin. Posledním kronikáﬁem obce pﬁed rokem 1989 byl
Zdenûk Navrátil, uãitel ze V‰echovic.
Od roku 1999 se stal text obecní kroniky souãástí Obecního zpravodaje. U obãanÛ se tento nápad setkal s nad‰ením, protoÏe jinak by se k tûmto kronikám, uloÏen˘m ve Státním okresním archivu v Pﬁerovû k v˘zkumn˘m a badatelsk˘m úãelÛm, obãané jen tûÏko dostali. ZapÛjãovány jsou pouze k v˘znamn˘m obecním slavnostem, anebo pﬁedná‰kám. Chránûny jsou
jako historické dokumenty.
Ve vedení obecní kroniky v letech 2000–2003 pokraãovala Milu‰e StrÏínková. V roce 2008
se k práci kronikáﬁe pﬁihlásila Pavlína K˘valová z ãp. 9, která vede obecní kroniku skvûle doposud. Její snahou je i doplnûní údajÛ z let chybûjících.
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Souãasnost obce
Pﬁehledy v˘sledkÛ voleb do zastupitelstva
obce Rouské v letech 1990–2010
Volby do zastupitelstva obce 1990–1994
První ﬁádné volby do zastupitelstva obce Rouské v novodobé historii se konaly ve dnech
24.–25. listopadu 1990. Do komunálních voleb kandidovalo sedm obãanÛ ze tﬁí volebních
uskupení: SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ, âeskoslovenské strany lidové a Politického hnutí
ãlenÛ JZD. Do zastupitelstva obce byli zvoleni: Milu‰e StrÏínková, Antonín Va‰íãek, Irena K˘valová, Josef K˘vala, Jan Machanec, Josef TvrdoÀ st. a Vítûzslav Hlava ml.
Zastupitestvo obce bylo schváleno je‰tû Místním národním v˘borem V‰echovice jako sedmiãlenné. Toto zastupitelstvo si ze svého stﬁedu navrhlo kandidáta na starostu Josefa K˘valu, kter˘ kandidaturu z rodinn˘ch dÛvodÛ odmítl. Dal‰ím navrÏen˘m kandidátem byla Milu‰e StrÏínková, která kandidaturu pﬁijala a následnû byla jednomyslnû do funkce starosty obce zvolena.
Funkce starostky byla zastupitelstvem schválena jako neuvolnûná. Milu‰e StrÏínková pracovala v té dobû na Místním národním v˘boru ve V‰echovicích jako matrikáﬁka. Do pozice úãetní obce Rouské nastoupila na ãásteãn˘ pracovní úvazek Marie Va‰íãková, která tuto práci vykonává dosud. Zastupitelstvo obce, kterému konãil mandát, schvalovalo poãet ãlenÛ
zastupitelstva pro dal‰í období 1994–1998 a byl schválen poãet sedmi ãlenÛ.

Volby do zastupitelstva obce 1994–1998
Podzim roku 1994 se vyznaãoval pﬁípravou druh˘ch komunálních voleb, které se konaly
ve dnech 18. a 19. listopadu 1994. Byla vytvoﬁena jedna kandidátní listina SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ s devíti ãleny, kteﬁí mûli chuÈ a ochotu se angaÏovat. âtyﬁi z nich poté z kandidátky odstoupili a hrozilo nebezpeãí, Ïe pﬁi uvaÏovaném moÏném odstoupení je‰tû jednoho
kandidáta by poãet klesl pod volitelnou míru a volby by se tak v obci nemohly uskuteãnit. Proto bylo vyvoláno jednání s pﬁednostou Okresního úﬁadu v Pﬁerovû ing. Miloslavem Pﬁikrylem
a spoleãnû se zbyl˘mi kandidáty problém voleb prokonzultován. Na‰lo se ﬁe‰ení, aby volby
mohly probûhnout. V opaãném pﬁípadû hrozilo urãení státního správce z ﬁad úﬁedníkÛ okresního úﬁadu, kter˘ by obec spravoval do doby novû zvoleného zastupitelstva obce. Tento správce by ale nemohl rozhodovat o dÛleÏit˘ch záleÏitostech a obec samotná by stagnovala ve svém
rozvoji a nemohla ãerpat ani dotace urãené pro svÛj rozvoj. Proto se pﬁítomní dohodli na podmínkách a zachování poãtu pûti kandidátÛ.
Do zastupitelstva obce bylo zvoleno v‰ech pût kandidátÛ: Miroslav Jirásek, Miroslav Plesník, Jaroslav Houb, Jiﬁí Hlava, Antonín Ovãáãík. JelikoÏ nebyl naplnûn poãet sedmi kandidátÛ, zÛstalo zastupitelstvo po celou dobu pouze pûtiãlenné. Pro volební období 1998–2002 byl
jiÏ zastupitelstvem obce stanoven poãet ãlenÛ na pût.
Volební úãast v tûchto volbách ãinila 80,65 % oprávnûn˘ch voliãÛ. Volba starosty probûhla
ve tﬁech kolech, starostou se stal Miroslav Jirásek a místostarostou Miroslav Plesník. Funkce
starosty byla neuvolnûná.
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Volby do zastupitelstva obce 1998–2002
Do komunálních voleb, které se konaly ve dnech 13. a 14. listopadu 1998, kandidovalo 19
obãanÛ z jedné politické strany a tﬁí volebních uskupení: volební strana KDU-âSL, sdruÏení
nezávisl˘ch kandidátÛ – Za krásnûj‰í obec, Obãané sobû, Mladá generace. Do zastupitelstva
obce bylo zvoleno tûchto pût kandidátÛ: Miroslav Plesník, Milu‰e StrÏínková, Milan Sehnal,
Miroslav Jirásek, Antonín Dohnal.
Do funkce starostky byla zvolena Milu‰e StrÏínková, na místo zástupce starostky Antonín
Dohnal. V tomto volebním období byla funkce starosty obce schválena jako uvolnûná. Volební úãast v tûchto volbách ãinila 92,31 % oprávnûn˘ch voliãÛ. Do dal‰ího volebního období
2002–2006 byl zastupitelstvem obce schválen poãet ãlenÛ pût.

Volby do zastupitelstva obce 2002–2006
Do komunálních voleb, které se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu 2002, kandidovalo 15
obãanÛ z jedné politické strany a dvou volebních uskupení: volební strana KDU-âSL, sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ – Moderní obec, Trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce Rouské. Do zastupitelstva obce byli zvoleni tito kandidáti: Milu‰e StrÏínková, Îaneta Novosadová, Milan Sehnal,
Vlastimil Havran, Libor K˘vala. Do funkce starostky byla zvolena Milu‰e StrÏínková, na místo zástupce starostky Milan Sehnal. V tomto volebním období byla funkce starosty obce schválena jako uvolnûná.
Volební úãast v tûchto volbách ãinila 86 % oprávnûn˘ch voliãÛ. Pro volební období
2006–2010 zastupitelstvo schválilo pûtiãlenné zastupitelstvo obce.

Volby do zastupitelstva obce 2006–2010
Do komunálních voleb, které se konaly ve dnech 20. a 21. ﬁíjna 2006 kandidovalo deset
obãanÛ z jedné politické strany a jednoho volebního uskupení: volební strana âSSD, sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ Za trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce Rouské. Do zastupitelstva obce byli zvoleni tito kandidáti: Milu‰e StrÏínková, Ludmila Perutková, Milan Sehnal, Josef TvrdoÀ,
Veronika Pavli‰tíková. Volební úãast ãinila 76,44 % z celkového poãtu voliãÛ. Na následné volební období 2010–2014 bylo zastupitelstvo schváleno jako pûtiãlenné.

Dvacet let ve vzpomínkách starostky obce
Milu‰e StrÏínková
Obnovení institutu radnice jako sídla samosprávy je velmi tûÏké. Na jedné stranû jde o to
mít ke spravování obce dÛstojné prostory a finanãní prostﬁedky, na druhé stranû je dÛleÏité,
aby obec spravovali lidé, kteﬁí o tuto práci mají opravdov˘ zájem. V˘sledkem je vytvoﬁení dÛvûry a vzájemného respektu mezi zvolen˘mi zástupci samosprávy a obãany. Toto spoleãenské
klima je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích základních kamenÛ budoucnosti obce.
První porevoluãní roky u nás, stejnû jako ve v‰ech okolních obcích, byly hodnû hektické,
uãili jsme se vlastnû za pochodu, ãasto za cenu omylÛ a chyb. Nelze si vzpomenout na v‰echno, ale to nejdÛleÏitûj‰í jsem tenkrát pochopila a pozdûji si opakovanû ovûﬁila. TotiÏ to, Ïe opra 77 
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vit budovy, prostranství nebo silnice je relativnû jednoduché, staãí „jen“ sehnat dost penûz.
Co ale za Ïádné peníze nelze poﬁídit, co vyÏaduje hlavnû ãas, elán a energii, je práce s lidmi
a prosazování zmûn v obci a ve spoleãnosti. ¤ada lidí to v poãátcích nepochopila a mnozí bohuÏel nechápou dodnes, Ïe zmûna reÏimu neznamená pouhou v˘mûnu lidí ve vedoucích pozicích. V obci, kde se v‰ichni znají, se nikdo za nikoho neschová. Je to tvrdá, psychicky nároãná práce, pod kaÏdodenní veﬁejnou kontrolou obãanÛ. I já jsem polovinu dosavadního Ïivota
trávila v jiné dobû a v jiném politickém reÏimu. O to tûÏ‰í bylo transformovat se do dne‰ních
pomûrÛ a uãit se nov˘m vûcem. ·lo o etapu, kterou nelze bohuÏel pﬁeskoãit. Bûhem doby, co
na‰e obec spadala pod stﬁediskovou obec V‰echovice, se v Rouském mnoho nevykonalo. Snad
i proto, Ïe obec byla vedena jako zániková, takÏe napﬁ. zájemci o stavbu rodinn˘ch domkÛ
v Rouském museli o povolení vybojovat dlouhou a nároãnou bitvu s úﬁady. O tom, Ïe byla úspû‰ná, svûdãí v dne‰ní dobû mnoho novû postaven˘ch rodinn˘ch domkÛ.
Administrativní odlouãení od V‰echovic probûhlo i díky mému pÛsobení na MNV V‰echovice a osvícenosti b˘valé pﬁedsedkynû Marie Kolaﬁíkové a tajemníka Josefa Perutky bez problémÛ. V devadesátém roce se v‰e odehrálo pomûrnû rychle, bez dlouhodobé pﬁípravy, bûhem
níÏ bych mûla ãas pﬁem˘‰let o své práci starosty, coÏ byla staronová funkce v obci. Zpoãátku
nás v‰echny na obci ãekala mravenãí práce s dohledáváním, inventarizací a zápisem historického majetku obce a jeho pﬁevedením do jejího vlastnictví. V nûkolika pﬁípadech jsme se nevyhnuli ani urãovacím Ïalobám. ¤e‰it jsme museli akutní problémy s nedostatkem vody, konãící skládkou odpadÛ a rÛzn˘mi administrativními záleÏitostmi t˘kajícími se vlastní samosprávy
obce. Kromû toho jsme v té dobû rozdûlovali sociálnû slab˘m seniorÛm pﬁíspûvky na topení,
zamûstnávali pracovníky na veﬁejnû prospû‰n˘ch pracích a starali se o pﬁestárlé a opu‰tûné spoluobãany.
To v‰e jsem zvládala jako neuvolnûná starostka, takÏe jsem trávila stále více ãasu vyﬁizováním obecních záleÏitostí a pﬁi tom chodila do zamûstnání. Bylo to ãasovû stále nároãnûj‰í
a v souvislosti s naﬁãením ze stﬁetu zájmÛ (z mé tehdej‰í pracovní náplnû a dne‰ního pohledu
zcela smû‰n˘ argument), jsem na konci volebního období ukonãila práci v zastupitelstvu obce, vûnovala se nadále svému zamûstnání a pouze vypomáhala tehdej‰ímu starostovi Miroslavu Jiráskovi. ProtoÏe jsem s ﬁe‰ením nûkter˘ch záleÏitostí t˘kajících se na‰í obce nebyla spokojena, rozhodla jsem se kandidovat v komunálních volbách v roce 1998 a zkusit vykonávat
funkci starostky jako uvolnûnou. Podaﬁilo se a teì uÏ ‰lo jen o to, zda budeme schopni získat
dostatek finanãních prostﬁedkÛ na dal‰í rozvoj obce pﬁi vy‰‰í finanãní nároãnosti na správu obce. Zjistili jsme, Ïe i pﬁi takové velikosti obce jako je Rouské, lze naplÀovat ná‰ volební program Trvale udrÏitelného rozvoje obce. To jsme ale je‰tû nepﬁedpokládali takov˘ nárÛst administrativy, která nás ãekala po zru‰ení okresních a zﬁízení krajsk˘ch úﬁadÛ a úﬁadÛ
s roz‰íﬁenou pÛsobností.
Zaãala jsem úﬁadovat s úãetní obce v jedné malé místnÛstce bez jakéhokoliv technického
zázemí. V celém zdevastovaném objektu se nacházela je‰tû obecní knihovna, klubovny a sál,
v‰e ve stejném stavu jako kanceláﬁ. Pustili jsme se proto s elánem do práce. Jako první nás ãekala rekonstrukce prostor pro pﬁestûhování zru‰eného pohostinství z b˘valé hospody U Hada‰Û. Hospoda je velmi dÛleÏité zaﬁízení v kaÏdé obci. âasto jde o centrum kulturního dûní a místo, kde se scházejí místní k neoficiálnímu ﬁe‰ení problémÛ svûta, obce i lidsk˘ch osudÛ. ProtoÏe
v malé obci nepracuje naplno princip konkurence jako prostﬁedek vedoucí ke zlep‰ení kvality, je úloha zastupitelstva pro dobré fungování sluÏeb na vesnici nezbytná. Prvními provozovateli tohoto kulturního stánku byli Mirek Jirásek ml. a Jirka Hlava, které vystﬁídali Jan Machanec, manÏelé JuráÀovi, Lehnertovi z Komárna a Jaromír Dostál se sv˘m pﬁítelem. Od roku
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Víceúčelový dům Rouské před rekonstrukcí v roce 2008

2006 provozovala pohostinství aÏ do rekonstrukce celého objektu v roce 2008 Eli‰ka Platková z Horních Tû‰ic.
Dále jsme se vûnovali vût‰inou svépomocí údrÏbov˘m pracím na objektu kulturního domu.
OdstraÀovali jsme vlhkost vnitﬁního zdiva, opravili stﬁechu objektu a komíny, pﬁeloÏili vedení
elektﬁiny z fasády objektu a poﬁídili novou. ObloÏili jsme vnitﬁní stûny dﬁevûn˘mi obklady, vymûnili vodovodní potrubí, vybavili kuchyÀku v pﬁísálí, zateplili strop sálu a poﬁídili nové osvûtlení. Dále jsme instalovali nové vchodové dveﬁe, provedli nátûry oken a dveﬁí, vybavili sál nov˘mi ãalounûn˘mi Ïidlemi. Nákupem sporákÛ, lednic a nádobí jsme se snaÏili pﬁispût k vût‰ímu
komfortu zázemí kulturního domu. Nutnost celkové rekonstrukce byla nevyhnutelná.
V nedávné dobû se podaﬁilo uspût s nûkolika projekty, které velkou mûrou pﬁispûly k zatraktivnûní vzhledu stﬁedu obce. Jedná se o rekonstrukci víceúãelového domu, úpravy návsi,
opravy sochy sv. Jana Nepomuckého a zhotovení nového pomníku padl˘m v 1. svûtové válce.
Po roce 1990 byly zahájeny práce na plynofikaci obce, za jejíÏ realizací spojenou zejména
s vyﬁizováním záleÏitostí vstupu na pozemky a uzavíráním smluv, se skr˘valo neskuteãné mnoÏství práce. RovnûÏ byly zﬁízeny pevné telefonní linky témûﬁ do kaÏdé domácnosti. Dnes, v dobû mobilních telefonÛ a internetu, je to jiÏ ústupová záleÏitost.
Hﬁi‰tû, sportovi‰tû anebo v˘leti‰tû by mûla b˘t v kaÏdé obci. Patﬁí do kategorie v˘chovy a vyuÏití volného ãasu jak mládeÏe, tak dospûl˘ch. S ãleny tehdej‰ího obãanského v˘boru jsme hledali novou lokalitu pro víceúãelov˘ venkovní areál, jelikoÏ pÛvodní travnaté hﬁi‰tû uÏ nevyhovovalo souãasn˘m poÏadavkÛm. Volba padla na pozemky vedle Haderkovy zahrady.
Svépomocí vybudované zaﬁízení v obci umoÏÀuje dnes konání nejrÛznûj‰ích sportovních, spoleãensk˘ch a kulturních akcí. Jeho dostupnost a vybavenost byla hlavním kritériem zámûru.
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Velk˘ podíl na budování mûl Milan Válek, kter˘ zajistil projektovou studii, a Jan Machanec,
kter˘ se vûnoval koordinaci prací a technickému dozoru. Zapomenout nesmím ani na Svaz
Ïen v Rouském a tehdej‰í poslance MNV za obec Rouské, z jejichÏ pﬁíspûvkÛ a odmûn, které
vûnovali, se zaplatila stavba sloupÛ a osvûtlení areálu. V areálu rovnûÏ brigádnicky probíhala
v˘sadba stromÛ. S podporou tehdej‰ího mechanizátora druÏstva Josefa K˘valy se vybudovalo
oplocení a zastﬁe‰ení pódia. Nelze nevzpomenout Emila Cipse, kter˘ byl prvním zamûstnancem obce na veﬁejnû prospû‰n˘ch pracích. V rámci své pracovní náplnû rozebral stodolu na
místû dne‰ní zahrádky Josefa Va‰íãka na stavební materiál, z kterého byl postaven objekt bufetu. Je zcela jistû více lidí, kteﬁí se podíleli na v˘stavbû tohoto areálu a kter˘m bych chtûla podûkovat. I jejich pﬁiãinûním tak mohl b˘t v roce 1994 areál dokonãen a pﬁedán veﬁejnosti.
V souvislosti s roz‰íﬁením venkovního areálu byl pozdûji zakoupen i pozemek Haderkovy zahrady. Do dne‰ní doby je venkovní areál hojnû vyuÏíván jak mládeÏí, tak spolky a veﬁejností.
V souãasné dobû se pﬁipravuje jeho rozsáhlá rekonstrukce.
Hasiãsk˘ sport a jeho zázemí pro‰ly taktéÏ rÛzn˘mi zmûnami, od generaãní v˘mûny ãlenÛ
sboru aÏ po v˘stavbu hasiãské zbrojnice. Ta nahradila nevyhovující prostory v b˘valé ‰kole,
potom v opu‰tûném objektu b˘valého obchodu ãp. 18 a nevyuÏité prádelny. Obec spoleãnû
s hasiãi vybudovali v místû nefunkãní poÏární nádrÏe nov˘ multifunkãní objekt pro potﬁeby
jak hasiãÛ, tak obce.
Zastupitelstvo obce se vÏdy snaÏilo zapojit do zvelebování obce i dûti a díky jejich nápadÛm
vznikly úpravy veﬁejn˘ch prostranství s rÛzn˘mi herními prvky. Takov˘m zpÛsobem se zatraktivnilo prostranství u domu s peãovatelskou sluÏbou, veﬁejné prostranství Rozárka uprostﬁed obce, plochy po demolici pÛvodní prádelny, okolí obchodu se smí‰en˘m zboÏím, ãi prostranství u autobusové ãekárny.
Základem pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce je dostateãn˘ poãet obyvatel ve vyváÏeném vûkovém sloÏení. Jedním z pﬁedpokladÛ jeho zachování je pﬁimûﬁen˘ poãet domÛ a bytÛ. Moudré je pro vybudování nového bydlení vyuÏít nejdﬁíve nefunkãní stavby vhodné k rekonstrukci
a proluky v intravilánu obce vhodné k zastavûní. Teprve poté je moÏné stavût „na zelené louce“. V obci nepﬁevládá snaha o demolici star˘ch nevyuÏit˘ch rodinn˘ch domÛ a vytváﬁení nevzhledn˘ch a nevyuÏit˘ch proluk, ale panuje tu i zájem o novou zástavbu. Zastupitelstvo obce proto vybudovalo inÏen˘rské sítû v lokalitû Za Jankov˘m a bezplatnû je nabídlo vlastníkÛm
soukrom˘ch pozemkÛ k zástavbû. Dnes tu vyrÛstá jiÏ ãtvrt˘ ze sedmi rodinn˘ch domkÛ.
Nutnost nás nabádala neustále pﬁem˘‰let, jak v obci podpoﬁit pracovní pﬁíleÏitosti (ty jsou
spolu s bydlením pﬁedpokladem rÛstu poãtu obyvatel). KdyÏ se podaﬁí ve vhodné lokalitû pﬁipravit území, na kterém by mohla vzniknout dílna, v˘robní hala ãi jiná provozovna, je to v˘znamn˘ krok ke stabilizaci a ekonomickému rozvoji území. Proto jsme hned od poãátku byli
nápomocni firmû GESS pﬁi získání pozemkÛ od b˘valého zemûdûlského druÏstva Záhoran i od
soukrom˘ch vlastníkÛ a snaÏili se, aby se firma vedená Antonínem Novosadem (rodákem obce) natrvalo usídlila v na‰í obci. Spoleãnû s provozovnou Martina Ovãáãíka, rovnûÏ místního
obãana, tak vznikla moderní ucelená prÛmyslová zóna na okraji obce.
V‰echna zastupitelstva obce se zodpovûdnû starala o památky, které vytvoﬁily generace pﬁed
námi. Jejich obnova a následná péãe o nû mÛÏe formovat vztah k místu, kde Ïijeme, a úctu
k odkazu minul˘ch generací. Vizitkou je dnes o‰etﬁená a udrÏovaná krásná lípa Jana Jiskry
z Brand˘sa a romantická stavba boÏí muky v její bezprostﬁední blízkosti.
Z nevzhledn˘ch míst obce jsme prostﬁednictvím programu „zelené fasády“ vytvoﬁili kouzelná zákoutí, která spolu s vysazen˘mi stromy vytváﬁejí nezamûnitelnou atmosféru. Nedopustili
jsme, aby vodní plochy a okolní pﬁíroda byly zneãi‰Èovány, a peãovali jsme o krajinu, zeleÀ a vod 80 
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Přijetí starostky Miluše Stržínkové prezidentem Václavem Klausem při příležitosti získání ocenění Zlatá stuha a vítězství v soutěži Vesnice roku 2007 Olomouckého kraje

ní plochy s vûdomím, Ïe jsou jednou z na‰ich nejvût‰ích deviz. I proto jsme zakoupili dva rybníky, Kadlub a Komorov˘, k úãelÛm zadrÏování vod v krajinû. Rybníky plní i úlohu krajinotvornou, neboÈ slouÏí rovnûÏ jako v˘znamn˘ krajinn˘ prvek pﬁi toulkách pﬁírodou ãi v blízkosti cyklotrasy s názvem „Krajem kamenn˘ch kﬁíÏÛ, boÏích muk a památn˘ch stromÛ.“
Ve v‰ech volebních obdobích pracovali v zastupitelstvu obce lidé, kter˘m ‰lo o rozvoj obce
a kteﬁí nikdy neváhali pﬁiloÏit ruku k dílu. Ve vût‰inû pﬁípadÛ jsme se bez hádek a emocí na
plánovan˘ch projektech dohodli.
Témûﬁ dvacet let v jakékoliv ﬁídící funkci zmûní chtû nechtû kaÏdého a platí to i o mû. Myslím, Ïe jsem se nauãila vût‰í sebekázni a také lépe vyjednávat. MoÏná jsem teì pﬁísnûj‰í k lidem, u nichÏ je to potﬁeba, snad dokáÏi jednat rychleji a razantnûji. To ale urãitû nesouvisí jenom se starostováním, ale i s vûkem. Jsem pﬁesvûdãená o tom, Ïe napﬁíklad v rozhodování
mám rezervy. Nûkdy prostû víte, Ïe se musíte rozhodnout racionálnû, ale také víte, Ïe tím rozhodnutím moÏná zpÛsobíte nûkomu pﬁíkoﬁí, nebo ho udûláte ne‰Èastn˘m. To mi dûlalo, a do
jisté míry stále dûlá, problémy. SnaÏím se ﬁídit tím, Ïe nejhor‰í je nerozhodnout se. VÏdy je lep‰í rozhodnutí udûlat a pak uÏ se k nûmu nemá cenu vracet a trápit se tím. Pochopitelnû ale
existují záleÏitosti, které není moÏné takhle jednodu‰e pﬁejít. Nûkdy jde o velké peníze a zásadní dopady na Ïivot obce.
Jistû jsem bûhem celé doby získala spoustu odpÛrcÛ, mám svoje politické a názorové oponenty, i kdyÏ to nejsou nepﬁátelé. Nepﬁátelství, které vÛãi mnû jistû nûkdo chová, se na‰tûstí
neprojevuje nijak dramaticky. Není starosty, kter˘ by se zalíbil v‰em, na mou práci to v‰ak nesmí mít zásadní negativní dopad, k práci starosty prostû takové vûci patﬁí.
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Budu-li za sebou cítit podporu, tak bych ráda v komunální politice pokraãovala. Nechtûla
bych se dopustit chyb, které by Rouské negativnû poznamenaly a tûÏko se napravovaly. Já i moji spolupracovníci a ãlenové v‰ech zastupitelstev jsme se snaÏili, aby na‰i následovníci nemuseli napravovat na‰e chyby.
Bûhem dvaceti let jsme dokázali malou obec pozvednout na úroveÀ úspû‰nû se rozvíjející
obce Olomouckého kraje. Podpoﬁili jsme spolkovou ãinnost, která je v dne‰ní dobû nositelem
kulturních akcí a spoleãenského Ïivota. V souãasné dobû pÛsobí v obci devût zájmov˘ch sdruÏení.
Není témûﬁ místa v obci, které by po roce 1989 nedoznalo zmûn. Dosáhli jsme úspûchu
v podobû získání Modré a Zlaté stuhy v rámci soutûÏe Vesnice roku 2002 a 2007 v Programu
obnovy venkova, s právem uÏívat titul Vesnice roku 2007 Olomouckého kraje, coÏ je v˘sadou
pouze 16 obcí v kraji. Dokázali jsme, Ïe umíme úspû‰nû a efektivnû spolupracovat jak mezi
na‰imi obcemi, tak i na poli mezinárodním. Sociální program byl a stále je souãástí trvale udrÏitelného rozvoje obce.
Za dvacet let jsme vytvoﬁili na 150 krátkodob˘ch pracovních pﬁíleÏitostí a do obce získali
dotace ve v˘‰i témûﬁ 22 mil. Kã.
VÏdy jsme usilovali o to, aby byla obec pﬁíjemn˘m prostﬁedím nejen pro obãany Rouského,
ale pro kaÏdého náv‰tûvníka.

Jak jsem zaãínala s úãetnictvím v obci Rouské
Marie Va‰íãková
Ve vzpomínkách se tentokrát nebudu zab˘vat ãísly, kdy a na co byly finance vynaloÏeny,
ani tím, jak se vyvíjely rozpoãty obce v jednotliv˘ch letech, protoÏe to v‰e se v této knize doãtete na jin˘ch místech.
Zaãátky mé práce vidím nûkdy v letech 1970–1975. Tehdy, jak si vzpomínám, byl pﬁedsedou národního v˘boru Alfons Válek. Budovala se kanalizace, chodníky a prodejna. V roce 1976
do‰lo ke slouãení obcí pod správu Místního národního v˘boru ve V‰echovicích a tím má práce s jednoduch˘m úãetnictvím skonãila. V tzv. zánikov˘ch obcích byly ustaveny obãanské v˘bory, ãlenkou jednoho z nich jsem byla i já. Prostﬁednictvím pﬁedsedÛ obãansk˘ch v˘borÛ byly pﬁedávány poÏadavky na to, co by bylo potﬁeba v obci provést, na MNV V‰echovice, a je
nutno podotknout, Ïe v té dobû se toho mnoho v na‰í obci neudûlalo.
Nastal rok 1990. Po sametové revoluci do‰lo k rozdûlení slouãen˘ch obcí a tehdy mne pﬁedsedkynû MNV V‰echovice M. Kolaﬁíková pﬁemluvila, abych práci úãetní v obci Rouské vzala.
V té dobû jsem mûla své zamûstnání a práce spojené s obecní úãtaﬁinou jsem provádûla ve
svém volném ãase, tj. po veãerech a o víkendech za odmûnu 200 Kã hrubého mûsíãnû, coÏ
bylo v souladu s platem starostky 600 Kã rovnûÏ hrubého. Vedlo se jednoduché úãetnictví,
zpracované podklady se pﬁedávaly osobnû kaÏd˘ mûsíc na Okresní úﬁad v Pﬁerovû, odkud jsme
obdrÏeli „sjetiny“ – pﬁehledy o hospodaﬁení. Zaãalo se s Ïádostmi o dotace z rozpoãtu Okresního úﬁadu Pﬁerov, zprvu na drobné akce. Jejich získání a úãtování bylo z dne‰ního pohledu
daleko jednodu‰‰í, neÏ je tomu dnes, zvlá‰tû u dotací s úãastí Evropské unie.
Za úãelem získání dotace byla v roce 1999 zaloÏena lesní spoleãnost SdruÏení vlastníkÛ lesÛ mal˘ch v˘mûr, skládající se ze ãtyﬁ obcí, jednoho sdruÏení a jednoho soukromého subjek 82 
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tu. I o tûchto dotacích se vedla úãetní evidence v na‰í obci. Obec Rouské z této dotace poﬁídila první poãítaã, kter˘ v té dobû mûl hodnotu cca 32 000 Kã. âinnost spoleãnosti trvala pût
let. Od roku 1999 bylo jak úãetnictví obce, tak i dal‰í agenda zpracovávána na tomto poãítaãi. Poãítaã slouÏil pro potﬁeby úãetní i starostky. Na okresní úﬁad byly zasílány jen nahrané diskety k dal‰ímu zpracování.
V roce 2001 byl zaloÏen Dobrovoln˘ svazek obcí mikroregionu Záhoran, jehoÏ úãetnictví
se vedlo rovnûÏ v Rouském, protoÏe starostové obcí ﬁekli: Z které obce je pﬁedseda spolku, tam
se bude i úãtovat. V tomto pﬁípadû pﬁedsedkyní spolku byla Milu‰e StrÏínková. U mikroregionu se jedná hlavnû o úãtování dotací, jejich administrativu, protoÏe kromû ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ od obcí Ïádné jiné pﬁíjmy neÏ dotace a sponzorské dary nejsou. V˘‰e roãních rozpoãtÛ v posledních letech je kolem 2 milionÛ Kã.
Za dobu tûch 20 let, kdy po rozdûlení obcí vykonávám práci úãetní obce Rouské, pro‰lo
úãetnictví jiÏ nûkolika zmûnami rozpoãtov˘ch pravidel. Z jednoduchého úãetnictví postupnû
aÏ k podvojnému a mezitím probíhaly rÛzné úpravy v úãetní osnovû i zákonech. Od roku 2006
do konce roku 2009 se pﬁedávalo zpracované úãetnictví vãetnû v˘kazÛ na Krajsk˘ úﬁad v Olomouci. Od roku 2010 je úãetní evidence pﬁipravována tak, aby mohla b˘t pﬁedávána elektronicky pﬁímo do centrálního systému úãetních informací státu v Praze.
Dozor nad úãetnictvím je ze strany státu zabezpeãen tzv. auditem, kter˘ je provádûn dvakrát roãnû. Jsou to kontroly, kdy je provûﬁováno nejen úãetnictví, ale i související vûci, jako
jsou smlouvy, dodrÏování pﬁedpisÛ, vyhlá‰ek, usnesení ze schÛzí zastupitelstva, vyúãtování
dotací atd. Dal‰í kontroly, které prÛbûÏnû probíhají, jsou od poskytovatelÛ dotací, rÛzn˘ch ministerstev, finanãních úﬁadÛ, úﬁadu práce. Pﬁi kontrolách mé práce nebyly zji‰Èovány podstatné nedostatky, ale co je hlavní, dosud jsme nevraceli Ïádné peníze z dotací, ani za poru‰ení
rozpoãtové káznû.
Obec Rouské od samého poãátku vyuÏívá dotací od úﬁadu práce na veﬁejnû prospû‰né práce (VPP). V˘‰e získan˘ch dotací na zamûstnanost je rovnûÏ obsaÏena v této publikaci. I s tímto má úãetní spoustu práce, a to jak s pﬁihla‰ováním a odhla‰ováním pracovníkÛ na Okresní
správû sociálního zabezpeãení v Pﬁerovû a u zdravotních poji‰Èoven, tak s následnou refundací mezd úﬁadem práce.
Dotace jako takové pﬁiná‰ejí úãetní velké mnoÏství práce. Za tûch 20 let jsme ze 46 Ïádostí obdrÏeli dotace ve v˘‰i cca 22 milionÛ Kã a pﬁipoãteme-li k tomu spolufinancování obce,
dojdeme k proinvestované sumû cca 30 milionÛ Kã. Vzhledem k nav˘‰ení agendy obce a poãtu zmûn povaÏuji období posledních deseti let za nejnároãnûj‰í po v‰ech stránkách.
Jedna perliãka nakonec aneb jak i chyba mÛÏe pﬁinést uÏitek ... Co se mÛÏe stát ... Je dÛleÏité, aby úãetní pﬁebírala obecní po‰tu, nebo aby jí byla pravidelnû pﬁedávána alespoÀ obecní po‰ta t˘kající se ãehokoliv v úãetnictví. Jedno volební období tomu tak nebylo, a proto se
stalo, Ïe jsem nebyla informována o zmûnû v úãtování. Bylo to v dobû, kdy se evidence pﬁedávala na okresní úﬁad. KdyÏ se zjistilo, Ïe nám na uvedené pﬁíjmové poloÏce schází u daní
zhruba 100 000 Kã proti rozpoãtu (pﬁíjem tûchto penûz obec obdrÏela, ale byla zúãtována na
jinou poloÏku), jela jsem jednat s paní StrÏínkovou na okresní úﬁad osobnû, a po vyjasnûní celé situace nám byla ãástka 100 000 Kã dodateãnû pﬁiznána a zaslána na úãet obce. Byla to jediná chyba za celé volební období, na které obec vydûlala.
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Rozpoãty obce
Rozpoãet na rok 1991 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 1992 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 1993 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 1994 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 1995 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 1996 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 1997 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 1998 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 1999 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 2000 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 2001 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 2002 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 2003 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 2004 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 2005 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 2006 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 2007 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 2008 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 2009 v tis. Kã
Rozpoãet na rok 2010 v tis. Kã

105 000 Kã
271 000 Kã
481 000 Kã
791 000 Kã
682 000 Kã
963 000 Kã
505 000 Kã
813 000 Kã
1 226 000 Kã
1 428 000 Kã
2 254 000 Kã
6 897 000 Kã
5 797 000 Kã
2 265 000 Kã
2 328 000 Kã
2 492 000 Kã
2 540 000 Kã
3 245 000 Kã
11 022 000 Kã
5 737 000 Kã

V roce 2001 byl pﬁijat zákon o rozpoãtovém urãení daní, kter˘ novû rozdûluje obcím finanãní prostﬁedky ze státního rozpoãtu na základû koeficientu dle poãtu obyvatel. I z pohledu tohoto zákona jsou malé obce do 500 obyvatel stále diskriminovány.
Abyste vÛbec mohli v tak malé obci nûco opravit, bez dotací se neobejdete. Tento fakt je
skuteãností, ale nejdﬁíve bylo potﬁeba nauãit se spoustu nov˘ch vûcí, napﬁ. psaní a ﬁízení projektÛ, vyhledávání dotaãních titulÛ v rámci dan˘ch v˘zev apod.
Na‰e námaha nebyla marná a v horizontu 20 let jsme do obce získali prostﬁedky ve v˘‰i témûﬁ 22 milionÛ Kã. KdyÏ k tomu pﬁipoãítáme spolufinancování obce v prÛmûrné v˘‰i podílu
cca 30 %, tak se dostaneme na ãástku vût‰í neÏ 21 milionÛ Kã. To uÏ musí b˘t na velikosti na‰í obce znát. MoÏná to vypadá leckdy jako nekoncepãní, ale tak jsou nastavena dotaãní pravidla – nemÛÏete Ïádat podle va‰ich priorit, ale podle vyhlá‰en˘ch v˘zev, a proto musí b˘t Ïadatelé s projekty pﬁipraveni. V na‰í republice v rámci ãerpání fondÛ EU je spu‰tûno 24
operaãních programÛ a na 700 dotaãních titulÛ. Ptám se, komu slouÏí tato dotaãní dÏungle?
Pro odpovûì nemusíme chodit daleko, kaÏd˘ z nás si úsudek udûlá sám. Proto se na‰e obec
pﬁipojila k protestÛm mal˘ch obcí proti zákonu o rozpoãtovém urãení daní a podporujeme jejich spravedlivé narovnání. Potom by zástupci obecních samospráv byli u‰etﬁeni neúmûrného
„papírování“ a zbyteãného stresu a sami by si urãovali systematickou koncepci rozvoje obce.
BohuÏel, tato doba je‰tû nenastala, a tak dál musíme absolvovat dotaãní maraton a v labyrintu dotací pro nás vyhledávat finanãní prostﬁedky. Myslím si, Ïe obec Rouské maximálnû vyuÏila tûchto fondÛ i vzhledem k moÏnosti spolufinancování, o ãemÏ svûdãí následující pﬁehled
dotaãní politiky obce.
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Dotaãní politika obce Rouské v letech
1990–2010
Poﬁ. ã. Rok
1
1992
2
3
4
5
6
7
8

1992
1993
1994
1996
1998
2000
2000

9
10
11
12

2000
2001
2002
2002

13

2003

14
15

2003
2003

16

2003

17
18
19

2004
2004
2004

20
21
22
23

2004
2004
2004
2004

24

2005

25

2006

26

2006

27
28

2007
2008

Název projektu
Poskytovatel
V˘‰e dotace
Oprava fasády KD a pﬁeloÏka sítû nízkého
Okresní úﬁad
92 000 Kã
napûtí na návsi
Oplocení skládky TKO
Okresní úﬁad
78 000 Kã
Oprava vodovodu v kulturním domû
Okresní úﬁad
72 000 Kã
Oprava místní komunikace „Za ‰kolou“ Okresní úﬁad
112 000 Kã
Plynofikace obce
Ministerstvo ÎP
750 000 Kã
Urbanistická studie obce Rouské
Okresní úﬁad
100 000 Kã
Plynofikace kulturního domu
Okresní úﬁad
151 000 Kã
Úprava nefunkãní kotelny s vyuÏitím
Okresní úﬁad
70 000 Kã
na roz‰íﬁení prostor obecní knihovny
Odstranûní vlhkosti vnitﬁního zdiva
Okresní úﬁad
120 000 Kã
Dûtské hﬁi‰tû na v˘leti‰ti
Ministerstvo pro MR 151 000 Kã
DÛm s peãovatelskou sluÏbou
Ministerstvo pro MR 3 500 000 Kã
O‰etﬁení památného stromu lípy Jana
Ministerstvo ÎP
80 000 Kã
Jiskry z Brand˘sa 1992–2002
Zalesnûní ãásti staré zátûÏe
Ministerstvo ÎP
65 000 Kã
(skádka „Hejnice“)
Oprava Kaple Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe
Ministerstvo pro MR 200 000 Kã
Rekonstrukce místní komunikace
MMR
200 000 Kã
„Do dvora“
Rekonstrukce místní komunikace
MMR
200 000 Kã
„Kopec“
Územní plán obce Rouské
Olomouck˘ kraj
115 000 Kã
GaráÏ pro hasiãskou techniku
POV OK
120 000 Kã
Rekonstrukce boÏí muky u lípy
Ministerstvo kultury
74 000 Kã
Jana Jiskry z Brand˘sa
Nákup nádob na separovan˘ odpad
OPOK
32 000 Kã
Vybavení v˘poãetní technikou
OPOK
40 000 Kã
Nákup v˘poãetní techniky
OPOK
40 000 Kã
Oprava stﬁechy kulturního domu
POV OK
137 000 Kã
a vyzdûní komínÛ
Rekonstrukce místní komunikace
500 000 Kã
vã. opravy chodníkÛ „Ke konírnû“
Rekonstrukce místní komunikace
POV OK
500 000 Kã
„Vejvoz“
Úprava veﬁejného prostranství
MMR
202 000 Kã
s lanovkou
Úprava veﬁejného prostranství Rozárka MMR
200 000 Kã
Sluneãní hodiny na Rozárce
MMR
78 000 Kã
„Slunce jako garant ãasu“
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Prostranství s lanovkou vytvořené v rámci komunitního plánování s dětmi v prostoru po demolované prádelně

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2008

Havarijní oprava odpadního otevﬁeného Olomouck˘ kraj
pﬁíkopu k rybníkÛm
2008 V˘sadba aleje „Za na‰imi humny“
MÎP
2008 Oplocení v˘leti‰tû s ochrannou sítí
MMR
„Zelená brána k hﬁi‰ti“
2008 Víceúãelov˘ obecní dÛm
PRV EU
2008 InÏen˘rské sítû „Za Jankov˘m“
MMR
(Plyn a komunikace)
2009 Úprava návsi obce Rouské I. etapa,
LEADER EU
poﬁízení mobiliáﬁe a techniky na seãení
2009 Úprava návsi obce Rouské II. etapa – úprava
prostranství v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého
2009 Vybavení spolkové místnosti
MMR
ve víceúãelovém obecním domû
2009 Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
MK a OK
2009 Czech POINT
MV
1992–2010 Politika zamûstnanosti
MPSV a EU
2007 Projektová dokumentace na rekonEU a OK
strukci b˘valého vodojemu na víceúãelov˘ objekt s rozhlednou
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222 000 Kã
150 000 Kã
218 000 Kã
4 950 000 Kã
600 000 Kã
800 000 Kã
500 000 Kã
202 000 Kã
400 000 Kã
80 000 Kã
4 150 000 Kã
410 000 Kã
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41 Do roku 2010 Dotace pro potﬁeby hasiãÛ celkem
42
Pﬁevod majetku od Armády âR
43
2010 Roz‰íﬁení kanalizaãní sítû a oprava ãásti
místní komunikace „Za Jankov˘m“
44
2010 Analematické sluneãní hodiny na návsi
45
2010 V˘roãní publikace obce Rouské
46
2010 Oprava havarijního stavu kanalizace
Celkem

OK
AâR

MMR
OK
OK

70 000 Kã
450 000 Kã
500 000 Kã
150 000 Kã
40 000 Kã
300 000 Kã
21 116 000 Kã

Obecní symboly
Podle zákona âeské národní rady ãíslo 367/1990 Sb., o obcích, získaly v‰echny obce právo
uÏívat obecní symboly. Z právnû historického hlediska je tﬁeba zdÛraznit, Ïe obce na úrovni
dne‰ních vesnic nebyly v minulosti nezávisl˘mi a svobodn˘mi subjekty, neboÈ se do roku 1848,
resp. 1850, nacházely v poddanském postavení vÛãi své
vrchnosti. Proto tyto symboly
uÏívat nemohly a to trvalo i pozdûji. Zmínûn˘ zákon tedy
sv˘m ustanovením o moÏném
získání vlastních symbolÛ bez
ohledu na statut ãi velikost obce v‰echny obce zrovnoprávnil.
Symboly na‰í obce navrhl
heraldik Miroslav PavlÛ z Kelãe v roce 1999. Zastupitelstvo
obce schválilo jeho návrhy 23.
února 1999 a v˘bor pro heraldiku Parlamentu âeské republiky poté 25. kvûtna 1999.
Od 12. ãervence 1999, kdy
bylo obci Rouské udûleno právo uÏívat znak a prapor a jeho
slavnostním pﬁedáním v Poslanecké snûmovnû do rukou
starostky obce Milu‰e StrÏínkové pﬁedsedou Poslanecké
snûmovny Parlamentu âR
Václavem Klausem, poÏívají
symboly obce právní ochrany.
O ãem symboly na‰í obce
vypovídají? AlespoÀ ve struã- Dopis předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava
nosti tedy pár slov o tom nej- Klause, ve kterém uděluje obci Rouské znak a prapor
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základnûj‰ím, co by mûl obãan Rouského o znaku a praporu obce vûdût. Pomocí heraldick˘ch
figur na tûchto symbolech hovoﬁí o nejstar‰ím období historie obce, která od sv˘ch poãátkÛ
(první písemná zmínka pochází z roku 1320, coÏ nemusí znamenat vznik obce) aÏ do poloviny 17. století náleÏela olomouckému biskupství. ProtoÏe erbovními barvami této církevní instituce jsou stﬁíbrná (bílá) a ãervená, byly obû pﬁeneseny i do znaku a na prapor na‰í obce.
Rouské bylo coby lenní statek olomouck˘ch biskupÛ ãasto zastavováno drobn˘m vladyck˘m
ãi rytíﬁsk˘m rodÛm. Vystﬁídalo se jich tu nûkolik. Z tûch nejv˘znamnûj‰ích to byli slez‰tí rytíﬁi Obe‰líkové z Lipultovic. Odtud reliéf zeleného draka, bílá rÛÏe se Ïlut˘m semeníkem a zelen˘mi kali‰ními lístky.
Prapor – list tvoﬁí dva vodorovné pruhy, bíl˘ a ãerven˘ v pomûru 3 : 2. Z ãerveného do bílého pruhu vrÛstá zelen˘ drak s ãervenou zbrojí, v ãerveném pruhu bílá rÛÏe se Ïlut˘m semeníkem a zelen˘mi kali‰ními lístky
Znak – ve stﬁíbrném ‰títû vyrÛstá z ãerveného seﬁíznutého sníÏeného hrotu o dvou stupních na kaÏdé stranû zelen˘ drak s ãervenou zbrojí. Pod ním stﬁíbrná rÛÏe se zlat˘m semeníkem a zelen˘mi kali‰ními lístky.
Náklady vynaloÏené na realizaci obecních symbolÛ ãinily cca 50 000 Kã. Vysvûceny byly
pﬁi pouÈov˘ch slavnostech v záﬁí roku 1999.
Jedním ze symbolÛ obce, kter˘ nepoÏívá právní ochrany, je hymna obce, kterou sloÏila dcera místního rodáka a velkého patriota obce ZdeÀka Ovãáãíka z Brna. Tato hymna zábavnou
formou zahajuje nûkteré obecní akce v˘znamnûj‰ího charakteru. Byla nazpívaná Janem Machancem a Marií Tobolovou za doprovodu hudební skupiny Kalí‰ek z Bystﬁice pod Host˘nem.
Pﬁi oslavách pﬁedání Zlaté stuhy za vítûzství obce Rouské v soutûÏí Vesnice roku 2007 Olomouckého kraje ji sborem zpívalo na tﬁicet místních obãanÛ i rodákÛ obce.

Obecní lesy
Obec Rouské získala do svého vlastnictví lesní majetek parcelací arcibiskupsk˘ch lesÛ, poté
co si podala Ïádost v roce 1930 o pﬁídûl lesa „Li‰ky“, jehoÏ celková v˘mûra ãinila 90 ha, z toho 80 ha v katastru obce Rouské a 10 ha v katastru obce Malhotice. O pﬁídûl lesa v Rouském
se ucházely i Opatovice, které nedostaly v roce 1926 pﬁídûl z panství lipnického (Athanové)
a byl jim náhradou slíben pﬁídûl lesa v Rouském o v˘mûﬁe 50 ha (Vr‰ky, Podmeslí a ‰piãka Li‰ek), zatímco Rouské mûlo dostat pouze 30 ha. Vzhledem k nev˘hodnosti velké vzdálenosti lesa pro Opatovické, zástupci Rouského uãinili Opatovicím návrh na slouãení a v˘mûnu pozemkÛ. Na schÛzi obou zastupitelstev 11. bﬁezna 1932 v Opatovicích bylo docíleno dohody.
Opatovice se zﬁekly Vr‰kÛ a Podmeslí, Rouské jim postoupilo svou ãást pﬁídûlu v Li‰kách. Tím
se zv˘‰il pﬁídûl obce Rouské na 44 ha a Opatovice si podrÏely 38 ha. Lesní správa arcibiskupská poÏadovala za 1 ha 2 793 Kã (mimo ostatních vydání a poplatkÛ). Na tuto cenu obecní zastupitelstvo obce Rouské nepﬁistoupilo a odmítlo dal‰í jednání, kdeÏto napﬁ. Malhotice na tuto
cenu pﬁistoupily. Arcibiskupská lesní správa sníÏila cenu za 1 ha na 2 225 Kã, ale ani na tuto
cenu obec Rouské nepﬁistoupila, a proto byl poÏádán Státní pozemkov˘ úﬁad o zprostﬁedkování. Pozemkov˘ úﬁad stanovil jednání v Bystﬁici pod Host˘nem. Arcibiskupská správa Ïádala za
1 ha jiÏ jen 1 800 Kã, ale obec nabízela pouze 800 Kã. PonûvadÏ by v‰ak dal‰ím oddalováním
a protahováním jednání obec ztratila jeden tûÏební rok, uvolila se (po bouﬁlivém jednání) zaplatit za 1 ha 1 300 Kã. Celková ãástka ãinila úhrnem 65 000 Kã (58 250 Kã za les s poplatky).
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Hor‰í to bylo s úhradou platby. PenûÏní ústavy následkem penûÏní krize odmítly pÛjãku.
Obec si proto pomohla svépomocnou akcí nûkolika obãanÛ (Perutka, ãp. 14, Nûmec, ãp. 1,
Jan Nûmec), kteﬁí byli ochotni zapÛjãit obci vlastní peníze, uloÏené v Mûstské spoﬁitelnû v Kelãi. Díky jejich finanãnímu zaji‰tûní byla vymoÏena pÛjãka ve jmenované spoﬁitelnû s úrokem
6,75 %. Dluh mûl b˘t umoﬁen v˘nosem lesa.
K pﬁedání lesa do majetku obce do‰lo 19. listopadu 1932 v pﬁítomnosti zástupcÛ arcibiskupské lesní správy (lesního rady Kollera a Antonína Parsche, nadlesního ze Skaliãky) a zástupcÛ obce (starosty Karla Jiráska, rolníkÛ A. Perutky ãp. 14, a M. Va‰íãka ãp. 7). Rozmûﬁení
lesa provedl ing. Ot. Pérek z Kojetína za 1 600 Kã (polovinu ãástky uhradily Opatovice).
Obec Rouské získáním lesního pﬁídûlu zv˘‰ila nejen svÛj obecní majetek, ale co bylo dÛleÏitûj‰í, získala ohromn˘ zdroj pﬁíjmÛ do obecní pokladny.



Na základû poÏadavku obce Rouské z roku 1992 o navrácení 44 ha obecních lesÛ z majetku LesÛ âeské republiky byly tyto pozemky v roce 1993 obci pﬁedány. Je‰tû v tomto roce
byly vyt˘ãeny hranice lesních pozemkÛ patﬁících obci. S odstupem ãasu je tﬁeba podûkovat za
vyznaãení hranic lesa Vladimíru Helískovi st., Antonínu Va‰íãkovi a Josefu TvrdoÀovi st. V dobû, kdy se jen tûÏko prokazovaly hranice pozemkÛ, jsme se mohli a do budoucna zﬁejmû je‰tû mÛÏeme vyhnout mnoha nepﬁíjemnostem pﬁi hospodaﬁení v lese a majetkoprávním sporÛm
se soukrom˘mi vlastníky lesÛ. Dal‰í snahou obce bylo získat zpût je‰tû tﬁi hektary, které byly
obci Rouské pﬁiznány pﬁídûlovou listinou na základû rozdûlení majetku velkostatku v Malhoticích. Spoleãnû jsme proto s obcí Malhotice podali Ïádost na urãení vlastnictví u Okresního
soudu v Pﬁerovû. Okresní soud rozhodl ve prospûch obce Rouské a tyto pozemky jí byly navráceny, coÏ Malhot‰tí dosud nesou dosti tûÏce, jelikoÏ pozemky byly na jejich katastrálním
území. V roce 1995 se sdruÏily obce Rouské, Opatovice, Malhotice, Horní Tû‰ice, manÏelé
Skuher‰tí a Singulární lesní spoleãnost Opatovice a zaloÏili SdruÏení vlastníkÛ lesa mal˘ch v˘mûr, aby mûli moÏnost ãerpat dotace na ãinnost v lese. Pﬁedsedou sdruÏení byl aÏ do roku
1998 starosta obce Malhotice Franti‰ek Kube‰a. V roce 1998 ho vystﬁídala ve funkci pﬁedsedy sdruÏení starostka obce Rouské Milu‰e StrÏínková. V roce 2007 sdruÏení zaniklo pro absenci právní subjektivity.
V roce 1995 vznikly problémy s tûÏbou dﬁíví a pronájmem lesních pozemkÛ firmû, která
nedodrÏela smluvní podmínky a zpÛsobila obci tûÏké ztráty. Na jaﬁe téhoÏ roku se zapoãalo
s probírkou obecního lesa. Zastupitelstvo obce uzavﬁelo smlouvu s firmou pana Lejska z Horního Újezda. Po zhruba mûsíci práce se zjistilo, Ïe nejenÏe uvedená firma neprovádûla probírku, ale zcela nelegálnû tûÏila vzrostlé stromy, a to nejenom na obecních pozemcích, ale i na
sousedních soukrom˘ch pozemcích, bez jakéhokoliv oprávnûní. Z toho dÛvodu byly práce zastaveny, odstoupeno od smlouvy a hajn˘m, panem Hajdou, byla spoãítána pﬁesná tûÏba a následnû se dohadovala cena za vytûÏené dﬁíví. Dohodnutá cena byla panem Lejskem zaplacena
a ãinila trojnásobek ceny pÛvodní. Následnû obec pronajala ve‰keré lesní pozemky podnikateli Renatu Vítkovi, kter˘ pﬁedloÏil zastupitelstvu zámûr regulace potoka a úpravu lesních cest
v rámci péãe o les. ZÛstalo v‰ak u zámûru, kter˘ byl cel˘ postaven na podvodu. Pan Vítek péãi o les pojal po svém a v první ﬁadû vytûÏil zejména kvalitní vzrostlé modﬁíny a dal‰í stromy,
které zpenûÏil, a do lesa v rozporu se smlouvu nic neinvestoval. Z celého zam˘‰leného, nebo
spí‰e vymy‰leného zámûru v‰ak zÛstal dluh ve v˘‰i 17 000 Kã z celkové ãástky 60 000 Kã,
a pan Vítek zmizel. Tuto záleÏitost ﬁe‰ili právníci a úplnû vyﬁe‰ena byla aÏ v roce 2001. Nejen
tyto dva pﬁípady, ale i dal‰í, kdy soukromé osoby prodaly své lesní pozemky, které vzápûtí by 89 
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ly nelegálnû vytûÏeny a nechány napospas svému osudu, by mohly slouÏit i jako varování ostatním majitelÛm lesních pozemkÛ.
Zastupitelstvo obce jednalo o v˘mûnû lesního hospodáﬁe, kter˘ v souvislosti s tímto pﬁípadem odstoupil, a schválilo Fren‰tátskou lesní spoleãnost, která dohled nad hospodaﬁením provádûla aÏ do roku 2004. Poté byl zvolen do funkce lesního hospodáﬁe Rostislav ·igut.
Obec Rouské v souãasné dobû vlastní celkem 47 ha lesních pozemkÛ, pﬁeváÏnû listnatého
porostu. V leto‰ním roce se zaãíná postupnû se zalesÀováním. Obce Rouské a Malhotice plánují zaloÏení obecnû prospû‰né spoleãnosti, která bude pokraãovat v ãinnostech b˘valého sdruÏení vlastníkÛ lesa a vyuÏívat moÏností ãerpání dotací na opravu lesních cest, zalesnûní a jin˘ch aktivit spojen˘ch s hospodaﬁením v lesích. Pﬁíjmy z lesa a prodeje dﬁíví pomohly obci
Rouské realizovat nûkteré projekty, zvlá‰tû ty, ke kter˘m bylo potﬁeba kofinancování nad rámec rozpoãtu obce.

Obecní vodovod
Na pﬁelomu let 1990–1991 byl citeln˘ nedostatek v zásobování pitnou vodou z dÛvodu zanesení prameni‰tû v Babicích, které slouÏilo i potﬁebám obce Rouské. Po usilovném jednání
s Okresním úﬁadem v Pﬁerovû,
spoleãností Vodovody a kanalizace Vsetín a Obecním úﬁadem v Kelãi byla obci Rouské
poskytnuta dotace z havarijního fondu okresního úﬁadu ve
v˘‰i 800 000 Kã, z které byla
realizována zmûna napojení
a ãerpání pitné vody z keleãsk˘ch prameni‰È a posléze
z vodní nádrÏe Karolinka. Do
té doby bylo zásobování zaji‰tûno dovozem pitné vody cisternami do obecního vodojemu takﬁka dennû. Náklady na
tuto havarijní situaci a náklady s ní spojené nesla na sv˘ch
bedrech spoleãnost Vodovody
a kanalizace Vsetín. RovnûÏ
v roce 1991 bylo provedeno
vyãi‰tûní v‰ech ãtyﬁ obecních
studní.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pﬁevedení obecního vodovodu do správy spoleãnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín,
a. s. K tomuto kroku se zastuVýškový objekt bývalého vodojemu z roku 1984
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pitelstvo rozhodlo na základû skuteãnosti, Ïe obec nakoupenou vodu pouze pﬁefakturovávala
obãanÛm a nemûla finanãní zdroje na vytvoﬁení fondu prosté reprodukce a oprav. Tyto záleÏitosti byly hrazeny v˘hradnû z rozpoãtu obce. Pokud by se tyto náklady promítly do ceny vodného, zv˘‰il by se poplatek pro obãany na neúnosnou míru. V roce 1998 ãinily skuteãné náklady na opravy více jak 100 000 Kã. Vzhledem ke kvalitû a stáﬁí vodovodu se stále ãastûji
vyskytovaly poruchy. ProtoÏe Rouské nemá vlastní zdroj vody, ukázal se tento krok do budoucna jako prozírav˘ a efektivní. V roce 1999 byl odpojen v˘‰kov˘ vododojem a spoleãnost
Vodovody a kanalizace Vsetín pﬁistoupila k vybudování obchvatu tohoto objektu. Od té doby
je objekt nevyuÏit˘ a chátrá. Je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci vodojemu, kterou by vzniklo víceúãelové zaﬁízení s rozhlednou.

Obecní zpravodaj
Obecní zpravodaj zaãal vycházet v roce 1999 jako ãtvrtletník. Jeho v˘roba byla i s tiskem
plnû v reÏii obce. Od roku 2000 se na titulních stranách zpravodaje objevovaly kresby rouseck˘ch památek a uliãek, které uhlem maloval Marcel Va‰íãek z Vala‰ského Meziﬁíãí. V letech, kdy v obecní kronice nebyly vedeny zápisy, zpravodaj kroniku vlastnû nahrazoval a stal
se tak jedním z cenn˘ch pramenÛ pﬁi sestavování této publikace. Od roku 2007 grafickou úpravu a tisk zpravodaje provádûla tiskárna Antonína Poﬁízka v Bystﬁici pod Host˘nem. Nûkter˘m
obãanÛm nevyhovovala nová úprava s mal˘m písmem a s nostalgií vzpomínali na zpravodaje
vyrábûné takﬁka na kolenû na obecním úﬁadû. Po úmrtí Antonína Poﬁízky v roce 2008 zpravodaj zaãala tisknout firma Elan z Pﬁerova, s níÏ spolupracujeme dosud. Souãástí zpravodaje
se stal doslovn˘ pﬁepis obecních kronik na pokraãování. Zpravodaj je dodáván do kaÏdé domácnosti v Rouském zdarma a je pro obãany cenn˘m zdrojem informací o dûní v obci.

Plynofikace
Plynofikace Záhoﬁí zapoãala roku 1991, kdy byla vypracována Územní studie ﬁe‰ení koncepce plynofikace obcí na Záhoﬁí. V obcích probíhala anketa obãanÛ k moÏnosti vyuÏívání vytápûní domácností zemním plynem. Obãané o tento zpÛsob vytápûní projevili zájem. Na základû tûchto prÛzkumÛ zapoãaly práce na projektové dokumentaci a ãlenové zastupitelstva
zaji‰Èovali povolení vstupÛ na pozemky jako prvotního dokladu potﬁebného k dal‰ím rozhodnutím. Byla to ãasovû znaãnû nároãná práce, protoÏe komunikace s obãany probíhala v odpoledních a veãerních hodinách, nûkdy o víkendech, kdy byli lidé doma. NejtûÏ‰í byla s majiteli, kteﬁí vlastnili pozemky v na‰í obci, ale nebydleli zde a vypátrat jejich adresu trvalého bydli‰tû
a zajistit souhlas bylo ãasovû zdlouhavé.
Dne 10. bﬁezna 1993 schválilo zastupitelstvo obce Rouské vstup do Svazku obcí VES-GAS
se sídlem v Opatovicích, kter˘ byl zaloÏen za úãelem spoleãného vybudování plo‰né plynofikace na Záhoﬁí. Jeho snahou bylo zmûnit zpÛsob vytápûní na ãist‰í a ‰etrnûj‰í k Ïivotnímu prostﬁedí. Projekt se mûl uskuteãnit ze slibovan˘ch podpor státu z Programu Ïivotního prostﬁedí
na ozdravûní ovzdu‰í. Celkem bylo v tomto sdruÏení zapojeno 36 obcí na Záhoﬁí a Keleãsku.
Z devíti pﬁihlá‰en˘ch firem vybrala tﬁináctiãlenná komise firmu Plynomont Olomouc a.s.
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Celá 5. etapa plynofikace Záhoﬁí, kam spadaly obce B˘‰kovice, V‰echovice, Horní Újezd,
Rouské a Provodovice, byla zahájena slavnostním v˘kopem v B˘‰kovicích 3. ãervna 1996. Zkolaudována byla 22. záﬁí 1998 a byla na ni vynaloÏena ãástka ve v˘‰i 24 milionÛ korun. Byla
to na svou dobu nejrozsáhlej‰í spoleãná investiãní akce.
Dne 18. srpna 1997 se zaãal stavût plynovod v Rouském, kolaudace probûhla dne 30. ﬁíjna 1997. Jednou z podmínek Státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR byl závazek, Ïe investor
zajistí do jednoho roku od dokonãení stavby pﬁechod od vytápûní tuh˘mi palivy na plyn u 90 %
objektÛ. Tato skuteãnost byla vázaná na zadrÏenou finanãní ãástku 400 000 Kã, coÏ pﬁedstavovalo 10 % dotace.
Plynovodní pﬁípojky k rodinn˘m domÛm si hradila kaÏdá obec ze sv˘ch rozpoãtov˘ch zdrojÛ. Na‰e obec vynaloÏila na tento úãel 527 000 Kã, které byly pokryty z vût‰í ãásti z prodeje
plynofikace Severomoravské plynárenské spoleãnosti. V dal‰ím období byly zﬁízeny dvû plynovodní pﬁípojky k rodinnému domu ãp. 73 manÏelÛ Tomkov˘ch a domu ãp. 55 manÏelÛ Válkov˘ch. V roce 2002 byly vybudovány je‰tû plynovodní pﬁípojky pro dÛm s peãovatelskou sluÏbou, kapli Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe a rodinn˘ dÛm ãp. 72 manÏelÛ Havranov˘ch. Pﬁípojka
k rekreaãnímu objektu pana Vejmûlky byla uhrazena majitelem nemovitosti. V roce 2008 pokraãovala plynofikace v lokalitû „Za Jankov˘m“ pro potﬁebu nové v˘stavby rodinn˘ch domkÛ.

Skládka obce a systém odpadového
hospodaﬁství
Skládka komunálního odpadu byla v Rouském zbudována v roce 1982 pro potﬁeby ukládání odpadu spádov˘ch obcí MNV V‰echovice (V‰echovice, B˘‰kovice, Malhotice, Provodovice a Rouské). Skládka v té dobû plnû odpovídala tehdej‰ím platn˘m pﬁedpisÛm. V roce 1992
bylo vydáno rozhodnutí Okresního úﬁadu v Pﬁerovû, kter˘m byl omezen provoz skládky do
31. ãervence 1996. Po tomto datu byla obec povinna tuto skládku uzavﬁít a ta byla dále evidována jako stará ekologická zátûÏ. V roce 1993 byla oplocena a opatﬁena dvûma kovov˘mi
branami. Od ãervence roku 1996 byla skládka pro ukládání komunálního odpadu uzavﬁena.
V roce 1993 rozhodlo zastupitelstvo o vstupu obce do Svazku pro hospodaﬁení s odpady
v Bystﬁici pod Host˘nem a stalo se tak jejím ãlenem se v‰emi právy a povinnostmi. Zaãalo se
s budováním skládky pro uloÏení tuhého komunálního odpadu (TKO) pro zhruba 30 obcí na
Pﬁerovsku a KromûﬁíÏsku. Kazeta I byla postavena v roce 1994 a Kazeta II v roce 1998. KaÏdá z nich zaujímá plochu cca 1 ha. K roku 2010 zaujímá skládka se v‰emi manipulaãními plochami v˘mûru o rozloze 15 ha. Ve spoleãnosti vlastní 99 % podílÛ ãlenské obce a 1% vlastní
svozová firma A. S. A. a. s. Praha, která pÛvodnû chtûla skládku i se zaﬁízením v roce 2000
odkoupit. Proto svazek v roce 2000 zmûnil název na A. S. A. skládka Bystﬁice pod Host˘nem,
ale sloÏení vlastníkÛ se nezmûnilo. V roce 1993 byl zaveden systém sbûru a likvidace odpadu
a od roku 1995 obec zaãala svÛj komunální odpad tﬁídit a sváÏet jej na novû vybudovanou
skládku v Bystﬁici pod Host˘nem a tehdy byl zaveden Ïetonov˘ systém. V roce 2003 obec pﬁistoupila na systém tﬁídûného odpadu s pau‰ální platbou. V souãasné dobû je v obci ve ãtyﬁech
tzv. hnízdech umístûno 16 kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad.
V roce 2003 se zatrubnila v délce 12 m ãást kanalizace obce, která vede pod tûlesem b˘valé skládky. V souãasné dobû se sem sváÏí odpad ze zahrad a ãeká se na její rekultivaci. V ro 92 
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ce 2005 bylo v rámci ãásteãné rekultivace skládky z prostﬁedkÛ Agentury pro ochranu pﬁírody a krajiny Olomouc zalesnûno zhruba 0,5 ha v˘mûry b˘valé skládky duby a javory. Vysazeno bylo 4 500 kusÛ sazenic. Zalesnûní provádûli pracovníci v rámci veﬁejnû prospû‰n˘ch prací. Souãástí této dotace bylo i zakoupení zahradní techniky – kﬁovinoﬁezu a sekaãky.
V roce 2009 obsadila na‰e obec 1. místo v ekologické disciplínû na 7. mikroregionální olympiádû. Dosáhla totiÏ nejvût‰ího mnoÏství tﬁídûného odpadu na jednoho obãana, coÏ ãinilo zhruba 40 kg.

MnoÏství komunálního odpadu od roku 1996–2009
Roky / tuny
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
27,84 26,53 12,96 15,10 40,47 46,88 47,82 59,40 60,02 50,21 61,36 60,62 70,44 62,29

MnoÏství tﬁídûného odpadu v letech 2006–2009
plasty
6,578 t

sklo bílé
6,672 t

sklo barevné
7,512 t

kovy
10,600 t

tuh˘ komun. odpad
254,89 t

Obecní rybníky
V retenãních nádrÏích obce se chovají ryby bûÏn˘ch druhÛ, jako je kapr obecn˘, lín obecn˘, ‰tika obecná, candát obecn˘, perlín ostrobﬁit˘, plotice obecná. NepÛvodní rybou je amur
bíl˘, kter˘ pochází z Asie. K vzácn˘m a kriticky ohroÏen˘m druhÛm patﬁí mﬁenka mramorová a stﬁevle potoãní. Kromû ryb jsou v nádrÏích dal‰í Ïivoãichové, napﬁ. ‰keble rybniãní, která
je rovnûÏ chránûná, a plovatka bahenní.
V pﬁíbﬁeÏních vodách Ïijí obojÏivelníci - skokan hnûd˘, skokan zelen˘, ropucha obecná a vyskytuje se zde jeÏek západní i v˘chodní, neboÈ hranice roz‰íﬁeného v˘skytu tûchto druhÛ probíhá okolím Moravské brány. Z drobné zvûﬁe je v okolí hojn˘ v˘skyt srnãí zvûﬁe, baÏantÛ a zajícÛ. Na oslunûn˘ch místech je k vidûní plÏ suchomilka obecná.
Z hmyzu je zde k vidûní sple‰Èule blátivá, jejíÏ pﬁedchÛdci Ïili uÏ v druhohorách a jsou známi ze zkamenûlin. Okolo vody létá váÏka královská, váÏka ploská, ‰ídlo obecné, mot˘lice lesklá.
Vody v nádrÏích vyuÏívají rÛzní vodní ptáci, jako je polák mal˘, lyska obecná, bﬁezÀaãka
obecná. V okolních loukách a polích loví moták pochop. Zajímavostí je pomûrnû velk˘ poãet
exempláﬁÛ kukaãky obecné v jarních mûsících. Je zde také sly‰et a vidût ãejku chocholatou
a sporadicky sem zavítá ledÀáãek obecn˘ od blízké Juhynû.
Na bﬁezích nádrÏí roste blatouch bahenní a rákos obecn˘, v jehoÏ porostech hnízdí spousta drobného zpûvného ptactva, vãetnû rákosníkÛ. Dal‰í rostlinou hojnû se zde vyskytující je
orobinec ‰irokolist˘. Z vodních rostlin je k vidûní rdest vzpl˘vav˘. Modr˘mi kvítky okouzlí rozrazil bahenní a rozekvítek. Îluté kvûty vystavuje slunci kozí brada luãní. Z ménû znám˘ch
rostlin zde roste ploník obecn˘, pokryvnatec SchreberÛv. Na kÛﬁe stromÛ se vyskytuje li‰ejník
severní.
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Rybník Kadlub

Kromû ménû bûÏn˘ch se zde samozﬁejmû nacházejí rostliny zcela bûÏné – smetanka lékaﬁská, kopretina bílá, ‰alvûj, kostival lékaﬁsk˘, lociha, orsej jarní, lopouch obecn˘, dvojzubec,
kopﬁiva dvoudomá, jitrocel vût‰í a obecn˘, violka psí, pelynûk ãernob˘l. Mimo nápadnû kvetoucích rostlin je zde zastoupeno vût‰í mnoÏství druhÛ trav, napﬁ. lipnice, jílek, srha ﬁíznaãka,
bojínek, rÛzné druhy ostﬁic, kostﬁavy a jiné. Na tûchto rostlinách je k vidûní spousta druhÛ
hmyzu, zmíníme se jen o nûkter˘ch: mot˘li – baboãka paví oko, baboãka kopﬁivová, ÏluÈásek
ﬁe‰etlákovit˘, vﬁetenu‰ka obecná, modrásek. Z noãních mot˘lÛ je to mÛra gama a osenice jarní. Létají zde i vosy, pestﬁenky, vãela domácí, komár, típlice a také kriticky ohroÏen˘ ãmelák
zemní. Rostlinn˘ kryt vyuÏívají i rÛzné druhy pavoukÛ, jako jsou slíìáci, skákavky a kﬁiÏáci.
Toto je jen ãásteãn˘ v˘ãet ÏivoãichÛ a rostlin vyskytujících se ve zdej‰í lokalitû se zamûﬁením na chránûné druhy.

Obecní knihovna
První knihovna
Národní jednota v Hranicích zaslala do Rouského pﬁenosnou knihovnu o 100 svazcích. Knihovna byla umístûna ve ‰kole a byla pilnû pouÏívána hlavnû mlad‰ím ãlenstvem. Mimo tuto
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knihovnu mûl spolek knihovnu vlastní o 50 knihách, získan˘ch dílem koupí, dílem darem.
Z ãasopisÛ odebíral spolek Selské listy, Lidové noviny, Politiku, Ilustrované listy.
âtenáﬁsk˘ spolek existoval do roku 1912. Za tuto dobu byla sehrána dvû divadelní pﬁedstavení a vykonány ãtyﬁi pﬁedná‰ky, tedy ãinnost nepatrná, jak si stûÏoval jednatel a pﬁipisoval
to vtipnû 32 loupeÏníkÛm (kartám), kteﬁí spolek napadli.

Îákovská knihovna
1905 – V Ïákovské knihovnû je 244 svazkÛ.
1906 – Spolek v Lipníku daroval do Ïákovské knihovny ‰est knih, takÏe knihovna ãítá nyní
250 knih.
1908 – ·kolní knihovna ãítá 250 knih. V zimû ji uÏívá velmi pilnû 33 ãtenáﬁÛ, kteﬁí pﬁeãetli
496 knih. K vybídnutí ‰koldozorce zaloÏena téÏ uãitelská knihovna, do níÏ správce
‰koly daroval 10 knih.
1909 – V únoru byl zaloÏen správcem ‰koly ãtenáﬁsk˘ spolek „Svornost“.
1910 – Knihovna Ïákovská ãítala 250 knih, uãitelská 10. Knihovny Ïákovské bylo uÏíváno
velmi pilnû: 26 ãtenáﬁi pﬁeãteno bylo 468 knih.
1911 – Do Ïákovské knihovny nepﬁibylo nic, takÏe mûla opûtnû 250 svazkÛ, do uãitelské
daroval správce ‰koly 5 knih.
1912 – Z Ïákovské knihovny pro se‰lost vûkem vylouãeno 24 knih, do uãitelské daroval
R. Brix 10 knih, správce ‰koly 4 knihy.
1913 – Do uãitelské knihovny daroval správce ‰koly 30 knih.
1914 – Îákovská i uãitelská knihovna nedoznaly zmûny.
1915 – Îákovská knihovna ãítala 250 svazkÛ, uãitelská 68.
1916 – Do uãitelské knihovny byly zakoupeny dva svazky: Kalendáﬁ Stﬁíbrného kﬁíÏe
a Mladé Rakousko, vydané Jar. Karáskem. Knihovna Ïákovská zÛstala beze zmûny.
1917 – Do uãitelské knihovny pﬁibyly tﬁi svazky, a sice: ·kola a svûtová válka
od Boh. Bene‰e, Kalendáﬁ „Stﬁíbrného kﬁíÏe“ a 2. roãník ãasopisu „Mladé
Rakousko“ od Jar. Karáska.
1918 – Do uãitelské knihovny byly zakoupeny tﬁi svazky knih, a sice: Císaﬁ Karel I. od
Smolle Lea, Stateãn˘m hrdinÛm od Jos. M. Horáka a kalendáﬁ Stﬁíbrného kﬁíÏe.
1920 – Po vydání zákona o obecních knihovnách byla zﬁízena v obci v roce 1920 obecní
knihovna, která ãítala 127 svazkÛ a byla umístûna ve ‰kole. Knihovníkem se stal
správce ‰koly Eduard Fusek. Nejvíce se ãetl Jirásek a Kosmák. Knihovna
nejhorlivûj‰ím ãtenáﬁÛm nestaãila, proto jim pÛjãoval správce ‰koly knihy z vlastní
knihovny. Nejoblíbenûj‰ím autorem byl, zvlá‰tû u ãtenáﬁek, Brodsk˘.
1927 – V roce 1927 docházely do obce následující noviny: Národní osvobození (1), Pozor
(1), Pokrokov˘ t˘den (1), Záhorská kronika (6), Svoboda (8), Cep (10), Republ.
t˘deník (4), Den (2).
1949 – Místní lidová knihovna dále vyvíjela svou ãinnost. Poãet ãtenáﬁsk˘ch náv‰tûv se
hodnû zv˘‰il a dosáhl 307 osob, z toho 233 dospûl˘ch a 74 náv‰tûvy mládeÏe.
âtenáﬁi si vypÛjãili celkem 766 svazkÛ, z toho 654 svazkÛ zábavn˘ch, 100 pro
mládeÏ a 12 nauãn˘ch. Nauãné svazky zÛstaly stále celkem nepov‰imnuty. Poãet
svazkÛ ãinil na konci roku 452 svazky.
1950 – Ve vedení místní lidové knihovny do‰lo ke zmûnû. Po pﬁeloÏení ﬁeditele A. Pospí‰ila
pﬁebral knihovnu novû ustanoven˘ ﬁeditel ‰koly Valentin Gregorek. Poãet svazkÛ
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poãátkem roku byl 452, pﬁibylo 51 svazkÛ, vyﬁazeno bylo 28 svazkÛ, takÏe koncem
roku mûla knihovna 475 svazkÛ. Knihovnu nav‰tûvovalo celkem 47 ãtenáﬁÛ, z toho
21 z ﬁad mládeÏe. Celkem bylo vypÛjãeno 570 svazkÛ, z toho 44 svazky beletrie,
117 svazkÛ pro mládeÏ a jen 9 svazkÛ nauãn˘ch. Na knihovnu vûnoval místní
národní v˘bor 1 896,50 Kã.
1951 – Poãet ãtenáﬁÛ místní lidové knihovny opût znaãnû vzrostl. Knihovnu umístûnou
stále prozatímnû ve ‰kole nav‰tívilo celkem 572 ãtenáﬁÛ, z toho 412 z ﬁad mládeÏe.
Celkem byl vypÛjãen 1001 svazek, z toho 561 svazek beletrie, 423 svazky pro
mládeÏ a 17 svazkÛ nauãn˘ch. Potû‰iteln˘ byl zvlá‰tû zájem mládeÏe.
1952 – Místní lidovou knihovnu nav‰tívilo bûhem roku celkem 505 ãtenáﬁÛ, kteﬁí si
vypÛjãili 762 svazky, z toho bylo jen 19 svazkÛ nauãn˘ch. Bylo zapsáno 55 ãtenáﬁÛ,
z toho bylo 33 dûtí do 15 let. KniÏní fond na konci roku ãinil 478 svazkÛ. Z toho
byly 354 svazky beletrie, 54 svazky pro mládeÏ a 65 svazkÛ nauãn˘ch.
1953 – Místní lidovou knihovnu nav‰tívilo bûhem roku celkem 368 ãtenáﬁÛ, kteﬁí si
vypÛjãili 518 svazkÛ. Z toho bylo 268 svazkÛ krásné literatury, 242 svazky pro
mládeÏ a jenom 8 svazkÛ nauãn˘ch. Na konci roku ãinil poãet svazkÛ v knihovnû
518, z toho bylo 364 zábavn˘ch, 56 pro mládeÏ a 98 nauãn˘ch. Bûhem roku
uspoﬁádala knihovna 3 v˘stavy knih.
Obecní knihovna v Rouském po pﬁestûhování ze ‰koly do objektu kulturního domu pro‰la
je‰tû mnoha dal‰ími úpravami. Zprvu byla umístûna v pﬁístavbû budovy, odkud byly pﬁestûhovány kanceláﬁe jednotného zemûdûlského druÏstva do V‰echovic. Po vybudování plynofikace
v témÏe objektu se knihovna roz‰íﬁila o nevyuÏitou kotelnu. Dal‰í její stûhování probûhlo do
prostor b˘valé klubovny a následná úprava spoãívala v roz‰íﬁení o dûtsk˘ koutek. Pﬁi celkové
rekonstrukci na víceúãelov˘ dÛm byl vybudován do knihovny samostatn˘ vchod se zádveﬁím
a kuchyÀka se sociálním zaﬁízením. Dnes slouÏí tyto prostory jako víceúãelové pro zájmové
a spoleãenské aktivity spolkÛ i obce. KniÏní fond je chránûn roletov˘mi skﬁínûmi a v knihovnû je rovnûÏ internetové centrum pro veﬁejnost. Do zaﬁízení knihovny patﬁí i televizor a DVD
pﬁehrávaã. Spolky v obci tu mají své úloÏné prostory v moderních roletov˘ch skﬁíních. TakÏe
souãasná místní knihovna slouÏí veﬁejnosti jako dÛstojn˘ kulturní stánek.
Pﬁehled knihovníkÛ po pﬁestûhování ze ‰kolní budovy v Rouském: Josef Machanec, Zdenka Smolková, Ludmila Vinklárková do roku 1998, Milu‰e Hnízdilová v letech 1998–2004,
Pavla Stehlíková 2004–2010, Jaroslava V˘vodová od roku 2010.

Víceúãelov˘ dÛm
K dotazu Zemské rady osvûtové v Brnû, co hodlá podnikat místní národní v˘bor na podporu kulturních akcí, odpovûdûl národní v˘bor v Rouském, Ïe hodlá zﬁídit adaptací obecního domu ãp. 64 „DÛm kultury“, ve kterém by na‰ly své místo sál s jevi‰tûm, klubovna, ãítárna a obecní kanceláﬁ. Fond místní rady osvûtové ãinil pro tento úãel 50 000 Kãs.
Stavbû byla vûnována znaãná pozornost. MNV se radil v nûkolika schÛzích a projekt mûl
b˘t uskuteãnûn v rámci dvouletého plánu vyhlá‰eného vládou. Bylo nûkolik námûtÛ. Adaptaci ãp. 64 byl vyt˘kán mal˘ prostor a jiné nedostatky, takÏe byl navrhován jeho prodej. Uchazeãem byl Richard Rada, kter˘ byl ochoten zaplatit 80 000 Kã a budovu vyuÏívat jako stolaﬁ 96 
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Slavnostní otevření kulturního domu, rok 1959. Zleva: Ludmila Hostašová, Marie Radová, Karla
Ovčáčíková, Eva Rolincová, Jaroslava Radová a Dana Perutková. Harmonikář Josef Indruch a dirigent Antonín Tvrdoň

skou dílnu. Bylo rovnûÏ navrhováno, aby sem byla umístûna ‰kola, ale byly vzneseny námitky, Ïe obecní kanceláﬁ by byla nevhodnû umístûna mimo obec. Navrhována byla také adaptace ãp. 25 pro obecní potﬁebu, klubovnu, ãítárnu, hasiãské skladi‰tû, a za ‰kolou aby se postavil v˘hodnû sál s jevi‰tûm a upravilo okolí k pﬁípadn˘m zahradním slavnostem.
Nakonec zÛstalo pﬁi s˘pkách, které jsou nyní majetkem obce. Byly poﬁízeny plány a nákladem obce v nich byla zﬁízena ﬁádná obecní kanceláﬁ. Od roku 1990 byly postupnû provádûny
opravy objektu tak, aby mohl slouÏit veﬁejnosti. Do této doby byla totiÏ uÏívána pouze jedna
malá místnost pro obecní úﬁad, sklad civilní obrany a dále neútulná místnost, v níÏ byla umístûna knihovna, klubovna SSM a zku‰ebna hudební skupiny Namátková kontrola. V‰echny
místnosti byly vytápûny lokálními topidly se v‰ím, co s tím souviselo. Jako první bylo provedeno obloÏení vstupní chodby, aby se alespoÀ ãásteãnû zakrylo vlhké zdivo, provedly se nátûry v‰ech dveﬁí a bylo kompletnû opraveno zdivo a omítky, totálnû zniãené v dobû, kdy klubovnu vyuÏívala hudební skupina NK. Kuchynû v pﬁízemí byla vybavena rovnûÏ sporáky,
nábytkem, dﬁezem a nádobím. Bylo zakoupeno osmdesát ãalounûn˘ch Ïidlí do sálu, deset nov˘ch dﬁevûn˘ch stolÛ a dal‰í nádobí a inventáﬁ.
V roce 1991 zru‰ila JEDNOTA místní pohostinství v domû ãp. 6 u Hada‰Û. Obecní úﬁad proto odkoupil ve‰keré zaﬁízení, provedl generální opravu v˘ãepního pultu a pro úãel pohostinství
vyãlenil prostory v kulturním domû, dﬁíve uÏívané jako klubovna mládeÏe. V‰echny práce spojené s rekonstrukcí byly provedeny svépomocí místními obãany. Je‰tû v témÏe roce byl provoz
pohostinství zahájen. V roce 1992 se pokraãovalo opravou a nátûrem stﬁechy kulturního domu,
nov˘m vyzdûním v‰ech ‰esti komínÛ, opravou okapov˘ch ÏlabÛ, svodÛ a hromosvodÛ a záro 97 
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veÀ byla postavena zídka ze strany vnitﬁního traktu místo chátrajícího plotu. Bylo provedeno
vymalování celého objektu. Novû vyrobeny a instalovány byly hlavní vchodové dveﬁe.
V roce 1993 se pokraãovalo novou fasádou a pﬁeloÏením vedení nízkého napûtí z objektu
na betonové sloupy. Tuto pﬁeloÏku byla nucena obec bezplatnû pﬁedat rozvodn˘m závodÛm
bez jakékoliv kompenzace. Na pÛdû starého Obecního úﬁadu ve V‰echovicích byly objeveny
lustry, které byly darovány obci Rouské a jsou doposud ozdobou sálu. V roce 1997 byly provedeny nátûry oken.
V roce 2000 byl objekt plynofikován a byla odstranûna vnitﬁní vlhkost. Dále byla provedena v˘mûna vodovodního a odpadního potrubí, podﬁezány a izolovány vnitﬁní stûny proti vzlínající vlhkosti, provedena nová instalace WC pro Ïeny, vybudovány sprchy a nové obloÏení
stûn WC. Byla zaji‰tûna ventilace prostor, v sále byly provedeny nové omítky, zatepleny stropy, instalována nová svítidla, poloÏeny nové podlahy v pﬁísálí a bufetu, opravena stﬁecha a parapety, kter˘mi zatékalo. Bufet byl vybaven nov˘m nábytkem. Na tûchto opravách se z vût‰í
ãásti podíleli pracovníci zamûstnaní na veﬁejnû prospû‰n˘ch pracích. Byli jsme py‰ní, jak jsme
vlastními silami tento objekt zvelebili.
V letech 2008 a 2009 pro‰el objekt generální rekonstrukcí, pﬁi níÏ byla zhotovena sedlová
stﬁecha, kterou mûl v minulosti. Celkovou rekonstrukci objektu spoleãnû s úpravou návsi provedla firma STAREST s.r.o. Star˘ Jiãín. Víceúãelov˘ dÛm dnes slouÏí jako kulturnû spoleãenské centrum obce.
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DÛm s peãovatelskou sluÏbou a jeho historie
Po volbách v listopadu 1998 se zastupitelstvo obce zaãalo serióznû zab˘vat vyuÏitím a pﬁestavbou zchátralého objektu, kter˘ dlouhou dobu hyzdil stﬁed obce. Tento rodinn˘ dÛm byl
postaven paní Rekovou po roce 1918 za úãelem obchodu a bydlení, ãemuÏ slouÏil aÏ do roku
1946.
Dne 1. ledna 1947 otevﬁelo svou filiálku v Rouském, v domû ãp. 18, dûlnické spotﬁební
druÏstvo (Konsum) z Bystﬁice pod Host˘nem. Zanikl˘ obchod smí‰en˘m zboÏím Antonie Rekové po tomto roce zaãala provozovat Jednota. První prodavaãkou po roce 1945 byla Ludmila Matysková z Horních Tû‰ic a v roce 1965 ji vystﬁídala Anna Koukalová z Rouského, která
obchod vedla aÏ do roku 1976. V tomto roce se obchod pﬁestûhoval do nov˘ch prostor vybudovan˘ch v akci „Z“. Do roku 1998 se provádûly práce na zlep‰ení vzhledu této budovy a ubourána byla rovnûÏ ãást budovy smûrem od kaple, ale pﬁesto dÛm nebyl dobrou vizitkou obce.
Po smrti paní Rekové zdûdila dÛm rodina Pﬁílesk˘ch. K tomuto domu se váÏe i veselá vzpomínka z pamûtí Josefa Novosada ml.: „Oblíbenou zábavou dûtí pﬁed‰kolních i ‰kolních bylo
plácání na roh budovy starého obchodu. Ozvûna, která se odráÏela od Va‰íãkovy zdi do uliãky, pﬁipomínala zvuky, které vydávají kachny. Proto se ﬁíkalo: Jdeme plácat kaãenu. KdyÏ uÏ
toho plácání bylo hodnû, tak nás paní Reková polévala z okna v patﬁe vodou a o to byla zábava atraktivnûj‰í. Dnes na nové fasádû to uÏ nefunguje.“ Potom dÛm pan Haderka z Hranic,
kter˘ se oÏenil s dcerou Pﬁílesk˘ch Marií, prodal obci pro potﬁeby hasiãského sboru.
Pﬁed rokem 1989 se objekty obãanské vybavenosti na venkovû, jako byly prodejny smí‰eného zboÏí, kulturní domy, domy sluÏeb, zdravotní stﬁediska, mateﬁské ‰kolky, hasiãské zbrojnice ãi jiné veﬁejné stavby budovaly pﬁeváÏnû brigádnicky v tzv. akcích „Z“. I kdyÏ tyto akce
nebyly moc oblíbené, nezvratn˘m faktem zÛstává, Ïe v jejich rámci se vybudovalo velké mnoÏství veﬁejn˘ch objektÛ a v koneãném dÛsledku pﬁispívaly i ke stmelování venkovské komunity. Stavby takto vybudované byly ve velké míﬁe po roce 1989 pﬁedány organizacím, které je
mûly v uÏívání, bez jakékoliv kompenzace majetku tûm, co tyto stavby budovali, tzn. pﬁeváÏnû obcím a jejich obãanÛm. Spoleãnosti, na které tento majetek bezúplatnû pﬁe‰el, s ním v dne‰ní dobû podnikají a ãasto ho prodávají a zbavují se ho. Pokud chce obec majetek vybudovan˘
sv˘mi obãany získat zpût, musí ho vykoupit za trÏní cenu. Ale vraÈme se zpátky k b˘valému
obchodu a domu s ãíslem popisn˘m 18.
Zastupitelstvo obce vybíralo z nûkolika variant jeho vyuÏití, napﬁíklad jako spolkové zázemí, pohostinství, nebo pro potﬁeby bydlení. Zvítûzil návrh vybudovat dÛm s peãovatelskou
sluÏbou o pûti malometráÏních bytech. DÛvodem byl nedostatek bytÛ právû pro seniory, ale
také tu byly dÛvody finanãní, protoÏe na jeden byt v DPS byly poskytovány Ministerstvem pro
místní rozvoj v˘razné dotace. Zastupitelstvo obce poÏádalo místní projekãní firmu manÏelÛ
Evy a Vojtûcha Rolincov˘ch o zpracování studie a následnû o projektovou dokumentaci k rekonstrukci objektu. ManÏelé Rolincovi se tohoto úkolu zhostili na v˘bornou a citliv˘m zpÛsobem navrhli stavbu, která dobﬁe zapadá do venkovské zástavby.
V roce 2000 byla podána Ïádost na ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na
rekonstrukci. Celkové náklady ãinily zhruba 5 milionÛ Kã. Rok 2001 byl plnû ve znamení náv‰tûv politikÛ a vlivn˘ch osobností regionu, kteﬁí nám pomohli prosadit zámûr vybudovat dÛm
s peãovatelskou sluÏbou, av‰ak byl i rokem ãast˘ch náv‰tûv Ministerstva pro místní rozvoj
a Fondu rozvoje bydlení v rámci monitorování postupu na‰í Ïádosti. Na‰e snaha a kvalita projektu byly korunovány úspûchem a na podzim roku 2001, pﬁesnû rok po podání Ïádosti, nám
 99 

Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Rouské čp. 18

byla schválena dotace ve v˘‰i 3,5 mil. Kã. âeskomoravská hypoteãní banka nám poskytla úvûr
ve v˘‰i 740 000 Kã se splatností 20 let pﬁi úrokové míﬁe 7 %, pﬁiãemÏ jsme od státu získali formou dotace úhradu 2 %, a tak sníÏili úrokovou míru na úroveÀ 5 %. Celkové náklady rekonstrukce ãinily celkem 4 437 333 Kã. Stavbu provádûla firma SESTAV s. r. o. Hranice.
Obec si dodala stavební materiál na stﬁechu objektu z obecního lesa a svépomocí, brigádnicky odstranila pÛvodní vazbu a stﬁe‰ní krytinu. Brigády se zúãastnilo témûﬁ 30 lidí z ﬁad mysliveckého sdruÏení, hasiãÛ, ãlenÛ obecního zastupitelstva i dal‰ích obãanÛ. Podûkování patﬁí
nejen jim, ale i Janu Machancovi, kter˘ v té dobû provozoval místní pohostinství a vûnoval brigádníkÛm beãku piva k obûdu. PﬁestoÏe prioritnû byl dÛm s peãovatelskou sluÏbou urãen pro
potﬁeby místních obãanÛ, v souãasné dobû neob˘vá tento objekt Ïádn˘ z místních, ale pﬁeváÏnû jsou zde ubytováni senioﬁi z okolních obcí a Hranic.

Veﬁejnû prospû‰né práce
Obec Rouské zaãala spolupracovat s Úﬁadem práce v Hranicích na vytvoﬁení míst pro vykonávání veﬁejnû prospû‰n˘ch prací jako jedna z prvních na Hranicku. Od roku 1992 kaÏdoroãnû vytváﬁí tato místa a zamûstnává na krátkodobûj‰í úvazky do jednoho roku uchazeãe o zamûstnání evidované úﬁadem práce. Pracovní náplÀ je rÛznorodá, napﬁ. poskytování
peãovatelsk˘ch sluÏeb pro pﬁestárlé a osamûlé obãany, úklid a údrÏba obecních objektÛ a veﬁejn˘ch prostranství, úklid lesa, zimní úklid obce, v˘sadba zelenû, ale i v˘roba betlému, propagaãních materiálÛ, ãi masek pro rÛzné kulturní akce, ale také péãe o hasiãskou techniku
a pod. Pracovníci se podílejí na zaji‰Èování zázemí pro rÛzné akce, nedílnou náplní je doruãování obecního zpravodaje do domácností a v minul˘ch letech se podíleli i na jeho pﬁípravû, dá 100 
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le je to pﬁepisování historick˘ch dokumentÛ, popﬁ. pomoc spolkÛm a mnohé dal‰í práce. Podpora tûchto pracovních míst prostﬁednictvím úﬁadu práce není zanedbatelná. V horizontu 20
let jsme ãerpali dotace na veﬁejnû prospû‰né práce ve v˘‰i pﬁes 4 000 000 Kã a vytvoﬁili pﬁes
sto padesát krátkodob˘ch pracovních pﬁíleÏitostí. Dnes jsou tato místa podporována i dotacemi z Evropské unie. S projekty zamûﬁen˘mi na politiku zamûstnanosti jsme získali finanãní
prostﬁedky i na nákup zahradní techniky. Pﬁes znaãnou organizaãní zátûÏ je tento systém pomoci státu jak nezamûstnan˘m, tak obcím nebo neziskov˘m organizacím velice úãinn˘ a v˘raznû ‰etﬁí rozpoãty obcí, mûst a organizací.

Mikroregion Záhoran
Pavla Krbálková
Mikroregion Záhoran vznikl v roce 2001 jako dobrovoln˘ svazek obcí. Mezi ãleny svazku
patﬁí B˘‰kovice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Par‰ovice, Provodovice, Rakov, Rouské
a V‰echovice. Cílem sdruÏení je spolupráce, rozvoj a efektivní skloubení poÏadavkÛ v‰ech obyvatel v mikroregionu. SnaÏíme se spoleãnû ﬁe‰it problémy v nûkter˘ch oblastech, jako je kultura, cestovní ruch, vzdûlávání a ‰kolství, rozvoj obãanského Ïivota, Ïivotní prostﬁedí, péãe
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o krajinu apod. V zájmu jednotliv˘ch obcí je dále se podílet na rozvoji své obce, spolupracovat s okolními obcemi a tím se podílet na rozvoji celého mikroregionu.
Ze v‰ech ãinností zde vzpomenu pouze mal˘ zlomek, neboÈ aby zde byly zmínûny v‰echny,
musela by b˘t publikace daleko obsáhlej‰í. Uvádím tedy jen ty nejvût‰í, mezi které patﬁí spoleãná propagace, vytvoﬁení a zprovoznûní internetov˘ch stránek v‰ech obcí a mikroregionu vãetnû poﬁízení poãítaãové techniky do knihoven v‰ech obcí. Pravidelnû je vydáván mikroregionální
zpravodaj a jiné propagaãní broÏury. KaÏdoroãnû je poﬁádána mikroregionální olympiáda, která se tû‰í velké oblibû, stejnû jako mikroregionální zájezd. âinnost mikroregionu je celkovû zamûﬁena na tzv. neinvestiãní projekty orientované na Ïivotní prostﬁedí ãi jiné oblasti, napﬁ. trvale udrÏiteln˘ rozvoj mikroregionu, environmentální v˘chova, osvûta a vzdûlávání ãi mezinárodní
projekt Certifikace Ïivotního prostﬁedí. Dal‰ím projektem je znaãení cyklotras, vãetnû instalace
odpoãívek a informaãních tabulí v obcích ãi projekty zamûﬁené na vzdûlávání. Jedním z nejvût‰ích realizovan˘ch projektÛ byl projekt s názvem Stﬁedisko sluÏeb venkovu pro dlouhodobû
nezamûstnané, kter˘ se tû‰il velkému úspûchu, a v leto‰ním roce jsme na nûj navázali nákupem
techniky pro údrÏbu obcí. Opravdu zde není prostor pro v˘ãet v‰ech aktivit, jedno je v‰ak jisté,
právû díky spoleãn˘m projektÛm a aktivitám do‰lo ke stmelení obcí mikroregionu a jsme rádi,
Ïe Záhoran je pro okolní obce, ale i instituce pojmem a svou ãinností tak doplÀuje aktivity samotn˘ch obcí, které jsou zamûﬁeny pﬁeváÏnû na investiãní akce.
Právem jsme hrdi na práci paní Marie Va‰íãkové, úãetní, která bezchybnû vede sloÏitou
úãetní agendu, ale zejména na práci paní Milu‰e StrÏínkové, va‰í starostky, která je zároveÀ
pﬁedsedkyní mikroregionu. Její jiskra a nad‰ení jsou vidût nejen ve va‰í krásné obci, ale energií naplÀuje i ãinnost na‰eho mikroregionu. Právû ona je hnacím motorem na‰eho svazku a patﬁí jí za to velk˘ dík!
Vám v‰em pﬁeji, aby se va‰e obec rozvíjela i nadále minimálnû stejn˘m tempem jako v posledních letech, kdy jsem toho byla svûdkem, a hlavnû, aby se vám v ní spokojenû Ïilo a abyste i po letech na ni s láskou vzpomínali.
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Církevní správa
Farní charita
Irena K˘valová
V obci Rouské pÛsobí Farní charita (FCH) V‰echovice, která byla zﬁízena 6. bﬁezna 1994
arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem jako dobrovolná farní charita. Farní charita nemá Ïádné pracovníky, se kter˘mi by byl uzavﬁen pracovní pomûr. Jedná se o dobrovolnou ãinnost, která je moÏná ménû viditelná, ale ne ménû dÛleÏitá. Vedoucí farní charity byla jmenována Irena
K˘valová, Rouské ãp. 13. Charita dále pÛsobí v obcích B˘‰kovice, Horní Újezd, Malhotice,
Provodovice a V‰echovice.
Pojem charita se pﬁekládá zpravidla jako milosrdná láska, a ta se vÏdy dot˘ká celého ãlovûka, tj. jeho stránky hmotné i duchovní. Posláním charity je péãe o lidi v nouzi, bez ohledu na
jejich vyznání, rasu ãi národnost. V zaãátcích svou ãinnost zamûﬁila na humanitární pomoc,
náv‰tûvy osamûl˘ch star˘ch lidí, vytvoﬁení charitního ‰atníku, pomoc pﬁi styku s úﬁady pﬁi vyﬁizování sociálních dávek apod. Mezi nejvût‰í pﬁíklady humanitární pomoci patﬁí sbírka pro obãany postiÏené povodnûmi v roce 1997. Finanãní sbírka vynesla 21 000 Kã. Byly zakoupeny
dezinfekãní a hygienické prostﬁedky a s dal‰í materiální pomocí, která byla ohodnocena na dal‰ích 10 000 Kã, byly pﬁedány povodÀové komisi. Od roku 1997 aÏ dosud mají obãané moÏnost odevzdat nepotﬁebné o‰acení do farního skladu. Spolupracujeme s centrálním skladem
v Otrokovicích nebo s Diakonií Úpice. Od roku 2000 probíhá v obci Rouské kaÏdoroãnû Tﬁíkrálová sbírka, jejíÏ v˘tûÏek za uplynulé roky ukazuje následující tabulka.
2000
2001
2002
2003
2004
2005

3 953 Kã
3 452 Kã
3 512 Kã
6 345 Kã
5 620 Kã
7 417 Kã

2006
2007
2008
2009
2010

6 570 Kã
7 525 Kã
9 070 Kã
9 411 Kã
9 490 Kã

Tyto ãástky jsou souãástí celkové sbírky a kaÏdoroãnû jsou odvádûny na centrální úãet Charity Olomouc. Procentuálnû jsou pak prostﬁedky rozdûleny, takÏe 65 % pﬁipadá na farní charity,
1 % na diecézní charity, 10 % na humanitární pomoc, 5 % spotﬁebuje sekretariát, 5 % je reÏie.
Finanãní prostﬁedky, které se nám vrátily, byly pouÏity rÛzn˘m zpÛsobem. Finanãnû jsme
pﬁispûli na HOSPIC na Sv. Kopeãku, pomohli jsme pﬁi odstraÀování následkÛ Ïivelních pohrom
a katastrof (poÏár, vichﬁice, povodnû) a vybudování topení pro rodinu s osmi dûtmi, která Ïije
ve star‰ím zchátralém domku. Zakoupili jsme automatickou praãku pro zdravotnû postiÏenou
osobu, pﬁispûli jsme na nákup uhlí, úhradu elektrické energie, úhradu ‰kolních pomÛcek, poskytli pﬁíspûvek na asistenci zdravotnû postiÏenému a poskytli ﬁadu drobn˘ch finanãních pﬁíspûvkÛ. Byly pﬁedány finanãní prostﬁedky Arcidiecézní charitû Olomouc do rezervního fondu
a ta je dále rozdûlovala dle vlastního uváÏení.
Bûhem uplynul˘ch jedenácti let se na tﬁíkrálov˘ch sbírkách podíleli jako vedoucí skupinek
Jaroslava Pavelková, Marie JuráÀová, Vûra Dohnalová, Irena K˘valová ml. a Irena K˘valová st.
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Tﬁíkráloví koledníci bûhem uplynul˘ch jedenácti let: Petra JuráÀová, Pavel JuráÀ ml., Irena
K˘valová ml., Jana âechová ml., Michaela Plesníková, Martina Sou‰ková, Veronika OdloÏilíková, Nicola a Aneta Mrázkovy, Tereza a Markéta Povalovy, Lucie Hlavová, Klára JuráÀová,
Karolína a Vladimír Helískovi, Luká‰ Klimek, Lucie a Luká‰ Havranovi, Aneta Chrastinová.
Podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí se na sbírkách podíleli, aÈ jiÏ aktivní ãinností, finanãním pﬁíspûvkem, ãi modlitbou.

Veﬁejná sbírka na opravu farního kostela
Nejsvûtûj‰í Trojice ve V‰echovicích
Irena K˘valová
Od 1. kvûtna 2007 probíhá dvakrát roãnû v obci Rouské veﬁejná sbírka na opravu farního
kostela Nejsvûtûj‰í Trojice ve V‰echovicích, kam obec Rouské farností patﬁí. Jedná se o opravu stﬁechy kostela (v˘mûna krovÛ a krytiny).

Sbírky ãinily:
19. 5. 2007
20. 10. 2007
19. 4. 2008
25. 10. 2008

21 960 Kã
21 840 Kã
18 680 Kã
18 423 Kã

25. 4. 2009
24. 10. 2009
20. 3. 2010

18 510 Kã
19 173 Kã
19 740 Kã

Pﬁíspûvek z rozpoãtu obce Rouské ãinil:
2008

30 000 Kã

2009

15 000Kã

Chtûla bych tímto podûkovat ãlenÛm obecního zastupitelstva za morální a finanãní podporu.

Správci farnosti
Od 1. ledna 1971 patﬁí do farnosti V‰echovice také obec Rouské s kaplí Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe,
která do té doby patﬁila do farnosti Kelã.
P. Vladislav Schneider
✳ 29. 11. 1919 ·umbark ve Slezsku
ordinován 1943
† 13. 5. 1978
9. 12. 1950–30. 6. 1971

P. Vincenc ·al‰a, ThLic.
✳ 19. 5. 1916
† 29. 12. 1995 ve V‰echovicích
pochován ve V‰echovicích
1. 7. 1971–29. 12. 1995
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P. Vladislav Schneider

P. Vincenc Šalša,ThLic.

P. Josef Jelínek, Mgr.

P. Franti‰ek Mûsíc
✳ 2. 12. 1933 v Podhradní Lhotû
ord. 5. 7. 1971 v Brnû
1996–30. 6. 1999
V souãasnosti Svat˘ Host˘n

P. František Měsíc

P. Vratislav Kozub, Ing.

P. Vratislav Kozub, Ing.
✳ 18. 2. 1968 Uherské Hradi‰tû
ord. 2005
1. 7. 2008–dosud

P. Josef Jelínek, Mgr.
✳ 1. 9. 1968 v Boskovicích
ord. 28. 6. 1997 v Olomouci
1. 7. 1999–30. 6. 2008
V souãasnosti farnost Vnorovy
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·kolská správa
·kola
·kola je základem blahobytu jak hmotného, tak i du‰evního
Dle vizitace olomouckého biskupství v roce 1771 se v obci nacházel uãitel. Podle tradované zprávy v dobû, kdy nebyla náv‰tûva ‰koly je‰tû povinná, vyuãoval na ãp. 17, nûjak˘ TvrdoÀ. Poté, co se vrátil z vojny, vûnoval se ﬁemeslu. K nûmu docházely dûti dvakrát v t˘dnu
a on je uãil ãíst a psát. Co za vyuãování brával, pramen neuvádí.

Pﬁi‰kolení do V‰echovic
Obec Rouské náleÏela dﬁíve k hole‰ovskému hejtmanství (okres Bystﬁice pod Host˘nem).
Roku 1875 byla pﬁidûlena hejtmanství hranickému, pﬁi‰kolena byla do V‰echovic a pﬁifaﬁena
do Kelãe. Ve V‰echovicích byla dvoutﬁídní ‰kola, do níÏ chodilo asi 280 ÏákÛ. Budova byla novû postavená, ale ve stavu nadmíru bídném. V‰echovice daly rouseck˘m obãanÛm na srozumûnou, aby si vystavûli ‰kolu novou, Ïe nemíní dále jejich dûti ve svojí ‰kole trpût. To se stalo roku 1877 za starostování pana Luká‰e. Toho roku ‰el Jan Rolinc, zdej‰í obãan, kter˘ jevil
o vystavení nové ‰koly nejvût‰í zájem, do Hole‰ova k okresnímu hejtmanovi Fla‰arovi poradit
se o Ïádosti ke stavbû ‰koly. Îádost sepsal pan âech, uãitel na národní ‰kole v Dobroticích. Na
tu Ïádost do‰el od c. k. Okresní ‰kolní rady v Hranicích dotaz, chce-li obec ‰kolu skuteãnû vystavût. Obecní zastupitelstvo odpovûdûlo, Ïe chce stavût, ale aÏ v pozdûj‰ích letech. Byl to rok
pro zdej‰í obec velice tûÏk˘, neboÈ krupobití zniãilo celou úrodu. Na nûkolik rokÛ my‰lenka
stavby ‰koly usnula.
Na obec Rouské bylo naléháno, aby vynaloÏila v‰e na vy‰kolení ze V‰echovic. Musela by
pﬁispût do V‰echovic na stavbu nové ‰koly ãástkou 7 000–8 000 zl., kdeÏto vystavûní vlastní
‰koly mohlo stát 5 000–6 000 zl. Zatímco dﬁíve nechtûly V‰echovice Rouské ve ‰kole trpût,
nechtûly potom o od‰kolení ani sly‰et. Tenkrát byl v Rouském starostou Franti‰ek Nûmec, ãp.
1, kter˘ zajel s Janem Rolincem na místodrÏitelství do Brna. To ale neprojevilo mnoho pﬁíznû
obci a Ïádost jím byla odmítnuta.

Vymáhání ‰koly
KdyÏ zemﬁel starosta Nûmec, zvolen starostou Josef K˘vala, ãp. 9, kter˘ se záleÏitosti uchopil velmi energicky. Ve valné hromadû v‰ech obãanÛ dal stavbu ‰koly odhlasovat a aÏ na dva
obãany se v‰ichni vyjádﬁili pro stavbu. Byla podána Ïádost ﬁeditelství velkostatku v Kelãi, pod
jehoÏ správu náleÏel i dvÛr v Rouském, aby nekladlo pﬁekáÏek, dvÛr, resp. jeho správa, byl totiÏ nejvût‰ím poplatníkem v obci. ¤editelství nejenÏe to slíbilo, n˘brÏ i radilo, aby obec vyslala deputaci k arcibiskupovi Bedﬁichu landkrabûti z Fürsternberku se Ïádostí, aby svolil z v˘‰e
uveden˘ch dÛvodÛ ke stavbû ‰koly. Arcibiskup pﬁednesené Ïádosti vyhovûl, uznal potﬁebu ‰koly a slíbil ochotnû na arcibiskupství pﬁipadající ãást nákladu splatit. Byly podány nové Ïádosti
Okresním hejtmanstvím v Hranicích a Hole‰ovû a Ïádost zemské ‰kolní radû o vy‰kolení obce ze V‰echovic. V‰echny Ïádosti psal Jan Rolinc. V listopadu roku 1884 pﬁi‰la do Rouského
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Budova školy v roce 1936

komise, aby schválila stavební místo odkoupené od statku ãp. 1, patﬁící v˘mûnku toho ãísla.
Místo bylo koupeno od v˘mûnkáﬁky – vdovy Franti‰ky Nûmcové – za 500 zl. Byl to vysok˘
bﬁeh, jehoÏ srovnání stálo pﬁes 200 zl.
Útraty spojené s vymáháním ‰koly
Z uvedeného je vidût, Ïe vymáhání stavby nové ‰koly dalo hodnû pro‰ení u mocn˘ch tohoto svûta. Îe toto vymáhání stálo obec nûkolik zlat˘ch, vidíme na obecních úãtech z roku
1884:
Velebnému pánovi na m‰u svatou za obec Rousko, aby Pán BÛh popﬁál povoliti
vystavûti v obci Rouské ‰kolu
2 zl.
Co byli z úﬁadu v Brnû za advokátem
33 zl. 73 kr.
Za cestu 2 pﬁedstaven˘ch, co byli v KromûﬁíÏi prositi kníÏete pána,
aby nemûl proti stavbû ‰koly v Rouském Ïádné námitky
8,36 zl.
Advokátovi, co psal do Brna o vy‰kolení obce
45 zl. 32 kr.
Od sestavení 4 proseb (1. do Hole‰ova panu hejtmanovi, 2. do Hranic panu
hejtmanovi, 3. do Kelãe panu direktorovi, 4. do KromûﬁíÏe eminencí a kardinálovi,
aby tûm prosbám pohnutí byli a pracovali pro ‰kolu, postaviti ‰kolu novou
4 zl.
Co byli 4 úﬁadi v Hole‰ovû okolo ‰koly
5 zl.
Za 3 cesty k advokátovi do Hranic okolo ‰koly
3 zl.
Za 6 cest do Kelãe okolo ‰koly
3 zl.
Za 3 cesty do Podolí okolo dﬁeva, stran pﬁesvûdãení, zaã se takové dﬁevo
prodává, jaké na ‰kolu zapotﬁebí bude
1 zl. 50 kr.
Co byla komise v Rousku skrz vy‰kolení, dalo se na komisionální útraty
na hejtmanství do Hranic
47 zl. 47 kr.
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Pozvánka ke svěcení školní budovy, rok 1886

Suma útraty skrz dob˘vání ‰koly
Nová ‰kola stála
Vûcné potﬁeby do ‰koly

154 zl. 38 kr.
5 634 zl. 45 kr.
146 zl. 63 kr.

Dne 5. kvûtna 1885 byla zadána stavba keleãskému staviteli Franti‰ku Horákovi. Dodání
kamene, cihel a dﬁeva si v‰ak ponechala obec sama. Se stavbou bylo zapoãato je‰tû téhoÏ roku, av‰ak dokonãena byla aÏ roku pﬁí‰tího. V zimû 1886 zemﬁel stavitel Horák a tu vedl dále
stavbu Jan Rolinc a také ji dokonãil roku 1886. Stavitel Horák odkázal pﬁed svou smrtí úpisem
svÛj ãist˘ zisk, kter˘ mu stavba vynesla, v obnosu 200 zl. rousecké ‰kole.
Vystavûna byla pouze ‰kolní budova a dﬁevník, Ïádné hospodáﬁské stavení, na coÏ si první
správce ‰koly ·imon Ko‰ut stûÏoval ve ‰kolní kronice: „AÏ bude-li v‰ak uãitel hodn˘, Ïe mu
pozdûji i chlév postaví. Îe pole Ïádného ku ‰kole nenáleÏí, se samo sebou rozumí, jelikoÏ
má pan „rektor“ beztoho cel˘ch 500 zl. sluÏby roãnû, coÏ je suma tak ohromná, Ïe se lidé
tomu diví, nevûdouce, co s nimi as pan rechtor dûlá.“ RovnûÏ studna nebyla udûlána Ïádná,
ale obãané se zavázali postarat se o ni do pûti let, ve kteréÏto dobû má uãitel plné právo brát
sobû potﬁebnou vodu z pumpy Franti‰ky Nûmcové z ãp. 1, za coÏ jí dávána náhrada 5 zl. r. ã.

Vysvûcení ‰koly
Stavba byla pﬁijata v ãervnu 1886, naãeÏ byla posvûcena 18. ãervence kanovníkem a arciknûzem a keleãsk˘m faráﬁem P. Votavou. Ten den byl pro obec svátkem, jakého v Rouském
posud nebylo. Po vysvûcení ‰kolní budovy se odebrali pozvaní hosté do starostovy zahrady
(tenkráte byl starostou Josef Rada), kde „se posilÀovali chutn˘mi jídly, obãerstvovali se lahodn˘m hukvaldsk˘m (rozumûj pivem z arcibiskupského pivovaru) a bavili hudbou a zpûvem
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do pozdního veãera. Dospûlej‰í mládeÏ ov‰em také oddala se veselí, jelikoÏ v obou zdej‰ích
hostincích hrála hudba, kdeÏ se domácí i pﬁespolní dlouho do noci bavili tancem.“

Obsazení místa prvního správce ‰koly
UchazeãÛ o místo prvního správce ‰koly bylo sedm. Novû sestavená místní ‰kolní rada postavila na první místo v ternu mlad‰ího uãitele z Velkého Újezdu ·imona Ko‰uta, kter˘ byl také ‰kolními úﬁady na místo prezentován a místo nastoupil 16. záﬁí 1886. Pﬁijeli pro nûho, jak
se pí‰e ve ‰kolní kronice, dva obãané do Velkého Újezdu, do Rouského pﬁijeli pﬁed veãerem.
U ‰koly ãekala svého prvního uãitele ‰kolní mládeÏ, zastupitelstvo obce a nûkolik rodiãÛ. Pﬁivítán byl proslovem Ïáka a pak Janem Rolincem, pﬁedsedou místní ‰kolní rady, starosta Josef
Rada mu odevzdal klíã od ‰kolní budovy.

·imon Ko‰ut
Byl svobodn˘ a nastala mu nemalá starost o stravu. Bylo stanoveno obecním zastupitelstvem, aby kaÏd˘ soused jeden den uãitele stravoval, totiÏ mûl mu dát snídani, obûd a veãeﬁi
do ‰koly. Tak se stravoval 14 dní, aÏ ho pﬁijal na stravu ‰afáﬁ ve dvoﬁe.
·imon Ko‰ut byl správcem ‰koly aÏ do roku 1903, kdy po sedmnáctiletém pÛsobení v Rouském se stal naduãitelem v Daskabátû. Dle inspekãních zpráv to byl dobr˘ uãitel a snaÏil se svému úkolu poctivû dostát. Smutné ale je, Ïe kdyÏ odcházel na nové pÛsobi‰tû, obãané, jak ve
‰kolní kronice poznamenává jeho nástupce, neuznali za vhodné svého prvního uãitele za práh
vyprovodit, a cituje známá slova starého kantora Hrnãíﬁe: „PÛsob na místû tﬁeba 50 let, pﬁiãiÀuj se, sedﬁi se ve sluÏbách lidu, a Ïádn˘ si tû nev‰imne, kdyÏ odchází‰…“

Emil HoleÀa
Jeho nástupcem stal se Emil HoleÀa. Narodil se roku 1876 v Hustopeãích nad Beãvou. PÛsobil ‰est let jako poduãitel ve svém rodi‰ti (mezitím byl nûjak˘ ãas zatímním správcem ‰koly
v Hlinsku). PÛsobil krátk˘ ãas i v sousedních Malhoticích, rovnûÏ jako zatímní správce ‰koly.
Byl v˘born˘m hudebníkem, zvlá‰tû varhaníkem. KdyÏ hrál v kostele ve V‰echovicích nebo
v Kelãi, ihned kaÏd˘ poznal, Ïe hraje HoleÀa. Byl i dobr˘m zahradníkem, kter˘ osadil ‰kolní
zahrady vzácn˘mi druhy polokmenÛ. Byl vá‰niv˘m a na slovo vzat˘m odborníkem ve vãelaﬁství. ZaloÏil velik˘ vãelín a vedle u‰lechtilé práce mu byly „muchy“ zajisté dobr˘m vedlej‰ím
v˘dûlkem. Jeho pﬁíkladu následovali mnozí obãané a chovali vãely. Rád chodíval na hony a byl
vÛbec ãlovûkem spoleãensk˘m, a proto ctûn a váÏen nejen v Rouském, ale i v okolí. Uãitelem
byl velmi dobr˘m a pracovníkem i mimo ‰kolu (osvûtov˘m) horliv˘m. Rouské miloval vroucnû, jak vidût ve ‰kolní kronice, kde se louãí pﬁi svém odchodu teskliv˘mi slovy se sv˘mi b˘val˘mi Ïáky, obãany a s celou milou dûdinkou, na kterou pr˘ nikdy nezapomene, kam si pﬁivedl svou drahou Ïenu, kde poprvé poceloval ãílka sv˘ch drah˘ch dûtí. Po desítiletém pÛsobení,
které „mu uplynulo rychle ve ‰tûstí, lásce a spokojenosti“, ode‰el na místo naduãitele do Tr‰ic, kde pÛsobil ãtyﬁi roky. Pak byl jmenován naduãitelem v Dubu u Olomouce, kde ho po nûkolikaletém pÛsobení sklátila náhle v nejkrásnûj‰ím vûku zákeﬁná choroba do hrobu. Pohﬁben
byl v Olomouci za obrovské úãasti obãanÛ z míst, kde pÛsobil. Z Rouského se zúãastnil pohﬁbu starosta Josef K˘vala.
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Žákovské divadlo „Tři halíře“

Uãitelky Ïensk˘ch ruãních prací
Îenské ruãní práce byly zavedeny v roce 1905 zásluhou tehdej‰ího ‰kolního inspektora Rudolfa Kadeﬁávka, kter˘ zvlá‰tním pﬁípisem vybídl místní ‰kolní radu, aby o vyuãování Ïensk˘m
ruãním pracím zaÏádala.
První uãitelkou byla jmenována sleãna Hermína Porazilová, rodaãka z Kelãe. Vyuãovala souãasnû také v Malhoticích. Její nástupkyní se stala v roce 1909 sl. Josefa Sehnalová, rodem ze
Símﬁe (pocházela ze starého, na Záhoﬁí známého a váÏeného rodu SehnalÛ). Vyuãovala souãasnû v Malhoticích a Babicích. Byla uãitelkou velmi dobrou a pro svou milou povahu v‰eobecnû ctûná a váÏená. V roce 1927, tedy po dvanáctiletém pÛsobení, ode‰la do Tr‰ic. Její nástupkyní se stala sleãna Svatoslava Pospí‰ilíková, rodem ze Slavíãe, která aã byla vlastnû literární
uãitelkou, pro nedostatek zku‰en˘ch uãitelek Ïensk˘ch ruãních prací musela pﬁijmout toto
místo.

Eduard Fusek
Dne 1. srpna 1912 byl zemskou ‰kolní radou jmenován správcem ‰koly Eduard Fusek, z historické staré rodiny FuskÛ – mû‰ÈanÛ v Hranicích, kde se také narodil. Sedm let pÛsobil v âebínû u Brna a deset let v Drahotu‰ích. KdyÏ vypukla válka, narukoval do Hranic. Prodûlal v sanitní sluÏbû celou válku, plná ãtyﬁi léta a pût mûsícÛ. Jako politicky nespolehliv˘ strávil 15
mûsícÛ na ruské frontû a 12 mûsícÛ na frontû albánské, kde jako velitel transportÛ vozil pochodové setniny po Adrii z Rjeky do Draãe. Vrátil se domÛ s podlomen˘m zdravím. UÏ nesr‰el vtipem – uÏ to nebyl onen star˘ vesel˘ druh. ·etﬁil se, seã mohl, doufal, Ïe ve svém novém
pÛsobi‰ti v Hranicích, kam se hlásil, bude blízko lékaﬁské pomoci, Ïe se uzdraví. S tûÏk˘m srdcem psal Ïádost o Hranice, neboÈ Rouské miloval, srostl s ním za tûch 12 let pﬁíli‰, ﬁíkával, Ïe
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Učitelé školy, obecní funkcionáři a školní inspektor v roce 1936. Zleva sedící: Josef Kývala, Emil
Holeňa, Adolf Rolinc, neznámý, Karel Jirásek, učitel Otakar Žeravík, neznámá, Věra Šejdová. Zadní řada zprava: František Ovčáčík, Josef Strnadel a další neznámí

bez nûho Ïít nemÛÏe. Oddaloval svÛj odchod a… také z obce neode‰el. Byl odvezen do hranické nemocnice, kde byl operován, ale pﬁece jen 19. dubna 1923 jej neúprosná smrt vyrvala z kruhu drahé rodiny. Pohﬁeb se konal 22. dubna v Hranicích za hojné úãasti uãitelstva, zástupcÛ v‰ech úﬁadÛ, obãanÛ a ‰kolních dûtí z Rouského a velkého mnoÏství lidu z Hranic
a okolí. Zemﬁel pomûrnû mlád v 48. roce svého vûku a zanechal po sobû vdovu a tﬁi je‰tû nezaopatﬁené dûti. Rodina ztratila v nûm dobrého, starostlivého otce, národ velmi dobrého uãitele a pracovníka na poli osvûtovém, uãitelská obec vzácného druha, obec Rouské dlouholetého nezi‰tného tajemníka.

Válka a ‰kola
KdyÏ se v Rouském odchodem správce ‰koly Eduarda Fuska v roce 1914 na vojnu uprázdnilo místo, vedl po cel˘ ten ãas jeho nepﬁítomnosti správu ‰koly Josef Rolinc, definitivní uãitel
z Kelãe. Narodil se roku 1890 v Rouském v ãp. 27. Jak pﬁiãinliv˘m byl studentem, tak horliv˘m byl uãitelem. Musel uãit polodennû, neboÈ kaÏd˘ den docházel uãit i do Babic, kde tamûj‰í správce ‰koly Talpa rovnûÏ nastoupil vojenskou sluÏbu. Uãit, shánût váleãné pÛjãky, provádût rekvizice, soupisy osevních ploch atd. bylo údûlem chudáka uãitele, kter˘ z jedné strany
mûl nad sebou DamoklÛv meã, neboÈ nekonal-li tyto sluÏby horlivû, bylo mu vyhroÏováno
frontou, z druhé strany byla to nenávist lidu, kter˘ chtûj nechtûj musel se nutit k upisování
pÛjãek.
Zhoubn˘ vliv mûla válka na vychovávání a vyuãování dûtí. ·kola i uãitelstvo bylo pﬁinuceno v té dobû dát se úplnû do sluÏeb váleãné pomocné péãe a ukazovat svou lásku k dynastii.
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·kolní dûti za vedení uãitelÛ konaly sbírky mezi obãanstvem na âerven˘ kﬁíÏ a o tzv. dûtském
dnu. V ruãních pracích dûvãata pletla nátepníãky, ‰ály, ponoÏky, kukly, apod., Ïáci v letní dobû sbírali jahodové a ostruÏinové listí, které se pak su‰ilo a odesílalo jako náhraÏka ãaje. Podobnû sbírán lipov˘ kvût, kopﬁivy k zhotovení povûstn˘ch kopﬁivov˘ch látek. Dûti se úãastnily po domech sbírky kovÛ a nepotﬁebného papíru, prodávaly odznaky a jiné vûci.
Správce ‰koly Josef Rolinc pomáhal obecnímu úﬁadu a kaÏdoroãnû byl ãinn˘m pﬁi soupisu
osevních ploch, pﬁi revizi a sepisování zásob obilí a brambor, a to nejen v Rouském, ale i v Babicích, Malé Lhotû, Horních Tû‰icích a dokonce i ve Spálovû, Par‰ovicích a Val‰ovicích. Soupis konal vÏdy za vojenské asistence.
Îáci byli vláãeni do kostela pﬁi kaÏdém sebemen‰ím „vítûzství hrdinné rakouské armády“,
aby podûkovali Bohu, Ïe popﬁál rakousk˘m zbraním vítûzství, na oslavu onûch vítûzství byly
konány ‰kolní slavnosti, na nichÏ byl ãesk˘ uãitel nucen proslovy vzbuzovat v dûtech nepﬁátelství a nenávist vÛãi nepﬁátelÛm, i kdyÏ se dalo pﬁedpokládat, Ïe uãitel je povaÏuje za pﬁátele, a uãit je oslavovat a milovat „z boÏí milosti nám vládnoucí Habsburky“, o nichÏ zase si mohl myslet, Ïe jsou „z boÏí milosti“ katany a nepﬁáteli v‰eho ãeského a slovanského.
V roce 1916 byla provedena i zmûna v uãebnicích. âeské dítû v ãítance nesmûlo ãíst básnû opûvující krásnou vlast, ãíst ãlánky o slavné minulosti národa. Jursovy ãítanky, jichÏ se dosud uÏívalo ve ‰kolách a které byly schváleny c. k. ministerstvem vyuãování a vydány c. k. státním knihoskladem ve Vídni, se najednou pánÛm ve Vídni ukázaly velezrádn˘mi, nebezpeãn˘mi,
málo patriotick˘mi, proto byly vylouãeny ze ‰kol. Místo nich byly zavedeny na ‰kolách nové
trojdílné ãítanky plné ãlánkÛ o dobrotiv˘ch ãlenech panujícího rodu, hrdinném rakouském
vojsku atd. ProtoÏe v‰ak hned nestaãily b˘t vydány do v‰ech ‰kol, bylo naﬁízeno ãíst z biblického dûjepisu, z mluvnice apod.
Vyuãováno bylo v Rouském pravidelnû aÏ do 16. ﬁíjna 1916, kdy nastoupil vojenskou sluÏbu uãitel v Babicích, a vyuãování upraveno tak, Ïe správce ‰koly Josef Rolinc uãil po tﬁi dny
v Rouském a tﬁi dny v Babicích. Tím bylo vyuãování zkráceno v kaÏdé ‰kole témûﬁ na polovic,
a znaãnû tudíÏ trpûlo. Mimo to vyuãování trpûlo mnoho tím, Ïe jmenovan˘ správce ‰koly byl
jmenován i komisaﬁem pro rÛzné soupisy a registry a soupis osevních ploch, na kteréÏto úkony mu byla dána potﬁebná dovolená, a tak bylo vyuãování obãas úplnû zastaveno. KdyÏ pak
byl správce ‰koly povolán k aktivní vojenské sluÏbû 10. bﬁezna 1918, jeho odchodem byla ‰kola v Rouském i v Babicích uzavﬁena. Po zpro‰tûní se ujal koncem dubna opût vyuãování, aby
bylo znovu ukonãeno 10. kvûtna pro soupis osevních ploch aÏ do prázdnin. Kromû toho pro
nedostatek topiva bylo na mnoh˘ch ‰kolách vyuãování v zimû znaãnû omezeno. V roce 1916
byl zaveden ministersk˘m naﬁízením letní ãas, tj. o jednu hodinu vyuãování dﬁíve (od 7 do 11
hod., od 12 do 14 hodin). Naﬁízení se neosvûdãilo, jelikoÏ ráno byly malé dûti ospalé, naopak
odpoledne sedûly dûti v nejvût‰ím parnu.
Aby práce polní byly konány vãas a vÛbec vykonány, ustanoveno, Ïe ‰kolní dûti musí b˘t
omluveny, kdyÏ je rodiãe nechali doma, a na Ïádost musely b˘t vÛbec zpro‰tûny vyuãování
v ãas skliznû. Tedy potﬁebám války musely ustoupit i zájmy vyuãovací... „mlãely múzy“!

Ze Ïivota ‰koly
Zatímním správcem ‰koly po smrti Eduarda Fuska v roce 1923 byl ustanoven do konce ‰kolního roku Josef Pavel, zatímní uãitel v Malhoticích. Souãasnû byl vypsán konkurz na místo definitivního správce. Jedin˘m Ïadatelem byl Josef HoleÀa, definitivní uãitel v HrabÛvce, rusk˘
legionáﬁ 6. Hanáckého pluku, bratr Emila Holeni, kter˘ zde pÛsobil také jako uãitel.
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Školní třída, chlapci

MÛÏeme si udûlat obrázek o tom, s ãím se muselo pot˘kat vyuãování ve ‰kole na pﬁíkladu
roku 1929. Krutou zimou na zaãátku roku 1929 bylo vyuãování ve ‰kole ochromeno. Aãkoliv se topilo od 5. hodiny ranní a kamna byly Ïhavá, nestaãila uãírnu vytopit. Dûti sedící kolem kamen a u kamen se potily a v zadních lavicích se tﬁásly zimou. Náv‰tûva pro ãasté nastuzení byla nepravidelná a slabá. Zásoby ‰kolního otopu se záhy vyãerpaly, takÏe vyuãování
bylo zastaveno. Koneãnû v˘nosem ministerstva ‰kolství radiem a tiskem bylo vyhlá‰eno pﬁeru‰ení vyuãování od 18. února do 24. února a dal‰ím v˘nosem do konce února.
Okresní ‰kolní v˘bor udûlil Josefu HoleÀovi, správci ‰koly, na jeho Ïádost a na základû dobrozdání úﬁedního lékaﬁe dovolenou z dÛvodu zdravotních na dobu od 22. dubna do 5. kvûtna 1929. K zastupování pﬁidûlen byl zdej‰í ‰kole Stanislav Pokorn˘, uãitel obecné ‰koly v Kelãi. V˘pomocná uãitelka Ïensk˘ch ruãních prací Marie Kﬁístková, rodaãka z Pﬁerova, byla
ustanovena uãitelkou Ïensk˘ch ruãních prací v Hustopeãích a na její místo ustanovena Franti‰ka Sehnálková, rodaãka z Rakového. ¤ímskokatolickému náboÏenství docházel vyuãovat
P. Bohumil Fukala, faráﬁ ve V‰echovicích.
·kolní rozpoãet na rok 1930 stanoven ve v˘‰i 6 131 Kã. Bylo uneseno postavit kolem ‰koly drátûn˘ plot s cementovou podezdívkou a Ïelezn˘mi sloupky, na coÏ rozpoãteno 1 800 Kã.
O prázdninách byla olíãena zvenãí celá ‰kola a natﬁena v‰echna okna. Pﬁi tom zru‰eno na pﬁední stûnû víno, které ji zelen˘m hávem zdobilo.
·kolské záleÏitosti mûla v obci na starost místní ‰kolní rada. V roce 1933, 13. ãervna, byla
konána ustavující schÛze místní ‰kolní rady za pﬁítomnosti vrchního rady a okresního hejtmana Bohdana Wachsmutha. âleny místní ‰kolní rady byli ustanoveni: za uãitelstvo Josef HoleÀa, ﬁídící uãitel, a Franti‰ka Sehnálková, uãitelka, za stranu lidovou Adolf Rolinc, ãp. 27, a Josef Strnadel, ãp. 3, za stranu republikánskou Metodûj Va‰íãek, ãp. 7, a Adolf Nûmec, ãp. 1.
Pﬁedsedou zvolen Adolf Rolinc a jeho námûstkem Adolf Nûmec.
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Školní třída, dívky

ProtoÏe poãet Ïactva pﬁi zápisu do zdej‰í ‰koly dosáhl ãísla 56, Ïádala místní ‰kolní rada
o povolení zatímní druhé tﬁídy, která byla zemskou ‰kolní radou povolena. Vyuãování tedy probíhalo poprvé v obci ve dvou tﬁídách, a to polodennû. Na ‰kole novû ustanoven ve 2. tﬁídû uãitel Josef Machyl, rodák z Hranic.
Josef HoleÀa pÛsobil v Rouském ku prospûchu ‰koly, jejích ÏákÛ, ale i obce aÏ do roku 1935,
kdy na vlastní Ïádost byl pﬁeloÏen na místo ﬁídícího uãitele pﬁi dvoutﬁídní obecné ‰kole v Miloticích nad Beãvou.
Na místo správce ‰koly byl ustanoven ve ‰kolním roce 1935/1936 jako zatímní správce
uãitelsk˘ ãekatel Otakar Îeravík.
Dne 14. ãervna 1936 uspoﬁádána slavnost padesátiletého trvání místní ‰koly pod ﬁízením
zatímního správce ‰koly Otakara Îeravíka a místní ‰kolní rady pod protektorátem obecního
zastupitelstva. Slavnost mûla velmi zdaﬁil˘ prÛbûh. Vesniãka byla vyzdobena prapory, domy
ãistû vybílené, náves ãistû uspoﬁádaná vítala v nedûli ráno sjíÏdûjící se hosty a bylo jich velmi
mnoho, b˘valí Ïáci a Ïaãky neváhali se dostavit z ‰ir‰ího kraje, dokonce i ze Slovenska – z Ko‰ic.
Slavnost zahájila hudba ranním budíãkem, naãeÏ následovala m‰e svatá v místní kapli, kterou slouÏil pan faráﬁ z Kelãe. Potom se shromáÏdili obãané a pﬁítomní hosté pﬁed ‰kolou, na
zﬁízené tribunû zasedli oficiální hosté, ‰kolní rada a obecní zastupitelstvo. Starosta obce pﬁítomné hosty pﬁivítal. Zúãastnili se okresní hejtman Wachsmuth, okresní ‰kolní inspektor Str˘ãek, za farnost faráﬁ z Kelãe, za b˘valé uãitele Josef HoleÀa, Marie Fusková, vdova po b˘valém
ﬁídícím uãiteli. Starosta obce po zahájení uãinil projev k slavnosti za obec, ﬁídící uãitel Otakar
Îeravík pﬁednesl dûjiny ‰koly. Dal‰í projevy uãinili za ‰kolní radu pﬁedseda Adolf Rolinc, za
okresní ‰kolní radu okresní ‰kolní inspektor Str˘ãek, za b˘valé Ïáky b˘val˘ starosta Josef K˘ 114 
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vala, ãp. 9, a pan Strnadel, vrchní po‰tmistr ve Vala‰ském Meziﬁíãí. Zahráním státní hymny
byly projevy ukonãeny.
Uspoﬁádaná v˘stavka Ïákovsk˘ch prací v uãebnû ‰koly se tû‰ila velkému zájmu, kde se úãastníci zapsali do ‰kolní kroniky. O prÛbûhu se velmi pochvalnû vyslovili okresní hejtman a okresní inspektor, kteﬁí se i odpoledne zúãastnili slavnosti, naãeÏ následovala volná zábava, kde se
hosté zdrÏeli velmi dlouho do pozdního veãera. K odpolednímu uspoﬁádání slavností propÛjãil zahradu pan K˘vala, ãp. 9.
Od ‰kolního roku 1936/1937 byl novû ustaven ﬁídícím uãitelem Robert Majdloch, dosavadní definitivní uãitel ve Stonavû. Narodil se v roce 1906 v Kelãi a pocházel ze selského rodu. Ov‰em jiÏ po dvou letech ode‰el na vlastní Ïádost do Dolních Nûtãic. S ním ode‰la i uãitelka Marie Majdlochová, jeho manÏelka.
Zatímní správou ‰koly ve ‰kolním roce 1939/1940 byl povûﬁen definitivní uãitel Antonín
Pospí‰il, kter˘ pﬁedtím pÛsobil v Tupci. Ve ‰kole v Rouském proÏil v‰echna váleãná léta a zaÏil i zmûnu názvu ‰koly z obecné na národní v dÛsledku nového ‰kolského zákona, kter˘ zaãal platit od ‰kolního roku 1948/1949.
Vystﬁídal jej od ‰kolního roku 1950/1951 Valentin Gregorek, kter˘ se narodil v roce 1916
v Hustopeãích nad Beãvou. PÛsobil jako v˘pomocn˘ uãitel na ‰kolách v Bohuslávkách, Oseku, Zámrskách, Malhoticích, Kelãi, Hranicích, Ústí, Opatovicích, Rakovû a Hustopeãích. Za
války byl totálnû nasazen, po osvobození pÛsobil ve ‰kolách v Hustopeãích, Louãce a Ústí. Na
zdej‰í ‰kole pÛsobil po dvanáct let aÏ do roku 1962.
Od ‰kolního roku 1962/1963 se ﬁeditelem ‰koly stal Josef Novák, jehoÏ pﬁedchozím pÛsobi‰tûm byly V‰echovice. Od 1. záﬁí 1964 byl na ‰kole ﬁeditelem ustaven Zdenûk Navrátil.
Ke dni 31. ãervence 1966 byla v Rouském zru‰ena jednotﬁídní ‰kola. Budovu pﬁevzala Základní devítiletá ‰kola ve V‰echovicích. Z b˘valé knihovny (pÛvodnû patﬁila místnost k bytu)
byla zﬁízena tﬁída a v ní umístûny 2. a 3. tﬁída.
2. tﬁ. 21 ÏákÛ (12 chlapcÛ a 9 dívek) – tﬁ. uã. Dagmar Paﬁenicová
3. tﬁ. 26 ÏákÛ (10 chlapcÛ a 16 dívek) tﬁ. uã. Jarmila ·varcová.
Do Rouského dojíÏdûli Ïáci ze V‰echovic, Provodovic, Horních Tû‰ic. V budovû v Rouském
byla ‰kolnicí i topiãem Marie Ovãáãíková na 0,3 úvazku v létû a na 0,4 úvazku v zimû. Od
3. záﬁí 1984 se vyuãovalo v nové ‰kolní budovû ve V‰echovicích.



Po zru‰ení ‰koly a pﬁevedení ÏákÛ do V‰echovic byla ‰kolní budova dlouho nevyuÏívána.
AÏ v roce 1984 ji zaãalo pouÏívat JZD Záhoran jako provozovnu pﬁidruÏené v˘roby pro montáÏ poãítaãov˘ch klávesnic pro JZD Slu‰ovice. Posléze se tu ‰ily pracovní rukavice a v roce
1990 byla budova vydána jako restituãní náhrada za vnesen˘ majetek do druÏstva ZdeÀku âechovi ze V‰echovic.
V roce 1992 byla podána u Okresního soudu v Pﬁerovû urãovací Ïaloba k urãení vlastnictví objektu ‰koly v Rouském. V roce 1988 byl tento objekt místním národním v˘borem prodán Zemûdûlskému druÏstvu Záhoran na základû hospodáﬁské smlouvy. JelikoÏ byla smlouva
ﬁádnû uhrazena, bylo vlastnictví k tomuto objektu nezpochybnitelné, a tudíÏ ve‰keré snahy
obce o navrácení ‰koly do majetku obce byly marné. Obci se vrátily pouze pozemky pod ‰kolou a v jejím okolí. Tyto zastupitelstvo obce poté prodalo ZdeÀku âechovi ze V‰echovic, kter˘ získal objekt ‰koly v restituãním ﬁízení. Souãástí byla i obecní studna u ‰koly, u které je vûcné bﬁemeno a právo uÏívání pro obec dosud. Nyní slouÏí objekt b˘valé ‰koly k podnikání v˘‰e
uvedeného vlastníka.
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Památky
Církevní památky v obci
Zkuste se na chvilku u nich zastavit, zamyslet a spoãinout. V malebné krajinû obce Rouské, kde nejsou kulturní památky vût‰ího v˘znamu, pÛsobí tyto stavby jako perliãky v ãisté vodû a pﬁipomínají nám osudy na‰ich pﬁedkÛ. Peãujme o nû tak, jak si jistû pﬁáli ti, kteﬁí kamenné kﬁíÏe, boÏí muka a sochy svat˘ch v na‰ich obcích stavûli.

Kaple Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe – vznik a její úpravy
Na místû, kde stojí nynûj‰í kaple „sv. KﬁíÏe“, stávala dﬁevûná zvonice (zvonek). Proto se
obyvatelÛm z ãp. 37 ﬁíkalo Ovãaãíci „od zvonka“. Kaple byla postavena v roce 1855. Pisatel
kroniky soudil podle sochy sv. Jana Nepomuckého, stojící u kaple, Ïe byla poﬁízena ke konci
18. století. V plechové báni na vûÏiãce se nacházely dokumenty, z nichÏ by se snad dalo nûco
vyãíst, ale je‰tû nebyly vyzvednuty. Pﬁed kaplí stávaly obrovské topoly, z jejichÏ kmene si dal
Emil HoleÀa, správce ‰koly a pisatel kroniky, zároveÀ velik˘ vãelaﬁ, zhotovit úly. Topoly byly
nahrazeny lípami. Dne 28. ﬁíjna 1919 byly vysazeny za velké úãasti obãanÛ ‰kolními dítkami
naproti kapli dvû lípy svobody.
Legenda o vzniku kaple
Podle informací pamûtníkÛ byla kaple postavena z podnûtu dvou obãanÛ, kteﬁí mûli mezi
sebou soudní pﬁi. Soused, kter˘ soud prohrál, musel po‰kozenému zaplatit znaãn˘ finanãní obnos. Ten ale peníze nechtûl a vûnoval je na postavení kaple. A tak se také stalo. Kaple je ve
vlastnictví obce Rouské.
V roce 1964 byla zhotovena nová fasáda, vyzdûno „BoÏí oko“ nade dveﬁmi a stﬁecha pokryta plechem. V roce 1970 byla pﬁistavûna ke kapliãce sakristie, která byla velmi potﬁebná pro vykonávání bohosluÏeb. V roce 1991 byl proveden radikální oﬁez lip v sousedství kaple. V souãasnosti se vûtve lip vyuÏívají k rozvû‰ení osvûtlení, které umocÀuje vánoãní atmosféru obce.
V roce 1994 byl proveden nátûr stﬁechy kaple. V roce 1998 se uskuteãnily dal‰í opravy kaple,
tentokrát v interiéru, kde byla poloÏena nová podlaha, vyroben obûtní stÛl, nové lavice a uzavﬁená zpovûdnice. Na v‰echny opravy byly pouÏity finanãní prostﬁedky jak ze sbírek v obci, tak
z rozpoãtu obce. První m‰e svatá v opravené kapli se slouÏila pﬁi obecní pouti v roce 1998. Na
podzim v roce 2002 bylo vybudováno v kapli plynové vytápûní. V roce 2003 se zapoãalo s celkovou venkovní opravou. Byly vymûnûny vchodové dveﬁe, pﬁistavûl se vstupní portál z masivu,
zbudováno bylo venkovní pódium a poloÏena nová dlaÏba, dále byla zhotovena nová fasáda vãetnû nátûru stﬁe‰ní krytiny. „BoÏí oko“, které bylo pÛvodnû nade dveﬁmi, bylo pﬁesunuto do ‰títu
a je prací Vojtûcha Rolince. Na tuto rekonstrukci obec ãerpala peníze z prostﬁedkÛ Programu obnovy venkova 2003 Ministerstva pro místní rozvoj âR. Venkovní rekonstrukci provádûla firma
Vojtûch Rolinc, Rouské ãp. 27. Od roku 2002 b˘vá v období Vánoc u kaple umístûn dﬁevûn˘ betlém s figurkami z pﬁírodních materiálÛ, kter˘ navrhli a vyrobili Îaneta Novosadová, Drahomíra
Luká‰ová, uãitelka základní ‰koly, firma SdruÏení podnikatelÛ Miroslav Plesník a pracovníci obecního úﬁadu Josef Novosad a Václav V˘voda, kter˘ se také o betlém a jeho osvûtlení stará. Okolí
kaple slouÏí bûhem adventní doby pro zahájení kulturních akcí, váÏících se k tomuto ãasu.
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Rousecká náves s kaplí zhruba před 100 lety

Zvony jsou spjaty s Ïivotem, svolávají k bohosluÏbám, vyz˘vají k modlitbû, ohla‰ují radostné i bolestné události. Patﬁí k duchovnímu i kulturnímu dûdictví národa a církve. Znûl-li kostelní zvon, lidé jej vût‰inou nevidûli, protoÏe byl ukryt ve vûÏích a zvonicích, ale rozumûli jeho ﬁeãi. Mûl nezastupitelnou úlohu v ãasové orientaci ãlovûka. I u nás v kapli je umístûn zvon
SANTA ANNA s nápisem po obvodu plá‰tû „ORA PRO NOBIS“ (Oroduj za nás). Dle údajÛ
z kronik pochází tento zvon z roku 1834. I on, jako vût‰ina dal‰ích zvonÛ v na‰í zemi, podnikl svou váleãnou cestu, kdy byl zabaven pro vojenské úãely a odvezen do Prahy. Po osvobození byl vrácen zpût a vyzvání se s ním dodnes. Témûﬁ 50 let byla tato tradice v rukou rodiny Novosadov˘ch, ãp. 23, kteﬁí bydlí v tûsném sousedství kaple. Zvonûní zde pﬁecházelo
z generace na generaci jako ‰tafeta. Poslední, kdo se zhostil tohoto úkolu, byl Josef Novosad
ml. Od roku 2005 je v kapli nainstalováno elektronické ovládání zvonu. Bylo poﬁízeno z veﬁejné sbírky, která vynesla 35 816 Kã, 10 500 Kã doplatil obecní úﬁad. Elektronické vyzvánûní nainstalovala firma ELEKTROZVON Jiﬁího Kopeãného z Olomouce. Místní si dlouho zvykali na rychlej‰í rytmus vyzvánûní. Zvonu SANTA ANNA zﬁejmû chybûl hﬁejiv˘ dotek lidské
ruky, která jeho táhlo ovládala.



Pﬁi v˘letech a vycházkách do okolí se ãasto setkáváme s drobn˘mi kamenick˘mi pracemi,
které nezamûniteln˘m zpÛsobem dotváﬁejí ráz venkovské krajiny. Jedná se pﬁedev‰ím o sochy
svûtcÛ, kamenné kﬁíÏe a boÏí muka.
Kamenné kﬁíÏe jsou si velice podobné a jejich zpracování nedovoluje mnoho tvÛrãí fantazie, proto se od sebe pﬁíli‰ neli‰í. Samotn˘ kﬁíÏ s postavou ukﬁiÏovaného Krista je vût‰inou z kamene, anebo litiny. Mnohem více prostoru pro tvoﬁivost nabízí sokl kamenného kﬁíÏe. Na nûm
mÛÏete nalézt reliéf Panny Marie nebo jin˘ch svûtcÛ, nebo tu mÛÏe b˘t nápis osvûtlující okol 117 
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Kamenný kříž naproti rodinnému domu čp. 31

Kamenný kříž na polní cestě směrem na Kelč

nosti postavení kﬁíÏe. Dozvíme se tak, kdo nechal kﬁíÏ postavit a k jaké pﬁíleÏitosti. Existují
rÛzné typy kﬁíÏÛ. Jsou to kﬁíÏe stojící u kostelÛ a hﬁbitovÛ, které mají za úkol místo posvûtit,
pﬁípadnû slouÏí jako místo modliteb pro dobu, kdy je kostel uzavﬁen. Dal‰í kﬁíÏe byly stavûny
jako pﬁipomínky nehody, ãi jako podûkování Bohu a patronÛm za ‰Èastn˘ konec. Dal‰ím dÛvodem pro stavbu kﬁíÏe bylo podûkování vsi za pﬁeãkanou katastrofu – mor, hlad ãi povodeÀ.
Jen velmi mal˘ poãet kﬁíÏÛ nám mÛÏe tuto událost doloÏit reliéfem nebo nápisem, proto se
o této funkci dovídáme pﬁedev‰ím z lidového vyprávûní, které ov‰em nelze oznaãit jako spolehliv˘ pramen. Nûkteré kﬁíÏe byly stavûny jen pro „efekt“ bohat˘mi sedláky a starosty vesnic,
kteﬁí tak demonstrovali jak své náboÏenské cítûní, tak i svou majetnost.
Kamenn˘ kﬁíÏ u ãp. 31 z roku 1891 je bez nápisu, pouze s uvedením roku vzniku.
Kamenn˘ kﬁíÏ s nápisem „Tento kﬁíÏ postaven nákladem Franti‰ky Va‰íãkové ke cti a chvále pûti ranám Krista Pána a za du‰iãky v oãistci 1893“ najdeme na polní cestû smûrem na Kelã.
Podle pamûtníkÛ jej nechala postavit sleãna Franti‰ka Va‰íãková z Rouského poté, co jí zemﬁel snoubenec, a ona se jiÏ nikdy nevdala.
Kamenn˘ kﬁíÏ s nápisem „Pochválen buì JeÏí‰ Kristus. Tento kﬁíÏ jest vystaven ke cti a chvále boÏí, nákladem od Antonína a Weroniky Mik‰ánkov˘ch z Babic 1891“ stojí na rozcestí do
Babic.
BoÏí muka jsou sloupky nebo pilíﬁe ukonãené kaplicemi, lucernami, nebo prost˘mi hlavicemi, do jejichÏ vrcholku byl vsazen kovov˘ kﬁíÏ, nebo nesly kﬁíÏ kamenn˘. O boÏích mukách
mÛÏeme najít zmínku uÏ ve star˘ch naﬁízeních, kdy kníÏe Boleslav II. na pﬁání sv. Vojtûcha
pﬁikázal, aby znamení „BoÏího umuãení“ bylo vytesáno na kaÏdé vstupní bránû, dﬁevûném ne 118 
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Kamenný kříž u Babic

Boží muka u památné lípy Jana Jiskry z Brandýsa

Dřevěná boží muka v „Bráně“

Dřevěná boží muka na „Kopci“
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bo kamenném sloupu v kaÏdé
vsi. Jinak v‰echna nejstar‰í boÏí muka stávala podél cest
a obchodních stezek, nûkdy lemovala cestu k popravi‰ti. Tyto starobylé sloupy se nesnaÏí
b˘t monumentální, jsou vysoké jen mezi dvûma aÏ tﬁemi
metry. V kapliãce na vrcholku
mohl b˘t buì prázdn˘ prostor,
so‰ky svat˘ch, nebo pouhé niky, do kter˘ch se ukládaly svaté obrázky. âasto b˘vá tento
v˘klenek zasklen˘.
Dﬁevûná boÏí muka v Bránû. Dle dostupn˘ch informací
tato BoÏí muka postavila
v Rouském rodina Kajnarov˘ch z ãp. 15. Její stáﬁí je odhadováno na více neÏ 100 let.
Zrestaurována byla Franti‰kem
Hone‰em pﬁed 30 lety. Kdo
a k jakému úãelu ji postavil,
není známo. V roce 2009 byla boÏí muka zniãena vichﬁicí
a na náklady obce byla poﬁízena nová. Vyrobil ji Miroslav
Plesník a vnitﬁní v˘zdobu poKaple se sochou sv. Jana Nepomuckého před rokem 1944
ﬁídila a provedla sleãna Miroslava Hone‰ová.
Dﬁevûná boÏí muka na Kopci byla postavena pﬁed 100 lety. Rekonstruována byla pﬁed 50
lety a ani zde není znám dÛvod vzniku.
Dﬁevûná boÏí muka u památného stromu – lípy Jana Jiskry z Brand˘sa – je velmi cennou
ﬁezbáﬁskou lidovou prací ze sedmnáctého století, vyﬁezanou z jednoho kusu dubového dﬁeva.
Stavbu tvoﬁí hladk˘ dﬁík zakonãen˘ kaplicí. V roce 2004 pro‰la celkovou rekonstrukcí, kterou
provedla firma pana ·lezara z Olomouce a SdruÏení podnikatelÛ Miroslav Plesník. Tato zcela
nejstar‰í dochovaná stavba v na‰í obci tak byla zachránûna pro budoucí generace. NavrÏena
je k zápisu do seznamu kulturních památek
Sochy svat˘ch byly stavûny z podobn˘ch pohnutek jako kﬁíÏe, pouze jejich v˘roba byla nároãnûj‰í. Sochy byly draÏ‰í a prestiÏnûj‰í záleÏitostí. Ikonografie je zpÛsob, jak˘m se od sebe
jednotliví svûtci odli‰ovali a rozeznávali. KaÏdému svatému byl pﬁiﬁknut postoj a atributy, podle kter˘ch mohl b˘t k˘mkoliv rozeznán. Takto mÛÏeme od sebe rozpoznat nejen jejich sochy,
ale i reliéfy na soklech kamenn˘ch kﬁíÏÛ ãi boÏích muk. Na soklech soch svat˘ch b˘vají vytesány modlitby, pﬁání ãi údaje o tom, kdy byla socha postavena.
Socha svûtce Jana Nepomuckého stávala kdysi v obci pﬁed kaplí. Dosud o ní koluje tato povûst: U OvãáãíkÛ v ãp. 20 slouÏil pacholek Jan. Ten se kdysi nepohodl s hospodáﬁem a utekl
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z domu. Po ãase se Rouseãtí dovûdûli, Ïe pr˘ bude knûzem (snad vstoupil do klá‰tera). Jako
knûz (panáãek) se pr˘ skuteãnû objevil v Rouském a za své peníze dal u kaple postavit sochu
sv. Jana Nepomuckého tak, aby obliãejem byl obrácen k Ovãáãíkovu gruntu ãp. 20. Takto je
zapsáno v obecní kronice.
Socha sv. Jana Nepomuckého byla v roce 1944 pﬁemístûna na prostranství pﬁed kulturním
domem z dÛvodu uvaÏované stavby váleãné komunikace. Je kulturní památkou a hodnotnou
barokní prací s nápisem na pﬁední stranû podstavce a latinsk˘m chronogramem odkazujícím
na rok 1781. Pﬁedstavuje postavu arcibiskupského vikáﬁe, o kterém se pochvalnû vyjádﬁil kronikáﬁ Václav Hájek z Liboãan, a je zdaleka nejfrekventovanûj‰í sochou v na‰í krajinû. Jeho uctívání roz‰iﬁovali za doby protireformace jezuité. Jan je zobrazován, jak drÏí v ruce kﬁíÏ s Kristem a okolo jeho hlavy se vzná‰í svatozáﬁ, tvoﬁená pûti pûticíp˘mi hvûzdami. Skonãil svrÏením
z Karlova mostu, a proto je oznaãován za patrona mostÛ. V ruce je‰tû mÛÏe tﬁímat palmovou
ratolest, znak v‰ech muãedníkÛ, nebo knihu.
Socha sv. Jana Nepomuckého byla rekonstruována v roce 2009 z prostﬁedkÛ Ministerstva
kultury âR a Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Opravu provádûla firma restaurátora Reného Seifrieda ze Sv. Kopeãku u Olomouce. Restaurátorské práce spoãívaly v opravû
balustrády, oãi‰tûní a napenetrování sochy, domodelování chybûjících ãástí a staÏení ocelov˘mi vruty proti destrukci památky.

Památn˘ strom – Lípa Jana Jiskry z Brand˘sa
Lípa Jana Jiskry z Brand˘sa
památn˘ strom vyhlá‰en˘ podle z.ã. 114/1992 Sb.
Lípa malolistá
Stáﬁí: okolo 500 let
Lokalita: pozemek p ã. 513/1 v k. ú. Rouské
Obvod kmene: 625 cm (ve v˘‰ce 130 cm)
V˘‰ka: 26 m
Nejstar‰í památkou v obci je mohutná lípa „Jana Jiskry z Brand˘sa“, která byla zapsána do
seznamu památn˘ch stromÛ v roce 1992 a nese jméno po majiteli v‰echovické tvrze Janu Jiskrovi z Brand˘sa, prokazatelném vlastníku tvrze v letech 1431 aÏ 1446. S ohledem na tuto
skuteãnost se její stáﬁí odhaduje na 500 let. V roce 1991 bylo provedeno první odborné o‰etﬁení Milanem Zaorálkem z Agentury pro ochranu pﬁírody z Vala‰ského Meziﬁíãí. Spoãívalo ve
svázání koruny stromu ocelov˘mi lany a oﬁezání such˘ch vûtví. V roce 2000 následovalo dal‰í o‰etﬁení lípy, které obná‰elo zdravotní ﬁez koruny stromu, nahrazena byla vazba vûtví koruny stromu textilními oky místo kovov˘ch a vyplnûna dutina kmene dﬁevûn˘mi ‰indely. Práci provedla firma z Ústí nad Orlicí.
Lípa Jana Jiskry z Brand˘sa v Rouském byla vyhlá‰ena vítûzn˘m stromem v regionální anketû STROM ROKU 2006.
Emil HoleÀa v obecní kronice o lípû napsal: „Mnohokráte ve ‰kole vykládal jsem, jaké oblibû tû‰ily se za dávn˘ch vûkÛ u na‰ich star˘ch pohansk˘ch pﬁedkÛ háje lipové. Ty byly jim
místem svat˘m, chrámem, kde konali své modlitby, kde zaznívaly posvátné zpûvy, kde pﬁiná‰eny bohÛm obûti. Lípa na‰im pﬁedkÛm byla stromem posvátn˘m. Lipové háje sázeny na
místech památn˘ch, okolo kostelÛ, soch, kﬁíÏÛ, pomníkÛ… I milá na‰e dûdinka honosí se pa 121 
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mátnou lípou „staﬁenkou“,
známou v ‰irém okolí. Jak
dlouho stojí? Kdo ji vsadil? Na
to není odpovûdi… ·umí to
ve vûtvích lípy staﬁenky, ale
kdo ‰epotu tomu rozumí? Kdo
rozumí tûm pohádkám, jeÏ vypravuje na‰e lípa za krásn˘ch
veãerÛ májov˘ch?
Jistû stojí zde dlouho, snad sta
a sta let. Kolik jiÏ pokolení
pﬁeãkala? Vídala hráti si v stínu mládeÏ, z dûtí stali se muÏi, Ïeny, z muÏÛ, Ïen stali se
starci, staﬁeny, kteﬁí odpoãívali ve stínu jejím, pﬁihlíÏeli ke
hrám mládeÏe a vzpomínali
na zlaté ãasy mládí svého…
Pokolení vymírala – lípa stojí,
lidé se stﬁídali… lípa zÛstala.
Lib˘ vánek pohrává s listy jejími z jara, mohutn˘ vichor
lomcuje vûtvemi v podzim, na
sta vãelek bzuãí na medov˘ch
kvûtech v létû, opu‰tûna stojí
Památná lípa Jana Jiskry z Brandýsa, kolem roku 1900
v zimû. Pamatuje ãasy blahé,
lidi ‰Èastné i ãasy bouﬁné, které nad korunou její pﬁes vlast na‰i táhly. Sly‰ela smích, v˘skot, sly‰ela pláã, vzdychání. Pamatuje úrodu, hojnost, veselí, pamatuje de‰tû, bouﬁe, kroupy, sucha, hlad, bídu, nouzi, nedostatek.
S úctou pohlíÏíme na lípu staﬁenku. V‰ak chﬁadne jiÏ, ba umírá. A tu v památn˘ den dne‰ní stavíme vedle ní druÏku mladou, bujnou, svûÏí. V památku jubilea 60letého panování J. V.
císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa sázíme dnes lípu „jubilejní“, by hlásala potomkÛm, pokolením
pﬁí‰tím, památku vzne‰eného mocnáﬁe… Doufám, Ïe se jí netkne ruka zloãinná, Ïe zasazena poroste, o‰etﬁována, opatrována, milována v‰emi.
Slavn˘m obecním pﬁedstavenstvem byl jsem poÏádán, bych pﬁi sázení promluvil nûkolik
slov… nemohu vûru ﬁeã svou lépe ukonãiti neÏ vﬁel˘m pﬁáním, by lípa „jubilejní“doãkala se
vûku zlatého, dlouhého, by byla svûdkem dob krásn˘ch, ‰Èastn˘ch, blaÏen˘ch, svûdkem sousedské lásky a svornosti v na‰í milé dûdince: ,TO DEJÎ BÒH‘. “



V rámci propagace památného stromu i obce samotné byl této na‰í krásné lípû sepsán pﬁíbûh, kter˘ je zãásti podloÏen historick˘mi prameny a zãásti vymy‰len. Autorkou je Milu‰e StrÏínková.
Psal se rok 1431 a domÛ se vracel ze sv˘ch dlouh˘ch cest ze Slovenska, kde byl jako husitsk˘ král v ãele bojovníkÛ za zájmy HabsburkÛ z Uher, Jan Jiskra z Brand˘sa a ze V‰echovic.
Byl vlastníkem mocné kamenné tvrze tamtéÏ. MoÏná únavou, moÏná okouzlen malebnou pﬁí 122 
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rodou spoãinul na hrázi cesty a zasnûnû odpoãíval. Na základû tohoto slastného okamÏiku nebo jiného záÏitku, kdo ví, kter˘ se mu vepsal do vûdomí, dal zasadit lípu, která dnes nese jeho jméno.
V roce 1908 u pﬁíleÏitosti v˘roãí ‰edesátiletého panování J. V. císaﬁe a krále Franti‰ka Josefa I. byl vydán památn˘ list, kde se pí‰e, „Ïe po ﬁeãi správce ‰koly byla pﬁed budovou ‰kolní
zasazena jubilejní lípa“. V místní kronice se doãteme, Ïe tato lípa byla zasazena proto, aby nahradila starou památnou lípu Jana Jiskry z Brand˘sa, která doÏívá. Paradoxem je, tak jak uÏ to
v Ïivotû chodí, Ïe mladá lípa z roku 1908 musela ustoupit roz‰íﬁení komunikace a „staﬁenka“
lípa Jana Jiskry z Brand˘sa stojí dodnes jako monument dávn˘ch dob, ve kter˘ch s ní vyrÛstaly generace „RouseãákÛ“a ve stínu jejích vûtví spoleãnû zpívali. Ti v‰ichni svou lípu milují, jsou
na ni hrdi a dávají jí to najevo tﬁeba tím, Ïe jí uÏ podvakráte nechali udûlat léãebnou kÛru a kosmetické úpravy, tak aby její krása mohla dál vynikat a tû‰it srdce místních, turistÛ a kolemjdoucích. Nedílnou souãástí tohoto krásného stromu v Rouském je dﬁevûná boÏí muka. Spoleãnû vytváﬁejí pﬁíjemné romantické zákoutí obce. Tyto dvû historicky nejstar‰í památky v obci
se snaÏíme uchovat dal‰ím generacím.

Tradice sluneãních hodin v Rouském
Sluneãní hodiny jiÏ od dávn˘ch vûkÛ ti‰e odmûﬁují ãas podle toho, jak na nû svítí slunce.
Mohou mûﬁit docela pﬁesnû, v minulém století se podle nich i seﬁizovaly hodiny na Ïeleznicích ãi stﬁelbou z dûla oznamovalo poledne, jejich ãas nespûchá. V pohodû si plyne a uná‰í nás
ve své náruãi. Pojìte si s námi, milí ãtenáﬁi, pﬁipomenout novodobou tradici sluneãních hodin
v na‰í obci.
První sluneãní hodiny vyrobil v obci roku 1982 akademick˘ malíﬁ Jaroslav Kapec a umístil
tento prvek prastarého ukazatele ãasu na ‰tít a ãelní stûnu svého rekreaãního domu. DÛm ãp.
8., kter˘ zrekonstruoval, b˘val gruntem jednoho z nejvût‰ích sedlákÛ v obci – Josefa StrÏínka
– a Jaroslav Kapec jej opravil stylovû a s citem.
Pokraãovatelem se stal Milan Sehnal z ãp. 21, coÏ je dal‰í z vût‰ích gruntÛ v obci. Své sluneãní hodiny vyrobil v roce 2004 a umístil je na zeì hospodáﬁského stavení svého rodného
domu. Ukazují kromû ãasu také polohu Zemû k Slunci v prÛbûhu roku. Latinsk˘ nápis SINE
SOLE SILEO, kter˘m je opatﬁil, v pﬁekladu zní BEZ SLUNCE MLâÍ.
Nápad oÏivit veﬁejná prostranství obce interakãními prvky vze‰el z iniciativity místostarosty obce p. Milana Sehnala spoleãnû s dûtmi. Vycházeli ze skuteãnosti, Ïe v na‰í obci se nacházejí pouze men‰í památky, a proto se rozhodli roz‰íﬁit ﬁadu sluneãních hodin, které jiÏ
v Rouském existují. Tak vznikl návrh na sluneãní hodiny na veﬁejném prostranství uprostﬁed
obce, zvaném Rozárka, s názvem – Slunce jako garant ãasu. Grafick˘ návrh a skulpturu sluneãních hodin Mûdûné Slunce pro obec Rouské vytvoﬁil Jindﬁich Pevn˘ z Pomezí u Poliãky
v rámci projektu financovaného z prostﬁedkÛ Ministerstva pro místní rozvoj âR. Hodiny jsou
zhotoveny z materiálu zelen˘ pískovec a kov a ukazují ãas ze dvou svûtov˘ch stran.
Dal‰í nápad, umístûní sluneãních hodin ve ‰títû víceúãelového obecního domu, vznikl jiÏ pﬁi
pﬁípravû projektu rekonstrukce tohoto objektu ze stejn˘ch dÛvodÛ jako sluneãní hodiny na Rozárce. Navrh i realizaci provedli spoleãnû otec a syn Zíkovi ze Îlutavy. Star‰í pan Zíka je ãlenem
Zlínské astronomické spoleãnosti ve Zlínû a mlad‰í Vratislav studuje na âVUT v Brnû architekturu. Pro oba jsou sluneãní hodiny koníãkem. Ty v Rouském byly vytvoﬁeny v létû roku 2009.
 123 

Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Sluneční hodiny na Rozárce

Sluneãní hodiny lze zkonstruovat pro libovolnou plochu. RovnûÏ provedení ukazatele mÛÏe b˘t rÛzné. MÛÏe jím b˘t obecnû stylus (coÏ lze pﬁeloÏit jako hÛlka) postaven˘ v urãité poloze, ale i napﬁíklad kuliãka, ‰tûrbina ve stûnû, zrcadlo aj. Zvlá‰tní pozornosti zasluhují hodiny zvané analematické se svisl˘m stylem, kter˘ je tﬁeba pﬁesouvat na danou pozici urãenou
dnem v roce. Témûﬁ mysticky pÛsobí takovéto hodiny situované napﬁíklad na námûstí nebo
v parku, kde se na vyznaãenou pozici stylu postaví ten, kdo chce mûﬁit ãas. Na okamÏik se tak
stane sám sobû ukazatelem. Proto se zastupitelstvo obce v roce 2008 rozhodlo oÏivit tímto interaktivním prvkem rouseckou náves a tím zavr‰it (prozatím) sbírku sluneãních hodin v Rouském na ‰est exempláﬁÛ, coÏ je nejvût‰í poãet v Olomouckém kraji.
Neãekejte v‰ak, Ïe sluneãní hodiny budou polohou stínu ukazovat stejn˘ ãas jako va‰e hodinky na ruce. Tato situace totiÏ nastává pouze ãtyﬁikrát do roka (konkrétnû okolo 15. dubna,
14. ãervna, 31. srpna a 24. prosince). V tomto ãase se totiÏ shoduje prav˘ sluneãní ãas se stﬁedním sluneãním ãasem. Pohyb Zemû pﬁi obûhu kolem Slunce je ovlivÀován mnoha faktory, které zpÛsobují jeho nerovnomûrnost. Prav˘ sluneãní ãas tudíÏ ukazují jen sluneãní hodiny. Z ideální obûÏné dráhy Zemû se urãuje stﬁední sluneãní ãas, kter˘ se s prav˘m shoduje jen
v uveden˘ch dnech. Jindy se oba ãasy mohou li‰it aÏ o 16 minut. Na‰e hodinky ukazují ãas
stﬁedoevropsk˘ a tento pásmov˘ ãas se shoduje se stﬁedním sluneãním ãasem pouze na 15. poledníku v˘chodní délky, kter˘ prochází napﬁ. Jindﬁichov˘m Hradcem nebo âesk˘m Dubem.
Také nesmíme zapomínat, Ïe sedm mûsícÛ v roce máme ãas letní, posunut˘ o hodinu dopﬁedu oproti sluneãnímu ãasu.
Sluneãní hodiny nám tak dávají i pﬁíleÏitost k zamy‰lení, tﬁeba o smyslu ãi pomíjivosti lidského Ïivota... AÏ tedy pﬁí‰tû pÛjdete kolem tûchto mûﬁiãÛ ãasu, zastavte se na chvíli a podívejte se pozornû, co v‰echno vám sdûlují.
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V˘znamní a ocenûní
obãané obce
Jaroslav Kapec
Narodil se 30. srpna 1924
v hornické rodinû ve Slezské
Ostravû. Tedy dva roky pﬁed
tím, neÏ byl otevﬁen v tomto
mûstû DÛm umûní a zaloÏen
první v˘tvarnick˘ spolek Moravskoslezské sdruÏení v˘tvarn˘ch umûlcÛ. Byl vrÏen do prostﬁedí dynamické prÛmyslové
expanze, podnikatelské tvrdosti, rostoucích bankovních palácÛ a dûlnick˘ch kolonií, nahosti obnaÏené haldaﬁské bídy.
Taková byla scéna, na kterou
vstoupil ve dvacát˘ch letech
mal˘ kluk. Hornická kolonie ve
Slezské Ostravû byl svût sám
pro sebe. Velká vesnice uvnitﬁ
mûsta, vklínûná chaotickou v˘stavbou v nedalekém sousedství nov˘ch moderních domÛ,
bank i velk˘ch prÛmyslov˘ch
správních budov, stejnû jako
vysok˘ch pecí, chladících bate- Jaroslav Kapec, akademický malíř
rií a tûÏních vûÏí.
JaroslavÛv otec byl horník.
Jeho pﬁísnou, sevﬁenou, ale laskavou tváﬁ známe z vynikající portrétní kresby z roku 1960.
Tam uÏ ov‰em nesedí modelem robustní havíﬁ, ale star˘ muÏ s ponûkud trpce sevﬁen˘mi ústy
a tûÏk˘ma rukama, odpoãívajícíma po zpÛsobu star˘ch dûlníkÛ upracovanû na kolenou. Na
rozdíl od náboÏensky laxního otce byla matka hluboce vûﬁící a klima jejího vyznání a oddanosti láskyplnû prohﬁívalo rodinnou atmosféru, do níÏ se Jaroslav a pozdûji jeho mlad‰í bratr
narodili. Byl to mal˘ svût práce, skromnosti a trpûlivosti i lidské solidarity. Jaroslav byl pomûrnû klidn˘ a uzavﬁen˘, pﬁitom vnímav˘ a pﬁem˘‰liv˘. Mûl v onom poloveﬁejném hemÏení lidského sídli‰tû mal˘ch domeãkÛ svÛj skryt˘ vnitﬁní Ïivot a ten si chránil. Neodmítal kamarádské spoleãenství, ale nebyl halasnû druÏn˘ ani hovorn˘. O to intenzivnûji vnímal. Jaroslav
nesmûroval k ãetnosti slov, ale poãaly ho vzru‰ovat vidûné tvary, jeÏ jako by cosi sdûlovaly. Nevûdûl jak a co a proã, byl dosud mal˘. UÏ velmi záhy zaãal kreslit. U vût‰iny dûtí zájem pomí 125 
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Jaroslav Kapec, Rouské

jí v ãase, kdy se první stupeÀ sebeuvûdomûní zavr‰uje. U tûch vyvolen˘ch se stává osudem.
Jaroslav k nim patﬁil, ale v té dobû pﬁed ním je‰tû leÏela dlouhá a kﬁivolaká pouÈ s rÛzn˘mi zastávkami a obchÛzkami, pﬁi‰la obecná ‰kola a mû‰Èanka. Bûhem té doby se rodina stûhovala,
mûnila obydlí, aniÏ by opustila charakter bydli‰tû a spoleãenství. Z tûch promûn a kulis nejvíce citlivému klukovi pﬁirostla k srdci typicky ostravská ãtvrÈ na severní stranû „Mundlochu“,
jak se ﬁíkává ãásti slezskoostravského kopce, zvaná Heﬁmanice. Tady odkládal dûtské kalhoty,
vnímavû dospíval, v tûchto divn˘ch konãinách se potuloval s papíry a tuÏkou a vstﬁebával jejich podivnou a neopakovatelnou atmosféru, kterou mají pod kÛÏí jenom Ostraváci, ne ov‰em
ti, kteﬁí nevystrãili nos z centra mûsta. V Jaroslavu Kapcovi v‰ak zÛstala. Mû‰Èanka konãila
a vznikla otázka, která se vÏdycky znova staví pﬁed rodiãe dorÛstajících dûtí: Co teì s klukem?
Jaroslav kreslil, byl pracovit˘ a spoﬁádan˘. Studia v‰ak nepﬁicházela v úvahu, tedy do uãení.
A tu kdosi poradil: Dejte ho vyuãit aranÏérem. Tak chlapec nastoupil u firmy Ander a syn jako uãeÀ. To uÏ se psal rok 1939, z nûmecké okupace byl uplácán poniÏující protektorát Böhmen und Mähren. Jaroslav se uãil dobﬁe, byl piln˘ a ‰éfové ho mûli v oblibû, nemohl si na nû
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naﬁíkat a vÏdycky na nû vzpomínal v dobrém. Tak se stalo, Ïe po vyuãení na jejich radu a s jejich pomocí zaãal studovat pﬁi zamûstnání na dvouleté obchodní ‰kole (v letech 1943–1944).
Bylo zﬁejmé, Ïe s ním mûla firma perspektivní zámûry a chtûla v budoucnu vyuÏít jeho schopností k oboustrannému prospûchu. Ov‰em Ïivota bûh nabral nov˘ brutálnûj‰í kurs. Velkonûmecká ﬁí‰e potﬁebovala otroky a nelítostnû vybírala z poroben˘ch státÛ pracovní síly na práci
v reichu. Jaroslav musel nastoupit do Vítkovick˘ch Ïelezáren a pak mu v rámci totálního nasazení hrozil nucen˘ odchod do Nûmecka. Pﬁed tím ho uchránil nûmeck˘ inÏen˘r Pohl, na
kterého Jaroslav vzpomíná s vdûãností a jeho jméno podle Jaroslava Kapce by mûlo b˘t uchováno a tím uctûno, aÈ ho osud zavál po válce kamkoliv. Ve Vítkovick˘ch Ïelezárnách se také
Jaroslav doãkal míru a znovuzrození samostatnosti. Váleãná léta nebyla pﬁíznivá umûleck˘m
ambicím, zejména tehdy ne, ‰lo-li o mladého muÏe, u nûhoÏ Ïivotní dráha nebyla dosud jednoznaãnû múzicky smûrována. Pﬁesto se ke kreslení stále vracel, aniÏ dosud zaãal uvaÏovat
o formov˘ch problémech tvorby. Nyní v‰ak bylo po válce a Ïivot znovu zaãínal, zase bylo moÏno myslet na budoucnost jako na cosi reálnû projektovatelného. V letech 1946–1948 v‰ak pﬁi‰la léta vojenské sluÏby. Jaroslav Kapec ji absolvoval v Ko‰icích, kde byl zaãlenûn do vojenské
malírny, takÏe nebyl pﬁivelen ke zbrani. To vyhovovalo jeho kﬁesÈanskému pﬁesvûdãení. Sám
vzpomíná na toto dvouleté Ïivotní období bez trpkosti, podaﬁilo se mu témûﬁ neuvûﬁitelné:
V podmínkách vojenského drilu a uniformity si vytvoﬁil jakousi enklávu privátnosti, kam ho
chodili nav‰tûvovat nûkteﬁí osvícení dÛstojníci, mezi nimiÏ bylo nûkolik vûﬁících. Jejich osud
po únoru 1948 mûl stejn˘ bﬁink: byli vykopnuti z armády. Ostatnû – jak by tam byli mohli se
sv˘m pﬁesvûdãením zÛstat?! Po návratu z vojny nastoupil znovu u Andra, tentokráte v obchodním provozu prodejny knih v Ostravû. Ov‰em, to uÏ vzal ná‰ politick˘ v˘voj jin˘ smûr,
a tak lidmi poãalo manipulovat nové totální nasazení podle v‰eobecné smûrovky – do prÛmyslu. Zaãala podivuhodná tragikomická promûna dûlnické tﬁídy, která bobtnala pﬁílivem ÏivnostníkÛ a intelektuálÛ hned na poãátku celospoleãenské devastace.
Jaroslav Kapec nastoupil v chemick˘ch provozech dusíkáren, kde bez pﬁíslu‰né kvalifikace
asi nemohl dûlat víc neÏ podruÏné práce, ale brzy se vûdûlo obecnû o jeho umûleck˘ch snahách a talentu. Sám pﬁiznává, Ïe se v té dobû uÏ témûﬁ vzdával nadûje na umûleckou dráhu.
V jiném, napﬁíklad praÏském, podnûtnûj‰ím prostﬁedí by se byly jistû na‰ly chodníãky i pro ãlovûka, kter˘ mûl nepochybn˘ talent. Ale Ostrava – to byl v pováleãn˘ch letech kulturní úhor.
A po roce 1948, kdy Ïelezné srdce republiky Ïilo zplna pod heslem „Já jsem horník, a kdo je
víc?“, se o skuteãném umûleckém dûní nedá hovoﬁit.
Lidsk˘ Ïivot je v‰ak protkán neuvûﬁiteln˘mi náhodami. Stalo se, Ïe si Kapcova talentu úãastnû v‰iml jist˘ Ing. Coufalík, kter˘ mûl vliv a moÏnost pozitivnû zmûnit bûh vûcí. Tak byl mladík, nyní vlastnû shodou okolností „dûlnick˘ kádr“, poslán do liberecké rychlopﬁípravky, po jejímÏ úspû‰ném ukonãení se absolventÛm otevíraly dokoﬁán dveﬁe vysok˘ch ‰kol. A opût byl
osud Jaroslavu Kapcovi pﬁíznivû naklonûn. Rokem 1952 konãí dlouhá pﬁípravná Kapcova anabáze a on se ve sv˘ch 28 letech stává studentem Akademie. Teprve nyní zaãíná jeho skuteãná umûlecká dráha.
Tolik úryvek o reálném i umûleckém Ïivotû Jaroslava Kapce z knihy „Jaroslav Kapec – Hledání universa“ od autora Petra Holého.
Jaroslav Kapec zakoupil v roce 1978 v Rouském grunt ãp. 8, kter˘ pﬁebudoval na rekreaãní objekt, kde se svou rodinou, Ïenou Evou a dûtmi Samuelem a Kornelií, spoleãnû trávili
prázdniny a volné chvíle. Prostﬁedí obce Rouské malíﬁe inspirovalo k namalování nûkolika obrazÛ. Vliv Rouského je znát i na citlivé rekonstrukci domu, kde se snaÏil zachovat pÛvodní
venkovskou architekturu. Ve dvoﬁe se nachází malá soukromá galerie a na fasádû domu jsou
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umístûny sluneãní hodiny, které byly prvním poãinem tradice budování sluneãních hodin
v Rouském. V roce 1994 byla v kulturním domû uspoﬁádána miniv˘stava jeho dûl, kdy mûli
místní obãané moÏnost alespoÀ ve zkratce se seznámit s malíﬁovou tvorbou. Jaroslav Kapec
zemﬁel v roce 1998. Jeho rodina v‰ak do Rouského jezdí pravidelnû i nadále a jejím ãlenÛm
dûkujeme za spolupráci pﬁi poskytnutí materiálu pro tuto publikaci.

Anna Strnadlová mlad‰í
Anna Strnadlová mlad‰í se vûnuje od roku 2003 ozdobnû vyﬁezávan˘m dekoracím z ovoce a zeleniny. Tato ãinnost se ﬁadí do kategorie kuchaﬁské artistiky. Jedineãná a nepﬁíli‰ známá
disciplína se k nám dostala pﬁibliÏnû pﬁed deseti lety. Aniãka vyﬁezává rÛzné kvûtinové kompozice, které jsou urãeny pro rÛzné pﬁíleÏitosti, jako jsou svatby, rÛzná v˘roãí, narozeniny, firemní akce, promoce, plesy a jubilea. Za dobu témûﬁ sedmi let jiÏ absolvovala nûkolik soutûÏí, kde se tradiãnû umisÈuje na nejvy‰‰ích místech. V souãasné dobû se vûnuje poﬁádání v˘stav,
zasedá v odborn˘ch komisích soutûÏí a na zakázku vyrábí tyto krásné dekorace. Svou ãinností propaguje obec Rouské jak v âeské republice, tak v zahraniãí a my si toho velice váÏíme
a pﬁejeme jí dal‰í úspûchy a radost z tvoﬁení a pﬁekrásného koníãku.
Zde je pﬁehled nejvût‰ích úspûchÛ:
2006
2007

zlatá medaile na Svûtové kuchaﬁské v˘stavû v Luxembourgu
absolutní vítûz Czech Carving Cup Ostrava

Anna Strnadlová ml. se svými výtvory
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2008
2008
2008
2008
2008
2009

absolutní vítûz Carving Cup Slovakia 2008
zlatá medaile Mistrovství âR GASTRO Hradec Králové
zlatá medaile Souboj mistrÛ Melounov˘ festival Praha
absolutní vítûz Souboj mistrÛ Melounov˘ festival Praha
bronzová medaile Svûtová kuchaﬁská olympiáda Nûmecko
absolutní vítûz Mistrovství âR GASTRO Hradec Králové

Jaroslav JuráÀ mlad‰í ve vozatajském sportu
Od roku 2009 se ãlen sdruÏení Centrum aktivního odpoãinku – Jezdecká spoleãnost JUKO
Jaroslav JuráÀ ml. osamostatnil, zaloÏil si stáj Valentino Moravia a vûnuje se vozatajskému sportu se sv˘m otcem. Závodí a prezentuje své konû za âeskou republiku.
Vozatajská soutûÏ je tﬁídenní. Obsahuje drezurní úlohu a maraton, kter˘ b˘vá rozdûlen do
tﬁí ãástí. První dvû ãásti jsou bez pﬁekáÏek a v posledním úseku, jenÏ je nejtûÏ‰í, ãeká konû pût
aÏ osm pﬁekáÏek. Závûr soutûÏe je ve znamení pﬁekáÏkové jízdy neboli parkuru.

Nejvût‰í úspûchy
2005
2006

Zlatá podkova Humpolec – tﬁetí místo
Zlatá podkova Humpolec – první místo – Mistr opratí âR

Jaroslav Juráň ml. se starostkou obce Miluší Stržínkovou
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2006
2007
2009

2010

bronzov˘ odznak âeské jezdecké federace
Mistrovství âR, ·enkvice – páté místo
Albertovec – druhé místo
Fren‰tát pod Radho‰tûm – první místo
Vecsés v Maìarsku – dvanácté místo
Kladruby nad Vltavou – desáté místo pﬁi mezinárodní úãasti, tﬁetí místo
za âeskou republiku
Altenfelden v Rakousku – ãtrnácté místo z dvaceti osmi startujících z celé Evropy,
ãímÏ se kvalifikoval na mistrovství Evropy
Mistrovství âR, ·enkvice – sedmé místo

Dárci krve v Rouském
Milu‰e StrÏínková
První pﬁímou transfúzi krve od ãlovûka k ãlovûku uskuteãnil v roce 1818 v Lond˘nû anglick˘ profesor fyziologie a porodnictví James Blundell. V âechách zaãal jako první provádût
transfúze lidské krve v˘znamn˘ ãesk˘ chirurg Karel Maydl. V této souvislosti nelze opomenout jméno ãeského psychiatra Jana Jánského, kter˘ v roce 1907 objevil ãtvrtou krevní skupinu. Právû jeho jménem jsou v na‰í zemi nazvány medaile udûlované mnohonásobn˘m dobrovoln˘m dárcÛm krve.
V âeské republice jsou udûlovány tﬁi úrovnû medailí:
• Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Jánského – udûlována za 40 bezpﬁíspûvkov˘ch odbûrÛ
• Stﬁíbrná medaile prof. MUDr. Jana Jánského – udûlována za 20 bezpﬁíspûvkov˘ch odbûrÛ
• Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Jánského – udûlována za 10 bezpﬁíspûvkov˘ch odbûrÛ
Vy‰‰í poãty odbûrÛ jsou oceÀovány Zlat˘mi kﬁíÏi âeského ãerveného kﬁíÏe (ââK), které se
dále ãlení na:
• Zlat˘ kﬁíÏ ââK 1. tﬁídy – udûlován za 160 bezpﬁíspûvkov˘ch odbûrÛ
• Zlat˘ kﬁíÏ ââK 2. tﬁídy – udûlován za 120 bezpﬁíspûvkov˘ch odbûrÛ
• Zlat˘ kﬁíÏ ââK 3. tﬁídy – udûlován za 80 bezpﬁíspûvkov˘ch odbûrÛ
Zlat˘ kﬁíÏ ââK 1. tﬁídy:
Ludmila Va‰íãková – 167 odbûrÛ
Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Jánského:
Radomír âech – 73 odbûrÛ
Du‰an Rychnovsk˘ – 50 odbûrÛ
Oldﬁich K˘vala – 44 odbûrÛ
Jaroslava Pavelková – 40 odbûrÛ
Stﬁíbrná medaile prof. MUDr. Jana Jánského
Hynek Mrázek – 24 odbûrÛ
Roman OdloÏilík – 23 odbûrÛ
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Ludmila Vašíčková

Radomír Čech

Jaroslava Pavelková

Dušan Rychnovský

Hynek Mrázek

Jan Machanec

Oldřich Kývala

Roman Odložilík

Eva Rolincová

Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Jánského
Jan Machanec – 15 odbûrÛ
Eva Rolincová – 10 odbûrÛ
Velice si váÏíme dlouhodobé pomoci formou dárcovství krve, která je velmi úãinná a také
nedocenitelná. Ne v‰ichni si uvûdomují, Ïe dáváte a vracíte svou krví Ïivot jin˘m, a to je skuteãnû hodné úcty.
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Spolková ãinnost
Rouseãtí myslivci
Rostislav ·igut
Myslivecké sdruÏení „Háj“ Malhotice – Rouské vzniklo 4. záﬁí 1992 spojením myslivcÛ obcí Malhotice a Rouské. Na zaãátku ãinnosti mûlo myslivecké sdruÏení 14 aktivních ãlenÛ, dnes
je to jiÏ ãlenÛ 23. Nejstar‰ímu je osmdesát let a nejmlad‰ímu dvacet.
Hlavním posláním myslivosti je zachování a ochrana pﬁírody a krajiny a v ní volnû Ïijící zvûﬁe. Je systematicky propojenou ﬁadou ãinností na úseku chovu a ochrany zvûﬁe, vãetnû péãe
o trval˘ rozvoj tûchto hodnot. Tyto ãinnosti jsou spojeny s aktuálnû Ïádoucí regulací poãetních
stavÛ populací jednotliv˘ch druhÛ volnû Ïijící zvûﬁe tak, aby nárÛst poãetních stavÛ jednoho
druhu zvûﬁe nepotlaãoval poãetní stavy jin˘ch druhÛ zvûﬁe. Tato regulace se provádí následn˘m odlovem pﬁírÛstku, dle urãit˘ch pravidel a regulí, která jsou daná zákonem o myslivosti.
Na‰e honitba Malhotice – Rouské se rozkládá na katastru tûchto obcí o v˘mûﬁe 1 154 ha.
Z této v˘mûry je asi 250 ha lesÛ a 904 ha polí. Chováme zde jako hlavní druh zvûﬁ srnãí, dále se zde vyskytuje zvûﬁ daÀãí a ãerná. Z drobné zvûﬁe zde máme zajíce, baÏanty a nûkolik málo koroptví. V chovu srnãí zvûﬁe dosahujeme nemalé úspûchy, a to u trofejí srncÛ, které zís-

Myslivci při ukončení honu, rok 2009
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kávají kaÏdoroãnû medailové bodové hodnoty jak bronzové, stﬁíbrné tak i zlaté. Tyto v˘znamné
trofeje nás pak reprezentují na národních a svûtov˘ch v˘stavách myslivosti. Dále lovíme nûkolik kusÛ daÀãí a ãerné zvûﬁe, která na‰í honitbou prochází a vyskytuje se zde v letních mûsících v polních plodinách, kde nachází dostatek klidu, úkrytu a potravy.
KaÏdoroãnû v listopadu poﬁádáme hon na zajíce a ‰kodnou. Tyto hony se tû‰í velké úãasti
jak z ﬁad myslivcÛ, tak i z ﬁad veﬁejnosti. Po ukonãení honu b˘vá tzv. ,,poslední leã“, kde se
v‰ichni spoleãnû pobavíme a upevníme zde vzájemné mezilidské a sousedské vztahy. Také poﬁádáme kaÏdoroãnû mysliveck˘ ples, kde je moÏno zhlédnout pasování a pﬁijímání mlad˘ch
myslivcÛ do na‰ich ﬁad podle starodávn˘ch mysliveck˘ch tradic za zvuku troubení trubaãÛ na
lesní rohy. Tato vystoupení jsou vÏdy krásná a nezapomenutelná pro mladého myslivce i laickou veﬁejnost a prostﬁedí sálu je nasáto nev‰ední atmosférou tohoto záÏitku. Na‰i myslivci se
také podílejí i na dal‰ích spoleãensk˘ch akcích, napﬁíklad otvírání a zavírání lesa nebo dûtsk˘
den, kde pﬁipravíme pro dûti rÛzné atrakce a úkoly, které dûti pak plní s velkou vervou a nasazením. Po splnûní v‰ech úkolÛ jsou odmûnûny rÛzn˘mi sladkostmi a drobnostmi.
Dále se myslivci podílejí na zimním pﬁikrmování zvûﬁe, kdy je pﬁedkládáno zvûﬁi seno, oves,
ﬁepa, lizová sÛl a speciální granulované krmivo. Toto v‰e si myslivci musí pﬁipravit a nakoupit
v podzimních mûsících v dostateãném mnoÏství, aby zvûﬁ v zimních mûsících nestrádala a pﬁeÏila zimu ve zdraví a v kondici.
TakÏe na závûr: Myslivost není jen lov zvûﬁe, ale hlavnû celoroãní nároãná práce myslivce
v honitbû i mimo ni. Na‰í myslivci se zapojují do dûní v Malhoticích, tak v Rouském a podílejí se na spoleãenském Ïivotû v tûchto obcích.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Rouské
Libor K˘vala
Historie vzniku sboru
„Za prvních let okupace mûla obec znaãnûj‰í penûÏní pﬁebytky, které hodlala zuÏitkovati
tím, Ïe zakoupí motorov˘ agregát (stﬁíkaãku) pro novû zﬁízen˘ hasiãsk˘ sbor, zaloÏen˘ z iniciativy starosty obce v roce 1942. Koupû uzavﬁena s firmou Hrãek a Neugebauer v Brnû za
40 000 Kã. Koupû podléhala schválení ústﬁedí hasiãské jednoty v Brnû, tato korporace potﬁebovala plné 3 mûsíce, neÏ dala souhlas ke koupi. V ãas, kdy povolení nám do‰lo, zﬁídily
nûmecké úﬁady poÏární okrsky, v jejichÏ ãele postavena „Kreishauptdirection in Olmütz“. Prvním ãinem tohoto nadﬁízeného orgánu bylo, Ïe zakázal s okamÏitou platností vyﬁízení dosud
uãinûn˘ch objednávek a podﬁídil v‰e svému povolení. Urãoval sám typy strojÛ a podnik, kter˘ je mûl dodati. Jednalo se zde i o stroje dodané z nûmeck˘ch továren. Za tûchto okolností
bylo upu‰tûno od Ïádosti na pﬁídûl, nebylo dÛvûry v jakost dodávan˘ch strojÛ a také nebyla
snaha podporovat podniky nûmecké.“ Tolik z kroniky.
Sbor se doãkal hasiãské stﬁíkaãky aÏ o nûkolik let pozdûji. V roce 1949 byl z prostﬁedkÛ mimoﬁádného hospodaﬁení obce zakoupen Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ nov˘ agregát v cenû
116 860 Kãs. Souãasnû byly k novému stroji zakoupeny hadice v cenû 68 295 Kãs, coÏ se po
seãtení obou ãástek blíÏilo celoroãnímu pﬁíjmu obce. Jak uvádí místní kronika: „Tím dostal
místní sbor vydatného pomocníka v boji proti poÏárÛm. Je ov‰em nezbytnû nutné, aby ob 133 
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Hasiči – stojící zleva: Josef Vašíček, Josef Kývala, Jiří Strnadel, Miroslav Kývala, Jaroslav Čuba, Vladimír Ovčáčík, Josef Roháček, Stanislav Ryška, František Ovčáčík; zleva sedící Jaroslav Suchánek,
František Čuba st., Antonín Perutka st. a Josef Němec

ãané vybudovali v obci dostateãnû velikou nádrÏ na vodu, neboÈ je zde její naprost˘ nedostatek v pﬁípadû poÏáru.“

PoÏáry v obci dle kroniky
V roce 1875 vyhoﬁela v Rouském ve dvoﬁe panská stodola. Na tomto místû byla vystavûna
stodola nová, kterou dostal pﬁidûlenu pﬁi parcelaci kováﬁ Machaã a ten ji pﬁestavûl na rodinn˘
domek. DvÛr byl tenkrát majetkem Tarische a nájemcem nûjak˘ Horák. Stodola byla plná obilí a nájemce byl dobﬁe poji‰tûn. S hrÛzou ale nájemce po poÏáru zjistil, Ïe pojistka byla prome‰kána a nebyla obnovena. Tato pohroma nájemce Horáka tak finanãnû zniãila, Ïe je‰tû téhoÏ roku ode‰el z Rouského.
V roce 1886 vyhoﬁela stodola pﬁi ãp. 40, kde bydlel Jan Hlava. V roce 1898 shoﬁelo obytné stavení a chlévy v ãp. 36, kde tenkráte bydlel Tomá‰ Nûmec. Dle dostupn˘ch informací byl
oheÀ zaloÏen dûtmi.
Roku 1914 vyhoﬁela na „Kopci“ stodola patﬁící Janu Hada‰ovi, ãp. 55. Od tohoto roku do
roku 1927 nebyla obec postiÏena poÏárem. Hasiãsk˘ sbor v té dobû v obci nebyl a kromû nûkolika ÏebﬁÛ a hákÛ nebyly v obci Ïádné hasicí prostﬁedky. Pﬁípadn˘ velk˘ poÏár by díky místy hustému seskupení domÛ byl velmi zniãující.
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V roce 1932 vyhoﬁelo ãp. 33, patﬁící Josefu Va‰íãkovi, které nebylo jiÏ obnoveno. OheÀ
vznikl ve dne, pravdûpodobnû od komína. Chalupa do‰ková s dﬁevûn˘mi omítnut˘mi stûnami shoﬁela do základÛ. Obãané s velikou stateãností hájili sousední budovy (Pelce a K. Ovãáãíka), k ãemuÏ pouÏívali jen ruãní stﬁíkaãku k mytí auta a vodu no‰enou v nádobách. PostiÏenému shoﬁelo v‰e, i zásoby. ObdrÏel asi jen 3 000 Kã na poji‰tûní, aãkoliv ‰koda byla
odhadnuta na 18 000 Kã. Hasiãi z Kelãe se dostavili aÏ po uha‰ení ohnû. Stavební pozemek
byl prodán za 2 000 Kã a rozdûlen tak, Ïe polovina pﬁipadla k sousednímu ãp. 32 a polovina
k ãp. 34. Nynûj‰í ãíslo 33 obdrÏela novostavba zámeãnické dílny a obytné budovy Franti‰ka
Kubaãáka.
Dne 7. února 1938 vznikl poÏár u pana Va‰íãka, ãp. 7. OheÀ vznikl v prádelnû, pﬁilehlé
k hospodáﬁské budovû, pravdûpodobnû od vadného topení. PoÏár byl vãas zpozorován a obûtav˘m pﬁispûním obãanstva omezen jen na uvedenou pﬁístavbu a uha‰en. V ten den byl siln˘
severní vítr, hospodáﬁská budova byla velmi váÏnû ohroÏena. Poãala jiÏ chytat a v tom pﬁípadû by vyhoﬁela velká usedlost a sousedé z ãp. 6, 5 a 4. Pﬁi panujícím vûtru a naprostém nedostatku vody by se objekty sotva podaﬁilo zachránit. Toto nebezpeãí dalo podnût obecním ãinitelÛm, pom˘‰let na utvoﬁení vodní rezervy zﬁízením vodních nádrÏí. Pro tento úãel byl vytvoﬁen
fond, kter˘ koncem roku 1938 ãinil 12 000 Kã. Pﬁi této pﬁíleÏitosti darovaly za úspû‰né ha‰ení Hasiãská poji‰Èovna 150 Kã, u té byla poji‰tûna usedlost ãp. 7, a banka Slavia taktéÏ 150 Kã,
u ní byly poji‰tûny usedlosti ãp. 6, 5 a 4, pro hasiãsk˘ sbor.
Ve stodole, patﬁící k ãp. 23, Ferdinanda StrÏínka, ﬁeãeného Palata, vznikl v noci 23. srpna
oheÀ z neznámé pﬁíãiny a zachvátil v krátké dobû celou stodolu naplnûnou sklizen˘m obilím
a pﬁenesl se i na stodolu Cyrila Hru‰ky, ãp. 22, která rovnûÏ vyhoﬁela i s obilím. ·tûstí, Ïe vítr
nezaná‰el létající jiskry smûrem na vesnici, jinak by hrÛza byla dovr‰ena. OheÀ za pomoci hasiãsk˘ch sborÛ z okolí a obûtavostí obãanÛ byl lokalizován jen na hoﬁící objekty. ·kodu znaãnou utrpûl rolník Hru‰ka, kdeÏto StrÏínek byl kryt poji‰tûním.

Novodobé poÏáry
V novodobé historii byl v roce 1953 zaznamenán poÏár tﬁí stodol patﬁících rodinám Indruchov˘ch, StrÏínkov˘ch a Novosadov˘ch. PoÏár vznikl pﬁi mlácení obilí, kdy po pﬁeru‰ení dodávky elektﬁiny zÛstal stroj zapojen do sítû, a po obnovení dodávky od jisker chytly snopy s obilím a v‰echny tﬁi stodoly vyhoﬁely. Na jejich místû jsou pouze zahrádky. Roku 1977 vznikl
poÏár ve skladu PHM v areálu místního JZD. V tomto skladu byly na jednom místû skladovány pohonné hmoty, umûlé hnojivo (ledek) a dokonce i palivové dﬁevo. Do stﬁechy zatékalo,
a proto vlivem vlhkosti do‰lo k samovznícení uskladnûného ledku. Lidé dodnes vzpomínají,
jak sudy s PHM vystﬁelovaly do nûkolikametrové v˘‰ky a rozjasÀovaly oblohu do velké dálky.

Vodní nádrÏe v obci
Do roku 1928 mûla obec pﬁírodní vodní nádrÏ RaãÛvka. NádrÏ byla hluboká asi 1,5 m a ãasto se zaná‰ela. De‰tû splachovaly hnojÛvkové jímky a usazovaly kal v nádrÏi, coÏ ‰íﬁilo zápach
do celého okolí, proto b˘vala obãas vyváÏena. V roce 1939 se obecní zastupitelstvo zab˘valo
návrhem starosty obce na zﬁízení vodovodu, hlavnû vodní nádrÏe, která by mûla b˘t postavena na nejvy‰‰ím bodu v obci, tj. na „·irokém“. Do této nádrÏe by byla voda tlaãena z Bezednice (vzdálenost 700 m) a z nádrÏe rozvádûna vlastním spádem do obce, kde mûly b˘t postaveny hydranty pro veﬁejné pouÏití a hospodáﬁské úãely. Podnût k tomuto projektu dal oheÀ
vznikl˘ v pﬁedchozím roce u p. Va‰íãka, ãp. 7. Obecní zastupitelstvo se k tomuto návrhu ne 135 
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stavûlo odmítavû, ale také nedalo souhlas, aby byl k nûmu vypracován projekt. Byla poÏádána
firma Kunz Hranice, aby zpracovala finanãní rozpoãet projektu. BohuÏel firma této vûci nevûnovala pozornost. O návrhu se znovu zaãalo jednat po poÏáru, kter˘ vypukl ve stodole v ãp. 6
a pﬁi silném severním vûtru zachvátil souseda Nûmce, ãp. 5. Veliké nebezpeãí hrozilo dal‰ím
usedlostem v sousedství ãp. 4, 54 a 3. Obecní zastupitelstvo se po tomto poÏáru usneslo, aby
bylo ihned pﬁikroãeno k realizování projektu, pokud to budou pomûry dovolovat.
V roce 1941 bylo obecním zastupitelstvem obnoveno jednání na zﬁízení vodní nádrÏe. Po
jednání se zemsk˘m stavebním úﬁadem v‰ak nebylo docíleno dohody o místû a zpÛsobu provedení.
Realizace vodní nádrÏe pﬁi‰la na ﬁadu aÏ v ‰edesát˘ch letech minulého století. Na místû mezi Helískovou a Cipsovou zahradou byla svépomocí ruãnû vykopána jáma o velikosti 16 x 7
m a hloubky 4 m. Opûrné zdi nádrÏe byly vystavûny z kamene a betonu a po obvodu byla nádrÏ oplocena. Byla napájena pﬁepadem z obecní studny u prádelny. Dno nádrÏe v‰ak po urãité dobû prasklo, voda se ztrácela a její hladina dosahovala maximálnû do v˘‰e 1 metru. Místní hasiãsk˘ sbor se pokusil praskliny nûkolikrát opravit, ale po ãase zaãala voda opût unikat.
Voda z nádrÏe byla pouÏívána pouze pﬁi námûtov˘ch cviãeních, ale nikdy k ha‰ení poÏáru (na‰tûstí). Pﬁechodnû se zde chovaly i ryby, ale vzhledem k nízké hladinû vody a malému okysliãení zde nemûly ideální podmínky. Pﬁed vybudováním asfaltové plochy na místním v˘leti‰ti se
hasiãská nádrÏ v zimû vyuÏívala jako kluzi‰tû. Vysoké stûny nádrÏe vytváﬁely zajímavou zvukovou kulisu a hráãi se cítili jako v arénû.

Kulturní ãinnost
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ byl jiÏ od svého zaloÏení spolkem, kter˘ kromû hasiãské ãinnosti plnil v Rouském i roli spoleãensko-kulturní. Dokládá to i záznam v dobové kronice: „Jedin˘m spolkem, kter˘ v roce 1947 projevoval ãinnost, byl SDH. Ten jedin˘ v celé obci oÏivuje
alespoÀ ãásteãnû místní Ïivot poﬁádáním zábav, v˘letÛ, pﬁípadnû sehráním divadla.“ Podobnû tomu bylo i v roce 1952. V devadesát˘ch letech minulého století obnovili hasiãi po nûkolikaleté pﬁestávce tradici „vodûní medvûda“, která je od té doby kaÏdoroãnû udrÏována. Hlavním aktérem masopustní obchÛzky je maska medvûda, kterou ostatní ma‰kary doprovázejí.
Medvûda vodí na provazu medvûdáﬁ. U kaÏdého domu se zastaví na tanec s hospodyní a k malému obãerstvení. K tanci a poslechu hrává tradiãnû Ïivá kapela z Partutovic. Tento zvyk symbolizuje konec období zábav a veselí a zaãátek postního období.
Hasiãi se podílejí i na organizaci kácení máje, ve spolupráci s obcí. V minulosti mûli celou
akci ve své reÏii. Stavûní a kácení máje je pak tradiãnû v˘sadou sboru. NejdÛleÏitûj‰í v této tradici je májka – ovûnãen˘ strom symbolizující jaro a lásku. Strom na májku b˘vá kaÏdoroãnû
peãlivû vybírán ze vzrostl˘ch smrkÛ a dosahuje v˘‰ky okolo 20 metrÛ. Postaven˘ máj je v pﬁedveãer slavnosti hlídán místními hasiãi. Pﬁi kácení muÏi mezi sebou soutûÏí, kdo chytí vlajku
umístûnou na ‰pici.

âlenská základna
Mezi první zakládající ãleny sboru patﬁili: Alfons Válek (starosta), Franti‰ek Ovãáãík (velitel), Stanislav Ry‰ka, Antonín Perutka st., Franti‰ek âuba, dále pak Josef Nûmec (strojník), Josef K˘vala, Miroslav K˘vala, Vladimír Ovãáãík, Vladimír Helísek, Josef Va‰íãek, Vladimír Va‰íãek, Antonín Perutka, Antonín Suchánek, Josef Roháãek (strojník), Jaroslav Suchánek, Jaroslav
âuba, Antonín Rada, Jiﬁí Strnadel, Vítûzslav Hlava a dal‰í.
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Starostové (pﬁedsedové): Franti‰ek âuba, Alfons Válek, Vladimír Ovãáãík a Hynek Mrázek.
Velitelé: Franti‰ek Ovãáãík, Josef K˘vala, Vítûzslav Hlava ml., Miroslav Sou‰ek, Miroslav
Plesník, Miroslav K˘vala.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ má v souãasnosti 32 ãlenÛ.

Hasiãská technika, hasiãská zbrojnice
Jak se uvádí v obecní kronice, byla v roce 1949 zakoupena jednonápravová motorová stﬁíkaãka. Do té doby se pﬁi poÏárech pouÏívaly jednoduché ruãní stﬁíkaãky, vûdra a hasiãské Ïebﬁe. V pﬁípadû poÏáru byly pﬁivolány hasiãské sbory z Kelãe, Hranic nebo V‰echovic. V následujících letech, po nástupu velitele Josefa K˘valy, byla pro sbor získána nová hasiãská technika,
a to moderní stﬁíkaãka PPS 12, vãetnû hasiãského vozíku na dal‰í hasiãské vybavení. Dále pak
v roce 1971 bylo z Lipníku na Beãvou pﬁivezeno hasiãské vozidlo Tatra 805. Kolem roku 1992
byla Tatra 805 prodána SDH Malhotice a od SDH Horní Újezd poﬁízen modernûj‰í vÛz AVIA.
V roce 2001 byla AVIA vymûnûna s SDH âernotín za men‰í terénní auto ARO 240.
JiÏ od poãátku se sbor pot˘kal s otázkou umístûní hasiãské techniky a vybudování zázemí
pro svoji ãinnost. Jako ãásteãné ﬁe‰ení se zpoãátku vyuÏívala garáÏ za budovou místní ‰koly
pro uschování hasiãské techniky a vozíku s hasiãskou stﬁíkaãkou. Zásahové vozidlo bylo umístûno nejdﬁíve v objektu druÏstevní váhy, po její demolici pak rÛznû ve stodolách ãlenÛ sboru.
V osmdesát˘ch letech se tehdej‰ímu veliteli Josefu K˘valovi podaﬁilo prosadit koupi budovy
b˘valého obchodu ãp. 18, po paní Rekové. Nûkolik následujících let probíhala adaptace budovy pro potﬁeby sboru, tzn. pﬁedev‰ím vybudování garáÏe pro hasiãské vozidlo a zázemí pro
spolkovou ãinnost. Zpoãátku rekonstrukce probíhala v˘hradnû prostﬁednictvím dobrovoln˘ch
akcí místních ãlenÛ a jejich rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ. Po osamostatnûní obce byla pro rekonstrukci
vyuÏita pracovní skupina ÏákÛ odborného uãili‰tû v Kelãi, která provedla bourání nepotﬁebné
ãásti budovy, izolaci proti vlhkosti, v˘mûnu oken a dal‰í. Po úmrtí velitele Josefa K˘valy se v‰ak
práce zastavily. V následujících letech obec pﬁehodnotila vyuÏívání této budovy a rozhodla se
s pﬁispûním státních dotací tento objekt pﬁestavût na dÛm s peãovatelskou sluÏbou.
Po nûkolika dal‰ích letech hledání vhodného prostoru pro umístûní hasiãské zbrojnice se
v roce 2004 rozhodlo zastupitelstvo obce chybûjící zázemí ﬁe‰it. Obec získala finanãní prostﬁedky z Ministerstva pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova. PÛvodní návrh spoãíval
ve vyuÏití objektu prádelny a jejím roz‰íﬁení. Po demolici v˘znamné ãásti stavby zastupitelstvo
pﬁehodnotilo pÛvodní zámûr. Zastavûní prostoru prádelny vysokou stavbou by vzhledovû naru‰ovalo tuto ãást obce, a proto se zastupitelstvo obce rozhodlo vyuÏít prostor nefunkãní a nebezpeãné hasiãské nádrÏe, která jiÏ neplnila dlouhodobû svÛj úãel. Pozemky pod nádrÏí byly
obcí odkoupeny, objekt hasiãské nádrÏe byl zasypán a na jejích základech se vybudovala nová
zbrojnice. V˘stavba budovy samotné byla realizována dodavatelsky stavební firmou Romana
Studeného z Horního Újezdu, zatímco do dal‰ích prací, jako bylo vybudování inÏen˘rsk˘ch sítí, zásypÛ a betonáÏe, se zapojili místní hasiãi. Uvnitﬁ budovy pak hasiãi vystavûli pﬁíãky, zﬁídili WC, provedli v˘malbu a dal‰í. V roce 2005 se tak místní sbor doãkal nové hasiãské zbrojnice, která odpovídá potﬁebám spolku. Kromû garáÏe pro hasiãskou techniku je zde i zázemí
pro spolkovou ãinnost a v pﬁední ãásti objektu je také umístûna dílna pro potﬁeby obecního
úﬁadu. Celkové náklady na vybudování zbrojnice a úpravu okolí pﬁesáhly 1 milion Kã.
Pro zv˘‰ení aktivity a dÛstojnou reprezentaci sboru bylo v roce 1999 zakoupeno ‰est uniforem. Hasiãi tak mohli reprezentovat obec pﬁi svûcení obecních symbolÛ, na oslavách sv. Floriána ve V‰echovicích, pﬁi pohﬁbech a v˘roãních schÛzích. V rámci projektu ministerstva vnit 137 
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ra získal sbor v roce 2008 ‰est kusÛ kompletních zásahov˘ch oblekÛ, které umoÏÀují podílet
se na likvidaci poÏáru. V roce 2010 byla poﬁízena druhá hasiãská stﬁíkaãka s objemem válcÛ
1 900 cm3 a s v˘konem, kter˘ dovolí jednotce dosahovat pﬁi hasiãsk˘ch soutûÏích tûch nejlep‰ích v˘sledkÛ.

Obãanské sdruÏení Californie
Irena K˘valová
âinnost je zamûﬁena na rozvoj volnoãasov˘ch aktivit ãlenÛ sdruÏení, poﬁádání taneãních
semináﬁÛ a soustﬁedûní, zaji‰Èování kulturního programu pﬁi akcích, poﬁádání kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch akcí, organizování festivalÛ, táborÛ, rozvoj pohybov˘ch a taneãních
schopností pﬁedev‰ím dûtí a mládeÏe. V˘uka je zamûﬁena na národní tance (âeská beseda),
klasické country tance, mexické tance, clogging (americk˘ step), line dance, aerobic a orientální tance.
Obãanské sdruÏení Californie, Rouské ãp. 13, bylo oficiálnû zaregistrováno Ministerstvem
vnitra v Praze 10. prosince 2007. Práce s dûtmi se ov‰em datuje od let 1994–1995. V lednu
1995 jsme poprvé vystoupili s country tanci na plese SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel ‰koly v Kulturním domû v Rouském. Za Rouské vystupovali Anna Strnadlová ml. a Josef Strnadel ml. V souãasné dobû jsou ãleny dûti, mládeÏ a dospûlí z obcí Rouské, B˘‰kovice, Horní Újezd, Malhotice a V‰echovice. Bûhem svého pÛsobení jsme se zúãastnili celorepublikov˘ch festivalÛ v Praze,

Californie, Kácení máje v roce 2010
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Táboﬁe, Bﬁeclavi, Stﬁelicích u Brna. Od roku 2007 ve spolupráci s Asociací dûtsk˘ch country
souborÛ jsme spolupoﬁadateli festivalu „O moravsk˘ country pohárek“. Mezi úspûchy ﬁadíme
získání 3. místa v kategorii klasické country tance a v roce 2009 jsme získali 1. místo v kategorii „·ance“ s choreografií ve stylu clogging. V roce 2008 a 2009 jsme uspoﬁádali „Veﬁejnou
pﬁehlídku taneãních souborÛ“. V roce 2010 je tato akce naplánována na záﬁí v na‰í obci. Poﬁádáme pro dûti Andersenovu noc, orientaãní závody, plavání, víkendová soustﬁedûní, Mikulá‰skou besídku s nadílkou. Jsme spolupoﬁadateli Dûtské olympiády v Rouském. Vystupovali
jsme na Dnu Evropy v Olomouci, pﬁi otevﬁení akvaparku Delfínek Olomouc, mikroregionálních olympiádách, akcích pro zdravotnû postiÏené v Drahotu‰ích, Keleãském jarmarku a jiÏ
ﬁadu let vystupujeme na kulturních akcích poﬁádan˘ch obcí i obãansk˘mi sdruÏeními v Rouském i okolních obcích a mûstech Olomouckého i Zlínského kraje.

Obãanské sdruÏení âesk˘ svaz vãelaﬁÛ
Libor K˘vala
Vãelaﬁství je jedním z nejstar‰ích oborÛ lidské ãinnosti. Pﬁedmûtem je chov vãely medonosné. V˘stupními produkty jsou med, vosk, propolis, pyl, mateﬁí ka‰iãka a vãelí jed. V˘znamn˘
podíl chovatelÛ vãel v âR tvoﬁí malovãelaﬁi ze záliby. Vãelaﬁství je v‰ak také profesionálním
oborem realizovan˘m na vãelích farmách. V âeské republice se chovem vãel zab˘vá témûﬁ
53 000 vãelaﬁÛ o‰etﬁujících 518 000 vãelstev.
Obãanské sdruÏení âesk˘ svaz vãelaﬁÛ (âSV) sdruÏuje 97 % vãelaﬁÛ âR. âSV prostﬁednictvím okresních v˘borÛ koordinuje ãinnost základních organizací na úrovni jednotliv˘ch obcí
nebo skupin obcí. Ve svûtû ojedinûl˘ stupeÀ organizovanosti ãesk˘ch vãelaﬁÛ v âeském svazu
vãelaﬁÛ umoÏÀuje koordinovan˘ postup v zavádûní moderních metod vãelaﬁení a ochrany zdraví vãelstev do praxe.
Vãelaﬁi obce Rouské jsou organizováni v základní organizaci âSV Hranice.

Med – hlavní produkt
Vynikající renomé ãeského medu je dáno téÏ jeho historií na území âeské republiky. Podle písemn˘ch dokumentÛ se med na dne‰ním území státu produkuje od 5. století n. l. V roce
1785 bylo v âechách zji‰tûno 39 389 vãelstev, v roce 1843 pak uÏ 106 330. V roce 2006 bylo na území âeské republiky 48 678 vãelaﬁi chováno celkem 525 560 vãelstev.
Kvalita ãeského medu a jeho specifick˘ charakter jsou dány vysoce specifickou flórou a vegetací na území âeské republiky a diverzitou ekosystému, umoÏÀující chov vãel pﬁedev‰ím
mimo prÛmyslové oblasti. Souãasnû se ãesk˘ med vyznaãuje minimální kontaminací chemick˘mi látkami, tj. rezidui léãiv, zaji‰Èovanou celorepublikovou organizací léãení vãel s vylouãením antibiotik a sulfonamidÛ.

Historie
Nejvût‰ího rozmachu dosáhlo vãelaﬁství u slovansk˘ch národÛ. Med byl ve stﬁedovûku jedin˘m sladidlem, medovina hlavní alkoholick˘ nápoj a vãelí vosk hlavní surovina pro v˘robu
svítidel – svíãek (na rozdíl od louãí nepáchly a neãadily). Med b˘val svého ãasu platidlem, a to
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ne valutou jen tak ledajakou. Ve stejné váze se vymûÀoval za tehdy neobyãejnû vzácnou sÛl.
V 16. století u nás vznikaly cechy lesních vãelaﬁÛ, kteﬁí se ﬁídili ﬁády. Podle takov˘ch ﬁádÛ si
mohl kaÏd˘ na vhodném místû vyhlédnout stromy na brtû, ale byl povinen do jednoho roku
je osadit vãelami. Nejdéle se brtnictví udrÏelo na Vala‰sku, pozdûji bylo nahrazeno domácím
rolnick˘m vãelaﬁením.
V dobách tﬁicetileté války vãelaﬁství skomíralo a zotavovat se zaãalo koncem17. století. Ve
století 18. vydala císaﬁovna Marie Terezie patent (1775) na ochranu vãel, pozdûji byly zru‰eny danû i cla spojená s prodejem medu a vosku. Do období vzniku první samostatné republiky se datuje první zakládání vãelaﬁsk˘ch spolkÛ. Napﬁíklad v ãasopise Milotick˘ hospodáﬁ byly zavedeny pravidelné vãelaﬁské hlídky, pro které byli získáni velmi dobﬁí a odbornû fundovaní
pﬁispûvatelé. âasopis Milotick˘ hospodáﬁ vycházel od roku 1889 do roku 1951 a stal se tak
nejstar‰ím zemûdûlsk˘m ãasopisem na Moravû, kter˘ obsahoval mnoho ãlánkÛ ze vãelaﬁství.
Informací o vãelaﬁení v Rouském se v dobov˘ch kronikách pﬁíli‰ nedochovalo. Patﬁilo v‰ak
k bûÏné tradici, Ïe v mnoha hospodáﬁstvích se vãely chovaly, aby zajistily dostateãnou úrodu
ovoce. V roce 1914 bylo v kronice uvedeno, Ïe bylo napoãítáno ‰est úlÛ a v roce 1926 se poãet vãelstev zv˘‰il na 25. V roce 1950 kronikáﬁ Gregorek napsal: „Vãelaﬁství je v na‰í obci vûnována pomûrnû malá pozornost, aãkoliv podmínky pro nû jsou celkem pﬁíznivé. V leto‰ním
roce se mi podaﬁilo zjistit jen stav vãelstev, jichÏ bylo celkem 28, o snÛ‰ce jsem jiÏ pﬁesná ãísla nezjistil. V roce 1951 bylo zazimováno 33 vãelstev s tím, Ïe snÛ‰ka toho roku byla prÛmûrná.
Naopak v roce 1953 pﬁezimovalo jen 11 vãelstev a snÛ‰ka toho roku nebyla naprosto Ïádná.“
V roce 1956 kronika obce uvádí: „Ve vãelaﬁství je situace stejnû neutû‰ená jako dﬁíve. Vãelaﬁí pouze tﬁi vãelaﬁi: Franti‰ek Janãík, Franti‰ek Kubaãák a Karel Ovãáãík. Z mlad˘ch se zatím vãelaﬁství nikdo nevûnuje. Pﬁezimovalo celkem 7 vãelstev a zazimován byl stejn˘ poãet.
SnÛ‰ka byla slabá, ponûvadÏ léto bylo pomûrnû chladné a vûtrné. âinila asi 3 kg na jedno
vãelstvo. V roce 1960 se v kronice dále uvádí: „V posledních letech bylo vãelaﬁství v naprostém
úpadku. Star‰í vãelaﬁi vymírali, s nimi vût‰inou i vãeliãky. Teprve v poslední dobû se vãelaﬁení pomalu vzmáhá. Letos je v obci celkem 8 vãelaﬁÛ, kteﬁí mají dohromady 27 vãelstev.“
V Rouském v rÛzn˘ch obdobích vãelaﬁili: Josef K˘vala, ãp. 9 (asi ‰est vãelstev), Janãík, ãp.
15 (asi pût vãelstev), Kubaãák, ãp. 33 (asi tﬁi vãelstva), Karel Ovãáãík st., ãp. 34 (asi osm vãelstev), Va‰íãek, ãp. 48 (asi deset aÏ dvanáct vãelstev), dále pak Stanislav Ry‰ka (asi tﬁi vãelstva),
po válce u novû postaveného stavení ãp. 67 Antonín Mrázek (aÏ 15 vãelstev), od roku 1967
Josef Strnadel, ãp. 3 (5–6 vãelstev) a Josef Va‰íãek ãp. 16 (ãtyﬁi vãelstva).
Vãelaﬁi dﬁíve nebyli pﬁíli‰ organizováni a informace o vãelaﬁení získávali spí‰e individuálnû.
První samostatn˘ spolek v b˘valém okrese Hranice byl zaloÏen 10. záﬁí 1898 v Kelãi. Samostatné spolky pak je‰tû pﬁed první svûtovou válkou vznikaly i v dal‰ích obcích. Vãelaﬁsk˘ spolek v Hranicích vznikl 31. bﬁezna 1919 s 15 zakládajícími ãleny a v ‰edesát˘ch letech se zaãaly k nûmu
pﬁidávat jednotlivé men‰í spolky, a tak poãet ãlenÛ dosáhl témûﬁ 300, asi s 1 700 vãelstvy. Místní ãlenové ZO âSV Hranice vyuÏívali moÏnosti získávat informace o vãelaﬁství na ‰koleních a pﬁedná‰kách poﬁádan˘ch v té dobû ve vãelaﬁském domû na Moto‰ínû v Hranicích. Od poãátku 90.
let je ãlenství pro kaÏdého vãelaﬁe témûﬁ samozﬁejmostí z dÛvodu plo‰ného léãení vãel.

Souãasnost
Je tﬁeba ﬁíci, Ïe v dne‰ní dobû by u nás vãela nemûla Ïádnou ‰anci na pﬁeÏití. Zavleãené nemoci, jako mor vãelího plodu, varroáza, vyÏadují stálou ostraÏitost a bez dÛsledn˘ch veterinárních opatﬁení a organizovaného léãení by nedaly vãelám Ïít. V˘znam chovu vãel nespoãí 140 
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vá pouze v získávání vãelích produktÛ. Hlavní a nezastupitelné místo má vãela v pﬁírodû jako
opylovaã kulturních i planû rostoucích rostlin. Jen ona je v˘luãn˘m nebo pﬁeváÏn˘m opylovaãem mnoha rostlinn˘ch druhÛ, jen ona pﬁi svém v˘letu za sladk˘m nektarem nav‰tûvuje pouze kvûty jednoho rostlinného druhu, tak jak to pﬁíroda pro kvalitní oplodnûní v rostlinné ﬁí‰i
potﬁebuje. Kdyby z na‰ich zahrad vymizely vãely, souãasnû s nimi by zanikly postupnû i desítky druhÛ rostlin, které jsou na jejich opylení závislé. ¤etûzovitû by vymizely z pﬁírody i Ïivoãi‰né druhy, které se Ïiví v zimû plody tûchto rostlin a které v létû, jako by za odmûnu, poskytují pﬁirozenou ochranu pﬁed rÛzn˘mi ‰kÛdci a parazity tûchto rostlin. A právû tato sluÏba
pﬁírodû tvoﬁí podstatu v˘znamu ãinnosti vãelaﬁské organizace a chovu vãel. Je to ãinnost, která se nedá nijak zmûnit, nedá se finanãnû ohodnotit a vyãíslit, je to práce, kterou vãelaﬁi se
sv˘mi vãelkami vûnují v‰em. Je to sluÏba napomáhající k udrÏení rovnováhy v pﬁírodû.
Dne‰ní zpÛsob vãelaﬁení se od dﬁívûj‰ích metod li‰í tím, Ïe smûﬁuje k vût‰í racionalizaci,
sníÏení pracnosti, k chovu siln˘ch a zdrav˘ch vãelstev s mladou matkou v tzv. nástavkov˘ch
úlech, které nabízí vãelám vût‰í Ïivotní prostor. To v‰e vede k v˘raznû vy‰‰í snÛ‰ce medu, neÏ
tomu bylo dﬁíve, a roãní v˘nos se v dobré sezónû pohybuje okolo 25 kg na vãelstvo.
V souãasné dobû se o chov vãel v na‰í obci starají: Josef Strnadel, ãp. 3, s pûti vãelstvy a Libor K˘vala, ãp. 9, se sedmi vãelstvy.

Obãanské sdruÏení TJ Draci Rouské
TáÀa Helísková
JiÏ nûjakou dobu jsme poﬁádali na rouseckém v˘leti‰ti sportovní akce, jako je fotbal, nohejbal, v kulturním domû turnaje ve stolním tenisu a v neposlední ﬁadû turnaje v minifotbálku, a to v‰e bez statutu sdruÏení. Po opravách kulturního domu a jeho okolí máme nov˘ multifunkãní „kulturák“ s krásnou terasou, jehoÏ prostory mÛÏeme vyuÏívat. Proto jsme v bﬁeznu
roku 2009 zaregistrovali na‰e nové obãanské sdruÏení, které nese název TJ Draci Rouské.
V tom roce jsme poﬁádali jen nûkolik pﬁátelsk˘ch utkání ve stolním fotbálku, turnaj v minikopané a dûtskou olympiádu. Po zakoupení kuleãníkového stolu se na podzim rozjely turnaje
v kuleãníku, kde hrál kaÏd˘ s kaÏd˘m, a hrálo se kaÏd˘ den od 17 hodin. Nesmím opomenout
nad‰ení fotbalistÛ a nohejbalistÛ, kteﬁí na rouseckém v˘leti‰ti hrají dvakrát do t˘dne nohejbal
a kaÏdou stﬁedu fotbal. Pﬁijít a zahrát si mÛÏe kdokoli, nemusí b˘t ãlenem sdruÏení. TotéÏ platí i o kuleãníku a stolním tenise. Na zaãátku roku 2010 jsme si zapÛjãili hrací ‰ipky, aby sportovní vyÏití bylo pro kaÏdého.
V turnajích, nebo jen tak, si u nás mÛÏe zahrát kaÏd˘, mlad˘ nebo star˘, ti, co to umí, nebo
se to teprve uãí. V kuleãníku jsme mûli pﬁihlá‰ené i takové, kteﬁí nehráli nûkolik let, a stálo to za
podívanou. Odehrané zápasy pûknû míchaly poﬁadím v tabulce. TotéÏ platí o stolním tenisu. Hráãi proÏijí hezk˘ sportovní den a nikdo neodchází s prázdnou, odmûnu získává kaÏd˘ úãastník.
Na dûtské olympiádû máme dûti rozdûlené do tﬁí kategorií podle vûku, aby hodnocení bylo spravedlivé a dûti se bavily. KaÏd˘ ze soutûÏících dostane úãastnick˘ list, tﬁi nejlep‰í z kaÏdé kategorie získají diplom, pohár a medaili. V‰echny dûti jsou obdarovány vûcn˘m dárkem
a sladkostmi.
Turnaj v minikopané se hraje ve zkráceném ãase, kaÏd˘ s kaÏd˘m, a na závûr je vyhodnoceno kaÏdé druÏstvo a obdaﬁeno nûjakou maliãkostí. Odmûnûn je ale i nejlep‰í brankáﬁ, obrán 141 
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ce, útoãník. Ocenûní dostává sympaÈák turnaje, nejvût‰í smolaﬁ, nebo nejstar‰í ãi nejmlad‰í
hráã. Vítûz si bere na jeden rok putovní pohár do své obce.
Nemohu opomenout pouÈov˘ fotbal „svobodní versus Ïenatí“, kter˘m konãí pouÈ i fotbalová sezóna v na‰í obci.

Obãanské sdruÏení Rousecká dráãata
Ludmila JuráÀová
KdyÏ se maminky s dûtmi scházely jen tak nûkde na návsi a vym˘‰lely, jak se zabavit, vznikl
nápad scházet se pravidelnû a s dûtmi a pro dûti nûco i vyrábût nebo se uãit. Tak nûjak vznikl nápad zaloÏit v Rouském nov˘ spolek. 5. kvûtna 2005 do‰lo na zaregistrování spolku s názvem Obãanské sdruÏení Rousecká dráãata. Následnû vzrostl poãet poﬁádan˘ch akcí. Spolupracovali a stále spolupracují i pﬁíslu‰níci star‰í generace, i pro nû má na‰e sdruÏení náplÀ práce.
âlenky na‰eho sdruÏení jsou velmi aktivní, scházejí se jednou t˘dnû a kromû toho se poﬁádají rÛzné kurzy. Nejvût‰í zájem je o cviãení a tanec. Dûvãata pod vedením Katky JuráÀové
nacviãují rÛzné sestavy a vystupují na akcích i mimo Rouské.
Od roku 2006 se v místní knihovnû a v sále novû zrekonstruovaného víceúãelového domu
scházejí v‰ichni ti, kteﬁí mají zájem, a vyrábûjí rÛzné dárkové pﬁedmûty, vaﬁí nebo cviãí.
Vyrábûné pﬁedmûty jsou buì pro jejich potû‰ení, nebo se rozdávají pﬁi rÛzn˘ch akcích, které jsme organizovali, nebo byli nápomocni pﬁi jejich organizování. První vystoupení dûtí, kte-

Rousecká dráčata, Praha 2010

 142 

Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

ré zÛstane v na‰ich srdcích, je vystoupení o Vánocích v roce 2005. Dûti obleãené do slu‰iv˘ch
ãerven˘ch obleãkÛ zpívaly vánoãní koledy. K akcím, pﬁi kter˘ch na‰e sdruÏení spolupracuje,
patﬁí : mikulá‰ská besídka, v˘roba adventních vûncÛ, vánoãní a velikonoãní v˘stavy, dûtská
merenda, vítání jara, pálení ãarodûjnic, kácení máje, dûtsk˘ den, mikroregionální olympiáda,
drakiáda a d˘Àování, Ïiv˘ betlém a slámování. V roce 2007 jsme poprvé v Rouském také uspoﬁádali adventní koncert, kde vystupovaly dûti z Rouského i dûti z hranické lidové ‰koly umûní. V dal‰ích letech, vzhledem k tomu, Ïe vznikly nové spolky, jsme se o nûkteré aktivity s nimi podûlili. Zdrav˘ základ nám zÛstal a nûkteré akce poﬁádáme dodnes. Organizujeme nové
akce, napﬁíklad festival slámování, pﬁi kterém vytváﬁíme pomocí drátu a slámy postavy do betlému pod vedením Jiﬁího Jedliãky z Humpolce. Na v˘robû svaﬁovan˘ch drátûn˘ch koster se
podílel dnes jiÏ zesnul˘ Antonín Ovãáãík. Na‰e v˘robky vystavujeme pﬁedev‰ím v na‰í obci,
ale i jinde, napﬁ. v Hustopeãích nad Beãvou, v B˘‰kovicích a na zámku ve Vsetínû. V‰echny
tyto aktivity by se v‰ak neobe‰ly bez podpory rÛzn˘ch sponzorÛ, obecního úﬁadu a Olomouckého kraje. Postupnû pﬁibylo i ãlenek a sdruÏení se zaãalo zab˘vat volnoãasov˘mi aktivitami
na stále vy‰‰í úrovni. Paní Iva Klimková absolvovala nûkolik kurzÛ v˘roby svíãek, navlékání
korálkÛ, v˘roby obrázkÛ, savování apod. O v‰e, co se nauãila, se podûlila s ostatními na pravideln˘ch schÛzkách. Pro na‰e dûti u‰ila i rÛzné kost˘my na vystoupení. Nejvût‰í radost v loÀském roce v‰em udûlal kurz bﬁi‰ních tancÛ pro dûti i dospûlé. Dûti za odmûnu udûlaly velkou
radost nám dospûl˘m, kdyÏ se zúãastnily soutûÏe Dûti fitness aneb Sportem proti drogám a postoupily do republikového kola v Praze, kde se umístily na ãtvrtém místû. Pro sportovní vyÏití dûtí a mládeÏe zakoupilo sdruÏení trampolínu, která je umístûna v zadním traktu víceúãelového domu. V‰echny dosavadní úspûchy na‰eho sdruÏení jsou motivací do dal‰í ãinnosti.

Obãanské sdruÏení Centrum aktivního
odpoãinku pﬁi JUKO Rouské
Jaroslav a Ludmila JuráÀovi
Konû a Rouské jsou pojmy jiÏ z dob sedlákÛ. V Rouském se konû vyuÏívali k práci na polích a v lese jako v kaÏdé vesnici. I u nás dováÏeli krmení do gruntÛ a usedlostí, kde byl ustájen druÏstevní dobytek. A tak ho‰i po práci zaãali konû vyuÏívat i ke sportovním úãelÛm. Jaroslav JuráÀ a Bedﬁich Stﬁítesk˘ s pomocí vedení druÏstva Rouské a Socialistického svazu
mládeÏe zaloÏili první jezdeck˘ oddíl. Prvními koÀmi zakoupen˘mi pro sportovní úãely byli
Heros a Flek, které jsme mûli ustájené u Bedﬁicha Tvrdonû.
Po slouãení druÏtev vznikl jezdeck˘ oddíl s nov˘m názvem Záhoran. âlenové oddílu, kteﬁí pracovali v druÏstvu, mezi jin˘mi Josef Stanûk a Ivo âech, dostali nové prostory v obci V‰echovice. Nejprve konû umístili pﬁímo v prostorách novû vzniklého druÏstva, ale pozdûji byl
oddíl vzhledem k nevyhovujícím prostorám pﬁestûhován do Hermova gruntu v ãísle patnáct,
kde jiÏ byly vût‰í moÏnosti a dobré podmínky nejen pro konû sportovní, ale i chovné. âlenové oddílu si zde vybudovali klubovnu i sedlovnu.
V této dobû se oddíl registroval u Moravské jezdecké federace a Jockey clubu. âinnost ãlenÛ byla velmi aktivní, poﬁádaly se závody na domácí pÛdû, ale po vzniku velk˘ch druÏstev se
stali konû módní záleÏitostí a hlavnû lákadlem pro mladé lidi do druÏstva. TakÏe bylo poﬁádá 143 
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no hodnû závodÛ a dostihÛ i v jin˘ch okresech. Po velmi dobr˘ch v˘sledcích nám druÏstvo zakoupilo nové konû, jak ke sportu, tak i do chovu. Na‰e aktivity se rozrostly. Zaãali jsme si vychovávat své jezdce na dostihy i pro skokové soutûÏe. Mezi velmi dobré patﬁili Jaroslav Valenta, Milo‰ a Bronislav PoníÏilovi a Ivo âech. Velmi nás podporovali pan Valenta star‰í,
pﬁedseda druÏstva Jaromír Machaã a Oldﬁich Kube‰a, kter˘ nám konû koval. Ale i tak jsme se
zaãali pot˘kat s nepochopením druÏstevníkÛ a hlavnû s nedostatkem penûz. Proto v‰ichni ãlenové museli pﬁiloÏit ruku k dílu, abychom si na ãinnost vydûlali. Poﬁádali jsme sbûr Ïeleza a papíru, okopávali v druÏstvu ﬁepu, sbírali rybíz, okurky a jahody. V‰e bylo ocenûno a pﬁínosem
bylo nové auto pro pﬁepravu koní a hlavnû koupû nového konû Derivace, jehoÏ nejvût‰ím úspûchem bylo tﬁetí místo v Cenû Labe pﬁi Velké pardubické. V osmdesát˘ch letech druÏstvo postavilo velk˘ teletník, tak se uvolnily prostory v Rouském, kam se odddíl s koÀmi pﬁemístil.
Novû opravená stáj a nové krásné boxy nám umoÏnily dále se rozvíjet. Byla to doba velmi nároãná, hodnû ãlenÛ ode‰lo za prací do mûsta a kluci na vojnu.
Ale jako by to kluci a holky z Rouského vycítili, a byl tu nov˘ nával ãlenÛ a nad‰encÛ ke
koním, takÏe ãinnost se opût trochu obnovila. Zaãali jsme s nov˘mi ãleny, jako byl Martin Horák, Jana Nûmcová, Lubo‰ Machanec, Ale‰, Dalibor a Renata Hosta‰ovi, Antonín Suchánek,
Vlastimil Va‰íãek a Petr Strnadel. Pﬁi‰lo i hodnû lidí z okolních vesnic. I v této dobû jsme mûli úspûchy, ale do‰lo k tomu, Ïe jednoho dne pﬁijelo vedení druÏstva a v‰echny konû i hﬁíbata
prodalo se v‰ím, co ke koním patﬁí. Stáj úplnû zru‰ili. Na‰e v˘sledky nám vÛbec nepomohly,
a tak vlastnû skonãila ãinnost oddílu. Ale konû v Rouském zÛstali. Vznikl nov˘ oddíl s názvem
JUKO. Znovu se zaregistroval, jak do Jockey clubu, tak u âeské jezdecké federace. Nûkteré
konû jsme nakoupili zpût. Pomalu se budovaly nové boxy a hlavnû nad‰ení v‰ech milovníkÛ
koní bylo tak velké, Ïe i v˘sledky tomu odpovídaly. Nejvût‰í úspûchy mûli ti nejmen‰í na poníkovi ·árka. Od sv˘ch ãtyﬁ let jezdil na ponících i ná‰ mal˘ syn Jarek. V devadesát˘ch letech
se opût podaﬁilo koupit velmi dobrou kobylku Lucu, která nás proslavila v sedle s Jaroslavem
JuráÀem ml. na tak velk˘ch závodi‰tích, jako jsou Slu‰ovice Pardubice, Lysá nad Labem, i na
závodech na farmû Bolka Polívky. âinnost oddílu se v roce 2005 rozvíjela v práci s dûtmi. Velmi dobrá spolupráce vznikla se sdruÏením Auxilium, Vsetín, spolek rodiãÛ s postiÏen˘mi dûtmi. âlenové z oddílu se seznamují, jaké je to Ïít a pracovat s postiÏen˘mi dûtmi. Vznikla my‰lenka zaloÏit zookoutek s domácími zvíﬁaty. Podali jsme projekt s cílem získat prostﬁedky
z evropsk˘ch dotací, ale bohuÏel nebyl vybrán. Oslovilo nás Stﬁední odborné uãili‰tû v Kelãi,
zda by Ïáci v rámci odpoledních aktivit mohli oddíl nav‰tûvovat, a tak se stalo, Ïe nûkteﬁí z nich
jsou dnes i ãleny obãanského sdruÏení a v rámci moÏností pomáhají jak na statku, tak i na závodech. âlenové sdruÏení se úãastní závodÛ v blízkém okolí, o ãemÏ svûdãí sbírka pohárÛ zdobící poliãky klubovny.
V roce 2008 se oddíl registroval jako obãanské sdruÏení Centrum aktivního odpoãinku –
Jezdecká spoleãnost JUKO. SdruÏení má devatenáct aktivních ãlenÛ, kteﬁí se zab˘vají propagací jezdeckého sportu, chovem koní a hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat. Nûkteﬁí ãlenové sdruÏení si kupují vlastní konû. I tito konû startují za sdruÏení a jejich majitelé nás reprezentují. Nejaktivnûj‰ími ãleny oddílu jsou Krist˘na Koukalová, Sylva Kamasová, Klára JuráÀová a Nikola
Mrázková. I jejich v˘sledky jsou ocenûny hezkou sbírkou pohárÛ. Tak jako v minul˘ch letech
poﬁádáme jezdecké tábory, jezdecké a chovatelské dny, úãastníme se akcí poﬁádan˘ch v Rouském i okolních obcích. Velkou atrakcí se stal Ïiv˘ betlém v Rouském s na‰imi zvíﬁaty a vození Mikulá‰e po okolních vesnicích na‰imi spﬁeÏeními.
Na‰e ãinnost je podporována Obecním úﬁadem Rouské a Olomouck˘m krajem a také místními podnikateli, jako je KK – provoz a opravy lokomotiv, B˘‰kovice, MAHON nábytek Libu 144 
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‰e JuráÀová, Hustopeãe nad Beãvou, Swietelsky stavební, Vala‰ské Meziﬁíãí, Zemûdûlské druÏstvo Sobûchleby a Zemûdûlské druÏstvo Keleãsko.
Myslím, Ïe na‰e ãinnost pro budoucí generaci bude urãitû prospû‰ná, i kdyÏ se najdou i takoví, co nám nepﬁejí, ale láska ke zvíﬁatÛm se pﬁece odráÏí v lidské du‰i.

Obãanské sdruÏení Ochránci pﬁírody Rouské
Miroslav Plesník
Rybáﬁsk˘ spolek v obci vznikl v roce 1988. Zemûdûlské druÏstvo Záhoran V‰echovice, které mûlo ve svém nájmu závlahovou nádrÏ v Rouském, umoÏnilo sv˘m ãlenÛm provozování
této ãinnosti. Majitelem závlahové nádrÏe o rozloze 2,1 ha byla v té dobû Melioraãní správa
Pﬁerov – nyní ZVHS Povodí Moravy Brno. V roce 1990 byl vybudován sedimentaãní rybník
Kadlub a v roce 1992 Komorov˘ rybník, které od uvedeného data slouÏí jako soustava biologick˘ch rybníkÛ.
V roce 2008 obec Rouské zakoupila rybník Kadlub i Komorov˘ rybník a oba pronajala obãanskému sdruÏení Ochránci pﬁírody. Rybáﬁsk˘ spolek se v témÏe roce do obãanského sdruÏení Ochránci pﬁírody transformoval.
V souãasné dobû má 40 ãlenÛ, pﬁeváÏnou vût‰inu tvoﬁí obãané Rouského. Svou ãinnost zamûﬁuje na chov vodních ÏivoãichÛ, pûstování rostlin na vodní plo‰e a dal‰í aktivity v souladu
se stanovami svazku. Obãanské sdruÏení poﬁádá osvûtovou ãinnost a vûnuje se práci s dûtmi.

Obãanské sdruÏení
Za uchování a rozvoj místních tradic
Irena OdloÏilíková
Obãanské sdruÏení Za uchování a rozvoj místních tradic bylo zaloÏeno roku 2006 s cílem obnovit a rozvíjet dávno pozapomenutá tradiãní lidová ﬁemesla a poﬁádat osvûtové a kulturní akce.
Snahou sdruÏení je nabídnout v‰em zájemcÛm vlastní tvoﬁivou práci a vyuÏití volného ãasu.
Tradiãní lidová ﬁemesla a kultura provázejí ãlovûka jiÏ od nepamûti. VÏdy byly souãástí jejich Ïivota. V dne‰ní dobû lidé na sílu tradic ponûkud zapomínají a nepﬁipisují jim uÏ takovou
váhu. Proto si obãanské sdruÏení klade za cíl, poskytnout zvlá‰tû nejmlad‰í generaci moÏnost
poznat krásu tradiãního lidového ﬁemesla.
V prÛbûhu své ãinnosti uspoﬁádalo sdruÏení celou ﬁadu kurzÛ tradiãních lidov˘ch ﬁemesel,
která nezmizela, jen byla pozapomenuta. Poznávali jsme také nové v˘tvarné techniky, krásu
ruãních prací a ﬁemesel samotn˘ch.
V kurzech jsme se nauãili malovat velikonoãní kraslice, drátkovat hrnky a keramické nádoby, malovat na hedvábí, textil, sklo a porcelán. Vyrábûli jsme gelové a voskové svíãky, keramiku a keramickou mozaiku. Vy‰ívali jsme, paliãkovali, pletli, ale také pekli a zdobili perníky.
Poznali jsme krásu ko‰íkáﬁství a pletení z nejrÛznûj‰ích pﬁírodních materiálÛ. Zdobili jsme nej 145 
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rÛznûj‰í pﬁedmûty ubrouskovou technikou, nauãili jsme se zkrá‰lit triãka technikou medové
batiky, savováním, potiskem a ruãní malbou. Zkusili jsme ruãní tkaní látek a kobercÛ, zvládli
pletení adventních vûncÛ, v˘robu svícnÛ a ozdob, stejnû jako aranÏování Ïiv˘ch a su‰en˘ch
kvûtin. Osvojili jsme si základy ‰ití kost˘mÛ k nejrÛznûj‰ím pﬁíleÏitostem, vyrábûli rámeãky na
fotografie a tvoﬁili z korálkÛ. V nûkolika lekcích kurzu „Vaﬁíme zdravû“ na‰e Ïeny a dívky pekly domácí chléb, pﬁipravovaly ovocné a zeleninové saláty, pomazánky a spoustu jin˘ch pochutin.
Sv˘mi v˘robky jsme se prezentovali na v˘stavû „Zemû Ïivitelka“ v âesk˘ch Budûjovicích,
pﬁi oslavách Vesnice roku v Rouském, na ﬁadû v˘stav a kulturních a spoleãensk˘ch akcí v ‰irokém okolí.
Jednou z hlavních náplní sdruÏení je poﬁádání v˘stav, které se vÏdy vztahují k urãité ãásti
roku a vyjadﬁují zvyky a tradice na Záhoﬁí.
Jaro vítáme na velikonoãní v˘stavû. VÏdy je na co se dívat. Pod ‰ikovn˘ma rukama ﬁemeslníkÛ se zdobí kraslice, pletou pomlázky, ko‰íky, zkrá‰lují perníãky, tvoﬁí aranÏmá a vûnce,
vyrábûjí nejrÛznûj‰í velikonoãní dekorace.
Jarní v˘stava je pﬁedzvûstí blíÏících se svátkÛ velikonoãních a k pﬁedvelikonoãní tradici neodmyslitelnû patﬁí „klapotání“. Rouské je malá dûdinka, kde podle pamûtníkÛ je klapotání jednou ze spoleãensk˘ch událostí, která bez pﬁeru‰ení provází velikonoãní zvyky a tradice v Rouském aÏ do dne‰ní doby.
Klapotání mûlo a má ustálen˘ ﬁád, kter˘ musí v‰ichni úãastníci, tj. chlapci pﬁed‰kolního
a ‰kolního vûku, dodrÏovat a respektovat. Vyboãení z ﬁady - chyba v klapotání, neúãast ãi ‰patné chování – je patﬁiãnû pokutováno sráÏkou z v˘sluÏky.
ObchÛzku organizují nejstar‰í chlapci, tzv. „kapitáni“. V‰ichni klapotáﬁi mají jednotn˘ nástroj klapotku. První obchÛzka zaãíná na Zelen˘ ãtvrtek po odletu zvonÛ do ¤íma. Klapotání
nahrazuje zvony po dobu jejich nepﬁítomnosti. Na Velk˘ pátek jsou ãtyﬁi obchÛzky. První v ‰est
hodin ráno, druhá v poledne, tﬁetí ve tﬁi hodiny odpoledne a poslední veãerní. Na Bílou sobotu po ranním klapotání vybírají chlapci po staveních v˘sluÏku.
S pomalu konãícími letními dny, kdy se pﬁíroda zbarvuje do nepﬁeberné palety barev, pﬁipravujeme dal‰í v˘stavu, tentokrát podzimní. Pestﬁe nazdoben˘ sál provoní vÛnû ovoce a zeleniny, kterou lidé vypûstovali na sv˘ch zahrádkách. Podzimní kvûtiny, vûnce, vazby z Ïiv˘ch
a su‰en˘ch kvûtin a pﬁírodní aranÏmá neodmyslitelnû patﬁí k této v˘stavû.
Nastává adventní ãas a s ním i vánoãní v˘stava, která pﬁipadá na první adventní víkend. Sál
kulturního domu se promûní v trÏnici plnou stánkÛ, v kter˘ch se prezentují ﬁemeslníci sv˘mi
v˘robky a názornû pﬁedvádûjí svÛj um a kouzlo tradiãních ﬁemesel. Pﬁipomínají nám, jak se
dﬁíve slavily Vánoce.
Dominantou vánoãní v˘stavy se stal ruãnû vytvoﬁen˘ slamûn˘ betlém v Ïivotní velikosti,
kter˘ nám ukazuje, co dovedou ‰ikovné ruce zdej‰ích lidí. K vytvoﬁení pﬁedvánoãní atmosféry zpívají dûti vánoãní písnû a koledy.
Za dobu poﬁádání na‰ich v˘stav a kurzÛ se stále roz‰iﬁují ﬁady lidí, kteﬁí je nav‰tûvují. Získaly vûhlas v ‰irokém okolí, coÏ je pro nás tím nejvût‰ím podûkováním za na‰i práci.
Na‰e podûkování patﬁí zastupitelÛm obce Rouské, mikroregionu Záhoran, zejména Pavle
Krbálkové, i Olomouckému kraji, kteﬁí nás v na‰ich aktivitách podporují. Ná‰ dík patﬁí i v‰em
firmám a sponzorÛm, kteﬁí jakoukoliv formou pﬁispívají na na‰i ãinnost. Bez pomoci ochotn˘ch lidí a spolkÛ bychom nemohli uskuteãnit na‰e akce v takové ‰íﬁi, za coÏ jim jménem ãlenÛ sdruÏení dûkuji.
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Obãanské sdruÏení Klub seniorÛ
Rouské – V‰echovice
Helmtraut Vojtková
Senioﬁi na venkovû jsou opomíjenou skupinou obãanÛ. V dne‰ní dobû, kdy odcházejí lidé
do dÛchodu je‰tû v dobré fyzické i du‰evní kondici, mají snahu vyplnit prázdnotu po pracovních aktivitách jin˘mi ãinnostmi smûﬁujícími k naplnûní volného ãasu. âasto touÏí po spoleãnosti, ve které by zahnali samotu.
Z tûchto dÛvodÛ vznikl nápad zaloÏit spolek pro seniory, a protoÏe jsme obec malá, oslovili jsme seniory ze sousední obce V‰echovice. Obãané tuto snahu pﬁivítali a k dne‰nímu dni je
v klubu 30 seniorÛ. Spolek byl zaregistrován koncem roku 2005. Klub seniorÛ Rouské – V‰echovice má podporu obou zastupitelstev obcí a kaÏdá pﬁispívá na jeho ãinnost stejnou finanãní ãástkou. Sídlo spolku je v Rouském a klubová místnost tamtéÏ.

Oslava 50. výročí založení Domova pro seniory v Radkově Lhotě. Rousečtí senioři ve společnosti
senátora Jiřího Lajtocha (čtvrtý zleva), náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Jitky Chalánkové (druhá zprava) a ředitele Domova Emila Skácela

âinnost spolku:
• semináﬁe a pﬁedná‰ky
• zájezdy
• náv‰tûva divadel
• spoluorganizování kulturních akcí – v˘stav
• úãast na mikroregionálních olympiádách

• poﬁádání rÛzn˘ch kurzÛ – poãítaãe apod.
• vánoãní koncerty
• spolupráce s Domovem pro seniory Radkova Lhota
• seniorské besedování
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Stále dal‰í obãané projevují zájem stát se ãleny Klubu a tím pﬁímo vyjadﬁují prospû‰nost tohoto sdruÏení u nás na vesnici. Klub seniorÛ Rouské – V‰echovice tak v˘raznû pﬁispívá k obohacení spolkového Ïivota obou obcí.

âesk˘ svaz Ïen Rouské
Ludmila Perutková
V roce 1945 v rámci pomoci místním národním v˘borÛm a s úmyslem zapojit vût‰í poãet
Ïen do veﬁejného Ïivota byly celostátnû tvoﬁeny pﬁi místních národních v˘borech v˘bory Ïen.
V na‰í obci byl tento v˘bor utvoﬁen 26. ãervna 1945. Na schÛzi byla pﬁedsedkyní v˘boru zvolena Ludmila Vinklárková, ãp. 63. Tento v˘bor dokázal záhy, Ïe nezÛstane jen pﬁi ustavení. JiÏ
na podzim organizoval brigády v obci na dokonãení skliznû cukrovky a brambor. Pomohl tak
hlavnû vût‰ím zemûdûlcÛm, kteﬁí se pro krajnû nepﬁíznivé poãasí s pracemi opozdili.
V roce 1949 vybudoval odbor Ïen pﬁi Jednotném svazu ãesk˘ch zemûdûlcÛ v Rouském za
spolupráce v‰ech obãanÛ obecní prádelnu. V‰echny práce byly vykonány ve formû dobrovolné a bezplatné pracovní brigády. Praãku, Ïdímaãku a 10 000 Kãs na zakoupení materiálu na
stavbu prádelny darovalo Ministerstvo zemûdûlství jako odmûnu za vãasné a vzorné splnûní
v‰ech dodávek zemûdûlsk˘ch plodin a dobytka.
âesk˘ svaz Ïen byl spoleãnû s dobrovoln˘mi hasiãi v obci nejaktivnûj‰í a sdruÏoval pﬁeváÏnou ãást Ïen. Staraly se o kulturní programy, úklid a v˘sadbu veﬁejn˘ch prostranství v obci.
V sedmdesát˘ch letech minulého století svaz Ïen prosazoval zﬁízení mateﬁské ‰kolky, neboÈ
jejich snahou bylo udrÏet mladé lidi v obci. BohuÏel se zámûr zﬁízení mateﬁské ‰kolky nezdaﬁil. V polovinû devadesát˘ch let probûhla generaãní v˘mûna ãlenek a svaz Ïen se v˘raznû omladil. Po roce 1990 z dÛvodÛ transformace spoleãnosti zaãala ãinnost stagnovat, aÏ zcela ustala. V posledních dvou letech vyvíjí ãinnost Spolek Ïen Rouské registrovan˘ pod âesk˘m svazem
Ïen. Îeny z Rouského jsou zapojeny do ãinnosti mnoha dal‰ích spolkÛ, jak je dokumentováno dále v této publikaci. (Dle pamûtí a údajÛ obecní kroniky)

Spolek Ïen Rouské
Libûna Hre‰ková
Po dlouhé odmlce se nûkteré místní Ïeny rozhodly obnovit svaz Ïen v na‰í obci. První jejich akce se uskuteãnily v roce 2007, kdy nûkteré ãlenky pomáhaly v práci rÛzn˘m spolkÛm.
V roce 2008 jsme si zaãaly poﬁádat akce samy. Ná‰ Spolek Ïen Rouské se zúãastÀoval kurzÛ,
pﬁedná‰ek a prezentací a zaãal poﬁádat rÛzné akce zamûﬁené na dûti
Na‰e ruãnû vytvoﬁené v˘robky vlastní prezident âR pan Václav Klaus a prezident Slovenské republiky pan Ivan Ga‰paroviã.
V roce 2009 byla pﬁedsedkynû Libûna Hre‰ková nominována Spolkem Ïen Rouské do ankety olomouckého Deníku Îena regionu 2009. Vyhrála krajské kolo a postoupila do finále, kde
získala 1. místo.
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Podnikání
Jednotné zemûdûlské druÏstvo
ZaloÏení strojního druÏstva1948
Zaãátkem roku 1948 bylo za úãelem nákupu strojÛ, které mûly slouÏit pﬁedev‰ím drobn˘m
zemûdûlcÛm, zaloÏeno strojní druÏstvo, jehoÏ pﬁedsedou se stal Franti‰ek Hone‰, rolník z ãp.
15. Byl zakoupen i samovaz, dvanáct Ïacích strojÛ pro malé zemûdûlce a dva vyorávaãe brambor. Jinou ãinnost druÏstvo nevyvíjelo.

Ustavení jednotného zemûdûlského druÏstva v roce 1952
Postupující socializace zemûdûlské v˘roby zasáhla i Rouské. Místní odboãka Jednotného
svazu ãesk˘ch zemûdûlcÛ, která vyvíjela ãinnost hlavnû po stránce hospodáﬁské, poﬁádala
10. ledna 1952 svou v˘roãní schÛzi, na níÏ byl zvolen pﬁedsedou odboãky Stanislav Ry‰ka,
ãp. 35. Ale jiÏ v dubnu téhoÏ roku byl tento svaz celostátnû zru‰en a rozpu‰tûna i místní poboãka. Tím ztratili zemûdûlci jedinou organizaci, která je doposud sdruÏovala.
Na podzim roku 1952 bylo utvoﬁeno jednotné zemûdûlské druÏstvo. Zárodek druÏstva vznikl jiÏ 1. záﬁí 1951 ve v˘boru místní organizace KSâ, kdyÏ ãlenové strany Ludmila Vinklárková, ãp. 63, Josef Vinklárek, ãp. 63, Îofie Matyá‰ová, ãp. 44, a Antonín Mrázek, ãp. 67, podepsali pﬁihlá‰ky do JZD. Bûhem záﬁí získali tito ãlenové usilovnou agitací dal‰í ãleny: Annu
Indruchovou, ãp. 54, Franti‰ka âubu, ãp. 49, ZdeÀka Hada‰e, ãp. 6, Marii Jiráskovou, ãp. 4,
Adolfa Nûmce, ãp. 5, a ·tûpánku Jirglovou, ãp. 66. V druhé polovinû ﬁíjna pomohli místní organizaci KSâ provádût nábor do JZD ãlenové okresního v˘boru KSâ a ãlenové Jednoty z Hranic. Jejich pﬁiãinûním vstoupili do konce ﬁíjna dal‰í obãané:: Franti‰ek Mihal, ãp. 28, Jaromír
Machaã, ãp. 61, Jarmila Válková, ãp. 55, Jan Rada, ãp. 51, Adolf Nûmec, ãp. 1, Josef StrÏínek,
ãp. 30, Josef Irgl, ãp. 64, Franti‰ek K˘vala, ãp. 13, Franti‰ek Cips, ãp. 11, Jindﬁich Jirgl, ãp. 59,
Josef Mareãek, ãp. 50, Ferdinand Indruch, ãp. 29, Franti‰ek Ovãáãík, ãp. 20, Antonín Ovãáãík, ãp. 17, Franti‰ek Hone‰, ãp. 15, a Jan StrÏínek, ãp. 8. Bûhem listopadu pﬁistoupili Stanislav Ry‰ka, ãp. 35, Metodûj Va‰íãek, ãp. 7, Ferdinand Ha‰a, ãp. 38, Jar. Suchánek, ãp. 52, Josef Machanec, ãp. 32, Jan Va‰íãek, ãp. 34, Antonín Ovãáãík, ãp. 21, Adolf Rolinc, ãp. 27,
Bedﬁich TvrdoÀ, ãp. 12, Jaroslav Hosta‰a, ãp. 60, Rudolf Kamnaﬁ, ãp. 42, Franti‰ek Janãík, ãp.
15, a Antonín Rada, ãp. 47. V JZD bylo sdruÏeno 38 zemûdûlsk˘ch závodÛ, které mûly celkem 224,69 ha zemûdûlské pÛdy, z toho 192,04 ha orné pÛdy. Poãet pracovních sil na tuto
v˘mûru ãinil 74 osoby, z toho 34 muÏÛ, 40 Ïen a 3 osoby do 18 let.
V druhé polovinû listopadu se se‰li ãlenové JZD na schÛzi, na níÏ zvolili pﬁedstavenstvo JZD
I. typu. Pﬁedsedou se stal Antonín Mrázek, ãp. 67, a ãleny pﬁedstavenstva Ludmila Vinklárková, ãp. 63, Îofie Matyá‰ová, ãp. 44, Jindﬁich Jirgl, ãp. 59, Franti‰ek Cips, ãp. 11, Franti‰ek
Hone‰, ãp. 15, a Jaroslav Hosta‰a, ãp. 60. Toto pﬁedstavenstvo dûlalo jiÏ bûhem zimního období pﬁípravy, aby v pﬁí‰tím roce po Ïních mohlo JZD pﬁejít ke spoleãnému hospodaﬁení.
Dne 30. prosince 1952 schválila rada Okresního národního v˘boru v Hranicích ustavení
JZD v Rouském a 3. dubna 1953 bylo druÏstvo zapsáno do podnikového rejstﬁíku.
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Josef Pavlík, jeden z posledních soukromě hospodařících zemědělců

Poãátkem roku 1953 ãinilo pﬁedstavenstvo JZD pﬁípravy k tomu, aby na podzim mohlo hladce pﬁejít ke spoleãnému hospodaﬁení. Na jaﬁe byl proveden spoleãn˘ traÈov˘ osev jetelotrav,
ale uÏ tehdy zaãala vznikat mezi zemûdûlci nedorozumûní, která se je‰tû pﬁiostﬁovala, kdyÏ
mûlo dojít k hospodáﬁsko-technické úpravû pozemkÛ. Tehdy to byly pﬁedev‰ím Ïeny, které se
kategoricky postavily proti úpravû. Nepomohly pﬁesvûdãovací akce, které provádûla KSâ spolu s místním národním v˘borem, a tak bûhem ãervna a ãervence vystoupila velká vût‰ina zemûdûlcÛ z druÏstva. Tím byla ãinnost druÏstva úplnû pﬁeru‰ena a to se souhlasem okresního
národního v˘boru bylo rozpu‰tûno.
Druh˘ pokus o zaloÏení spoleãného zemûdûlského druÏstva se uskuteãnil v roce 1956, kdy
do‰lo k zaloÏení men‰inového druÏstva na v˘mûﬁe 50 hektarÛ, v nûmÏ byli Josef Vinklárek,
ãp. 60, Matyá‰, ãp. 44, Josef StrÏínek, ãp. 8, Adolf Nûmec, ãp.5, Va‰íãek, Rolinc, ãp.27. DruÏstvo mûlo 16 ãlenÛ, vût‰inou malorolníkÛ.
Tragicky ovlivnilo Ïivot druÏstva i celé vesnice velké krupobití v létû roku 1957, zastavila
se i agitace pro vstup do JZD. V tûÏk˘ch chvílích poskytla pomoc druÏstevní pekárna a ml˘n
Pﬁílesí tím, Ïe rolníci dostávali chléb a mouku na úvûr aÏ do pﬁí‰tích Ïní.
Potﬁetí bylo zaloÏeno druÏstvo v roce 1958, a to z naﬁízení KSâ. Nábor ãlenÛ se konal v ﬁíjnu 1958, pﬁesvûdãování nebylo jednoduché a rolníci, kteﬁí pﬁihlá‰ku podepsali, ji ãasto druh˘
den vraceli. Od 1. ledna 1959 jiÏ oficiálnû fungovalo jednotné zemûdûlské druÏstvo, které hospodaﬁilo na v˘mûﬁe okolo 400 hektarÛ, do kterého vstoupili v‰ichni soukromí zemûdûlci, kromû Josefa Pavlíka, ãp. 19, a Josefa Novosada, ãp. 23. Na pﬁíkaz z okresního národního v˘boru se náboru ãlenÛ zúãastnili i ãlenové vojenské posádky z Hranic, napﬁ. mjr. Kysilka, kter˘
pomáhal vést poãáteãní agendu a provádûl zápisy ãlenÛ. Prvním pﬁedsedou novû fungujícího
JZD byl zvolen tﬁiatﬁicetilet˘ Jaromír Machaã, kter˘ vedl druÏstvo po dobu 15 let a dal‰ích 15
let, aÏ do roku 1987, vedl slouãené JZD ve V‰echovicích.
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Rok 1953 – žně u Perutků, čp.14. Na mlátičce zleva: Antonín Perutka ml. a Alfons Válek ml. Před
mlátičkou zleva Antonín Perutka st., Dana Perutková a Marie Perutková. No voze Marie Lukášová s Pavlem z Ústí

Îivoãi‰nou v˘robu soustﬁeìovalo druÏstvo do upraven˘ch stájí ve vût‰ích usedlostech, aby
se alespoÀ ãásteãnû vyﬁe‰ilo roztﬁí‰tûné ustájení. DruÏstvo mûlo 10 koní, kteﬁí museli vykonávat ve‰kerou potaÏní práci kromû té, kterou smluvnû zaji‰Èovala strojní a traktorová stanice. Teprve v roce 1960 získalo druÏstvo první traktor Zetor 25A. Ve stejném roce pak zaãalo
budovat první spoleãnou velkou stavbu – kravín pro 104 dojnice – a v polovinû prosince následujícího roku zde zastájilo krávy. Vznikla v‰ak kuriózní situace, protoÏe mnozí z tûch, kteﬁí se starali o dobytek ustájen˘ v soukrom˘ch adaptovan˘ch objektech, se o nûj v novém kravínû nechtûli starat, a tak ãasto pﬁes svátky nastupovali do kravína pﬁedseda a zootechnik.
âasem se v‰ak celá situace vyﬁe‰ila a druÏstvo pﬁistoupilo ke stavbû porodny prasnic pro 60
kusÛ, kterou dokonãilo v roce 1963.
V prvních letech budování druÏstva byla Ïivotní úroveÀ jeho ãlenÛ velmi nízká. Pracovní
jednotka se pohybovala kolem 15 Kãs a málokdy se podaﬁilo odpracovat 2 nebo 2,5 pracovní
jednotky za den. Rolníci sice dostávali i naturálie a mûli záhumenkové pole s v˘mûrou 0,5 hektaru na rodinu, ale to nemohlo samo o sobû zv˘‰it Ïivotní úroveÀ. V roce 1969, kdy druÏstvo
dosáhlo pracovní jednotku 20 Kãs, odhlasovali jeho ãlenové pﬁechod na vy‰‰í formu hospodaﬁení a od následujícího roku dostávali druÏstevníci jiÏ pevnou mzdu.
V roce 1968 se uskuteãnila pﬁístavba vepﬁína, kterou provádûla stavební skupina JZD ve
sloÏení Stanislav Ry‰ka, Jan Machanec, Vítûzslav Hlava a Antonín Suchánek. V tomto roce probíhala okupace âeskoslovenské republiky vojsky Var‰avské smlouvy a zamûstnanci JZD sepsali
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Skupina pracovníků JZD. Zprava: Jaromír Machač, předseda družstva, Josef Kývala, Milada Čubová, Marie Honešová, Františka Perutková, Anna Machancová Marta Němcová a Marie Hlavová

dokument, kter˘ vloÏili do novû vyzdívané zdi pro budoucí generace. Netu‰ili, Ïe doba zmûní svÛj smûr a zemûdûlství bude po roce 1989 upadat. NevyuÏit˘ areál druÏstva byl prodán
v roce 2006 a pﬁi demolici objektÛ byl tento dokument objeven. Po ãtyﬁiceti letech tak pﬁestaly b˘t vyuÏívány budovy slouÏící Ïivoãi‰né v˘robû – kravín a vepﬁín v Rouském.
V roce 1973 do‰lo ke sluãování JZD V‰echovice, JZD Rouské a JZD Malhotice. Na základû
usnesení sv˘ch v˘roãních schÛzí svolala tato druÏstva spoleãnou schÛzi, které se zúãastnilo
102 ze 170 v‰echovick˘ch ãlenÛ, 75 ze 104 malhotick˘ch a 51 z 92 rouseck˘ch druÏstevníkÛ. Bylo dohodnuto a odsouhlaseno utvoﬁení nového ekonomického celku JZD Záhoran se sídlem ve V‰echovicích. Prvním pﬁedsedou se stal Jaromír Machaã. Ve funkci zÛstal aÏ do roku
1987 a po jeho odchodu do dÛchodu pﬁevzal vedení druÏstva ing. Jaroslav Hradil. Celková v˘mûra nového celku ãinila 1 513 ha zemûdûlské pÛdy.
Bûhem hospodaﬁení se mimo jiné vybudovalo mechanizaãní a opravárenské stﬁedisko v Rouském, které zaji‰Èovalo opravy v‰ech strojÛ. Na stﬁedisku v Rouském se pûstovala zelenina (jahody, rybíz, okurky, tykev). Na zvy‰ování v˘nosÛ zeleniny se v˘raznû podílely zbudované závlahy. Velkou stavební akcí byla v˘stavba velkokapacitního teletníku v Malhoticích. K zastájení
teletníku do‰lo v roce 1979.
Jen pro orientaci uvádíme v˘nosy v roce 1988:
obiloviny
luskoviny
ﬁepka

5,52 t/ha
3,02 t/ha
3,43 t/ha
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(1965 0,75 t/ha)
(1965 1,93 t/ha)
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cukrovka
brambory
pícniny

38,00 t/ha
27,39 t/ha
11,32 t/ha

(1960 20,05 t/ha)
(1960 8,17 t/ha)
(1965 5,57 t/ha)

V Ïivoãi‰né v˘robû JZD chovalo 2 721 ks skotu, z toho 507 ks krav, 368 ks prasat, z toho
60 ks prasnic, 46 460 kusÛ drÛbeÏe. Roãní dojivost ãinila 4 048 l mléka (v roce 1960 – 1620 l).
Po pádu komunistického reÏimu byl vydán zákon ã. 162/1990 Sb., o zemûdûlském druÏstevnictví. Do‰lo k obnovení pÛvodních vlastnick˘ch vztahÛ k vloÏenému podílu do druÏstva.
V roce 1992 do‰lo k transformaci zemûdûlského druÏstva na druÏstvo vlastníkÛ. Dne 7. listopadu 1992 vznikl nov˘ celek ZD Záhoran V‰echovice. Dle uzavﬁené nájemní smlouvy se vlastníkÛm pozemkÛ zaãal vyplácet nájem za pÛdu ve v˘‰i 200 Kã/ha.
V polovinû roku 1997 byl v Rouském ukonãen chov dojnic, tyto byly pﬁevedeny do V‰echovic. V témÏe roce skonãil i chov prasat, jelikoÏ nebyl rentabilní. Bûhem roku 2003 pﬁe‰lo
zemûdûlské druÏstvo na formu akciové spoleãnosti s názvem Záhoran a. s. V‰echovice.
V prosinci 2006 do‰lo z rozhodnutí pﬁedstavenstva k prodeji celého stﬁediska Rouské obchodní spoleãnosti GESS-CZ s. r. o. se sídlem v Hranicích, ve‰keré dílny byly pﬁestûhovány do
V‰echovic. Tímto posledním krokem zanikl zemûdûlsk˘ areál v Rouském a stal se prÛmyslovou zónou obce.

Firma GESS-CZ
Miroslav Koláﬁ
Historie spoleãnosti zaãíná rokem 1990, v nûmÏ nynûj‰í jednatel spoleãnosti Antonín Novosad zaloÏil firmu Antonín Novosad GESS v Rouském. Firma byla zamûﬁena na servis a opravy strojÛ a zaﬁízení pro ãistírny a úpravny vod v âeské a Slovenské republice. Postupnû firma
získávala zakázky a ve velké míﬁe se podílela na zprovozÀování ãistíren odpadních vod (Dûvínská Nová Ves, Bratislava, Hoﬁovice, Mikulov, Fr˘dek-Místek, Masokombinát Bﬁezhrad, Masokombinát v Poliãce atd.).
Po tﬁech letech velmi tûÏk˘ch zaãátkÛ a díky vynaloÏenému úsilí se v roce 1994 podaﬁilo
investovat do b˘valého Podniku bytového hospodáﬁství v Hranicích, kter˘ byl odkoupen od
Fondu národního majetku v pﬁímé privatizaci. Tento krok umoÏnil postupn˘ nárÛst zamûstnancÛ firmy pro zaji‰tûní servisních oprav. V následujících letech byl prÛbûÏnû doplÀován strojní park spoleãnosti. Vyrábûla se ‰neková ãerpadla a dopravníky, pﬁevodové skﬁínû a strojní zaﬁízení pro ãistírny a úpravny vod a jiná odvûtví. V roce 2003 a následnû v roce 2006 koupila
firma areál Uheln˘ch skladÛ v Hranicích a prostory Zemûdûlského druÏstva v Rouském s cílem roz‰íﬁit zde své v˘robní provozovny pro pokrytí zakázek. V tomto období pokraãovala spoleãnost v doplÀování v˘robní infrastruktury a autoparku.
Nyní firma vyrábí strojní zaﬁízení pro technologické celky ãistíren a úpraven vod, ‰neková
ãerpadla aÏ do prÛmûru 2 500 mm a v celkové délce 20 000 mm. V roce 2005 byla zaloÏena
nástupnická spoleãnost GESS-CZ, s. r. o., která postupnû pﬁebírá aktivity spoleãnosti Antonín
Novosad GESS. Firma je zakládajícím ãlenem v˘vozní aliance „CZECH WATER TECHNOLOGY“, sdruÏující nejv˘znamnûj‰í ãeské podniky v oblasti ãistírenství odpadních vod. Tato aliance dodává ãistírny odpadních vod na klíã aÏ do 1 milionu ãi‰tûní EO po celém svûtû. V ro 153 
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Nová hala v areálu firmy GESS-CZ

ce 2007 se firma GESS zaﬁadila mezi spoleãnosti, které svou kvalitu garantují získáním certifikátu âSN-EN-9001:2000 pod dohledem jakostní komise.
Pﬁi pﬁíleÏitosti mezinárodní vodohospodáﬁské v˘stavy AQUA 2007 v Trenãínû byl ná‰ exponát, funkãní model malé vodní elektrárny – ‰neková turbína, ohodnocen titulem „Zlatá
Aqua“ – v˘robek roku. Nebylo to v‰ak jediné ocenûní. Antonín Novosad, jednatel spoleãnosti, byl po úspû‰ném absolvování krajského kola vybrán mezi 50 nejúspû‰nûj‰ích podnikatelÛ
do celonárodní soutûÏe o titul „Podnikatel roku 2007“.
V roce 2010 na‰e spoleãnost vybudovala novou v˘robní halu. Tato investice je velk˘m pﬁíslibem do budoucnosti, umoÏní nejen lep‰í vyuÏití ale i expanzi stávajících v˘robních kapacit.
Dojde také k roz‰íﬁení servisních ãinností v˘robního sortimentu a ke zkrácení dodacích lhÛt
na‰im zákazníkÛm.

Dal‰í podnikatelé v obci
Jaroslav JuráÀ – zemûdûlská ãinnost, od roku 1989
Miroslav Plesník – truhláﬁství, od roku 1992
Martin Ovãáãík – zámeãnictví, od roku 2001
Eva Tomková – silniãní a nákladní doprava, od roku 1992
Antonín Mrázek – truhláﬁství a podlaháﬁství, od roku 1992
Vojtûch Rolinc – projektová ãinnost ve v˘stavbû, od roku 1998
Milan Válek – taxisluÏba, od roku 1997
Václav Havran – kovoobrábûní, od roku 2007
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Vzpomínky
Z obecní kroniky
Selsk˘ statek a jeho uspoﬁádání
Selsk˘ statek sestával z jizby, komory, hÛry, konírny (ma‰tale), chlíva, kÛlny (kolnû), krmníku (chlívku) pro drobn˘ dobytek, kurníku a stodoly. Stavûl se dﬁíve ze dﬁeva, nebo byly stûny z vepﬁákÛ, tj. z formované hlíny na zpÛsob cihel, smí‰ené s plevami (ﬁezankou – seãkou),
neb pazdeﬁím a na v˘sluní vysu‰ené. Stﬁechy b˘valy slamûné, buì hladké z do‰kÛ dlouh˘ch,
s klasem dolÛ visícím, nebo schodkovité, tzv. zástﬁeÏky. Stodoly dûlávali ze srubÛ jedlov˘ch,
vût‰inou vÏdy z mûkkého dﬁeva. Jen „pode‰va“, tj. spodek, byl z dubov˘ch klátÛ, pozdûji kamením vyzdûn. Mlat byl upûchován z hlíny, smû‰ované ãasto s ãerstv˘mi kravsk˘mi v˘kaly.
Po stranách byly oploty, za nimi pﬁístodÛlky pro obilí, nad mlatem patro. Mlátilo se cepem.
Obilí se z posádu cídilo ﬁiãicí, pﬁehazovalo dﬁevûnou vûjaãkou. – Uprostﬁed dvora bylo hnoji‰tû pﬁed chlévy. Náspy byly podle zdí obytn˘ch stavení a chlévÛ vyv˘‰eny a prodlouÏen˘m
pﬁístﬁe‰kem chránûny proti de‰ti. Podkolní naz˘vá se ãást kÛlny nebo pﬁístavek pro hospodáﬁské náﬁadí. – Ploty kolem zahrad byly obyãejnû Ïivé, z hlohu, habru nebo i pletené. Pruty se
naplétaly mezi koly. Na‰típané dubové desky dﬁevûn˘mi kolky se pﬁibily na bidlo, z obou stran
plotu postaveny koly, které se kﬁiÏovaly a opletly se haluzím z trní. Tomu se ﬁíkalo trzub. Takové proutûné ploty byly velmi trvanlivé a nebylo moÏno dostat se pﬁes nû. Nejãastûji se takov˘mi ploty chránily vãelíny u lesa.
Jizba byla vyzdobena ãetn˘mi obrázky na skle malovan˘mi nebo barvotiskov˘mi. Stály na
li‰tách nad stolem v rohu jizby ‰ikmo zavû‰eny. Ve stropû byla díra se zásuvkou (ventilace),
kudy odvádûl se zkaÏen˘ vzduch a pára. Kout bylo loÏe pro ‰estinedûlku v rohu jizby, ovû‰ené vy‰ívanou plachtou na bid˘lkách. V rohu za stolem stávala skﬁíÀ tﬁíhranná, vysoká. V ní
mûl hospodáﬁ uschovány peníze a rodinné papíry. Mûla tﬁi pﬁihrádky. ¤íkalo se jí také „bída“,
asi proto, Ïe v ní ãasem nebylo penûz.
Veãer svítilo se svítidly. Mladé bﬁízky se na‰típaly a su‰ily. Takto upravené hÛleãky se rozbíhaly a pﬁikládaly na ohnisko v krbu. Také se svítilo draãkami, které se strouhaly zvlá‰tními
hoblíky z bukov˘ch desek ãerstv˘ch. Pak se su‰ily a zastrkávaly se do Ïelezného stojánku. Pod
hoﬁící draãkou byla v nádobce voda na jiskry a uhel.
Kuchynû upravena v síni. V kuchyni stály police na hrnce. Kromû schodÛ do sklepa byly
u ãelní stûny stavení díry zvané sampouchy, kter˘mi se sypaly zemáky do sklepa na podzim.
Pozdûji stavûny v síni neb kuchyni kotly na smaÏení trnek.
âeleì se smluvila do sluÏby na podzim. Na utvrzení dával se závdanek. Nastupovala od
Nového roku. Po Novém roku chodívala „na svobodu“, tj. domÛ, odkud pocházela. ZÛstala-li
na starém místû, ﬁíkalo se, Ïe zÛstane „na staré“. – Nastupuje-li u nového hospodáﬁe, tak jde
„na novou“.
Kronikáﬁ pﬁedsevzal si za svatou povinnost zaznamenat do obecní kroniky zvyky a obyãeje celého roku. Krásné staré zvyky ãím dále tím více mizí. Jen zbytky bylo moÏno zachytnouti – dík nûkolika pamûtníkÛm onûch star˘ch, krásn˘ch dob, kdy obec byla jednolitá, bez poli-
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tick˘ch svárÛ, kdy vládla pravá sousedská svornost a láska, za harmonie krásn˘ch vlastností
jednotlivcÛ. Ze v‰ech zvykÛ a obyãejÛ nejvíce se zachovaly zvyky pﬁi svatbû.
Hlavní slavnost svatební byla v úter˘. V nedûli obcházeli mládenci s opentlen˘mi holemi
pﬁíbuzné a známé, pﬁiãemÏ ﬁíkali: „Pûkné pozdravení od pana Ïenicha a paní nevûsty, abyste
nám za zlé nemûli, Ïe jsme do va‰eho pﬁíbytku vstoupili. Ne z vÛle na‰í, ale z vÛle pana Ïenicha a paní nevûsty, Ïe se vám budou chtít odmûnit, ne-li vám, tak va‰im dítkám, ne-li va‰im
dítkám, tak Pán BÛh po smrti v království nebeském, abyste v‰ichni svatebního veselí úãastni
byli a malé dûti pro koláãky poslali. Pochválen buì JeÏí‰ Kristus!“ – Nebo: „V‰ak vûﬁím, pane
hospodáﬁi s manÏelkou va‰í, Ïe nám za zlé míti nebudete, Ïe jsme do va‰eho pﬁíbytku vstoupili. Nestalo se tak z na‰í vÛle nebo chtûní, ale z poruãení Ïenicha a nevûsty. Vzkázala vám
mladá nevûsta a Ïenich a já s poctiv˘m kamarádem sv˘m na místû jejich, abyste, dá-li Pán BÛh
doãkat, v úter˘ pﬁi‰li na jejich veselí a v chrámu Pánû najíti se dali a odtud na malou chvileãku v jejich pﬁíbytku. Chtûjí se vám za to zase odmûniti, jestli ne vám, tak va‰im dítkám, jestli
ne jim, tak Va‰im pﬁíbuzn˘m neb pﬁátelÛm, neb modlitbou pﬁi m‰i svaté, abyste v‰ichni svatební veselí úãastni byli a malé dûti pro koláãky poslali. Pán BÛh, Pán JeÏí‰ Kristus!“ Pﬁi tom
zavdávají kaÏdému „babskou“ (sladkou) koﬁalkou.
V úter˘ znovu obcházejí hosty a zvou: „Mil˘ pane hospodáﬁi, vysly‰te mû s jasnou tváﬁí. Rodiãové strany obojí ãekají vás ve svém pokoji. Pan Ïenich i téÏ nevûsta vyslali mû za zvûsta,
abych vás i va‰i manÏelku i téÏ celou rodinu pozval na jejich veselku. Vzkazují vám pozdravení a s ním vﬁelé uji‰tûní, Ïe vás ve veliké úctû mají a co vzácné hosty v milé upﬁímnosti milerádi pﬁivítají! Pán JeÏí‰ Kristus!“
·el-li zváti mládenec druÏiãku v den svatby, ﬁíkal: „Velectûná panimámo, vím, Ïe je vám
dobﬁe známo, kterak pﬁi sÀatku a pﬁi veselí starodávn˘ obyãej nám velí, aby milé druÏiãky pomocné své ruãiãky nevûstû vÏdy podávaly a jí skvûl˘ prÛvod daly. Proto snaÏnû nám poruãili,
nevûsta a rodiãové milí, bychom v domû va‰em velectûnou vyslovili prosbu jejich jménem,
abyste (své dceﬁi vyslovili prosbu) své dceﬁi milované, jménem Maﬁenka zvané, pﬁekáÏky-li není, dali dovolení, aby jako druÏiãka spanilá tu slavnost zv˘‰ila. Spanilá a ctûná panimámo, ﬁeknûte i vy své: ano!“
KdyÏ se u Ïenicha hosté se‰li, nejstar‰í mládenec je oslovil: „Milí pánové a sousedé, velectûné kmotﬁenky a svatiãky! Ná‰ pan Ïenich, panic mil˘, u‰lechtil˘, prosí, byste blaÏenou cestu volili pro nevûstu, kterou zvolil za choÈ sobû, aby pﬁijal v krátké dobû podle ﬁádu kﬁesÈanského svátost stavu manÏelského. NechaÈ ãesÈ a sláva boÏí odchodem se na‰ím mnoÏí!“ –
„NeÏli z domu vykroãíme, jednu vûc si vyprosíme, kteráÏ panu Ïenichovi nad stﬁíbro a zlato
stojí. Vûc ta jestiÈ poklad sladk˘, poÏehnání otce – matky.“ Pﬁi poÏehnání odﬁíkával star˘ svat
na místû rodiãÛ: „DejÏ ti Pán BÛh v‰emohoucí poÏehnání nehynoucí. Milost Pánû pﬁijdiÏ z nebe, obhaj v ctnostech vÏdycky tebe, abys mohl v ctnostech Ïíti, po smrti pak v nebe jíti; bychom Tû my rodiãové, jeÏ jsme tebe vychovali, pro nebe tû pûstovali, na‰li v rajské vlasti nové, kdeÏ nám Pán BÛh bez pﬁestání spoleãné dá obcování. DejÏ to Pán BÛh a Otec vûãn˘ a Syn
v lásce nekoneãn˘ i Duch svat˘ a jednou státi! Amen. Nyní pak jiÏ v díku mnohém, pojìme
v‰ichni s Pánem Bohem!“
Potom jedou k nevûstû. Ráno jiÏ upravili si v‰ichni mládenci konû, opentlili a spletli jim hﬁívy a ocasy. Do svatebního vozu (ÏebﬁiÀáku – fasuÀku) zapﬁáhli 4, ano i 6 koÀÛ. DruÏice stály
ve fasuÀku, mládenci jeli na koních a cestou se stﬁílelo. Îenich mûl pﬁipravené na dvoﬁe ãtyﬁspﬁeÏí. Vy‰vihl se na posledního konû a jelo se pro nevûstu. Nevûsta vy‰la, podala ruku a pﬁivítala nejprve mládence, pak druÏiãky a ostatní hosty. U nevûsty zase byl odpros. Rodiãové nevûstiny sedûli na Ïidlích – proti matce Ïenich a proti otci nevûsta. Na zemi prostﬁena bílá
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Svatební foto

plachetka. Star˘ svat pronesl nûjakou ﬁeã, napﬁ.: „V‰ichni zde pﬁítomní a vzácní hosti, dovolte mi alespoÀ pár slov o prvním sÀatku manÏelském promluviti. Je vám v‰em povûdomo, Ïe
stojí psáno v knize MojÏí‰ovû, 1. kap. ver‰ 1. – 5.: Îe na poãátku stvoﬁil BÛh ãlovûka. Postavil ho v ráji rozko‰e. Tu on stál samotn˘, nemaje s k˘m by své rozmlouvání a rajské radosti poÏíti mohl, jedinû s Tím, kter˘ ho stvoﬁiti ráãil. Aãkoliv k nûmu v‰echna stvoﬁení a zvíﬁátka pﬁicházela, jakoÏto k svému zemûpánu, a Jemu sv˘m pﬁirozen˘m zpÛsobem hlaholila, pﬁece on
v‰ak v nich pravého potû‰ení nenalézal. Tedy sestoupila sv. Trojice, totiÏ mocnost, moudrost
a láska boÏí, a praví: ,Není dobﬁe b˘ti ãlovûku samotnému na svûtû. UãiÀme jemu pomocnici,
podobnou jemu.‘ Tedy Hospodin BÛh dopustil na Adama tuh˘ spánek a vyÀal z boku Ïebro jeho a udûlal z nûho nad míru sliãnou osobu Ïenskou. Tehdy, kdyÏ se Adam ze sna probudil, poznal on ji a ﬁekl: ,Ty jsi kost z kostí m˘ch, s tebou se já jedinû tû‰iti mohu.‘ A nazval jméno její Eva, tj. matka v‰ech Ïiv˘ch. – Tedy, mil˘ Ïenichu, se k vám obracím a na mysl vám uvádím,
Ïe ne první tovary‰ka z nohou uãinûna byla, aby vám va‰e nastávající manÏelka za podnoÏí
nohou va‰ich slouÏila! K vám pak, milá nevûsto, se obracím a na mysl vám uvádím, Ïe ne z hlavy první tovary‰ka uãinûna byla, aby nad muÏem sv˘m panovala a jemu ve slu‰n˘ch vûcech
rozkazovala, n˘brÏ z boku, aby jemu vûrnou pomocnicí aÏ do smrti byla. Tedy, mil˘ Ïenichu
a nevûsto, neÏ pro církevní poÏehnání do chrámu Pánû pÛjdete, budete Ïádati za otcovské
a mateﬁské poÏehnání a dûkovat za jejich vychování. – K Vám pak, milí rodiãe, se obracím
a pravím: ,Îehnejte dítky své, jako Ïehnal star˘ Tobiá‰ syna svého, by svoji nastávající manÏelku z daleké krajiny pﬁivedl a andûl, kter˘ Tobiá‰e na v‰ech cestách provázel, opatruj vás
v‰echny a pﬁiveì vás na svatbu, kde vûãné radovánky panovati budou! Amen!‘“ – Rodiãe pﬁeÏehnají a pokropí je svûcenou vodou a jede se do kostela. Je-li hudba, hrála po odprosu pﬁed
domem smutnou píseÀ.
Cestou do kostela, u brány byl svatební prÛvod zatahován. To mládenci z dûdiny nechtûli
Ïenichovi nevûstu propustiti jen tak zadarmo. Musel ji vyplatit. – Nûkdy star‰í mládenec za 157 
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tahovaãÛm bránil: „Milí páni, povûzte nám pﬁíãinu, proã jste v tuto hodinu, prÛvod ná‰ zde
zastavili? VÏdyÈ pak vím, Ïe nikdo nemá v tomto sboru v podezﬁení, b˘ti ‰patn˘m ãlovûkem,
hleìte jen do oãí v‰em! Proã pak se nám protivíte? Tu‰ím, Ïe i vy snad víte, co jiÏ kaÏdé dítû
ví, Ïe ten Ïenich poctiv˘ s touto ctnostnou pannou svou tﬁikrát ohlá‰eni jsou, a to slovnû v boÏím chrámû, kde jen vládne knûÏská rámû. Od obojí vrchnosti mají k sedmé svátosti svojí ﬁádné povolení, naã pak toto zastavení!? – Divím se tomu velice, Ïe tak smûle na cestû z Ïenichova domu stavíte se (v cestû) nevûstû. Toho my se hrozíme a vás pûknû prosíme, byste se
svou branou ustoupili trochu stranou. AÈ Ïijí!“ – Nepomohlo ale, svatebãané se museli vyplatit a povozy se rozjely ke Kelãi. – TotéÏ uãinili ve vsi, odkud pocházela nevûsta. – Na cestû
z kostela, kdyÏ se jelo do domu nevûstina, byl zatahován prÛvod star˘mi Ïenami, pﬁestrojen˘mi za ma‰kary. Vyplatil se spropitn˘m a byl poãastován koﬁalkou.
Pak se ‰lo po malé pﬁesnídávce do hospody tancovat, zatímco kuchaﬁky chystaly „stoly“
(svatební hostinu).
KdyÏ byly pokrmy pﬁipraveny, star‰í mládenec zval za stoly: „Vzácní svatebníci, s mnohou
úctou pozvaní, vzkazují vám otec s mateﬁí, byste pﬁi‰li v lásce k veãeﬁi. Volové jsou zbiti, stolové pokryti, v‰echno hotovo, zvu vás na novo!“
Pﬁed jídlem se mastí ka‰e. Na talíﬁi Ïito, do nûhoÏ svatebãané vkládají peníze. Aby byli hodnû ‰tûdﬁí, vybízí je star‰í druÏba: „Milí hosti, vzácní páni, mám vám pﬁednost poÏádání. Vûc
ta vlastnû ﬁeãníka nikterak se net˘ká. Proto Ïádost jejich jménem vyslovuji v kruhu celém. Îenich ná‰ si jenom Ïádá, nevûsta téÏ bude ráda: kolébeãku dubovou, ale pﬁece takovou, co by
sama kolíbala, uspávanky zazpívala. Îenich nezná kolíbat, nesmí se oh˘bat a neÏ by se nauãil,
Ïe by dﬁív se umuãil. ProtoÏ tedy první vstává, na kolíbku pomoc dává a tak svojím pﬁíkladem,
uãiniti radí v‰em.“ – DruÏiãka vybízí rodiãe nevûstiny: „Rodiãe nevûstini, pojìte nevûstû mastit ka‰i!“ Pak vybízí poﬁadem bratry, sestry, pﬁíbuzné a ostatní hosty, kteﬁí v‰ichni mastí ka‰i
i s pﬁípadn˘mi poznámkami.
StÛjÏ zde i proslov o hoﬁãiãném semeni k mastûní ka‰e: „Laskaví páni, hosté a pﬁátelé! Îádám vás, abyste se trochu uti‰ili a ﬁeã mou poslechli. PonûvadÏ Pán BÛh v‰emohoucí dne‰ního dne ty dvû osoby ve svátosti stavu manÏelského spojiti ráãil, nemÛÏeme jich k jinému pﬁirovnati, neÏ k zrnu horãiãnému, které kdyÏ vzroste, aã je nejmen‰í, b˘vá stromem tak velik˘m,
Ïe ptactvo nebeské sem tam po nûm poletuje a na nûm hnízdí, také i uÏiteãné ovoce vydává.
Tak i nastávající manÏelé buì v jednom neb ve dvou letech krásného syneãka neb dceru‰ku
oãekávati budou. Proto vás, svatebníci milí, prosím a Ïádám, abyste jim byli nápomocni na tuto kolíbeãku, by nebyla Ïlutá ani strakatá, ale aby mûla zlaté kruhy, stﬁíbrn˘ poviják, aby sama
zpívala a kolíbala, neboÈ mi pan Ïenich ‰eptajíce, Ïe se mu kolíbaÈ nechce; uãiÈ, Ïe se nebude, ale sám Ïe radûj nûjak˘ dárek vûnuje. Vesele, ty ctná, ‰lechetná panno nevûsto, mladá sedí‰ z jedné strany mezi mladiãkami, jak mûsíãek mezi hvûzdiãkami. Já v‰ak tû nemoÏu poznati, musím se na tû star‰ích lidí pﬁeptati. Vesele, muziko, vesele!“
Po mastûní ka‰e nosili mládenci na stÛl. Nevûsta ale dlouho se nechala pobízeti. Svatebãané zpívali píseÀ zanotovanou star˘m svatem:
„Za stoly sedáme, nevûsty nemáme:
Pﬁiveì nám ji, star‰í druÏbo,
pﬁiveì nám ji, star‰í druÏbo –
aÈ jí zazpíváme.
2. Nevûsta jiÏ jide, svou hlavu skloÀuje, a Ïe ona dne‰ního dne, a Ïe ona dne‰ního dne, svÛj
vínek pozbude.“
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Nûkdy pﬁivedli Ïenichovi
starou Ïenu s povﬁíslem na
hlavû a se zastﬁenou tváﬁí, ale
Ïenich se k ní neznal a odhánûl ji i nevybírav˘mi, ‰Èavnat˘mi poznámkami.
Pﬁed no‰ením jídel na stÛl
nabízejí sluÏbu svatebãanÛm
ústy star‰ího druÏby: „Velectûní páni hosti! Sdûluji vám
s upﬁímností, byste pﬁi tom veselí Ïádnou starost nemûli. Bude-li jen komu tﬁeba, buìto
vody, nebo chleba, jen aÈ na
nás zavolá, my hned budem
u stola. NeboÈ jsem já ﬁádn˘
druÏba, jehoÏ tû‰í kaÏdá sluÏba. Zvlá‰tû roztomil˘m druÏiãkám i tûm vzácn˘m matiãkám, milerád ve v‰em
poslouÏím, vÏdyÈ se jim zalíbiÈ
touÏím. Znám pak se já u stolÛ, neb jsem slouÏil pût let
u volÛ a správcem jsem byl Svatba Franiška Rolince a Žofie Strnadlové
u Stﬁíbrné Lhoty, zpracoval
jsem dûvãatÛm stﬁevíce
a chlapcÛm boty k muzice. V Praze, tam jsem mûl sluÏbu jistou, dlouh˘ ãas jsem tam byl materialistou. KdyÏ jsem svÛj materiál do sudu skládal, tu kaÏd˘ uÏ z dáleka nos zacpával. Taky
bohat˘m jsem b˘val, v‰ak bez stﬁíbra a zlata, zvlá‰tû kdyÏ dûlával po krejcaru ko‰Èata. Jednou
také, nevím uÏ, zda z furie ãi snad z nouze, octl jsem se ve ,‰pinhauze‘. Tam jsem byl dosti
mnoho váÏen˘, ‰estkrát t˘dnû po zádech jsem b˘val hlazen˘. Co jsem já vystál, kam jsem se
dostal, a pﬁece jsem se neztratil. A proto aÏ podnes pravím, kdyby mi nûkdo sto zlat˘ch dal,
padesát hned mu vrátím. Byl jsem také hudebníkem, basistou a bubeníkem, kdyÏ jsem za onoho ãasu nesl buben ãi tu hloupou basu. Av‰ak, naã tu mluvím k ìasu! VÏdyÈ mám jíti do kuchynû, po‰kádliti hospodynû. Ony se mne poﬁád ptají, jak se vzácní hosté mají! Milí páni, jestli chcete, ﬁeknu jim, Ïe hubujete. Budou-li se zlobiÈ na to, odpovím jim zrovna na to, víte-li,
jak znají v mûstû zpívat. Vivat!“ – Zanotuje nûjakou píseÀ.
Pﬁed jídlem ale nikdy nezapomnûli na modlitbu. Star˘ svat se modlil takto: „Milí hosti, vzácní páni! Vy jste v‰ichni v lásce zvaní. Chtíce z darÛ poÏívati, jimiÏ budem opl˘vati, jak to svûdãí jasné tváﬁe váÏeného hospodáﬁe. Dﬁíve náboÏnû a krotce nebeského prosme Otce, an nám
na‰e dary svûtí, jeÏ jsme jeho vdûãné dûti. Tak jak Kristus Vykupitel, mocn˘ chleba rozmnoÏitel, na pﬁíklad jest ãinil nám, chceme, aby JeÏí‰ sám spoluhostem téÏ byl na‰ím, kterak mÛÏeme skutkem krat‰ím, náboÏnou jej modlitbou, mûjme ãistou mysl svou! Otãe ná‰, jenÏ jsi...!“
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Proslovy k polévce
Bohatá hostina svatební zaãíná vÏdy luk‰ovou polévkou, která se v mísách nosí na stÛl s pﬁípadn˘m proslovem obsluhujícího mládence. Napﬁ.: „Velectûní pánové, kmocháãci a str˘ãkové! Va‰e milé Ïenu‰ky, kmotﬁiãky a svegru‰e, jeÏto va‰i chuÈ jiÏ znají, zde vám nûco posílají,
co pr˘ ãasem rádi jíte, aãkoliv to sami dobﬁe víte: jsou to nudle tenké, dlouhaté a jestli pr˘ si
troufáte, Ïe z nich vyletí nûjak˘ pták, tﬁeba ten, co zpívá ,kokodák‘. – Ten, co doma hodnû
dudle, ten má jísti samé nudle. Ale Ïe v‰ak ãasem kaÏd˘ z nás si zadudle, papejte jen v‰ichni
svornû ty nudle. Vesele, muziko vesele!“ – Pﬁi hostinû hraje hudba. Nebo: „Jestli se vám líbí
tûchto boÏích darÛ poÏívati, doufám, Ïe jich nebude chybovati. NeboÈ jak jsem o tomto svatebním veselí dosti malou zprávu dostal, do ml˘na deset mûﬁic Ïita jsem poslal. Mlynáﬁ se mi
poãal vymlouvati, Ïe mi to nemÛÏe udûlati. Já jsem ho za to tak velice prosil, Ïe jsem za ním
celou ml˘nici oblézti musil. Vesele, muziko, vesele!“

K masu
K masu hovûzímu: „Jestli se vám líbí tûchto masit˘ch pokrmÛ poÏívati, doufám, Ïe jich nebude chybovati. Nebo jak jsem dost malou zprávu o tomto svatebním veselí dostal, hned jsem
ﬁezníka do Chrudimi pro voly poslal. Dovedl mnû ãtyﬁi voly, dvû jalovice posekal na drobné
kusy, Ïe na‰e kuchaﬁky mají z ãeho klást vrchovaté mísy. Vesele, muziko,…!“ Nebo jin˘: „Radujme se páni hosti, máme masa do sytosti. Nebuì nikdo nesmûl˘, co se upeklo, aÈ se sní. Svatební to veselí, bude trvaÈ 14 dní. Panimáma s péãí vroucí poslala jiÏ k Olomouci po nejbliÏ‰ím chodníku sedum statn˘ch ﬁezníkÛ, aby k zásobení na‰ich stolÛ nakoupili 14 tuãn˘ch volÛ.
Aby pr˘ si pospí‰ili, aby tu co nejdﬁív byli. Tak nám bude kaÏd˘ stÛl dennû tíÏit cel˘ vÛl. – Vesele, muziko, vesele!“
Je-li slepiãí maso: „Roztomilí páni hosti, radujte se, kuﬁiãka se vám nese. Nese se vám kuﬁiãka, krmila ji matiãka chlebem, kmínem a star˘m syrem. Chodila horama dolama, v‰ak se to
v‰echno spraví aÏ pod peﬁinama!“ – Jiná podobná: „Ko-ko-kodák, kokodák, dejte pozor na zobák! UboÏátko slepiãka dﬁíve nesla vajíãka. A teì já ji nesu k svatebnímu plesu. Její sestra na
dvoﬁe kokrhá a krákoﬁe, Ïe by ráda byla vaﬁená nebo peãená, pánÛm hostÛm na stÛl nesena.“
Je-li maso s kﬁenem: „Roztomilí páni hosti! Nenesu vám Ïádn˘ch kostí. Jen dubové maso
a lípov˘ kﬁen, strouhal jsem ho vãera cel˘ den, aÏ na mne pﬁicházel plaãtiv˘ sen. Bude-li snad
druÏiãkám pﬁi nûm trochu do pláãe, hned jim zase jistou zprávu dám, Ïe to nejsou koláãe. A vy
páni muzikanti, jestli se nám která sfantí, málo na to dbejte, veselou jí hrejte!“
K sekanému masu: „Milí páni hosti, co jsem se narodil, uÏ jsem se nachodil po tom svûtû
dosti. Ondy ‰el jsem za dûdinu, prohlédnout si javoﬁinu. Spatﬁil jsem tam sboreãek 5ti krásn˘ch dûveãek. Ta jedna vám vûru byla u‰lechtilá. Ta hned znala, Ïe jsem mládenec, proto hned
mi dala kvítí na vûnec. Ta druhá, co pﬁi ní stála, ta se také na mne smála. Tﬁetí na mne koukala, leã ta ãtvrtá broukala. Páté bylo jméno Tekla, ta sekané maso pekla. ·oulala je vzhÛru
dolÛ, proto se tak drÏí spolu. Je ho venku plná putna, proto aÈ vám v‰echnûm dobﬁe chutná!
Vesele, muziko, ...!“
„Rozestupte se, druÏba mísu na stÛl nese. Lávky pûknû k stûnám, muÏi ke sv˘m Ïenám,
nádvorníci ke stodolám, nerad jednou dvakrát volám. Malé dítky nechat stanout, abych nepad na cestû k roztomilé nevûstû. TéÏ i k panu Ïenichovi, jemuÏ nesu pokrm nov˘. OdpusÈte,
Ïe nejdu dﬁív, nesa tuto velkou tíÏ. Trochu jsem se opozdil, sic bych tu jiÏ dávno byl.“
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Podává-li se omáãka: „KdyÏ jsem ‰el po rousecké hrázi, potkal jsem tﬁi velké husary a ti se
mne hned ptali: ,Basama teremtete, kde tu máãku berete?‘ – Já je poslal do Krakova mûsta,
tamÏe mají omáãky na tisíce kotlÛ, na sta.“
Nebo: „Roztomilí páni hosté, máte kuchaﬁky také, které omáãku vaﬁí, ale BÛh ví, zdali se
jim zdaﬁí. Pﬁebûhne-li po ní Valach s papuãama, tak se na‰im kuchaﬁkám máãka zdaﬁí. – Vesele, muziko, vesele!“
Krat‰í: „DruÏiãko star‰í, má nejmilej‰í! Pan otec má velkou koãku, kdyby sem pﬁibûhla, dej
pozor dobr˘, vylízala by ti v‰echnu omáãku.“
K zajíci: „Poslechnûte páni hosti, co vám ﬁíci chci ze zku‰enosti. Toto zvíﬁátko peãené je zajisté stﬁelené, nebo na drát chycené. Kdyby se stﬁelit neb chytit nedalo, zajisté by v poli je‰tû
bûhalo. Poslechnûte, páni hosti, co to zvíﬁátko má zlosti, pro nic za nic od jakÏiva se za zajícem kaÏd˘ zhání s flintou, aãkoliv je k politování. Îe pr˘ Ïere fazolu a zelí a to po samé koﬁeny, od toho je dobrá porada, sázet ho vzhÛru koﬁenama.“

Bavení hostÛ
Mezi jídlem je povinností mládencÛ baviti hosty, kupﬁ: „Prosím, páni hudebníci, v‰ichni jak
jste na lavici, oddechu si trochu pﬁejte, na dÏbánek se podívejte! A vy milí páni hosti, buìte
v‰eho smutku prosti! Buìte hodnû veselí, neboÈ odchod domnûl˘ v této tmavoãiré noci není
moÏn˘ Ïádnou mocí. Taková je vám tam metelice, Ïe by neproletûl u devíti svûtel ani ptáãek
kﬁepeliãek. K tomu jsou tam je‰tû de‰tû, Ïe by kabát plechov˘, jako svr‰ek mechov˘ promokl
aÏ do kÛÏe, tu jen strop nám pomÛÏe. De‰È pr˘ pod nohama tam zmrzá, aÏ to ve v‰ech údech
vrzá. Bûda tomu, kdo tam musí, uboÏák, ten hroznû zkusí. Buìme rádi, Ïe jsme tady, neznám
vûru lep‰í rady. Proto se tu rádi mûjme, písniãku si zazpívejme!“

Proslovy k druÏiãkám
Vybízí druÏiãky, aby nebyly smutné: „Roztomilé druÏiãky, vy spanilé rÛÏiãky! Proã tak smutnû sedíte, nezpíváte, nejíte? Lidé budou myslet, Ïe nic nevíte. A já vím, Ïe víte toho mnoho,
sám vám nûco povím z toho. Aha, jedna jiÏ se ãervená a ta druhá zase bledne. Víte, co to znamená? No, nestyìte se ve dne! VÏdyÈ já Ïádnému nepovím, aã to sám jiÏ dávno vím, proã jste
dﬁív tak málo jedly! VÏdyÈ vy jste dobﬁe vûdûly, Ïe vám druÏba pﬁinese, na co se mlsn˘ jaz˘ãek jen tﬁese. Kuchaﬁky vás pozdravují a po mnû vám vzkazují, jestli pr˘ jste po tom zelí taky
jakou ÏízeÀ mûly. JeãmeÀ Ïe uÏ zasely a jestli pr˘ se vydaﬁí, Ïe vám z nûho hojnost piva navaﬁí!“ – „Mé milé druÏiãky, pﬁiná‰ím vám buchtiãky od na‰í svatební matiãky. Jsou pûknû dûlané, cukrem posypané, drahou nadívkou nadívané, v nové peci peãené. Posílá pozdravení,
ãeká na odpovûì bez prodlení. Skoro byl bych zapomnûl, co bych dûlat mûl. Musím do kuchynû jíti, kuchaﬁky potû‰iti. Ony se stále ptají, co páni hosté dûlají. Panimáma pﬁipomíná, nestaãí-li, Ïe vám pﬁidá! – Vesele, muziko, vesele!“
Star‰í druÏka mezi jídlem také vyvolávala: „Hrej, muziko, vesele, aÈ se paní nevûstû chvála a ãesÈ dûje. AÏ já se budu vdávati, chci vás na svatbu pozvati. Kdo chce na moji svatbu jíti,
musí si do kapsy chleba vzíti; do kapsy chleba, do fla‰e vína a bude hotová hostina!“
Mládenec obsluhující druÏiãku ‰kádlí ji: „DruÏiãko nejmilej‰í, pﬁiná‰ím ti dáreãek, co uÈal
ﬁezníãek. Tﬁebas je to holá kosÈ, pro tebe tam masa dost!“
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Svatební pﬁípitky
Mládenec pﬁipíjí druÏiãce: „Panno druÏiãko, ‰lechetná holubiãko, já ti pﬁipijám, neboÈ vûdomost mám, Ïe mnou nezhrdne‰ a ode mne tento pﬁípitek pﬁijme‰. Já na místo dûkování vezmu si tû k tancování.“
DruÏiãka pﬁípitek oplácí: „Pﬁipijám Ti, star‰í mládeneãku, vûrnû, jak je mé srdéãko ve mnû.
A já bych ti je‰tû jednou pﬁipila, kdyby tady tvoje milá nebyla. Ale ona tady sedí a na mû ‰karedû hledí. Kdyby já ti je‰tû jednou pﬁipila, ona by mnû jistû jednou vybila.“ – Nebo: „Pﬁipijám
ti, star‰í druÏbo, pﬁes zlatou liÏiãku, abys mnû nedával velikou hubiãku.“
Star‰í druÏba pﬁipíjí nevûstû a novomanÏelÛm: „Velectûné shromáÏdûní! Prosím o malé zhovûní, abych nov˘m manÏelÛm, na‰im mil˘m pﬁátelÛm, projevil to vroucné pﬁání, by jim dal
BÛh poÏehnání. Souhlas arciÈ oãekávám a zaÀ pﬁedem vzdávám. Doufám, Ïe kaÏd˘ se mnou
zvedne ãí‰i svou, volaje: Nov˘ párek aÈ Ïije!, a chutû si na to pﬁipije. Na zdar!“ – Muzika spustí tu‰.
AÏ v‰ichni pojedí, mládenci si sednou za stoly a druÏiãky jim pﬁiná‰ejí jídlo. Pﬁi tom si zaÏertují, Ïe tﬁeba dají dvûma jen jeden talíﬁ a místo lÏiãek velké nabûraãky. Bez proslovÛ se to
neobejde. Star‰í druÏka mluví jménem ostatních: „Posly‰te, páni hosti, v malé krátkosti. Chci
vám povûdûti, Ïe paní kuchaﬁka povídala, Ïe na pány mládence taky pamatovala. Poznali jste
lásku velkou, skrze mû vám oznámenou, protoÏ se na pozoru mûjte, v‰eho ﬁádnû uÏívejte a vy,
muzikanti, vesele hrejte!“

Vybírání do vody
Po jídle druÏiãky vybírají od svatebãanÛ pﬁíspûvek mládencÛm na zaplacení muzikantÛ. Pﬁiná‰ejí vodu v nabûraãce, aby si umyli v‰ichni ruce, a star‰í ﬁíká: „Paní druÏiãky pﬁiná‰ejí vám
vodiãky. Neb jest to vodiãka bledûná, v devíti kostelích svûcená. Tak milé paní druÏiãky, umyjte si ruãiãky a budete darovat po zlaÈáku do vodiãky.“
I kuchaﬁky se domáhají odplaty a chtûjí po svatebãanech nûjak˘ pﬁíspûvek. Nûkterá si zaváÏe ruku a tvrdí, Ïe musí k doktorovi, nebo vhodí jiÏ nakﬁapnut˘ hrnec na zem a vybírají, Ïe
mají ‰kodu. Vybrané peníze v hospodû dají muzikantÛm, kteﬁí kuchaﬁkám zahrají sólo.

Podûkování
Po stolech dûkuje star˘ svat jménem hospodáﬁe za ãest jemu prokázanou: „Milí hosti, vzácní páni! Mám vám mluviti o radosti, kterou cítí mil˘ domu pán, jímÏto dne‰ní ples byl uchystán.
Potû‰en je z toho cel˘, Ïe jste se zaÀ nestydûli a Ïe jste jej milou svou oblaÏili náv‰tûvou. Vroucí díky vám vzdává, Ïádaje, by Pán BÛh sám nahradil nedostatky v‰ecky – poklesky a zmatky
ve své vlasti nebeské, na té svatbû pﬁehezké. Nyní ale v‰ichni spolu, povstanou kolem stolu,
Pánu Bohu díky vzdejme, modlitbu svou vykonejme Ve jménu Otce…! Chválíme Tû, Hospodine, BoÏe Otãe vûãn˘ ná‰, jenÏ nás dary bohat˘mi napájeÈ a sytit má‰. NaplÀ také srdce na‰e svatou svojí milostí, nechaÈ vÏdycky prospívání v milosti a ve ctnosti. Zvelebujeme Boha
Hospodina pro JeÏí‰e jeho syna za dary a dobrodiní vzaté z jeho ruky svaté. On je v‰eho blaha stál˘ pramen, budiÏ Jemu v‰ecka sláva. Amen. Otãe ná‰…“
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Svatební taneãní zábava
PrÛvod svatební se odebéﬁe s hudbou do hostince. Îenich s nevûstou ale dostaví se pozdûji. KdyÏ se v hospodû objeví, spustí hudba pochod. Svatebãané utvoﬁí kolo, v jehoÏ stﬁedu tanãí novomanÏelé. Po tanci zasednou za svatební stÛl na ãestné místo.

Zavíjaná
Kolem pÛlnoci je tak zvaná zavíjaná. Îeny odvedou nevûstu domÛ a s nimi jdou svatebãané. Tam pﬁipravena malá pﬁesnídávka: ãaj, káva, peãivo… Po jídle sundají Ïeny nevûstû vûneãek z hlavy, kter˘ musí Ïenich odkoupiti. Nevûsta si vezme na hlavu ‰átek, na znamení, Ïe uÏ
je vdanou. ·átek jí koupí stará svatka. Pak se odebéﬁou zase do hospody, kde „honí kota“. UÏ
v síni v˘skají a upozorÀují hudbu, aby zahrála „kota“. Îeny utvoﬁí ﬁetûz, v jehoÏ ãele jde star˘ svat a za ním nevûsta a ostatní sousedky. ¤etûz se proplétá a star˘ svat honí ‰átkem v ruce
sedící diváky z lavic (aby snad naznaãil, Ïe nové sousedce pﬁíslu‰í pﬁednost mezi sousedkami).
Nakonec „kota“ tanãí star˘ svat s nevûstou a Ïeny, svatebãanky, jedna s druhou.

Úãast vesnice
Celá vesnice, zvlá‰tû mládeÏ, dostaví se ke svatební muzice. Aby i oni se mohli vytanãit,
vytroubí se, Ïe se tanãí na dvoje: jeden kousek svatba, jeden kousek nesvatba.
Kolem druhé hodiny s pÛlnoci odchází novomanÏelé „na loÏe“. Hudba jim hraje pochod.

Prodávání peﬁin
Druhého neb tﬁetího dne se prodávají peﬁiny. Îeny posedají na vÛz a naloÏí na nûj nevûstinu v˘bavu, peﬁiny a odváÏejí ji za v˘skotu do domu Ïenichova. Îenich vychází z domu a Ïeny mu podávají peﬁiny, které vychvalují, kolik slastí manÏelsk˘ch v nich uÏije apod. PﬁiblíÏí-li
se Ïenich neopatrnû k vozu, chtûje jim peﬁiny ukrást, posypou mu hlavu, neb celého peﬁím.
Neschází tu ani Ïid (pﬁestrojen˘ muÏsk˘) s rancem na zádech, kter˘ na Ïenicha pﬁihazuje, aby
co nejvíce dal. Nûkolikrát odjede vÛz s peﬁinami, kdyÏ dává Ïenich málo, a objede celou vesnici za v˘skotu na nûm sedících Ïen a opût pﬁijíÏdí k Ïenichovi. To se nûkolikrát opakuje, aÏ
Ïenich dá za peﬁiny vût‰í ãástku penûz. KdyÏ peﬁiny Ïenich odkoupí, odná‰ejí Ïeny peﬁiny do
domu a ust˘lají novomanÏelÛm postel. Bûda ale Ïenichovi, pﬁiblíÏí-li se k posteli blíÏe. Vhodí
ho do peﬁin a tam ho poﬁádnû polechtají, aby byl Ïenû vûrn˘. Za strÏené peníze si Ïeny budoucí nedûli vystrojí u mladé Ïeny svaãinu, aby ji tû‰ily a pouãily o budoucích slastech jejích
a strastech, jako budoucí Ïeny, matky a hospodynû.
Tu kronikáﬁ tak snesl v‰echny b˘valé zvyky pﬁi svatbû, které se je‰tû dodnes (ne uÏ ale v takovém rozsahu) dodrÏují. ¤ídí se to velikostí a zámoÏností nevûstiny a Ïenichovy rodiny. Kronikáﬁ vzdává dík Josefu Ovãáãíkovi, ãp. 20, Ïe mu ochotnû vy‰el vstﬁíc. Jmenovan˘ dûlal nesãíslnûkrát v mládí mládence a pozdûji starého svata nejen v Rouském, ale i v okolí.

Kﬁest dítûte
Novorozenû vloÏilo se do pestrobarevné peﬁiny, hlaviãku pokryli ãepiãkou hojnû opentlenou. Na prsou mûlo ovinutou ãistou plenu a v‰e obtoãeno pestrobarevnû vy‰ívan˘m povijákem.
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Po narození dítûte ‰el otec „zvát za kmotry“. Kmotra v urãit˘ den ráno vzala upravené dítû a s kmotrem a otcem ‰li do kostela ke kﬁtu. Po kﬁtu ‰li v Kelãi „dûÈátku um˘vat nohy“, tj.
do hospody se posilnit. Nato ‰li domÛ. Pak kmotﬁi vloÏili do peﬁinky obrázek patrona kﬁtûncova a „vázané“ v penûzích. Nyní nastal úkol kmotﬁin.
Odevzdav‰i dítû „‰estinedûlce“ na loÏe za koutnou plachtou, chystala jídlo pro maliãké i ‰estinedûlku, která musela ti‰e leÏet. Kmotﬁiãka se i dál starala o ‰estinedûlku i dítû a posílala jídlo „do kouta“ po sluÏebné nebo sama, nejvíce luk‰ovou polévku slepiãí a slepiãí maso. TéÏ otec
novorozenûte dostal podíl. Pﬁicházely i sousedky a pﬁítelkynû a pﬁiná‰ely „do kouta“.
Za 14 dní ‰la matka s dítûtem „na úvod“, obyãejnû ve v‰ední den, a doprovázely ji v‰echny sousedky, které ji nav‰tûvovaly a nosily „do kouta“. Pozvání k tomu rozná‰ela babka ústnû. Za to dostala u kmotﬁiãky a jin˘ch „Ïivobytí“. Po kostele byla u matky snídanû.
V sobotu na to chystalo se „k radostníku“ na nedûli: pekly se velké a malé koláãe a babka
rozná‰ela pozvan˘m v koutním ko‰i. Nejvíc dostala kmotra. V nedûli se‰li se po poÏehnání
kmotﬁi a sousedé se Ïenami a slavili hostinu – „radostník“ – na poãest novorozenûte. Veãer
Ïeny je‰tû zÛstaly pﬁi ‰estinedûlce a byly od ní hostûny. Po úvodû stala se ‰estinedûlka zase volnou. Pﬁed tím nesmûla se od dítûte ani pohnout, zvlá‰tû ne v poledne a veãer, aby ho „vû‰tka“
neukradla. Nyní smûla zase do chrámu choditi a k sousedkám veãer „na besedu“.

Pohﬁeb
Dítû
Stalo-li se, Ïe dítû zemﬁelo, ihned se ãistû umylo, do bíl˘ch ‰ateãkÛ obleklo a do dvou let
starému dal se na hlaviãku ãepeãek. Dûvãe pﬁes dvû léta dostalo na hlavu vûneãek, ruce ovinuty rÛÏencem a vloÏena mu do ruãiãky kytiãka kvûtin. Chlapeãek dostal do ruãiãek jen kytiãku. Na pohﬁeb zvaly se druÏiãky. Truhliãka byla ãerná, ovûnãená pletencem zelen˘ch listÛ,
kter˘ druÏiãky upletly veãer pﬁed pohﬁbem z kru‰pánku, bﬁeãÈanu, neb jiného. Pﬁicházeli pﬁátelé a známí, zvlá‰tû dûti, a kladli do rakviãky obrázky. Zvonilo se tﬁikráte: kdyÏ umﬁelo (umíráãek), kdyÏ se kladlo do rakviãky a kdyÏ byli u kaple. Po pohﬁbu v‰ichni úãastníci v hospodû
byli poãastováni.
Panny a mládenci
Zemﬁelé panny a mládenci mívali téÏ rakve ãernû natﬁené a ovûnãené. Zemﬁela-li vdaná Ïena, oblékli ji do svatebních ‰atÛ a zavinuli do bílého ubrusu. Îenatí a vdané mûli rakve bílé –
nenatﬁené. U kaple vÏdy pﬁedﬁíkávaã se modlil a zazpívali písnû za zemﬁelé. TéÏ jménem neboÏtíka prosil potﬁikrát pﬁítomné, aby mu v‰echno odpustili.

Masopust
V masopustu vÏdy byla taneãní zábava. Buì zástûrková, nebo kytiãková, poﬁádali ji mladí,
nebo sousedská, kterou poﬁádali sousedé.

Ostatky
Konec masopustu b˘val nejveselej‰í. Muzika trvala tﬁi dny: v nedûli, pondûlí a úter˘. Kdo
mûl zdravé nohy, ten tanãil. V nedûli mûla více mládeÏ, ale v pondûlí se rozebrali sousedé a tehdy to bylo nejveselej‰í. MládeÏ ochotnû hospodáﬁÛm ustupovala, kdyÏ jim vytroubili „sousedé sólo!“ Muzikanti nemûli smluven˘ plat, n˘brÏ se jim platilo „z kouska“ a nosilo pivo v tuplácích na stÛl. V úter˘ se tanãilo jen do 12 hodin v noci, neb zaãínal pﬁísn˘ pÛst.
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Pohřební průvod na hřbitov do Kelče

Kocmudi
V ostatky b˘vali voláni sousedy k vypoﬁádání tzv. kocmudi, tj. mladí sousedé, kteﬁí pﬁedcházejícího roku se oÏenili. Starosta dal pozvat obecním poslem obyãejnû v ostatkové pondûlí v‰echny sousedy do hospody, kde stoly stály v ﬁadû. V ãele stolu sedûl starosta a vedle nûho
sousedé jednak podle stáﬁí nebo hodnosti v obci. Na druhém konci sedûli kocmudi. KdyÏ v‰ichni byli shromáÏdûni, povstal starosta a udûlal váÏn˘ proslov, v nûmÏ jednak naznaãil úãel schÛze, jednak se v nûm obrátil na kocmudy – mladé hospodáﬁe, které zasvûcoval do jejich povinností nov˘ch sousedÛ – hospodáﬁÛ a napomínal je, aby vÏdy Ïili v pravé sousedské svornosti
a lásce. Kocmudi jeden za druh˘m pﬁicházeli a rukou podáním starostovi se zavázali, Ïe budou dobr˘mi sousedy. I jin˘m sousedÛm tiskli ruce. Pﬁi tom kaÏd˘ musel zaplatit na nûho urãen˘ ﬁád. Obyãejnû dal kaÏd˘ ãtvrtku piva a kromû toho se postarali i o jídlo. Pﬁinesli – jeden
chleba, druh˘ s˘r, uzené maso, klobásy, kaÏd˘ dle moÏnosti. Není divu, Ïe po takovém úvodu veãerní sousedská zábava ostatková byla veselá a srdeãná a Ïe rozjaﬁení sousedé nenechali panimámy sedûti neãinnû, ale víﬁili s nimi v kole, radostnû podupávajíce: tu doleva, hned zase doprava, kﬁiÏáka, zpáteãní, mazurku, ano i národnûj‰í: holubiãku, tetku aj.
Îe kocmudi nûkolikráte za noc mûli sólo, nemusím pﬁipomínat. Byli hrdinové dne. A coÏ
kdyÏ v rozjaﬁen˘ch sousedech se ozvala jejich vojenská krev, tu hned dragouni, hned kanon˘ﬁi, neb infanteria mûla sólo, kdy muzikanti zahráli pln˘m tu‰em: Dragouni, dragouni, malované dûti!
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Vodění medvěda. Zleva: František Cips, Alfons Válek a Josef Stržínek

Vodûní medvûda
Aby bylo sdostatek jídla na ostatky, vodili po dûdinû „medvûda“. Byl to chlap obloÏen˘ slamou neb hrachovinou, jen obliãej mu bylo vidûti a ten kryla ‰krabo‰ka. Medvûda vedl jin˘
muÏsk˘, také pﬁestrojen˘ k nepoznání. Jin˘ pﬁestrojil se za Ïenskou, která nesla na ruce velik˘ ko‰. Hudba, neb alespoÀ nûkdo s harmonikou je doprovázel. Pﬁed kaÏd˘m statkem se ma‰karní prÛvod zastavil. Hudba hrála a pﬁi ní medvûd hroznû mruãe provozoval divok˘ tanec.
Nikde jich neodbyli s prázdn˘m. Ko‰ se plnil uzen˘m masem, klobásami, koláãi neb koblihami. Za nimi houf dûtí, uskakujících na v‰echny strany s kﬁikem, kdyÏ medvûd se stra‰n˘m zaﬁváním po nich skoãil. V‰echno to vybrané pﬁi‰lo vhod veãer pﬁi muzice rozjaﬁen˘m sousedÛm.

·karedá stﬁeda
Není divu, po tolika hﬁí‰ích, v masopustû a zvlá‰tû v ostatky spáchan˘ch, v‰ichni – staﬁí,
mladí, muÏi, Ïeny, dûti, na „‰karedou“ – popeleãní stﬁedu se s tûÏk˘mi hlavami ubírali do kostela, kde jim knûz mazal ãelo popelem se slovy: Memento mori! (Pomni na smrt)!

Doba postní
Nastala doba velikonoãního postu. Nikde nezaznûla harmonika neb zpûv veselé mládeÏe.
Sotva se zveãeﬁilo, celá rodina zboÏnû kleãíc modlila se „bolestn˘“ rÛÏenec. Na dûdinu ulehl
smutek, hospodsk˘ marnû ãeká na sousedy za sv˘m ‰enky‰em. I Amor musel zalézt pﬁes t˘den do kouta. Zamilovan˘ hoch nemohl ku své milé. Marnû by ji ãekal veãer u vrátek. Nevy 166 
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František Kubačák nese smrtku, za ním Františk Čuba

jde! Leda Ïe by veãer po rÛÏenci za‰el na chvíli „na besedu“, ale jen ﬁídce, obyãejnû v nedûli.
V pátek ale nikdy ne! To chodí jen „poscaní“!

Stavûní máje
V mûsíci kvûtnu rok co rok chlapci stavûli máj. Posledního dubna pﬁivezli dﬁevo (ãasto v panském lese, ano i selském ukradené), dûvãata upletla vûnce na opletení máje, okrá‰lila vr‰ek
pentlemi, na vrchol pﬁipevnûn praporek národních barev. Takto nastrojen˘ máj chlapci za zvukÛ hudby stavûli. âím máj byl vy‰‰í neÏ v sousedních vesnicích, tím vût‰í byla p˘cha a hrdost
chlapcÛ. Hladk˘ máj byl tûÏk˘m úkolem pro ‰koláky, kteﬁí po nûm ‰plhali vzhÛru, „kter˘ v˘‰e“. V noci ho‰i máj museli hlídat, neb ze sousední dûdiny chlapci v noci se snaÏili máj podﬁezat a skácet. To by bylo pﬁíli‰nou hanbou pro místní chlapce, kteﬁí, aby se tak nestalo, od veãera do rána máj hlídali. Pﬁikryti jsouce tepl˘mi koÀsk˘mi hounûmi buì pod májem, nebo
v síni blízké, jakÏ takÏ leÏeli ozbrojeni poﬁádn˘mi obu‰ky k zahnání vetﬁelcÛ.

Kácení máje
Nûkterou nedûli kvûtnovou bylo kácení máje – slavnost celé vesnice. V ãele s hudbou „po
poÏehnání“ vy‰el prÛvod dûvãat a chlapcÛ k máji. Pﬁed hudbou kráãely (jely) ma‰kary: nezbytn˘ myslivec s pu‰kou na ramenû, dﬁevaﬁi s dﬁevûnou sekerou a pilou, kteﬁí provádûli veselé kousky pod májem za v˘buchÛ smíchu divákÛ. Pﬁi‰el i Ïid máj kupovat, s nímÏ myslivec
vyjednával cenu máje. Na autu (neb trakaﬁi) pﬁijel kupec a kazatel, kter˘ na pﬁipraveném vyv˘‰eném místû pﬁednesl hodnû veselé „májové kázání“. Po kázání hudba hrála k tanci a mládeÏ tanãila kolem máje. Pak se skácel. Máj pilou opatrnû podﬁezán z protûj‰í strany, na niÏ mûl
spadnout. KdyÏ uÏ byl podﬁezán, myslivec proti vr‰ku stﬁelil. V místû, kam mûl vr‰ek máje do 167 
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Stavění máje na návsi

padnout, uÏ ãekali místní chlapci, kteﬁí rychle skoãili, aby první ulomili vr‰ek. Ten, kdo ho ulomil, byl hrdinou. Ale i sousední chlapci ãekali, aby vr‰ek ulomili, k hanbû místních chlapcÛ.
S ulomen˘m vr‰kem mládeÏ s hudbou ‰la do ‰koly, kde mûla dûvãata pﬁichystan˘ jin˘ vr‰ek,
svûÏí, pûkn˘, ovû‰en˘ pentlemi a hojnû cukrovím. Tento vr‰ek za v˘skotu v ãele prÛvodu byl
ne‰en do hospody a tam zavû‰en pod strop. Pak nastala taneãní zábava. Kolem pÛlnoci byl
okrá‰len˘ vr‰ek dûvãaty vydraÏován, a bylo by hanbou místních chlapcÛ, kdyby ho vydraÏili
chlapci z nûkteré sousední vesnice. Hospodáﬁi zase draÏbou kupovali dﬁevo z máje. Nejednou
náhodou koupil dﬁevo právû onen hospodáﬁ, jemuÏ chlapci z lesa máj ukradli. Îe i staﬁí ãast˘mi jim udûlovan˘mi sóly se s mládeÏí rozveselili, nemusí kronikáﬁ pﬁipomínat, ponûvadÏ by
musel psáti i o sobû.

DoÏatá
Po nejvût‰ích pracích ÏÀov˘ch slavila se doÏatá, nebo doÏínková, která uÏ skoro úplnû vymizela. BohuÏel nastoupily místo ní v‰elijaké ty „v˘lety“ – bez programu, vyplnûné jen tancem. Bylo to shonu a spûchu u ÏencÛ a Ïneãek pﬁi shrabování posledních pokládek. Kdekdo
pospíchal, aby pﬁedbûhl své sousedy, aby zbytek poseãeného obilí nedonesl do snopu. V‰ichni
se mu smáli pﬁezdívajíce mu ÏebrákÛ.
Následující nedûli slavila se doÏatá. Îenci nesli za zpûvu písní, jáskotu a v˘skání velik˘ vûnec, uvit˘ ze v‰ech druhÛ obilí a polního kvítí: chrp a mákÛ. Jedna z dûvãat pﬁedstoupila pﬁed
hospodáﬁe a promluvila jménem ostatních: „Hospodáﬁi! My neseme vám dar, kter˘ BÛh v‰emohoucí dal z úrody zemské, z rosy nebeské, z tichého de‰tíãka, z teplého vûtﬁíãka, aby vám
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Dožínky v Rouském. U Kývalových vrat, čp. 9, Josef Machanec a Františka Ovčáčíková, rok 1945

BÛh v‰emohoucí tento rok poÏehnal. KdyÏ jsem ten vûneãek chtûla mít, musela jsem do mûsta Krakova jít. V mûstû Krakovû jsou rÛÏe takové: modré, bílé a ãervené. KdyÏ jsem se s tímto vûneãkem vypravovala, kmotﬁiãka mnû pﬁísnû pﬁikazovala, abych ten vûneãek Ïádnému nedala, dokud nebudu mít nûkolik stﬁíbrn˘ch zlat˘ch. Panimámo zlatá, otvírejte vrata! Neseme
vám vûnec ze samého zlata. Dobr˘ veãer, hospodáﬁi, pﬁejeme vám, tento zelen˘ vûneãek pﬁiná‰íme vám. Vy ho od nás pﬁijmûte a za nás se nestyìte! Dá vám Pán BÛh poÏehnání na kaÏdém místû! Nejvﬁelej‰í pﬁání pﬁiná‰íme, dûlníci nadûlaní, bychom vás tímto potû‰ili, byste hodnû natrÏili za to krásné obilí. Pracovali jsme vÏdy pilnû, proto laskavû prosíme, byste nás nûãím
obdaﬁili, na ãaj, kávu neskrblili. AÈ plesá na‰e srdíãko, a proto volám, aÈ Ïije ná‰ pán! KdyÏ
jsem s vûneãkem k vám ‰la, potkali mû dva mládenci. Oni ten vûneãek po mnû Ïádali a já jsem
jim ﬁíkala, Ïe ten vûneãek Ïádnému nedám, ani nepodám, Ïe jej pro mnohem vzácnûj‰í pány
mám.“
Také tento proslov b˘val ve zvyku: „Hejsa, chaso, Havránku, odejdûte na stránku, níÏe a v˘‰e, abych se mohla dostat s tím vûneãkem hospodáﬁi blíÏe. Ach, co jsem se smutná nachodila, neÏ jsem ten vûneãek uvila. Pﬁi‰la jsem na tﬁi kﬁíÏové cesty, tam tﬁi mládenci svaãili. Já jsem
jim pravila: Raã Pán BÛh Ïehnati! – Oni se poãali na mû hnûvati. Ten jeden se na mû osopil,
druh˘ se na mû zamraãil a tﬁetí mû malou svaãinou obdaﬁil. Dal mnû jednu kytku ptaãí a noÏku raãí. Já jsem se tolik najedla, Ïe jsem se z toho roznemohla. Piva nechci, ani páleného, ale
nûco smaÏeného. Kolik v tom vûneãku kláseãkÛ, tolik nám dejte klobáseãkÛ: kolik zrneãek,
tolik mûﬁiãek. Kolik mûﬁiãek, tolik slepiãek. Kolik zrneãek, tolik aÈ mám vajíãek. Podívej se,
hospodáﬁi, jak si tím vûneãkem háÏi: podívej se, hospodáﬁi, jak já sobû poskoãím!“
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Zabíjení berana
Na podzim pﬁed hody zakoupila si mládeÏ tuãného berana. âistû ho umyli a dûvãata jej vyzdobila pentlemi a kvítím. Odpoledne v hody pﬁivázali chlapci berana na jakási nosítka a pak
ho dûvãata provázela dûdinou na louku. Na louce se beran postavil, hudba hrála a devûtkrát
se zatanãilo kolem nosítek s beranem. Po devátém kole jeden nejstar‰í z omladiny ostr˘m kosíﬁem jednou ranou uÈal beranovi hlavu. Co tu bylo smíchu, nezdaﬁila-li se rána. Veãer se beran upekl a mládeÏ mûla spoleãnou hostinu se zábavou v hospodû. Star˘ tento zvyk (pocházející z doby pohanské – obûÈ na podûkování boÏstvu za úrodu a sklizeÀ v uplynulém létû)
panoval na celém Záhoﬁí.
KdyÏ se prodávalo obecní seno a na podzim otava, platila se tzv. „akcidence“: obyãejnû
z kaÏdého r˘nského ãtyﬁi krejcary. To se schovalo na pivo spoleãnû s obecní s˘pkou. Obecnímu past˘ﬁi se sypalo obilí. MnoÏství se ﬁídilo podle poãtu kusÛ. Sypalo se více a nadsypané obilí se prodalo. Peníze strÏené pﬁi s˘pce a akcidence strÏené pﬁi prodeji sena a otavy byly na obecní pivo pﬁi s˘pce.

Povûry
Na ·tûdr˘ den se po veãeﬁi oãistil nÛÏ, pﬁivázala se nití k nûmu na jednu stranu kurka z koláãe (vdolka) a na druhou chleba, zamotal se do toho ubrusu, co byl na stole pﬁi ‰tûdroveãerní hostinû. Na BoÏí narození se rozbalil a na které stranû se chytla rezavka (zrezavûl), se usuzovalo: byla-li na stranû, kde pﬁivázán byl chléb, bude pﬁí‰tího roku ‰patná reÏ (Ïito). Zrezavûl-li
na stranû, kde pﬁivázán byl koláã, usuzováno, Ïe bude ‰patná p‰enice.
Na ·tûdr˘ den pes dostal ãesneku a vyhodil se oknem ven, ale zadkem napﬁed. Byl z nûho
pak dobr˘ hlídaã a Ïádn˘ ho nemohl zabít. (Jednou StrÏínkÛm chtûl kdosi zabít psa kopáãem.
Tak ho bil, Ïe mu aÏ hlavu pﬁerazil. Pes pﬁibûhl, aãkoliv mûl kopáã zaraÏen˘ v hlavû, aÏ mu
‰pice z nûho okem lezla, a pﬁece vyzdravûl. Horákovi psi chodili za ním, lízali jej, aÏ pes vyzdravûl.)
Na ·tûdr˘ den zaváÏou se okna, totiÏ ty obtlíky, po veãeﬁi ‰pagátem. AÏ do Tﬁí králÛ se nesmûla otevﬁít, aby se nepustila smrt do stavení.
V kterém stavení se pﬁedly niti od BoÏího narození do Nového roku, na ty lidi v nûm Ïijící
nemûl uÏ po cel˘ rok hastrman moci.
Na sv. Filipa a Jakuba, kdyÏ nûkdo sebere z druhého stavení tﬁi hrstky hnoje a dá ten hnÛj
spálit do pece, jak se peãe chléb, tak odebéﬁe od toho stavení v‰ecek uÏitek. Krávy pr˘ tam nedojí a máslo se nemohlo utlouci.
Kdo dﬁíve vymlátil, poslal chudému oklepek na posmûch, Ïe on má je‰tû mlátit. Kdo ten
oklepek nesl, nesmûl se dát chytit. Jestli jej chytli, dali jej na trakaﬁ, pﬁivázali jej a vozili ho za
velikého smíchu po celé dûdinû a pak ho vezli do jeho stavení. Proto kaÏd˘, povûsiv oklepek
na vrata, utíkal, aby jej nechytli. (Oklepek je kousek slámy ovázané obﬁíslem. Kdo jej nesl, musel tﬁikráte udeﬁit na vrata a buì ho povûsit, nebo pod vrata vhodit.)
Jak˘si Karel Kajnar mûl chudou krávu, která mûla veliké vemeno. Proto jeho Ïena chodila
skoro ráno, neÏ sluneãko vy‰lo, s travnicí na meze. Travnici drÏela pod paÏí tak, aby uzky (tj.
provazce na koncích) se vlekly po zemi po rose a pﬁi tom ﬁíkala: „Sbírám uÏitek, ne v‰ecek.“
Pﬁi‰ed‰i domÛ, pﬁehodila travnici pﬁes krávu a ejhle – ta kráva od té doby dojila mnoho mléka a tloustla.
Posadov˘ koﬁen zalívat mlékem vÏdy pﬁed slunka v˘chodem. Kdo tak ãinil, odtáhl uÏitek
od krav z devíti stavení.
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Z celé dûdiny chodili ke KlimkÛm na mech z jejich sladk˘ch jabloní. Ten mech se paﬁil a pﬁikládal se nemocnému, kdyÏ ho pchalo (píchalo nûkde).
KdyÏ nûkdo onemocnûl na zimnici, zavedli ho na zahradu, neb do lesa, kde do jívy vyvrtali pût dûr. Nemocn˘ se pomodlil pût otãená‰Û a pûtkrát zdrávas Maria. Pak do kaÏdé díry musel d˘chnout a kolíkem neb zátkou ihned díru zatloukli, aby nemoc nemohla ven. To pr˘ jistû pomohlo nemocnému.
KdyÏ kura (slepice) zpívá, ﬁíkalo se, Ïe pﬁivolává ne‰tûstí do stavení. Kura se chytla, ale muselo se s ní couvat zadkem do dveﬁí a na prahu se jí utla hlava sekerou. Pﬁi tom ale se muselo
dávat pozor, aby zobákem nebyla obrácena do dveﬁí. Tak se ne‰tûstí od stavení zaÏehnalo.
NeboÏtík Tomá‰ek chodil ãasto do V‰echovic, odkud pocházel. U jezera zaãali pﬁed ním
skákat dva psi. Jeden, kdyÏ Tomá‰ek zakﬁiãel svatá slova, skoãil do bezedného jezera a druh˘
utekl do polí. Kﬁoví, rostoucí kolem jezera, bylo celé opentlené od nich.
U RadÛ (nyní grunt MíhalÛv) slouÏil pacholek. Jmenoval se Jakub. Jakub ãasto pásával konû „u líska“. Tam byla baﬁina a veliké moãály. KdyÏ jednou Jakub pásl zase konû, lehl si a usnul.
Co tak spal, vylezl hastrman z baﬁiny a konû mu zatáhl aÏ doprostﬁed baﬁiny. Jakub, kdyÏ se
probudil, s hrÛzou zpozoroval, Ïe má konû v baﬁinû zapadlé po bﬁicha. Honem bûÏel do V‰echovic pro chlapy. Jen s velikou námahou, pomocí dﬁev konû se jim podaﬁilo vytáhnout. Od
té doby chtûl se hastrmanovi pomstít. Hledal dlouho pﬁíleÏitost, aÏ koneãnû se mu naskytla.
Radovi vázali za ‰kolou Ïito. Jakub dopoledne ﬁekl hospodyni, aby mu udûlala pﬁiplameník
(chlebovník). KdyÏ se vrátil na pole, shledal, Ïe mu zelen˘ muÏíãek, jemuÏ ze ‰osÛ a nohavic
kapala voda, v‰echno jiÏ svázané Ïito rozházel. Do Jakuba vjela zlost. Popadl milého hastrmana za límec a tak jím tﬁásl, byl tak siln˘ po tom podplameníku, aÏ uboh˘ hastrman prosil,
aÈ ho pustí, Ïe mu v‰echno Ïito sváÏe. Jakub, v ruce maje ﬁádn˘ knutek, dohlíÏel a pobízel hastrmana, aby si pospí‰il. Hastrman pracoval, aÏ potem se zaléval. KdyÏ práci dodûlal, vyzval ho
Jakub, aby spolu ‰li „do zápasky“. Chtûj nechtûj hastrman „do zápasky“ musel. Ale ponûvadÏ
byl prací unaven a Jakub po obûdû siln˘, brzy „v zápasce“ podlehl. Jakub mu naﬁezal knutkem, co do nûho vlezlo, a hnal ho aÏ do baﬁiny „u líska“.
Na „vrchovinû“ pásli chlapci konû. Bylo to v trnky. Chlapci si udûlali oheÀ a trnky smaÏili
v hrnku. Vtom, kde se vzal, tu se vzal, pﬁed nimi stojí mal˘ zelen˘ muÏíãek a ptá se: „Co to
dûláte?“ „SmaÏíme trnky.“ „A dáte mi?“ ptá se hastrman, neb on to byl. „A proã ne?“ na to
chlapci a rázem mu strãili vaﬁící trnky do otevﬁen˘ch úst. Hastrman zaﬁval bolestí a ten tam –
pelá‰il pryã.
Pantáta Pavlík jednou orali „u líska“. Z vody vylezl hastrman a neustále ho doÏíral. Pantáta neme‰kal a lapl milého hastrmana, a aÈ se tento bránil, jak chtûl, pﬁipﬁáhl ho ke koním. To
se stalo v pondûlí. KdyÏ pﬁijel k veãeru domÛ, poruãil domácím, aby hastrmana pﬁivázali pevnû pod kÛlnou, a pﬁísnû zapovûdûl, aby mu nûkdo dal vody, dobﬁe vûda, Ïe by dostal po napití sílu a utekl. KaÏd˘ den ho zapﬁahal do pluhu. Hastrman Ïízní ﬁval, ale vody nedostal. AÏ
v nedûli, kdyÏ v‰ichni byli na hrubé, panimáma neodolala jeho prosbám a dala mu vody. Rázem se utrhl a utekl.
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Ze vzpomínek Stanislava Machance
Zavzpomínám na dobu svého dûtství a mládí, aÏ do doby dospûlosti, kdy jsem po návratu
z vojny ode‰el z rodné dûdiny pracovat do Vala‰ského Meziﬁíãí, tam se taky oÏenil a zÛstal natrvalo mimo Rouské. Zavzpomínejme spoleãnû na jednotlivé domy a jejich obyvatele.

âíslo popisné 36
V nejbliÏ‰ím okolí rodného domu na Kopci, ãp 32, bydleli a hospodaﬁili malorolníci Nûmcovi – Jan a Andûla. Nemûli Ïádné dûti, panímáma Nûmcová ‰patnû chodila a pantáta byl
velmi ‰etrn˘ hospodáﬁ. Pﬁezdívalo se jim âaganovi. V roce 1952 si mne pantáta Nûmec najal
na v˘pomoc u mlátiãky ve stodole. Vyplatil otci 60 Kãs staré mûny. S mou v˘pomocí byl zﬁejmû spokojen, protoÏe pﬁí‰tí rok poÏádal prostﬁednictvím otce o mé sluÏby opût. Po vymlácení
pﬁi‰el soused za m˘m otcem se slovy: „Sousede, pﬁi‰el jsem vyplatit va‰eho kluka.“ Pﬁedal otci 12 Kãs nové mûny, protoÏe v roce 1953 probûhla mûnová reforma a v‰e se vyplácelo pﬁepoãtem 1:5. Soused pﬁesnû pﬁevedl loÀskou v˘platu na novou mûnu.

âíslo popisné 40
Naproti usedlosti ãp. 36 bydlely dvû rodiny. Pan Ferdinand Hlava star‰í – staﬁíãek s panímámou a svobodnou dcerou Anastázií. Ta byla od dûtství postiÏená. Byla malého vzrÛstu,
mûla deformovanou páteﬁ. Pﬁesto v‰ak byla velmi zruãnou a vyhledávanou ‰vadlenou. Staﬁíãek Hlava byl za 1. sv. války v rusk˘ch legiích a za mého dûtství, po druhé svûtové válce, byl
obecním bubeníkem. Oznamoval zprávy kanceláﬁe vedení obce, dokud nebyl je‰tû zaveden
obecní rozhlas. Ve druhé ãásti usedlosti Ïila rodina jeho syna Ferdinanda Hlavy, kter˘ byl zamûstnancem ãs. dráhy ve stanici Kunovice. V zimním období svízelnû rozjíÏdûl svoji „ãezetu“, aby se dostal do zamûstnání. Byl taky vesnick˘ muzikant, hrál na trubku v kapele Arno‰ta Srkaly z Kelãe. Jeho dvû sestry, BoÏena a Ludmila, ode‰ly z Rouského za prací a budoucími
partnery a já si je pamatuji jen z jejich obãasn˘ch náv‰tûv v Rouském, jako hezké a bohaté dámy. BoÏena byla za váleãného období totálnû nasazena na práci v ﬁí‰i. Ludmila byla provdaná
Metznerová.

âíslo popisné 41
Vedle Hlavov˘ch mûli usedlost Hada‰ovi, Josef a Franti‰ka. Pantáta krejãoval, pokud si
vzpomínám, ve váleãném a pováleãném období vût‰inou jen nûco upravoval a pﬁe‰íval ze star‰ích vûcí. Byl taktéÏ vesnick˘ muzikant, hrál na klarinet v Srkalovû kapele, v pozdûj‰ím vûku
uÏ jen o pohﬁbech. Mûli tﬁi syny, Josefa, Stanislava a Otakara, v‰ichni z Rouského ode‰li za
sv˘m Ïivobytím do mûsta. Nejmlad‰í byla dcera Franti‰ka, provdala se za mého bratrance Jaroslava Juránû a Ïili s rodiãi na chalupû v Rouském. V kvûtnu v roce 1945 se taky do Rouského dostala ruská osvobozující armáda. Kolona povozÛ taÏen˘ch koÀmi pﬁeváÏela proviant a jiné vûci pro postupující vojáky. Usadila se na prostranství, kterému se ﬁíkalo Na dole, okolo
Hada‰ovy usedlosti a Va‰íãkovy zahrady. Bylo to odpoledne a v podveãer. Rozbili tábor, zatopili pod kotly, vaﬁili ãaj a vodu na vepﬁovou zabijaãku. Potﬁebovali hodnû vody, a tak jsme museli ruãní pumpou pumpovat stále spoustu vody, jak na vaﬁení, tak i na hygienu vojákÛ. Z na‰í stodoly si brali seno pro konû se zapálen˘mi cigaretami v puse.
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Grunt rodiny Němcových, Rouské čp.1

âíslo popisné 1
V usedlosti Ïili manÏelé Nûmcovi. Grunt byl pomûrnû rozsáhl˘ jak sv˘mi hospodáﬁsk˘mi
budovami, tak i polnostmi. Pantáta byl malé postavy, drobn˘ vesel˘ ãlovûk, kter˘ mûl velmi
rád své plavé konû – valachy, byli to snad nejsilnûj‰í konû v dûdinû. Panímáma byla dobrosrdeãná selka, která cel˘ Ïivot zasvûtila tûÏké práci. Nemûli Ïádného syna – pokraãovatele rodu, ale dceru Milenu, která pracovala na statku s rodiãi. Po válce pﬁi‰el uãit do Rouského nov˘ uãitel Antonín Pospí‰il, kter˘ jako svobodn˘ získal ubytování právû u NûmcÛ na statku
s v˘hodou dobré venkovské stravy a mladé dcery sedláka, kterou si pozdûji vzal i za Ïenu. Práce na poli a hlavnû s koÀmi mu dûlala po ‰kole potû‰ení, a tak Nûmcov˘m pﬁestalo vadit, Ïe
nemají na gruntû zetû ze selského rodu. KdyÏ uÏ jsem u rouseckého uãitele, Pospí‰ilovi se odstûhovali okolo roku 1955 i s rodinou na nové uãitelské místo, mûli dvû dûti, dceru a syna.
Nûmcovi osiﬁeli na svém hospodáﬁství, ale to uÏ se blíÏila nucená kolektivizace zemûdûlství,
a tak Nûmcovi byli pomûrnû snadnou koﬁistí, aby vstoupili do JZD.

âíslo popisné 56
Na uvolnûné místo uãitele nastoupil pan uãitel Valentin Gregorek s rodinou a ti bydleli
ve ‰kole. Pan uãitel se zapojil do dûní v Rouském, byl ãlenem vedení obce, poﬁádal pro dûcka
mimo‰kolní aktivity, napﬁíklad se provozovalo na dobré úrovni loutkové divadlo a jiné. Hrál
dobﬁe na klavír, ovládal taroky a kuleãník. S manÏelkou byli hluboce vûﬁící. Vychovali tﬁi dcery – Evu, Milenu a Hanu. Pozdûji se odstûhovali na nové pÛsobi‰tû do Hustopeãí nad Beãvou.
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âíslo popisné 48
Vedle Nûmcova statku je malá usedlost rodiny Roháãkovy. Stavení je situováno ‰títovou
zdí k silnici, s vjezdem a vraty do dvora. Pár mûﬁic polí a zahrada za domem, nûjaká ta kravka a domácí zvíﬁectvo staãilo tak tak na skromné Ïivobytí. Nejstar‰í dcera Marie a po ní syn
Zdenek se brzy po ‰kole odstûhovali, následovala je sestra Libu‰e, aby si svÛj Ïivot zaﬁídili podle sv˘ch pﬁání a moÏností. Syn Josef zÛstal na chalupû, oÏenil se a své rodiãe dochoval, jak se
slu‰í. Mûl zálibu v myslivosti a byl dobrovoln˘m hasiãem.

âíslo popisné 2
Vedle RoháãkÛ je usedlost rodiny Radovy (pﬁezdívka Malák). Prostﬁedky na Ïivobytí vylep‰oval pan Rada provozováním holiãské a kadeﬁnické ãinnosti. Dvû dcery, Marie a Jaroslava
uÏ od dûtství pomáhaly rodiãÛm na malém hospodáﬁství. Pozdûji se ‰Èastnû a dobﬁe vdaly, Marie do Branek a Jaroslava v Rouském.

âíslo popisné 3
Z horního konce vesnice v mírném klesání byla pod stavením Radov˘ch usedlost rodiny
Strnadlovy. Pﬁed domem byla pﬁedzahrádka, kde se pûstovalo, kvetlo a sklízelo v‰echno, co
je pro venkovskou zahrádku typické a potﬁebné. Pan Strnadel byl hospodáﬁ pﬁepeãliv˘ a dÛsledn˘ s tím, aby kaÏdá práce, jak na poli tak v domû, byla dûlána správnû a smysluplnû. Právû k tomu vedl i celou rodinu. Dvû nejstar‰í dcery v Rouském nezÛstaly, ale i dal‰í dûti pozdûji
z obce ode‰ly. Nakonec zÛstal doma syn Josef, kter˘ ze skromn˘ch prostﬁedkÛ postavil pûkn˘
rodinn˘ domek a vychoval s manÏelkou tﬁi dûti.

âíslo popisné 26
Naproti pﬁes silnici byla skromná usedlost rodiny Ovãaãíkovy, pﬁezdívalo se jim „trafikanti“,
protoÏe v domû byla malá trafika. V dobû váleãné a pováleãné totiÏ obstarávali prodej tabáku
a tabákov˘ch v˘robkÛ, které jako ostatní zboÏí bylo na pﬁídûl, na tzv. tabaãenky. Prodej se uskuteãÀoval z okna pokoje upraven˘m mal˘m okénkem. Mûli syna Mirka, kter˘ se pozdûji oÏenil a odstûhoval se do Oder. Domek zÛstal prázdn˘ a pozdûji byl odkoupen a strÏen.

âíslo popisné 25
K tomuto stavení s mal˘m dvorkem pﬁiléhala zvlá‰tní chaloupka, které se ﬁíkalo past˘rÀa (pastou‰ka). Podle m˘ch pamûtí tam bydlela panímáma Indruchová s dcerou ZdeÀkou,
která byla spoluÏaãkou mého bratra Antonína. Pozdûji zde bydlela staﬁenka Josefka âíhalová, která dlouhou dobu zvonila v místní kapli. Z tohoto objektu obec vybudovala sbûrnu mléka. Hospodáﬁi sem v kovov˘ch konvích pﬁiváÏeli mléko. Ve váleãném a tûsnû pováleãném období odvoz mléka obstarávali hospodáﬁi sv˘mi povozy do mlékárny pana Málka v Kelãi. Pozdûji
tuto sluÏbu obstarával pan Jirásek z ãp. 4 sv˘m soukrom˘m nákladním automobilem, neÏ si
odvoz mléka zaji‰Èovala sama sv˘mi vozidly hranická mlékárna. V malé proluce pod tímto objektem nechala obec vybudovat mostní váhu pro potﬁebu hospodáﬁÛ. V ní sídlila hasiãská zbrojnice vybavená základními prostﬁedky proti poÏáru a dvoukolov˘m ãerpadlem, které bylo nutno zapﬁáhnout za nûjak˘ tahaã. PoÏární auto s vybavením je‰tû zdaleka nebylo v dohledu.

 174 

Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

âíslo popisné 24
Vedle cesty pod váhou bylo stavení, kde bydlela Andûla Va‰íãková se synem Rudolfem.
Vypomáhala u sedláka Nûmce, pozdûji pracovala jako dûlnice TONU ve V‰echovicích. Rudolf
po ukonãení ‰koly z Rouského ode‰el a v obci neÏil.

âíslo popisné 37
Hned vedle bylo pﬁisazené stavení Antonína Ovãáãíka. Hospodaﬁil na malé chalupû s manÏelkou, tﬁemi dûtmi a svobodnou sestrou Just˘nou, která byla nezávislá. Pracovala jako pletaﬁka v MOPU v Kelãi a pozdûji si nechala postavit mal˘ samostatn˘ domek naproti ‰kole. Nikdy se nevdala. Pan Ovãáãík vylep‰oval domácí rozpoãet jako zdatn˘ muzikant v Srkalovû
kapele a taky jako vesnick˘ uãitel hry na housle a trubku. Vlastní dûti se mu ale k hudbû pﬁivést nepodaﬁilo. Ovãáãíkov˘m se ﬁíkalo taky Zvonkovi, neboÈ jejich stavení sousedilo se zvonicí. Pozdûji zde byla postavena malá kaple zasvûcená Pov˘‰ení sv. kﬁíÏe. Na místû pﬁed kaplí
se místní rodáci louãili se sv˘mi zemﬁel˘mi sousedy a tento mal˘ obﬁad obstarával mÛj otec Josef Machanec, kter˘ jednak sám pûknû zpíval, ale dokázal utvoﬁit i mal˘ ansámbl a nacviãit
písnû k tûmto rozlouãením. KaÏdoroãnû se v této kapli konaly tzv. májové poboÏnosti, kde se
scházeli místní vûﬁící, spoleãnû se modlili oslavné litanie a zazpívali si vût‰inou mariánské písnû. Pro mnohé mladé to b˘vala dobrá moÏnost setkávat se, zaÏertovat, moÏná i navazovat první milostné známosti.
U kaple byla vyv˘‰enina ohraniãená do pÛlkruhu kamennou zídkou a dvûma vzrostl˘mi lípami. Uprostﬁed byla na podstavci socha sv. Jana Nepomuckého ve ãtvercové kamenné ohradû zdobené profilovan˘mi prÛhledy. V pováleãném období bylo rozhodnuto tuto sochu i s kamennou ohradou restaurovat a pﬁemístit na nové místo do dolní ãásti obce, kde se ﬁíkalo
„v parku“. Bylo to travnaté, udrÏované místo, ohraniãené ze severní strany objektem b˘valé
s˘pky panského dvora a ze tﬁí stran procházela kolem ‰ir‰í vesnická cesta. Po okraji parku byly akáty a Ïiv˘ plot ptaãího zobu. B˘val to typick˘ vesnick˘ parãík, místo mnoha her dûtí a vesnické chasy a taky hﬁi‰tû, kde jsme zaãínali s prvním fotbalov˘m umûním. Pozdûji tento klidov˘ areál pomalu zaãínala likvidovat socializace vesnice, stromy a keﬁe se postupnû kácely,
aby udûlaly místo pro parkování rÛzn˘ch druÏstevních strojÛ a povozÛ. Nicménû sv. Jan tuto
dobu pﬁeãkal bez úhony a dnes stojí stále na svém místû.

âíslo popisné 19
Vedle kaple, oddûlen cestou, byl statek rodiny Pavlíkovy. Rodiãe Pavlíkovi mûli dva syny
– Josefa a Jaroslava – a dceru Marii. Star‰í z Rouského ode‰el, mlad‰í zÛstal na gruntû po rodiãích a hospodaﬁil se svou neprovdanou sestrou do doby vzniku druÏstva. Mívali pûkné vrané konû. Sestra pozdûji tragicky zemﬁela a bratr Josef zÛstal na usedlosti sám. Zemﬁel v Domovû dÛchodcÛ v Hranicích.

âíslo popisné 17
Za tímto statkem bylo stavení Antonína Ovãáãíka. Vyuãen byl stolaﬁem a pracoval ve V‰echovicích u podnikatele âernocha, pozdûji v národním podniku TON. Souãasnû vypomáhal
ve stolaﬁské dílnû Richarda Rady. S manÏelkou vychovali tﬁi dûti – Antonína,Vlastíka a Evu.
V‰ichni z Rouského ode‰li.
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âíslo popisné 18
NíÏe pﬁes úzkou cestu, ale prÛãelím k ‰iroké vesnické cestû byl dÛm paní Rekové. Byla
men‰ího vzrÛstu, ﬁíkalo se jí taky Reãka. DÛm, kde bydlel Ovãaãík, byl vlastnû za Reãkou,
a proto se mu ﬁíkalo Zareãek. Paní Reková bydlela v patﬁe a pﬁízemí bylo zaﬁízeno jako vesnická prodejna v‰eho moÏného. Po vzniku spotﬁebního druÏstva Jednota byla prodejna zaãlenûna do spolku a zaji‰Èovala obãanÛm v Rouském nákup zboÏí jak potravináﬁského, tak prÛmyslového, mimo textilu, prádla a obuvi. Z dûtství si vzpomínám, Ïe vedoucím byl nûjak˘ pán,
kter˘ nebyl rodák z Rouského a bydlel u paní Rekové, nebo dojíÏdûl. Pozdûji byly vedoucími
prodejny místní Ïeny, paní Ovãaãíková, Aniãka Rolincová – Koukalová a snad i dal‰í.

âíslo popisné 16
V sousedství obchodu oddûlena uliãkou na projití jedné osoby byla usedlost rodiny Va‰íãkovy, pﬁezdívka DilÀákovi, protoÏe tam dﬁíve byla dílna na zpracování lnu. Objekt zaãínal stodolou, pak byla obytná ãást a na konci obytné fronty byla stolaﬁská dílna, kterou provozoval
stolaﬁ Richard Rada. Byli u nûj i stolaﬁ‰tí uãni, napﬁ. Franti‰ek K˘vala a dal‰í. Richard zÛstal cel˘ Ïivot svobodn˘ mládenec. Pozdûji dílnu pﬁestûhoval do suterénních prostor, ale spodní ãástí byla dílna v úrovni cesty pod domem. Dûti Va‰íãkovy – Ludmila, Josef a Vladimír. Otec Va‰íãek zemﬁel pomûrnû brzy asi ve vûku 50 let.
Vedle cesty po druhé stranû probíhal laÈkov˘ plot zahrady situovan˘ do trojúhelníku, kde
uprostﬁed vévodil vzrostl˘ statn˘ smrk. Zahrada byla majetkem sedláka Josefa K˘valy z ãp. 9,
podél plotu staré zahrady se kaÏdoroãnû konalo kácení máje s programem a hudbou. Stavûní
máje byla velká sláva pro chlapy a podívaná pro hospodynû a mládeÏ. Pozdûji tato oáza byla
zlikvidována a na jejím místû obec vybudovala nákupní stﬁedisko jiÏ v novém moderním duchu.

âíslo popisné 39 a 57
Od této zahrady, pozdûji obchodu, nad cestou byla usedlost rodiny Pavlovy. Hospodaﬁili
sice na skrovném hospodáﬁství, ale Josef Pavel byl vyuãen klempíﬁem a podle zakázek a potﬁeby toto ﬁemeslo provozoval. Mnohdy hospodyÀkám dokázal zaletovat dûrav˘ plechov˘ hrnec anebo zhovit formiãky na dorty a cukroví. První ãtyﬁi dûti byly dcery – Marie, Vûra, Jarmila, Libu‰e – a nejmlad‰í byli synové Josef a Mirek. Vûra zÛstala v obci a ostatní sourozenci
ode‰li.

âíslo popisné 55
V tûsném sousedství domu Pavlov˘ch stála zámeãnická dílna Alfonse Válka. Vedle ní bylo místo pro opravované stroje a sklad. Pak následovalo obytné stavení, situované s bydlením
do patra. Rodina patﬁila k jednûm z nejpoãetnûj‰ích v obci – dûti Zdenka, Antonín, Alfons, Josef, Jarka a Milan. Pan Válek zastával i funkci pﬁedsedy národního v˘boru a byl dlouholet˘m
funkcionáﬁem dobrovoln˘ch hasiãÛ. Rád hrával karty a kuleãník. V rodném domû zÛstal syn
Milan.
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âíslo popisné 49
Vedle Válkova domu mûl dÛm Franti‰ek âuba, malorolník. Jeho hlavní práce byla v TONU ve V‰echovicích. Brzy ovdovûl, s první Ïenou mûli dva syny, Jaroslava a Franti‰ka, druhá
Ïena mu dala dal‰í dûti – dcery Marii, Annu, Janu a syny Ladíka a Josefa. Pan âuba byl zanícen˘ hasiã, byl vesel˘ a rád si zazpíval. V domû zÛstala dcera Anna.

âíslo popisné 50
Pﬁes cestu byla usedlost s mal˘m hospodáﬁstvím rodiny Mareãkovy. Dceru Marii si vzal
za Ïenu naproti bydlící Stanislav Jirásek.

âíslo popisné 54
Vedlej‰í stavení, blíÏ k silnici, bez pﬁedzahrádky, bylo rodiny Indruchovy. ¤íkalo se mu Indruch „cestáﬁ“, protoÏe pracoval v podniku Silnice v Hranicích. Na jeho zamûstnání byli dost
závislí, protoÏe polí bylo málo a hospodáﬁství malé. Mûli syny Josefa a Bﬁetislava, kter˘ zÛstal
v místû.

âíslo popisné 4
V souvislé zástavbové frontû podél silnice vedle Indruchov˘ch bydlela rodina Jiráskov˘ch.
Pokud moje pamûÈ sahá, tj. ke konci váleãného období, provozovali v domû obchod s koloniálním zboÏím. ZároveÀ obstarávali i prodej stavebních materiálÛ, Ïelezáﬁského zboÏí, olejÛ,
petroleje a zaji‰Èovali i prodej uhlí a paliv, k ãemuÏ jim slouÏil soukrom˘ nákladní automobil.
Stanislav Jirásek ﬁídil pozdûji autobus na novû zﬁízené lince V‰echovice–Hranice. Mûli dceru
Annu a syna Miroslava. Po roce 1948 mu byla moÏnost ﬁídit autobus odÀata, krátce byl ﬁidiãem nûjak˘ vyslouÏil˘ partyzán, kterému tato profese nebyla pochuti, a tak del‰í dobu dûlal ﬁidiãe autobusu i pan Kuchaﬁ ze V‰echovic. Otec Stanislava, Karel, byl starostou obce aÏ do únorov˘ch událostí roku 1948. V jeho stopách se vydal i vnuk Miroslav, kter˘ starostoval v letech
1994–1998.

âíslo popisné 5
Vedle JiráskÛ bylo dvojstavení Nûmcov˘ch, kter˘m se pﬁezdívalo ·najdrovi. Dva objekty
stavení, situované ‰títovou zdí k silnici, rozdûloval vjezd do dvora, ke chlévÛm a stodolám
v zadní ãásti. Po levé stranû bydlel Josef Ovãaãík, zvan˘ Pepolka, a dvû dal‰í Ïeny. Na pravé
ruce mu chybûly tﬁi prsty, pﬁesto dokázal opravovat hodinky, hodiny a budíky. Pﬁes dvÛr po
pravé stranû bydlela rodina pana Nûmce, jeho synové Josef a Stanislav a dcera BoÏena. Bratﬁi
byli koumáci a vyrobili si podomácku letadlo s dﬁevûnou konstrukcí, jako kluzák. Vyzkou‰eli
jej letem z horního patra stodoly smûrem do dvora, bohuÏel v˘let skonãil v hnoji‰ti. Nûmcovi
hospodaﬁili na malé usedlosti. Do potahu na pole zapﬁahali dva vykle‰tûné b˘ky – voly. Ti chodili pomaleji, ale spolehlivû a mûli v tahu velkou sílu.

âíslo popisné 6
Vedlej‰m objektem byl hostinec U Hada‰Û, pozdûji pohostinství Jednota. Sál hospody, pﬁestoÏe nebyl nijak rozlehl˘, slouÏil jako jedin˘ prostor ke shromaÏìování místních obãanÛ. V pováleãném období se tu hrála divadla v reÏii ﬁídících Pospí‰ila a Gregorka, poﬁádaly se vánoãní
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besídky, obãas zavítalo do vsi pojízdné kino. Jinak hospoda slouÏila k poﬁádání taneãních zábav, napﬁ. hasiãÛ, Svazu Ïen, mládeÏníkÛ, pﬁi kácení máje, ale hlavnû k posezení u piva, ke
hﬁe na kuleãníku a u nûkolika stolÛ se také hrály karty. Vedoucí pohostinství byla paní Hada‰ová, pﬁi vût‰ích akcích jí s obsluhou vypomáhal manÏel Zdenûk, kter˘ mûl zálibu v myslivosti, a její otec pan Vykopal ze Skaliãky. K hospodû patﬁilo i malé hospodáﬁství s jedním konûm.
V hostinci byla situována veﬁejná telefonní linka. V pováleãném období byla nouze o dovoz piva, limonád a sodovek v lahvích. V letním období byla velká poptávka po lahvovém pivu, tak
se u Hada‰Û pivo lahvovalo a strojnû ‰puntovalo. Sodová voda se prodávala ve sklenûn˘ch natlakovan˘ch lahvích. Byla to novinka, která netrvala dlouho. Syn Zdenûk se stal dÛstojníkem
ãs. armády a dcera ZdeÀka mou ‰vagrovou. BohuÏel zemﬁela ve vûku 40 let.

âíslo popisné 7
K Hada‰ovû hospodû pﬁiléhal statek rodiny Metodûje Va‰íãka. PovaÏoval se za nejvût‰ího sedláka v obci, mûl dva páry statn˘ch koní, mnoho polí, luk a lesa. Pﬁed Vánocemi se u nûj
na statku prodávaly vánoãní stromky. V‰echny práce na polích zastávala jeho rodina, manÏelka, dvû dcery a dva synové. Marie se vdala za mého bratrance do Skaliãky, Hedvika a pozdûji i syn Metodûj statek opustili, nejmlad‰í syn Josef zemﬁel náhle v deseti letech na diabetické
koma. Statkáﬁe Metodûje Va‰íãka na‰li obû‰eného. Nûkolik let b˘val na v˘mûnku pan Antonín
Ovãáãík, kter˘ provozoval malou po‰tu a kter˘ pﬁedtím bydlel v budovû obecních s˘pek, kde
byla jeho „kanceláﬁ“. Grunt byl pozdûji vykoupen Státními silnicemi a kvÛli zlep‰ení provozu
zboﬁen.

âíslo popisné 8
Kolem Va‰íãkova gruntu zatáãela hlavní silnice v ostrém úhlu okolo rohu obytné budovy,
pak chlévÛ a zahrady, dál v˘jezdem ven z obce, smûrem do b˘valého okresního mûsta Hranice. Z druhé strany silnice pﬁiléhala budova statku pana StrÏínka. Proto se tomuto místu ﬁíkalo „v bránû“. StrÏínkÛv statek byl rozsáhl˘ budovami i polnostmi. Práci ponejvíce obstarávali
ãlenové rodiny, syn Josef, dcery Marie, BoÏena a Ludmila. Jan StrÏínek se sv˘m sousedem panem K˘valou vedli dlouhodobé drobné spory o v‰e moÏné. Jejich ‰korpení bavilo celou dûdinu, ale oni si nikdy neublíÏili, ani nechodili k soudu. V‰echno to vÏdycky konãilo usmíﬁením
v hostinci u paní Hada‰ové a spoleãnou cestou domÛ. Byly to opravdové sousedské vztahy. Po
smrti majitelÛ grunt koupil akademick˘ malíﬁ Jaroslav Kapec. Jeho rodina vyuÏívá usedlost nadále k rekreaci.

âíslo popisné 9
Pod StrÏínkov˘m gruntem byl statek Josefa K˘valy, taktéÏ selsk˘ grunt, velk˘ a bohat˘.
Na takov˘ch statcích doÏívali je‰tû star‰í rodiãe na v˘mûnku a mnohdy zastali dost práce, tﬁeba jen okolo domácích hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat, dvora, zahrady apod. Tak to bylo u K˘valÛ. Staﬁíãek byl myslivec, mlad˘ hospodáﬁ mysliveck˘ spolek vedl, takÏe podzimní hony na zajíce se
zahajovaly setkáním v‰ech pozvan˘ch myslivcÛ – hostÛ na K˘valovû dvoﬁe a úlovky sváÏeli
povozem jeho konû. Nejstar‰í syn Josef se pozdûji oÏenil, ale nemoc jeho Ïivot podstatnû zkrátila. Sestra Marie a nejmlad‰í bratr Miroslav zaloÏili rodiny mimo Rouské.
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Před domem rodiny Ferdinanda Helíska, v pozadí prádelna. Zleva: Jaroslav Suchánek, Antonín
Suchánek, Antonín Tvrdoň a Mirek Kývala

âíslo pospisné 59
Naproti pﬁes park bylo stavení pana Irgla a jeho rodiny. Mûli syna Stanislava a dceru Franti‰ku – Fanku. Syn Stanislav hrál dobﬁe kopanou za V‰echovice. Pﬁezdívalo se jim „‰afáﬁovi“,
protoÏe dﬁívûj‰í majitel domku zastával funkci ‰afáﬁe na statku. Pﬁed domem mûli velkou pﬁedzahrádku, vedle domu se do polí táhl rozsáhl˘ ovocn˘ sad.

âíslo popisné 64
K jejich domu pﬁiléhal objekt s˘pky, která kdysi patﬁila panskému dvoru. Byla to mohutná
stavba. V pﬁízemí byly prostory s mohutn˘mi klenbami, kde sídlil taky úﬁad národního v˘boru a kde byly i bytové prostory. Bydlel tam Karel Ovãaãík – stolaﬁ, kdyÏ se oÏenil a zaloÏil rodinu, a rodina Va‰íãkova. V patﬁe byly prostory, kde byly uskladnûny potﬁeby pro jevi‰tní scénu v hospodû, podlaha, jevi‰tû, kulisy, opony apod. To bylo nutno nûkolikrát v roce naloÏit na
vÛz, odvézt a pak opût dovézt nazpût a uskladnit. ProtoÏe objekt chátral, hrozilo jeho zﬁícení,
byl zbourán a na jeho místû obec vybudovala kulturní dÛm s velk˘m sálem a kanceláﬁemi pro
potﬁeby obce a JZD.

âíslo popisné 10
Se starou s˘pkou, pozdûji kulturním domem, sousedilo stavení Helískovo. Ferdinand Helísek byl tesaﬁem a své ﬁemeslo uplatÀoval podle objednávky a potﬁeby. Mistr mûl vÏdycky ve 179 
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doucí úlohu pﬁi stavûní máje a pevnou rukou a dobrou radou dokázal usmûrnit zvlá‰È dychtivé dorostence a zaãáteãníky. Mûli ‰est dcer – Marii, Franti‰ku, BlaÏenu, BoÏenu, Vlastu, Ludmilu – a syna Vladimíra, kter˘ zÛstal doma na hospodáﬁství. Pût z jeho sester se vyvdalo mimo Rouské, Ludmila se vdala na chalupu Oldﬁicha K˘valy. Okolo jejich domu vedla cesta do
ãásti obce, kde se ﬁíkalo ve Dvoﬁe a kde byly dal‰í ãtyﬁi usedlosti.

âíslo popisné 60
Za Helískov˘m dvorem byla velká pﬁedzahrádka pﬁed stavením rodiny Hosta‰ovy. Hosta‰a – malorolník, miloval myslivost a po Josefu K˘valovi byl pﬁedsedou spolku. Mûli pût dcer –
Marii, Miladu, Helenu, Ludmilu a Jaroslavu. âtyﬁi se provdaly a ode‰ly z obce, Ludmila zÛstala v místû.
V jedné ãásti domku s nimi bydleli manÏelé ·evãíkovi, kteﬁí byli bezdûtní.

âíslo popisné 61
S Hosta‰ov˘m stavením sousedil dÛm Jaromíra Machaãe. Byl dlouholet˘m pﬁedsedou
místního JZD i po jeho integraci do vût‰ího celku. Mûli dvû dûti – syna Jaromíra a dceru Vlastu, která se vdala mimo Rouské. Syn v místû zaloÏil rodinu, ale tragicky zahynul po úrazu pﬁi
v˘buchu tlakové nádoby.

âíslo popisné 62
Po malé proluce bylo vedle MachaãÛ stavení Pﬁílesk˘ch, taktéÏ malorolníkÛ. Rodiãe mûli tﬁi potomky. Nejstar‰í syn Antonín se po jejich smrti odstûhoval do Babic, kam se jiÏ pﬁedtím provdala jeho sestra Miroslava. Nejmlad‰í Marie se provdala do Hranic. Pozdûji se do domku nastûhovali manÏelé Smolkovi. Ladislav Smolka byl zamûstnanec Státních lesÛ – hajn˘.
Mûli tﬁi dûti – ZdeÀku, Laìu a Hanu. Po smrti Ladislava se rodina odstûhovala do Malhotic.

âíslo popisné 63
Pﬁes cestu, která vedla do polí, byla usedlost rodiny Vinklárkovy. Na dlouhou pﬁedzahrádku
navazovala velká ovocná zahrada. Mûli tﬁi syny – Josefa, Jaroslava a Jiﬁího. Na místû zÛstal syn
Josef, kter˘ domek pﬁestavûl, ale nedoÏil se vysokého vûku. V mládí byl v˘born˘ fotbalista, tvrd˘ a nesmlouvav˘.
Pod K˘valov˘m statkem a pﬁed Helískov˘m domem se cesta rozdvojovala. Vpravo odboãovala do Dvora, pﬁímá cesta vedla mezi ploty zahrad okolo tﬁí domkÛ, kde se ﬁíkalo v „Chaloupkách“.

âíslo popisné 11
První stavení v Chaloupkách bylo rodiny Cipsovy, se syny Stanislavem a Franti‰kem. Dal‰í dva domky ob˘valy rodiny Irglov˘ch.

âíslo popisné 51
Na horním konci obce byl situovan˘ statek rodiny Radov˘ch, ﬁíkalo se jim „rohoví“, a mezi statkem jejich a Nûmcov˘ch vedla silnice ke ‰kole a na V‰echovice. Radovi nemûli nástup-
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Dům Novosadových a Rolincových, čp. 23 a 27

ce. Poslední obyvatelkou stavení byla BoÏena En‰píglová, pravdûpodobnû sluÏka, která tam Ïila aÏ do smrti. Po jejím skonu bylo stavení zbouráno.

âíslo popisné 28
Vedle Radovy usedlosti byl statek Mihalov˘ch, kteﬁí taktéÏ nemûli pokraãovatele rodu.
V osobû pomocníka Antonína Va‰íãka v‰ak nacházeli zdatného hospodáﬁe, zvlá‰tû kdyÏ se pozdûji oÏenil a zaloÏil svoji rodinu, která na tomto statku bydlela a hospodaﬁila. Druhou oddûlenou ãást, v˘mûnek, si zaﬁídil k bydlení Ladislav Koukal pro svou rodinu. Byl vyuãen krejãím a pracoval v Hranicích, doma si ‰itím pﬁivydûlával. U jeho dûtí se projevilo hudební nadání
a v‰echny provozovaly nûjak˘ druh hudby.

âíslo popisné 47
Vedle MihalÛ byl statek rodiny Radovy. ·est dûtí se postupnû vydalo na Ïivotní dráhu mimo Rouské, jen syn Josef zÛstal na statku sám i po smrti rodiãÛ. Po úrazu dostal invalidní dÛchod a zbytek Ïivota strávil v Domovû dÛchodcÛ v Radkovû Lhotû, kde také zemﬁel. Sestra
Antonína Rady – Jiﬁina – se provdala za Jana ·motka a do doby, neÏ zbudovali vlastní domek,
bydleli v ãásti gruntu ãp. 47 na v˘mûnku. ·motkovi vychovali dvû dûti – RosÈu a Jiﬁinu, která
bydlí v Rouském.

âíslo popisné 27
V mírném klesání terénu i cesty sousedil s Radov˘mi grunt rodiny Adolfa Rolince. V rozsáhlém hospodáﬁství pracovala rodina se ‰esti dûtmi – dcerami Evou, Annou, Magdou, Lud 181 
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milou, Mariií a synem Vojtûchem, kter˘ si dobﬁe rozumûl se sv˘mi koÀmi, míval je velice rád
a mûl je vÏdy vypulírované.
Pozdûji, po zaloÏení druÏstva, vykonával funkci agronoma a pro svou veselou povahu byl
velice oblíben˘. Z pÛvodního gruntu zbyla obvodová zeì, která dnes tvoﬁí oplocení a vstup do
dvora a k novému domu, kter˘ si zbudoval jeho syn Vojtûch.

âíslo popisné 23
K domu Rolincov˘ch pﬁiléhal grunt rodiny Novosadov˘ch. PÛvodnû tam Ïila rodina StrÏínkova. Jejich dcera Marie se provdala do rodiny Josefa Pavla – klempíﬁe, dcera Milada se vdala za koláﬁe Antonína Mrázka, kter˘ si nejprve zaﬁídil skromnou dílnu u NovosadÛ a pozdûji
si postavil vlastní dÛm za místní ‰kolou. Dcera Bedﬁi‰ka se stala kuchaﬁkou u p. faráﬁe Schneidera ve V‰echovicích, kterého pozdûji následovala do nového pÛsobi‰tû v Bernarticích. Dcera Vûra se provdala za Josefa Novosada, kter˘ se stal hospodáﬁem a kter˘ nikdy nevstoupil do
zemûdûlského druÏstva a hrdû sám hospodaﬁil na svém – soukromém.

âíslo popisné 22
S gruntem Novosadov˘ch sousedil dÛm manÏelÛ Hru‰kov˘ch. Stavení ani hospodáﬁské
objekty nikdy nebyly omítnuty a dodnes si uchovaly svÛj pÛvodní vzhled. Za stodolou vybíhala dlouhá zahrada. Potomci Jaroslav a Ludmila zÛstali svobodní a doÏili spolu v rodném stavení, kde spoleãnû zemﬁeli za záhadn˘ch okolností. Dal‰í syn Josef ode‰el mimo obec Rouské.

âíslo popisné 21
Domek Hru‰kov˘ch a grunt Ovãáãíkov˘ch dûlila úvozová cesta, které se ﬁíkalo „vejvoz“.
Podle této cesty se Ovãáãíkov˘m pﬁezdívalo „Vejvozákovi“. Tato cesta vedla mezi zahradami
aÏ na Kopec. Dlouhé ãasy, kdy je‰tû nemûla zpevnûn˘ povrch, byla za de‰tû, zjara a na podzim velmi blátivá. Pﬁed v‰emi statky, které spolu sousedily, byly pûkné pﬁedzahrádky jak zeleninové, tak kvûtinové. Ovãáãíkovi mûli pûkné konû, s nimiÏ vykonávali nejrÛznûj‰í svozy a rozvozy, kdyÏ je‰tû nebyly traktory a nákladní auta. Pan Antonín Ovãáãík byl zdatn˘m myslivcem.
Mûli ãtyﬁi dûti – dcery Milu‰i a Marii, syny Zdenka a Antonína. Marie zÛstala na gruntû a Antonín zemﬁel v mladém vûku.

âíslo popisné 20
Následuje dal‰í statek rodiny OvãáãíkÛ, kter˘m se ﬁíkalo Josefákovi (kvÛli mnoÏství stejn˘ch pﬁíjmení se rozli‰ovaly rodiny pﬁízviskem). Za tûmito grunty, vût‰inou za objekty stodol,
byly ovocné zahrady, které konãily aÏ u zadních ãástí domkáﬁÛ na Kopci. S hospodáﬁstvím pomáhali potomci, nejmlad‰í Vladimír zÛstal pozdûji na gruntû, ostatní – Olga, Franti‰ek, Eli‰ka
– se provdaly a oÏenili mimo obec. Na v˘chovu mûli vnuãku Naìu, po mamince Eli‰ce, která
jí zemﬁela. Franti‰ek Ovãáãík byl zanícen˘ funkcionáﬁ místních hasiãÛ, rovnûÏ byl uznávan˘m
starosvatem a jeho koníãkem byla myslivost.

âíslo popisné 15
Hned vedle se nacházel statek pana Janãíka. Vypomáhal jim a také u nich bydlel ãásteãnû
postiÏen˘ ãlovûk, kterému se ﬁíkalo „Rechnala“. Nevím, odkud pocházel, nevím, jestli patﬁil
do rodiny, ale u JanãíkÛ svÛj nelehk˘ Ïivot doÏil. Janãíkova jediná dcera Marie se vdala za Fran 182 
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Bývalý Perutkův grunt, čp. 14

ti‰ka Hone‰e ze Zámrsk, kter˘ byl nov˘m a dobr˘m hospodáﬁem, pﬁestoÏe musel do druÏstva,
kam se mu dlouho nechtûlo. Jeho konû je‰tû dlouho slouÏili v zemûdûlském druÏstvu pﬁi polních pracích.

âíslo popisné 14
V sousedství Janãíkov˘ch byl statek rodiny Perutkovy. Mûli hospodáﬁství s koÀmi. V rodinû byly tﬁi dûti – Dana, Antonín a Jiﬁí. Antonín si postavil nov˘ rodinn˘ domek pﬁed b˘val˘m
gruntem a ze staré budovy zachoval ãást hospodáﬁského stavení. Dana se provdala do sousedních V‰echovic a nejmlad‰í syn Jirka tragicky zahynul. Perutkovi vlastnili jeden z prvních
televizorÛ v obci. Díky jejich pohostinnosti mohli sledovat televizi i ostatní sousedé.

âíslo popisné 13
Dal‰í stavení patﬁilo rodinû K˘valov˘ch. Mûli tﬁi syny – Oldﬁicha, Jaroslava, Franti‰ka –
a tﬁi dcery – Annu, Ludmilu a Marii. Oldﬁich se oÏenil a zÛstal na chalupû. Mlad‰í Franti‰ek
se vyuãil stolaﬁem u Richarda Rady a ode‰el z Rouského stejnû jako bratr Jaroslav a sestry.
V tomto domû byla pÛvodnû kovárna, která se nezachovala.
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Rodinný dům Marie Stržínkové, čp. 46

âíslo popisné 12
S K˘valov˘mi sousedil statek rodiny TvrdoÀovy. Dobré hospodáﬁství s nûkolika koÀmi rodina udrÏovala aÏ do vzniku JZD, kdy s nimi hospodáﬁ rozváÏel krmení po druÏstevních stájích i v novém kravínû. Mûli dûti – Ludmilu, Vladimíra, Antonína a Josefa. Star‰í sourozenci
z Rouského ode‰li, nejmlad‰í Josef zÛstal.

âíslo popisné 46
Pod TvrdoÀov˘m statkem, v zátoãinû cesty, bylo na stejné frontû stavení, kde bydlela teta
Ane‰áková. Nejsem si jist, zda to bylo její pravé jméno, nebo pﬁezdívka. Îila sama, bez dûtí.
Objekt mûl spojitost s rodinou StrÏínkovou, pozdûji Novosadovou.

âíslo popisné 29 a 30
Po malé proluce, tak na vjetí povozu, bylo stavení Indruchovo. Malou chalupu s minimem
domácích zvíﬁat ob˘vali manÏelé Indruchovi a svobodn˘ bratr pana Indrucha, pozdûji ji kou 184 
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pila rodina StrÏínkova. Babiãka StrÏínková ob˘vala v˘mûnek a syn Josef se oÏenil a hospodaﬁil. Mlad‰í Jaroslav se pﬁiÏenil do Skaliãky. Josef byl veselé, druÏné povahy, dovedl ledacos opravit a dûlal strojníka u mlátiãky, kterou si sousedé za spoleãné prostﬁedky poﬁídili. Sekaãka na
slámu mu sice usekla kus pravé ruky, na humoru mu to v‰ak neubralo.

âíslo popisné 31
Vedlej‰í objekt, opût v mírném oblouku cesty, bylo stavení paní Vinklárkové. Îila s maminkou a hospodaﬁila na malém dvorku s domácím zvíﬁectvem. Ke dvorku patﬁila malá stodola, která mûla je‰tû do‰kovou stﬁechu, v níÏ se usídlili sr‰ni. Panímáma Vinklárková, ﬁíkalo
se jí Hanãa, mûla vadu ﬁeãi, hodnû zadrhávala, ale byla dobrosrdeãná. Po její smrti v domku
bydlela paní Perutková s manÏelem Jaro‰em, dvojãaty Marií a Antonínem a dcerou Jarkou.
Venku za plotem jejich dvora byla obecní studna, uvnitﬁ vyzdûná kameny. Voda se z ní nabírala okovem na vahadlech. Bylo jí vÏdy dostatek a dobré kvality. âerpala se pro více domácností, dole na rovinû pro rodinu Hlavov˘ch a na Kopci pro sedm dal‰ích stavení. V nejv˘‰e poloÏeném stavení u Ha‰Û byl velk˘ rezervoár, kter˘ naplÀovalo ãerpadlo ze studny a voda
se do jednotliv˘ch stavení vedla potrubím samospádem.

âíslo popisné 38
Na horním konci Kopce byla usedlost Ferdinanda Ha‰i. Kolem obytného domu a kovárny vedla cesta ve Vejvozu. Pan Ha‰a byl kováﬁ a podkováﬁ. Pod pﬁístﬁe‰kem pﬁed kovárnou koval konû, opravoval zemûdûlské náﬁadí, ostﬁil radlice k pluhÛm, opatﬁoval obruãemi kola vozÛ apod. V jeho kovárnû se vyuãil Stanislav Matyska z Horních Tû‰ic. Ha‰a hospodaﬁil
s manÏelkou a syny Josefem (JoÏin) a Laìou, kdyÏ nepracoval v kovárnû. Dále mûli na v˘chovu neteﬁ Aniãku.

âíslo popisné 43
Vedle bylo malé hospodáﬁství manÏelÛ Va‰íãkov˘ch. Syn Vladimír byl jedním z prvních
traktoristÛ druÏstva a ﬁídil pásov˘ tahaã s ‰estiradliãním pluhem. OÏenil se a ode‰el z Rouského. Na chalupû zÛstala sestra Aniãka, provdaná za Václava Marka.

âíslo popisné 44
Sousední stavení patﬁilo rodinû Matyá‰ovû. Nejstar‰í syn Zdenûk, po svobodné matce Karásek, byl povoláním uãitel, pozdûji voják z povolání. Sourozenci, uÏ Matyá‰ovi, Irena a Václav, ode‰li z Rouského a chalupa slouÏila uÏ jen k rekreaci .

âíslo popisné 42
Pod nimi bylo stavení rodiny Kajnarov˘ch. Syn Rudolf byl zedníkem, oÏenil se v pozdûj‰ím vûku, aÏ rodiãe zemﬁeli, a pracoval ve stavební skupinû v místním druÏstvu. Dûti nemûl.

âíslo popisné 45
Pﬁes dvÛr vedle KajnarÛ bylo stavení, kde bydlela rodina Konviãn˘ch. Pan Konviãn˘ byl
vyuãen zedníkem, stálou práci nemûl, panímáma vypomáhala na poli a v domácnostech. Mûli dûti Miroslava a Vûru. Rodina se z Rouského odstûhovala kolem roku 1948 a dÛm zanikl.
 185 

Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Proti tomuto stavení byla obecní studna. Historii vzniku neznám, ale v místû na Kopci byla charakteristická svou roubenou stavbou s jehlanovitou stﬁechou nad ‰irokou, kameny vyzdûnou, hlubokou studnou. Rumpál na stﬁedové ose se roztáãel velk˘m loukoÈov˘m kolem,
na objemném rumpálu byl namotán dlouh˘ bﬁetûz a na konci ﬁetûzu z kaÏdé strany byl dﬁevûn˘, obruãemi pobit˘ okov. Otáãením se pln˘ okov vody vytahoval nahoru, zatímco prázdn˘
okov klesal, aby se naplnil.
V dobû, kdy ve staveních na Kopci nebyl vodovod, byla tato studna jedin˘m zdrojem vody
pro domácnosti, pro v‰echnu potﬁebu vãetnû dobytka.

âíslo popisné 35
Vedle Konviãn˘ch bylo stavení Va‰íãkov˘ch, kter˘m star‰í ﬁíkali Martínkovi. Pan Va‰íãek
byl cestáﬁem (pohrabáﬁem). Mûli dvû dcery. Na malé hospodáﬁství se pﬁiÏenil Stanislav Ry‰ka
z Kelãe, kter˘ si vzal star‰í ze sester Annu. Mlad‰í Marie se vdala mimo Rouské. Pan Ry‰ka
pracoval jako vedoucí stavební skupiny v místním i slouãeném druÏstvu.

âíslo popisné 34
Domek Ry‰kov˘ch sousedil se stavením rodiny Ovãáãíkov˘ch, podle profese tzv. „stoláﬁov˘ch“, mûli totiÏ stolaﬁskou dílnu. Syn Karel se vyuãil stolaﬁem, star‰í Zdenûk byl voják z povolání. Svobodná aÏ do své smrti zÛstala nejmlad‰í dcera Marie. Malé hospodáﬁství, zahrada
a vãelstva zaji‰Èovaly rodinû Ïivobytí. Ve staré dílnû byl instalován kotel na smaÏení trnek. Kdo
mûl vhodné ovoce a poÏádal, bylo mu vyhovûno, aby si povidla na vlastní náklady a vlastními
silami (mícháním) vyrobil.

âíslo popisné 32
Vedle objektu Ovãáãíkovy dílny a jejich dvora byla pod terénní vlnou zahrádka patﬁící k domu rodiny Machancovy. Byl to dÛm s hospodáﬁsk˘mi objekty, situovan˘mi snad nejhÛﬁe v celé obci. NejenÏe cesta k domu vedla do kopce, ale ve‰ker˘ pohyb po hospodáﬁství se odvíjel
po schodech. Ke kaÏdému prostoru vedly schody ãi schÛdky, k obytné ãásti domu bylo dvanáct pomûrnû strm˘ch dﬁevûn˘ch schodÛ, jen chlév pro krávy v dolní ãásti byl beze schodÛ.
Tﬁi synové, Antonín, Stanislav a Miloslav, z domova ode‰li, nejmlad‰í Jan zÛstal v Rouském,
postavil si dÛm nov˘ a na rovinû.
Naproti pﬁes cestu bylo malé stavení, kde bydleli staﬁí manÏelé Kajnarovi. Domek byl z nepálen˘ch cihel, s pﬁilehlou kÛlnou pro chov drÛbeÏe. Ovdovûl˘ staﬁíãek Kajnar pak bydlel u syna na Kopci a domek byl zlikvidován.

âíslo popisné 53
Nad tímto místem ve stísnûn˘ch podmínkách ve stráni byl mal˘ domek a hospodáﬁství rodiny Ludvíka Hru‰ky. Pár políãek a kravka staãilo na skromné Ïivobytí s energickou Ïenou
a tﬁemi dcerami – Vlastou, ZdeÀkou a Marií, které se vdaly mimo Rouské. Pan Hru‰ka se kromû malého hospodáﬁství Ïivil i jako cestáﬁ a byl aktivním hasiãem. V domku nebyl zaveden
vodovod a ve‰kerá spotﬁeba vody byla závislá na vodû donesené ze studnû. Dvû dﬁevûné putny, pozdûji plechová vûdra, se zavûsily na vahadlo pﬁes rameno, a tak se voda pﬁiná‰ela.
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âíslo popisné 52
Po cestû proti svahu bylo stavení s mal˘m hospodáﬁstvím rodiny Jaro‰e Suchánka. Na v˘mûnku bydleli je‰tû staﬁí rodiãe. Star˘ pantáta Suchánek obstarával no‰ení vody ze studny naproti. Mûl dobr˘ koﬁínek, bodr˘ styl Ïivota, kouﬁil virÏínka a prohla‰oval, Ïe se doÏije stovky.
Zemﬁel v 95 letech. Nejstar‰í syn Jaroslav tragicky zahynul v lese, mlad‰í Antonín zÛstal se
svou rodinou v místû a nejmlad‰í dcera Marie se vdala do Horního Újezda.

âíslo popisné 33
Nad jejich usedlostí a zahrádkou ve svahu vedla cesta k domu rodiny Kubaãákovy. Toto místo bylo tenkrát nejvy‰‰ím bodem vesnice. K obytnému stavení byla pﬁistavena prostorná zámeãnická dílna. Mistr Kubaãák byl zruãn˘m opraváﬁem v‰eho moÏného, od zemûdûlsk˘ch
strojÛ aÏ po traktory, automobily a motocykly. V jednom období byli u nûho dva uãni zámeãnického ﬁemesla. ManÏelka byla rázná Ïena, která pocházela ze Suchánkova rodu. Dcery Lidka a Franti‰ka se vdaly mimo Rouské. Nejmlad‰í syn Josef zÛstal v rodném domû.
Objekty Kubaãákova domu s dílnou a dílny koláﬁského mistra Mrázka byly po celou dobu
mého dûtství a mládí jedin˘mi budovami mimo obvod vesnice. Pozdûj‰í zástavba rodinn˘ch
domÛ v jejich blízkosti, to uÏ je novodobá historie.



K hospodáﬁsk˘m objektÛm v obci patﬁily rÛznû velké stodoly, které pro nedostatek místa
musely b˘t postaveny zvlá‰È na volnû pﬁístupném prostranství, mnohdy více stodol vedle sebe. Tak tomu bylo na Kopci, kde u pﬁíjezdové cesty od Vejvozu byly stodoly Va‰íãkova, Ry‰kova, Ha‰ova a Matyá‰ova, které cestou do polí byly oddûleny od vedle sebe stojících stodol
Válkovy a Mareãkovy. Vedle stodoly patﬁící k usedlosti Kubaãákov˘ch byla stodola Suchánkova. U cesty k zahradám byly stodoly TvrdoÀova, Va‰íãkova a Ovãáãíkova (Stolaﬁova). V místû
na Dole pﬁed usedlostí Hada‰ovou sousedily spolu stodoly Machancova, Ovãáãíkova (HuÀkova) a Ovãáãíkova (Zareãkova). Vedle Machancovy stodoly pﬁes prÛjezd byla stodola Kajnarova
a dál vedle cesty do Hejnice stodola Hada‰ova. Po proluce stály stodoly Nûmcova (âaganova)
a âubova, kterou strhla v padesát˘ch letech vichﬁice. Vedle cesty k rybníku stály vedle sebe tﬁi
malé stodoly – Palatova, Indruchova a StrÏínkova, které vyhoﬁely pﬁi mlácení obilí. V prostﬁední
stodole vznikl zkrat z pﬁetíÏené elektrické zásuvky a v‰echny tﬁi stodoly lehly popelem.
Ve vedlej‰í zahradû byla samostatná velká stodola Va‰íãkova (DílÀákova), která byla v ‰edesát˘ch letech zbourána. Vedle ní stála stodola Hlavova. Dal‰í samostatná stodola – Helískova, stojí dodnes u cesty do Dvora.
Jednou ze zajímavostí obce Rouské bylo, Ïe po celém jejím vnitﬁním obvodu byly pﬁed domy vysázeny a udrÏovány stromy hlohu obecného. Prostranství pﬁed kulturním domem bylo
osázeno akáty. Podle mého odhadu se jejich poãet za mého mládí pohyboval okolo ãtyﬁiceti
vzrostl˘ch stromÛ, které v jarním období krásnû kvetly a dotváﬁely pÛvab na‰í malé vesnice.
BohuÏel postupem ãasu je vesniãané káceli, protoÏe vadily hospodáﬁskému provozu a roz‰iﬁování jednotliv˘ch stavení, aniÏ by byly nahrazeny novou v˘sadbou na vhodnûj‰ích místech.
Hlohy z Rouského nadobro zmizely, ke ‰kodû místního obyvatelstva.
Autor tûchto vzpomínek se omlouvá za pﬁípadné nepﬁesnosti, které mohou b˘t pﬁisuzovány
dlouhé dobû, po kterou Ïil mimo obec Rouské. Bûhem uplynul˘ch témûﬁ sedmdesáti let byla
vût‰ina domÛ v obci pﬁestavûna a zrekonstruována, nûkteré zcela zmizely a jiné zase pﬁibyly.

 187 

Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Ze vzpomínek ZdeÀka Ovãáãíka
Hejnice a okolí
Neodluãitelnou ãást obce tvoﬁí území o nûkolika málo hektarech, pﬁilehlé pﬁímo k obci.
Snad proto bylo rájem dûtsk˘ch radostí a her a také v‰elijak˘ch dûtsk˘ch lumpárniãek i lumpáren, jako je kouﬁení, dûlání takzvan˘ch „bu‰ákÛ“ (ohníãkÛ) a tak podobnû, neboÈ se tam nacházely také men‰í i vût‰í rybníãky plné rÛzné havûti, jako jsou ãolci, Ïáby, rÛzní vodomilní
brouci. Byly tam i divoké kaãeny a nûkdy se tam objevila dokonce sluka obecná. ale té jsme
se velmi báli, protoÏe mûla nezvykle dlouh˘ zobák. Bﬁehy rybníãkÛ byly jiÏ zãásti porostlé vrbov˘m porostem, kter˘ tûm ptákÛm tvoﬁil pûkn˘ úkryt. Zato hladiny mûlk˘ch rybníãkÛ nám
tvoﬁily oceány svûtov˘ch moﬁí s jejich skuteãn˘mi zemûpisn˘mi názvy, získan˘mi v hodinách
zemûpisu ve ‰kole. Kluci zde na neckách a trokách válãili a válãili. Stﬁeliva mûli v‰ude kolem
víc neÏ dost, neboÈ jílu bylo k tvoﬁení kuliãek v‰ude dostatek, napíchnuté na konec prutu dolétly i 30 metrÛ, ba i více.
Pﬁi‰el-li tam v‰ímav˘ „dospûlák“, byl ponûkud zmaten˘, neboÈ témûﬁ na rovinû je vidût „padÛl“, kter˘ nûjak tvoﬁí tu krajinnou zvlá‰tnost a pozorného diváka ihned zaujme. Mimodûk si
pokládá otázku: „Jak to, Ïe tady vznikl tak velik˘ propad pÛdy, Ïe tady vzniklo takové netypické témûﬁ údolí?“ A dlouhá odpovûì následuje.
Tak odtud byly postaveny v‰echny okolní vesnice, ba i vzdálenûj‰í, v dobû, kdy zaãaly svou
éru nepálené cihly, tak zvané „vepﬁovice, nebo kotovice“. Pro jejich v˘robu tu byla velmi dobrá jílovitá zemina, bez písku nebo kamínkÛ. Staãilo pr˘ pﬁidat plev z reÏného obilí, zamíchat
a mohly se lisovat ty vepﬁovicové cihly. Pozdûji, kdy se pﬁi‰lo na to, Ïe cihly z vyhoﬁelého domu jsou pevnûj‰í a trvanlivûj‰í, hlavnû Ïe odolávají daleko víc vlhkosti pﬁi pouÏití i ménû kvalitní zeminy, zájem o RÛseãanku ponûkud upadl, zejména pro nákladnou a velmi namáhavou
dopravu, kterou zvládli jen voli. Je‰tû staﬁíãek ﬁíkali, Ïe on si pamatuje „kozly“, v nichÏ se vypalovaly cihly, jak se z tûch kozlÛ kouﬁilo.
Hejnice, tak se lokalita jmenovala, patﬁila panství, a tak se muselo platit prací. Za jeden povoz naloÏen˘ cihlami se muselo zaplatit tﬁemi hodinami práce na panském, protoÏe voli byli
vÏdycky tﬁi! Za poslední zahradou, smûrem do Hejnice, tam nûkde stála „panská kanceláﬁ“,
kde se zapisovalo, kdo a kolik odvezl povozÛ, nebo „fÛr cihel“. (A jiÏ tenkrát se moc podvádûlo.) Tak to vyprávûl ná‰ staﬁíãek.
Av‰ak za Hejnicí nebyl konec svûta. Tam byly asi pozdûji vybudovány rybníky a v nich chováni opravdoví arcibiskup‰tí kapﬁi. Tam pr˘ „poctivost“ kvetla jedna báseÀ! Dodne‰ka se polím za tou Hejnicí ﬁíká „U rybníka“. A ﬁíkalo se tak, i kdyÏ tam jiÏ více neÏ dvû stû let rybník
nebyl. Jen hráze tam stály, jako nûm˘ svûdek, a vydávaly nûkterá tajemství, která by bylo velmi zajímavé vyslechnout. To já jsem nesmûl. Mûl jsem pr˘ je‰tû „mûkké“ za u‰ima. Pole za
rybníkem sousedilo s polnostmi na Náplatcích a dále je‰tû s poli na Opálenci, kter˘ ukonãoval
katastr sousedící s Kelãí prav˘m potÛãkem v Hájku. Tam zajímavosti asi Ïádné nebyly. Prostû
se o nich neví. Snad aÏ na to, Ïe na Opálenci to skuteãnû opalovalo. Na zádech i na dlaních.
Je to od vsi asi daleko, proto se nic nedoneslo.
Dnes po minulé slávû Hejnice není slechu ani dechu. Z Hejnice je velká ovocná zahrada
a dûti je tam vidût, jen kdyÏ ovoce dozrává. Není tam ani stopa po cihlách, po jejich pálení
v kozlech, ani po volech. Jen ta znetvoﬁená krajina zÛstala obci na bedrech na vûky. Jeden ãas
v dobû kolektivizace, snaÏili se udûlat pro okolní vesnice z Hejnice sbûrné smeti‰tû, aby tam
vesnice, co kdysi odvezly, teì navezly, ale museli toho zanechat, neboÈ ekologicky to nebylo
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moÏné. Zprovoznili rybník, na nûmÏ se vyÏívají v‰ichni, kdo mají rádi ryby, slunce a dobrou
pohodu vÛbec.
Vala‰ské Meziﬁíãí 10. 6. 2008

Bomby!
Tento pﬁíbûh se stal jiÏ témûﬁ na konci II. svûtové války a stal se zcela omylem a v nouzi
britského po‰kozeného letounu.
Byl krásn˘ den – obloha jasná, témûﬁ bezvûtﬁí. Byl to den jak dûlan˘ pro bombardéry britské RAF, která si vybírala takové dny k náletÛm na „Velkonûmeckou ﬁí‰i“ k niãení strategick˘ch cílÛ. A také netrvalo dlouho a oz˘val se kolísav˘ hukot tûÏk˘ch bombardovacích svazÛ.
Letadla „psala po obloze své rovné kondenzaãní ãáry“, ty byly pro témûﬁ zniãeného nepﬁítele
smrteln˘m postrachem, ale pro nás velkou nadûjí. Protiradarové staniolové prouÏky, lesknoucí se v slunci, sv˘mi blikotav˘mi záblesky je‰tû umocÀovaly na‰e nadûje a tvoﬁily v na‰í dlouhé bezmocnosti ten ostrÛvek nadûjného ‰tûstí, kter˘ nab˘val stále vût‰ích a vût‰ích a konkrétnûj‰ích rozmûrÛ. Pak z dálky bylo sly‰et dunûní tûÏk˘ch bomb dopadajících nûkde kolem
DráÏìan, coÏ bylo velk˘m zadostiuãinûním na‰emu sluchu. VÛbec nám nevadilo, Ïe tyto bombardéry nesou smrt. Byla to smrt nenávidûnému nepﬁíteli, kter˘ rozséval smrt a porobu.
Za chvíli se tyto bombardovací svazy vracely zpût, jiÏ ne v tak uspoﬁádan˘ch formacích jako pﬁi letu tam, neboÈ protiletadlová obrana nepﬁítele rozpt˘lila jejich ﬁady a taky po‰kodila jejich stroje. Nûkteré nestaãily odhodit své tûÏké bomby na cíl a musely se i s nákladem vracet
zpût. Za tím úãelem mûly udané náhradní cíle na trase zpût, kde mohly své bomby odhodit.
Tak se stalo, Ïe jeden po‰kozen˘ letoun nestaãil bomby svrhnout na stanoven˘ hlavní cíl
vzhledem k silné palbû FlakÛ nûmecké protivzdu‰né obrany a bylo pﬁíli‰ nebezpeãné znovu
nalétávat na cíl, proto se vracel i s nákladem bomb zpût. Jako jeden z náhradních cílÛ byl vyznaãen velk˘ muniãní sklad v lesích poblíÏ vesnice Par‰ovice. Vzhledem k tomu, Ïe osádka letounu byla pod velk˘m psychick˘m stresem a orientace byla vzhledem ke stejnému tvaru lesa i posazení vesnice témûﬁ stejná, spletli se vzdu‰nou ãarou cca o 10 km a svrhli bomby u obce
Rouské na pole Kout a les Hlaváãenu. Ti, kdo pozorovali oblohu, vidûli, Ïe bombardér letící
v men‰í v˘‰ce má jednu ze ãtyﬁ vrtulí v „praporu“ (netoãící se) a cel˘ letoun byl nûjak podivnû naklonûn. Najednou se od nûho oddûlilo nûkolik jakoby sudÛ, které s velk˘m svi‰tûním,
pozdûji aÏ ﬁevem, padaly k zemi. Pak asi na vteﬁinku ﬁev ustal a potom teprve nastal obrovsk˘
v˘buch, neboÈ v‰echny bomby vybuchly najednou. Zem se zatﬁásla, Ïe dráty elektrického vedení se tak rozkmitaly, Ïe se navzájem dot˘kaly a elektrick˘m zkratem se pﬁepálily. Nûkteré
ta‰ky ze stﬁech padaly a okenní v˘plÀ se sypala. Pak bylo sly‰et jen silné krupobití. To stﬁepiny z bomb padaly na stﬁechy domÛ a dokonávaly dílo zkázy. Poté nastalo hluboké ticho – jako by se nic nestalo. Na‰tûstí nebyl nikdo zranûn, i kdyÏ padaly ostré stﬁepiny z bomb ve velikosti dlanû dospûlého ãlovûka. Britsk˘ letoun pozdûji havaroval u obce Palaãov u Vala‰ského
Meziﬁíãí a cela posádka zahynula. Zbyl po ní jen pomníãek s vrtulí, kter˘ tam stojí dodnes a pﬁipomíná tuto událost.
Îivot se ale ubíral dál. ·kody, které zpÛsobilo ‰est bomb omylem svrÏen˘ch u obce Rouské, se postupnû odstranily a vzhledem k tomu, „Ïe kaÏdé zlo je k nûãemu dobro“ i svrÏení
bomb, i kdyÏ omylem, mûlo své kladné stránky. Nûkteré stﬁechy se zaskvûly novotou. JiÏ chatrné elektrické vedení bylo obnoveno, i nûkterá okna se zaleskla nov˘mi skly. Krátery, které
vyhloubily bomby, se po ãase zãásti zaplnily vodou, na níÏ se objevily za krátk˘ ãas i ondatry,
a místní myslivci mûli zábavu. V zimû, kdyÏ voda zmrzla, místní lyÏaﬁi si vytvoﬁili nájezdovou
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stopu právû do dvoukráteru. Pﬁedvádûli brilantnû témûﬁ lyÏaﬁskou akrobacii tak, Ïe sjíÏdûli
znaãnou rychlostí do onoho dvoukráteru tak, Ïe nejprve následoval let vzduchem do ãtyﬁmetrové hloubky, pak následoval dopad na zasnûÏen˘ led, kde se Ïádn˘ cizinec neudrÏel a upadl, pak následovalo vymr‰tûní aÏ do dvoumetrové v˘‰ky a dopad na svah pod kráter. Kdo tento sjezd nemûl natrénovan˘ – Ïádn˘ neuspûl a „brzdil zadkem“. Byla to zimní doména klukÛ
z Rouského. které nikdo v tomto nepﬁedãil, ba ani nejlep‰í sjezdaﬁi z Ostravy, kteﬁí jezdili do
na‰í obce na zimní prázdniny.
âas pracoval jako vÏdy pro pﬁírodu. Krátery po bombách se samy zmen‰ovaly, aÏ se se‰li po
mnoha letech místní obãané a postupnû je zaházeli. ZÛstala po nich jen vzpomínka, kterou vypráví sedmdesátníci a star‰í pamûtníci této události.

Jak pﬁi‰el starej Pelc o gipsovku
Stalo se za války a stalo se popravdû, neboÈ nûkteﬁí pamûtníci je‰tû Ïijí a tuto pﬁíhodu si pamatují, nebo byli bud pﬁím˘mi svûdky, anebo tuto úsmûvnou pﬁíhodu znají alespoÀ z doslechu.
Stalo se to jiÏ dávno, kdy zuﬁila hitlerovská válka a ve veﬁejn˘ch prostorách se nesmûlo politizovat pod hrozbou koncentráku. Vzhledem k tomu, Ïe hospoda patﬁila mezi veﬁejné prostory také, scházeli se vesniãtí politici v dílnû, kde se provádûly opravy zemûdûlsk˘ch strojÛ,
kde sice nebylo utû‰enû, ale dalo se tam dozvûdût mnoho váleãn˘ch zpráv, které v tisku ani
v rádiu, se nikdo nedozvûdûl. Dílna byla takovou malou vesnickou snûmovnou, ve které se
volnû povídalo, pﬁedvídalo, kritizovalo i pilo pivo, které se ãepovalo pﬁes cestu v místní hospodû „U Hada‰Û“ a které pﬁiná‰eli nazlobení uãni pana Válka. Stateãnû upíjeli z kaÏdého doneseného piva a ‰tamgasti se pak zlobili na hostinského, Ïe nedodrÏuje míru. Vzhledem k tomu, Ïe témûﬁ kaÏd˘ mûl v kapse „pleskaãku“ slivovice - lavorovice, kterou si mnozí lili do piva,
aby pﬁerazili ten ﬁepn˘ pach, tak hladina piva se vyrovnala. Pﬁi takové úspû‰né akci, kdy Hitler ustupoval a prohrával, pﬁiãemÏ se piva kﬁtûného slivovicí vypilo vÏdy více, dílna huãela víc
neÏ hospoda, ba dokonce nûkdy ﬁvala. (A pan Válek – mistr a majitel dílny, která stojí dodnes,
byl takov˘ dobrák, Ïe jim to v‰echno trpûl.) KaÏd˘ byl nejchytﬁej‰í a kaÏd˘ mûl pravdu. Se smíchem se ﬁíkalo, Ïe kdyby radili Hitlerovi, Ïe tu válku by urãitû vyhrál. A kdyÏ byl pﬁíjem, bylo
i vydání. JelikoÏ tam záchod nebyl, chodilo se za dílnu, tam, kde bylo uloÏené Ïelezo, ze kterého se vyrábûly náhradní díly na zemûdûlské stroje – coÏ byla práce hlavnû uãÀÛ, kter˘m to
velmi vadilo. Vymysleli si proto takovou fintu. Pﬁipojili izolovan˘ drát k té hromadû Ïeleza
a druh˘ konec mûli pﬁipraven˘ u elektrické zásuvky. KdyÏ tam nûkdo ‰el „kropit Ïelezo“, zastrãili konec drátu krátce do zásuvky a s kropiãem to pak ﬁádnû zalomcovalo, takÏe podruhé
jiÏ tam ne‰el. Tak také staﬁíãek Pelc, kter˘ se py‰nil krásnû malovanou fajkou z porcelánu, zvanou „gypsovka“ anebo také pûnovka, ‰el jednou „kropit Ïelezo“, a protoÏe trpûl na prostatu,
chodíval tam velmi ãasto. Uãni mu pﬁidrÏeli drát v zásuvce o tro‰ku déle neÏ normálnû, takÏe mu prvnû vypadla z „huby“ ta „gypsovka“ a rozbila se na tisíc kusÛ a pak to s ním tﬁepalo
jako se ‰rotovníkem aÏ do doby, kdy pﬁestal kropit. KdyÏ se vrátil, jen mumlal, Ïe to bylo znamení, Ïe Hitler tu válku„prosere“, Ïe tu válku nevyhraje. Jen litoval té památeãní a krásné gypsovky, nebo pûnovky na dlouhé „tresce“, Ïe se toho okamÏiku nedoÏila.
Tak nebezpeãnû skonãila „gypsovka“ staﬁíãka Pelce, která byla opravdu krásná a hlavnû stará – památeãní. Bylo jí opravdu ‰koda. Staﬁíãek Pelc na to poslední „pokropení Ïeleza“ nezapomnûl jistû do smrti. MoÏná, Ïe se je‰tû dnes v hrobû obrací. A fajfka „gipsofka“, jak jí staﬁíãek Pelc ﬁíkali, té by bylo je‰tû dnes velmi dobﬁe v nûkterém kuﬁáckém muzeu.
Vala‰ské Meziﬁíãí 16. 5. 2004
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âas lovu – ãas honÛ
KdyÏ zaãne slavit svÛj svátek svat˘ Hubert, nastává v‰em myslivcÛm slavnostní doba, neboÈ svat˘ Hubert je patronem myslivcÛ a zahajuje lovy, leãe, nebo také hony na zajíce, u‰áky,
matûje a ramle a ramlice na polích i v lesích, zakonãené vÏdy slavnostní poslední leãí, s hudbou a tancem, s poﬁádn˘m poho‰tûním, neboÈ v‰em jiÏ ﬁádnû vytrávilo a ta ÏízeÀ – o tu by se
mohli opﬁít – jak vÏdycky ﬁíkali samotní myslivci. Neschází nikdy ani humorné vyhodnocení
honu, na které se i nemyslivci, honci a hlavnû Ïeny vÏdy velmi tû‰í.
Tak na jednom honu mlad˘ syn pﬁedsedy myslivecké spoleãnosti si chtûl taky vystﬁelit na
zajíce, vybral si velmi dobré místo a ãekal, aÏ honci natlaãí prvního zajíce. Mûl otcovu pûtirannou belgickou opakovaãku ráÏe 16 mm a nedoãkavû u‰áka jiÏ vyhlíÏel. Neãekal dlouho.
První „matûj“ vypálil po horizontu a mlad˘ mysliveck˘ elév zaãal pálit jednu ránu za druhou,
a zajíc stále mrskal zadkem. V‰ech pût ran po nûm vypálil, a zajíce netrefil. AÏ asi po tﬁiceti
metrech zajíc náhle padl. Myslivec rychle nabil, neboÈ bûÏel dal‰í zajíc, po kterém bylo jin˘mi
myslivci taky vypáleno mnoho ran, neboÈ pûknû kliãkoval. Opût zamíﬁil a jednou ranou jej skolil. Tak se to opakovalo je‰tû ãtyﬁikrát. Po odtroubení a skonãení kola mu sousední myslivci pﬁi‰li blahopﬁát k mistrovskému stﬁeleckému kousku, pﬁi nûmÏ padl vÏdy jednou ranou jeden
u‰ák. Na‰tûstí to první extempore nevidûli, myslel si mlad˘ stﬁelec, ale hluboce se m˘lil. Nikomu z myslivcÛ neu‰la ani my‰ka. VÏdyÈ to je hlavní zdroj zábavy pﬁi posledním soudu. Ale
neÏ k nûmu dojde, následuje je‰tû „v˘ﬁad“ zastﬁelené zvûﬁe jak pernaté (baÏanti), tak hájené
(zajeãí), tak ‰kodné a ãerné zvûﬁe (li‰ky, kuny, vrány, sojky i divoká prasata). Pak jiÏ s hudbou
a stﬁelbou do vzduchu a seﬁazení do dvojstupu, stﬁelec – honec, pochodují slavnostnû (nûkteﬁí) do pﬁipravené hospody, kde první dostanou srnãí gulá‰ mysliveãtí psi a aÏ potom v‰ichni
ostatní.
Pﬁi mysliveckém soudu poslední leãe je pak kaÏd˘ mysliveck˘ pﬁestupek patﬁiãnû vzpomenut a komentován. Tak jako onen první zajíc mysliveckého eléva, kter˘ nebyl zasaÏen ani jedním brokem, ale zajíc to psychicky nevydrÏel a ranila jej mrtvice z té kanonády. Stﬁelec byl odsouzen k pokutû pÛl litru rumu. A protoÏe potom mistrovsky sloÏil pût zajícÛ a vÏdy první
ranou, mohl toho pÛl litru rumu sám vypít. Tak znûl v˘rok soudu. Stejnû bylo vysoudûno je‰tû nûkolik pÛllitrÛ, které se spoleãnû vypily. Nálada stoupala a zb˘val poslední soud mysliveckého pﬁedsedy, kter˘ pr˘ zastﬁelil zajíce témûﬁ je‰tû v „pelechu“. Byl odsouzen k vysvûtlení,
proã svat˘ Hubert pil vÏdy levou rukou. Pﬁedseda se hluboce napil, nadechl se a zaãal: „KdyÏ
byly je‰tû královské hony, které trvaly i nûkolik dnÛ, hlavnû ta slavná leã poslední, dostal kaÏd˘ myslivec pﬁidûlenou tak zvanou ,Honculenu‘ k vût‰í zábavû kaÏdého myslivce. A kdyÏ byl
pﬁípitek ,Lovu zdar‘, nûkteﬁí myslivci si v‰imli, Ïe Hubert pije levou rukou, protoÏe tu pravou
mûl nûkde hluboko pod stolem, v místû kde sedûla ona krásná Honculena.“
Zeptali se jej proto, proã pil slavnostní pﬁípitek levou rukou? Hubert odpovûdûl velmi prostû: „Páni myslivci! Zapamatujte si na vûãné ãasy, Ïe pravou rukou se loví a levou se pije!“
V‰ichni mu zatleskali, a protoÏe právû zaãala hrát hudba a v‰ichni myslivci byli vyprávûn˘m
pﬁíbûhem správnû naladûní, témûﬁ v‰ichni si ‰li vybrat k tanci nûjakou tu „Honculenu“.
Pak nastává tak zvané „pasování“ (pﬁijímání) nového ãlena do myslivecké spoleãnosti, kter˘ ãerstvû sloÏil myslivecké zkou‰ky. Musí lehnout na lavici, pod bﬁicho mu dají zajíce a tváﬁ
musí poloÏit na zakrvaveného baÏanta, coÏ si pak mohl obojí pro zaãátek vzít domÛ. V‰ichni
myslivci mu hlavnûmi pu‰ky „mírnû“ udeﬁí po zadnici a pronesou mysliveckou vûtu jako napﬁ. Lovu zdar!, PytlákÛm zmar!, Buì vÏdy ãestn˘m, nebo taky Dvû díry na díru!, Pij vÏdy jen
levou rukou, Pu‰ky si vÏdy hleì, atd. atd. Nebo mu dávají myslivecké hádanky, jako: „Jak da 191 
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leko utíká zajíc do lesa?“ Odpovûì: „Jen do poloviny, pak jiÏ utíká z lesa.“ Nebo: „Na kterou
stranu spadne zajíc, kdyÏ je stﬁelen do pravé strany?“ Odpovûì: „No pﬁece, na chlupatou!“
Myslivecká latina se jiÏ míchá s myslivcem v láhvi a veselí je vÏdy dost a dost.
Hospodáﬁ s pﬁedsedou pak myslivcÛm pﬁipraví zajíce za to, Ïe se zúãastnili honu a poslední leã by mohla skonãit, kdyby... Kdyby nebylo drsn˘ch ‰pr˘maﬁÛ, kteﬁí zajíce uloÏeného v ruksaku nûkomu vezmou, oddûlí mu zadní nohy, které trãely z ruksaku ven, pﬁibijí je ke kusu dﬁeva, dají zpût do ruksaku tak, aby nohy zajíce trãely opût z ruksaku ven jako pﬁedtím. Hlavní
dohru honu to má aÏ doma, kdy se nazlobené manÏelce snaÏí myslivec „lámanû“ pochlubit,
jakého pûkného zajíce dostal. AÏ dal‰í den rozná‰í (nebo taky ne) oni ‰pr˘maﬁi schované zajíce a zase je dÛvod k pití a v rodinách zavládne opût klid a mír. Pﬁí‰tí sobotu se poﬁádá „hon“
zase v nûkteré jiné honitbû a bylo by nemyslivecké na písemné pozvání se honu nezúãastnit.
Omluva prostû neexistuje. A v‰echno se s rÛzn˘mi obmûnami zase opakuje, protoÏe, kdyÏ je
„flinta pﬁes rameno a alespoÀ mysliveck˘ klobouk na hlavû, ani kolena nebolí a kaÏd˘ myslivec se cítí pﬁinejmen‰ím o 10 let mlad‰ím“. A tento pocit za to stojí!
Vala‰ské Meziﬁíãi 14. 12. 2002

Domácí zabijaãka
Sleduji program sobotní televize a tu mnû padne do oka jeden z poﬁadÛ, kter˘ je mnû nûjak dÛvûrnû znám˘, kter˘ je mnû nûjak blízk˘, uvádûn˘ jako „Domácí zabijaãka“. Vzhledem
k tomu, Ïe se u nás zabíjelo stﬁednû vykrmené prase dvakrát aÏ ãtyﬁikrát do roka, pﬁedstavil
jsem si tu krásnou a voÀavou atmosféru této události. Je mnû je‰tû stále mile blízká a rád si na
ni zavzpomínám, i kdyÏ je tomu jiÏ pûkná ﬁádka let. Po zhlédnutí poﬁadu, kter˘ se mnû velmi
líbil, protoÏe také byl proloÏen slováckou dechovkou, a kter˘ pobouﬁil mé chuÈové i pamûÈové buÀky, jsem se rozhodl „o té na‰í zabijaããe“ vzpomínkovû napsat. Jen tak a pro své nejbliÏ‰í, z nichÏ je‰tû mnozí jsou pamûtníci této rodinné události. Jistû kaÏd˘ si ji rád zopakuje
se mnou.
Jak jiÏ jsem pﬁedeslal, pocházím z vesnice a z gruntu, na nûmÏ vychovat ãtyﬁi prasata o váze 90 aÏ 120 kg v prÛbûhu jednoho roku nebyla Ïádná mimoﬁádnost za jakéhokoliv reÏimu.
Ledniãky v té dobû na vesnicích je‰tû nebyly a také je nebylo tﬁeba, neboÈ na takové zabijaãce se podílelo nejménû 15 jedlíkÛ. Byli to rodiãe, staﬁíãci, synové a dcery s manÏely a jejich
dûtmi, kteﬁí pak byli rovn˘m dílem podûleni, takÏe domácím, kteﬁí to prase vykrmili, zbyla ãasto jen práce a pak obyãejnû jen odﬁezky masa, prasklé jitrnice a jelítka, které se jiÏ nehodily nikomu darovat.
Datum zabijaãky bylo v‰em dávno známé a kaÏd˘ se na to patﬁiãnû pﬁipravil. Nûkdo donesl koﬁalku, nûkdo kávu, jiná napekla koláãe na zajedení toho tuãného jídla, jin˘ donesl nûco
sladkého. Se‰li jsme se v‰ichni ve stanovenou hodinu ranní. Hlavní ﬁezník – otec, jeho pomocníci – syn a ‰vagﬁi, hlavní kuchaﬁka – maminka, její dvû dcery a snacha jako pomocnice.
JiÏ veãer se nedalo praseti nic Ïrát, aby nemûlo plná stﬁeva. Ráno se prase uvázalo za zadní nohu a syn je stﬁílel z maloráÏky. Vût‰inou se trefil první ranou, ale také se stalo, Ïe se minul, neboÈ prase sebou házelo na uvázané noze, a bylo zle. Prase zaãalo kviãet a snaÏilo se utéci. NeÏ
se pu‰ka znovu nabila, to chvilku trvalo a za tu dobu celá ves vûdûla, u koho se zabíjí. Napodruhé se to v‰ak vÏdy podaﬁilo. Pak prase hlavní ﬁezník zapíchl a nûkterá z pomocnic musela
jít takzvanû „drÏet na krév“ a tu krev patﬁiãnû míchat, aby se nesrazila, neboÈ to byl hlavní
produkt na v˘robu jelítek. Ostatní pomocnice mûly na starosti vodu, aby jí bylo dost a aby byla dostateãnû horká k opaﬁení ‰tûtin prasete. MuÏi zatím dávali prase do „trok“ (velké necky),
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v nichÏ se posype smolou a zbavuje se neãistot a ‰tûtin. Stávalo se pravidlem, Ïe Ïeny mûly
v kuchyni tak zvanou „pavlaãovou plenárku“ a zapomnûly pﬁikládat na oheÀ pod kotlem, kde
zcela vyhaslo, a voda byla chladná. Prase chladlo v trokách bez vody také, ale hlavnû chladli
ﬁezníci, co ãekali na tu vﬁelou vodu. ·tamprli, jak je u zabijaãky obvyklé, si nikdo nemohl dát,
protoÏe v‰ichni byli motorizovaní, aÏ na hlavního ﬁezníka. Ale ten zase nepil. TakÏe – nikdo.
Îeny si v‰ak daly „robskou“ – sladkou a tak si nikdy dobﬁe nepopovídaly, jak pﬁi ohﬁevu vody
pﬁi zabijaãce. Musely b˘t násilnû pﬁeru‰eny, i kdyÏ i pﬁetrÏenou my‰lenku si pﬁesto je‰tû dopovûdûly. Dobrák otec, vÏdycky blahosklonnû ﬁíkával: „Nechte je, nech si povykládají, jindy
na to obyãejnû není vhodná chvíle, a radûji sami rozdûlejte oheÀ pod kotlem!“ A byla vûc rozﬁe‰ená.
Zabijaãka pokraãovala zdárnû dále. Prase se opaﬁilo, povûsilo na krmholec, umylo a uﬁízla
se mu hlava, z níÏ se po rozpÛlení vybral mozek, kter˘ hlavní kuchaﬁka – maminka – upravila s vajíãky na velmi chutnou svaãinku. Postupnû se prase „roz‰alovalo“ – podle mluvy hlavního ﬁezníka – a dalo se vaﬁit do kotle, kde jiÏ spolehlivû vﬁela voda, zatímco Ïeny praly ve staré praãce stﬁeva na tlaãenku, jelita a jitrnice. Varem zmûkl ovar a v‰echny dobroty v kotli a to
jiÏ hlavní kuchaﬁka a její pomocnice svolávaly ﬁezníky k pochutnání si na nejvût‰ích dobrotách
kaÏdé zabijaãky. A to je‰tû ty nejchutnûj‰í kousky vybíral otec, coby hlavní ﬁezník, a podával
je na ‰piãce noÏe na‰im Ïenám se slovy: „Oko‰tuj Aniãko, toÈ ten kousek.“ Maso z hlavy, ovar,
k tomu kousek jater jako neutralizátor tukÛ a je‰tû k tomu kousek sleziny, s kﬁenem, nebo
s hoﬁãicí. To je poÏuÏÀáníãko pro bohy. Je‰tû teì mû pﬁepadají podmínûné Pavlovovy reflexy,
protoÏe tu zabijaãku mám vybavenou zrovna pﬁímo pﬁed sebou, jako by to bylo teì, a reflexivnû slintám, jak ten PavlovÛv pes. Pak se krájí maso na tlaãenku a mele maso na jitrnice, pﬁiãemÏ do pﬁeplnûného Ïaludku nûjaká ta dobrota je‰tû obãas sklouzne, ale jiÏ stûÏí, a kdyÏ, tak
pﬁesmoc. Pak se nadívají jelita, jitrnice i tlaãenka. Na‰e Ïaludky jsou tak plné a pﬁema‰tûné, Ïe
na zabijaãkové pochoutky nelze jiÏ ani pomyslet. Jak spásné jsou suché koláãe, jen s pos˘pátkem a s ãernou kávou „Melta“. Ty jsou teì nejvzácnûj‰í.
Pﬁi zpáteãní cestû domÛ je sly‰et jen sténání „z pﬁeÏrání“ a zaﬁíkávání se, Ïe jiÏ nikdy…!
Ale pﬁejde ãtvrt roku a jede se znova. Ta krásná rodinná atmosféra byla vÏdy milou událostí
a svátkem nás v‰ech, na kterou se nikdy nezapomíná. I kdyÏ byla naplnûna tûÏkou prací, bylo v ní nûco hﬁejivého, nûco soudrÏného, nûco, ãemu se ﬁíká také „kouzlo domova“ AÏ teprve doma pociÈujeme zﬁetelnou únavu a nepﬁíjemné pocity z pﬁejedení. Jen na‰e dûti jsou spokojené a mají jako jediné i tro‰ku hlad. Od nich se dovídáme, Ïe jen skotaãily a ze zabijaãky
nepozﬁely ani sousto. Ale i to patﬁí k atmosféﬁe zabijaãky! (AspoÀ je nebolelo bﬁí‰ko, tak jako
nás.) A za ãtvrt roku znova. VÏdy rozpovídané Ïeny si toho za tﬁi mûsíce mûly tolik co ﬁíct...,
voda je opût chladná, v‰ichni vûdûli, Ïe je u nás „zabijaãka“, a pak v‰ichni pﬁíjemnû pﬁejedení a pﬁíjemnû unavení a dûti opût hladné, ale pﬁíjemnû unavené atd. atd. ·koda, Ïe se ty chvíle znovu nevrátí, ‰koda, Ïe se nevrátí ti lidé, kteﬁí vytváﬁeli tu krásnou atmosféru pravé „zabijaãky“ svou osobností a kteﬁí dûlali to srdeãné ovzdu‰í, které jsme tolik milovali a které se jiÏ
nikdy nebude opakovat.
Vala‰ské Meziﬁíãí 23. 3. 2005
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Doslov
Tato publikace si klade za cíl poskytnout ãtenáﬁi pohled na dûjiny a souãasnost obce, a to
jak v historick˘ch souvislostech v˘voje, tak z pohledu aktuálního dûní. Dne‰ní rychlá doba nenabízí mnoho pﬁíleÏitostí pro zastavení a ohlédnutí se zpût, pro zhodnocení vykonaného a pﬁipomenutí toho, co nás rodáky s vesnicí Rouské spojovalo nebo spojuje. Mnoho velk˘ch událostí a lidsk˘ch osudÛ zÛstalo této knize bezesporu skryto. Nicménû mi dovolte vyzdvihnout
práci starostÛ obce (ãi dﬁíve pﬁedsedÛ národních a obãansk˘ch v˘borÛ), kteﬁí byli a jsou hybnou silou rozvoje vesnice a s jejichÏ ãinností úzce souvisí kvalita Ïivota v obci. Osobní nasazení a odhodlanost starostÛ bude vÏdy nûco, co pﬁesahuje práci pouhého správce obce, co strhává ostatní k aktivitû a v neposlední ﬁadû zaji‰Èuje takto malé obci silnou pozici a dlouhodobou
budoucnost.
Autoﬁi vûﬁí, Ïe tato kniha bude pro ãtenáﬁe nejen zdrojem nov˘ch informací, ale i publikací, ke které se budou rádi vracet.

S úctou Libor K˘vala, pﬁípravn˘ v˘bor
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Pﬁílohy
Poãet obyvatel a domÛ podle sãítání obyvatel v letech 1850–2001
rok
1850
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001

poãet domÛ (obydlen˘ch)
x
48
53
57
57
57
57
65
65
61
61
61
68
64

poãet obyvatel
389
316
357
350
353
352
366
337
329
306
282
265
254
249

Poãet domÛ
1869 aÏ 1950
1961 aÏ 1980
1991 a 2001

– celkov˘ poãet domÛ
– poãet domÛ trvale obydlen˘ch
– celkov˘ poãet domÛ

Poãet obyvatel
1869 – obyvatelstvo pﬁítomné civilní
1880 aÏ 1950 – obyvatelstvo pﬁítomné
1961 aÏ 1991 – obyvatelstvo bydlící (tj. hlá‰ené v obci k trvalému pobytu)
2001 – obyvatelstvo bydlící (osoby s trval˘m nebo dlouhodob˘m pobytem)

Majitelé domÛ podle 2. lánové vizitace
w
Jakub BaÏant, dﬁíve Martin BaÏant

Podsedky s poli
Martin Hanslyb, dﬁíve Martin Staãa
Matûj Vaculík, dﬁíve Ondra Chrom˘

2
Jan VlãkÛ, dﬁíve Václav VlãkÛ
Michl Brussmann, dﬁíve Matou‰ Hrube‰
Jiﬁí Kubka, dﬁíve ·imek Gala‰

Domkáﬁi bez polí
Matou‰ Kﬁapáã, Stanûk Vrtûl a Andr˘s
Tkadlec byli 1656 propu‰tûni

4
Pavel Dobe‰, dﬁíve Jíra Fajkus
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Novû zaloÏené 1657
2
Pavel Vrtûl pﬁijal 1671 starou poustku
Polá‰kovu
Jan Bernart pﬁevzal 1671 starou poustku
MaÀasovu
Václav VlãkÛ pﬁijal 1668 starou poustku
Viãanovu
Tomá‰ Tﬁískala pﬁijal 1667 starou poustku
Gofroy
Jan Bernart pﬁijal 1675 starou poustku
Tomkovu
Pavel Dob‰Û pﬁijal 1668 starou poustku
Stoklasovu
Jan Straka drÏí od 1665 starou poustku
·panûlovu
4
Jiﬁí Král pﬁijal 1662 starou poustku
Folkovskou

Stanûk Burda pﬁijal 1672 starou poustku
Tkadliãkovu
Domkáﬁi s poli
Mikolá‰ Vaberka pﬁijal 1672 starou poustku
·antovu
Staré poustky
2
Mikej‰kova
Mik‰ova
Vlãkova
Domkáﬁi bez polí
Podle pﬁiznávacího listu 1656 propu‰tûn
beze jména
Usedlí 5 sedlákÛ, 2 podsedky s poli, 3
domkáﬁi bez polí, celkem 10 gruntÛ
Novû zaloÏené grunty v roce 1657 – 10
Staré poustky – 4

Majitelé domÛ podle vizitace v roce 1667
zahradníci
2, 6 aÏ 8 mûﬁic
Martin BaÏant
Petr Kunovsk˘, dﬁíve Jura Tkalec
·imek Gala‰
Jura Král, dﬁíve fojtÛv
Danûk Vrtil, dﬁíve Jan Polá‰ek
Jan Mik‰ík
Martin StaÏa
Václav Vlãek
Jura Feykus
Jan ·vehla, dﬁíve Mike‰ Stoklas
Martin Hi‰a, dﬁíve Vlãek
Jura Kupka, dﬁíve Majenák
Míka Hrube‰ zemﬁel pﬁed ‰esti lety –
poustka

Matou‰ Hrube‰ zemﬁel pﬁed pûti lety –
poustka
·panûlovsk˘ pﬁed devíti lety u‰el – poustka
Tomek Ballauch, dﬁíve Gofrei, kter˘ pﬁed
dvûma roky u‰el – poustka
Chalupníci 1 aÏ 2 mûﬁice
Martin Wilske sedí na chalupû Andrese
Kromi‰e, od roku 1666 lhÛtu na tﬁi roky
Jan ·eykov˘ u‰el pﬁed 4 roky – poustka
Miãmánovská pﬁed 40 lety – poustka
Miky‰kovská pﬁed 5 lety – poustka
Andr˘skovská pﬁed 3 roky u‰el – poustka

Majitelé domÛ podle vizitace v roce 1749
Martin StrÏínek, tﬁiãtvrtiláník (dﬁíve Jakub nebo Martin BaÏant)
Jan Král, pÛlláník (dﬁíve Jan nebo Václav Vlãek)
Jiﬁí Kajnar, pÛlláník (dﬁíve Michl Brusmann nebo Mat˘s Hrube‰)
Jan Ovãáãík, pÛlláník (dﬁíve Jiﬁí Kubka nebo ·imon Kalo‰)
Jiﬁí Fajkus, ãtvrtláník (dﬁíve Pavel Dobe‰ nebo Jiﬁí Fajkus)
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Tomá‰ Fajkus, ãtvrtláník (dﬁíve Martin Hanzlík nebo Martin Staãa) a Matûj Vaculík nebo
Ondra Chrom˘, z obou podsedkÛ byl zaloÏen jeden selsk˘ grunt
Antonín ·kaﬁupa, pÛlláník (dﬁíve Pavel Vrtûl uÏíval starou poustku Poláchovskou)
Jan Vacula, pÛlláník (dﬁíve Jan Beránek uÏíval starou poustku MaÀáskovu)
Martin Rada, pÛlláník (dﬁíve Václav VlãkÛ uÏíval starou poustku Viãanovu)
·tûpán âagan, pÛlláník (dﬁíve Tomá‰ Stﬁíhala uÏíval starou poustku Goffreyovu)
Martin Nûmec, pÛlláník (dﬁíve Jan Bernard uÏíval starou poustku Tománkovu)
Jakub Va‰íãek, pÛlláník (dﬁíve Pavel Dob‰Û uÏíval starou poustku Stokláskovu)
Matûj Rada, pÛlláník (dﬁíve Jan Straka uÏíval starou poustku ·panûlovu)
Matûj Vacula, ãtvrtláník (dﬁíve Jiﬁí Král jako ãtvrtláník uÏíval starou poustku Palkovskou)
Matûj Stanûk, ãtvrtláník, kováﬁ (dﬁíve Stanûk Burda uÏíval starou poustku Tkadliãkovu)
Antonín Palata, podsedek (dﬁíve Mikulá‰ Vaberka jako domkáﬁ uÏíval starou poustku
·antovu)
Staré pÛllánové poustky
Rafael âagan – Mikeãkova
Václav Adam
Pavel Maydloch – Mik‰ova
Tomá‰ Dlachmann krejãí – Vlãkova

Majitelé domÛ podle urbariální fase z roku 1775
PÛlláníci
1 Jan Nûmec (dﬁíve Jiﬁí Fajkus) – pÛlláník
2 Petr Majdloch (dﬁíve Tomá‰ Fajkus) – pÛlláník
3 Martin Zub (dﬁíve Petr Majdloch) – zahradník s domem
4 Josef Kajnar (dﬁíve ·tûpán âagan) – pÛlláník
5 Josef Nûmec (dﬁíve Martin Nûmec) – pÛlláník
6 Josef Rada (dﬁíve Thomas Dlachmann) – zahradník s domem
7 Jakub Ma‰íãek (dﬁíve Jakub Ma‰íãek) – pÛlláník
8 Tomá‰ StrÏínek (dﬁíve Martin StrÏínek) – pÛlláník
9 Tomá‰ Rada (dﬁíve Tomá‰ Rada) – pÛlláník
12 Antonín Klimek (dﬁíev Matyá‰ Matula) – zahradník s domem
13 Jakub Stanûk (Matyá‰ Stanûk) – zahradník s domem
14 Josef KrálÛ (dﬁíve Josef Král) – pÛlláník
15 Jiﬁí Kajnar (dﬁíve Jiﬁí Kajnar) – pÛlláník
17 Martin âagan – domkáﬁ bez domÛ
18 Jan Matula (dﬁíve Martin StrÏínek) – domkáﬁ bez domÛ
19 Jiﬁí Pavlík (dﬁíve Václav âagan) – zahradník s domem
20 Josef Ovãáãík (dﬁíve Jan Ovãáãík) – pÛlláník
21 Jiﬁí Malík (dﬁíve Antonín ·kaﬁupa) – pÛlláník
22 Václav Matula (dﬁíve Václav Adam) – zahradník s domem
29 Antonín Palata (dﬁíve Antonín Palata) – zahradník s domem
24 Jiﬁí TvrdoÀ (dﬁíve Antonín Stanûk) – domkáﬁ bez domÛ
25 vdova Zvûﬁinová (dﬁíve Pavel Zvûﬁina) – domkáﬁ bez domÛ
26 Jakub Novosad (dﬁíve vdova Majdlochová) – domkáﬁ bez domÛ
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27 Jan Vacula (dﬁíve Jan Vacula) – pÛlláník
28 Jiﬁí Rada (dﬁíve Martin Rada) – pÛlláník

Majitelé domÛ v roce 1830 (podle indikaãní skici)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Antonín Nûmec, sedlák
Josef Ma‰láÀ, sedlák
Tomá‰ Kajnar, sedlák
Josef Kajnar, sedlák
Jiﬁí Nûmec, sedlák
Josef Va‰íãek, sedlák
Jan Va‰íãek, sedlák
Josef StrÏínek, sedlák
Tomá‰ Rada, sedlák
Václav Fichtner, vlastník junkerství
totéÏ
Franti‰ek Klimek, sedlák
Josef Stanûk, sedlák
Jiﬁí Nûmec, sedlák
Jan Kajnar, sedlák
Jiﬁí Kajnar, sedlák
·tûpán TvrdoÀ, domkáﬁ
Martin Oliva, domkáﬁ
Tomá‰ Malík, sedlák
Tomá‰ Ovãáãík, sedlák
Jan Ovãáãík, sedlák
Jan Vacula, sedlák
Josef Palata, sedlák

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Josef TvrdoÀ, sedlák
obec
Tomá‰ Va‰íãek, domkáﬁ
Josef Rada, sedlák
Jan Rada, domkáﬁ
Jan Vacula, domkáﬁ
Václav Jeãmen, domkáﬁ
Antonín Rolenc, domkáﬁ
Anton Wolf, domkáﬁ
Georg Schram, domkáﬁ
Jan Hub, domkáﬁ
Václav âagan, domkáﬁ
Jiﬁí âagan, domkáﬁ
Václav Mateãn˘, domkáﬁ
Josef Nûmec, domkáﬁ
Antonín Fajkus, domkáﬁ
Jan Rada, domkáﬁ
Jakub âíhala, domkáﬁ
Mariána Va‰íãková, domkáﬁka
Tomá‰ Malík, domkáﬁ
Tomá‰ Rada, domkáﬁ
Josef Rada, domkáﬁ
Jan Rada, sedlák

Majitelé domÛ v roce 1900 (podle sãítacích archÛ)
âp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Majetník bytu
I. Josef Nûmec
I. Franti‰ek Rada
II. Jan Ma‰lán
I. Ferdinand Strnadel
II. Jan Strnadel
I. Josef Kajnar
I. Josef Nûmec
I. Josefína Hada‰ová
II. Franti‰ka Hada‰ová
I. Antonín Va‰íãek
II. Jan Va‰íãek
I. Jan StrÏínek
I. Josef K˘vala

10

11

12
13
14
15
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I. Josef Nesvadba
II. Martin GardoÀ
III. Franti‰ek Pavlas
IV. Franti‰ek Hosta‰a
I. Franti‰ek Hubáãek
II. Cyril Veverka
III. Franti‰ka Radová
IV. Josef Matela
V. Franti‰ek Koláﬁ
VI. Josefa PavlÛnová
I. Franti‰ka Tomá‰ová
I. Jan K˘vala, 1870
II. Jan K˘vala, 1842
I. Josef Perutka
I. Josef Kajnar
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

I.
I.
II.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

Jan Va‰íãek
Franti‰ek Ovãáãík, 1874
Josef TvrdoÀ
Franti‰ek Kajnar
Josef Pavlík
Josef Ovãáãík, 1868
Franti‰ek Ovãáãík, 1871
Josef Hru‰ka
Franti‰ek Palata
Josef Palata
Veronika TvrdoÀová
Josef Volf
Josef Ovãáãík, 1863
Josef Rolinc
Jan Rolinc
Josef Rada
Josef âíhala
Josef StrÏínek
Marie Radová
Josef Vinklárek
Antonín Pelc
Jan Va‰íãek
Antonín Tomeãek
Josef Ovãáãík, 1843
Tomá‰ Nûmec
Karel Ovãáãík

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

I.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
II.
I.
I.
II.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
I.
I.

Josef Tomeãek
Franti‰ek Tomeãek
Jan Hlava
Josef Rada
Franti‰ka Radová
Josef Hlava
Tomá‰ Va‰íãek
Antonín Ovãáãík
Antonín Kajnar
Josef Ovãáãík, 1860
Antonín Cilimon
Veronika Va‰íãková
Franti‰ek Ovãáãík, 1866
Jan Ovãáãík
Franti‰ka Ovãáãíková
Franti‰ek Mareãek
Marie KlvaÀová
Jan Rada
Josef Suchánek
Antonín Va‰íãek
Tomá‰ IndrÛch
Josef Tomeãek
Franti‰ek Hada‰
·imon Ko‰ut
Franti‰ek StrÏínek

Majitelé domÛ v roce 1926 (podle záznamu v obecní kronice)
âp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Adolf Nûmec
Franti‰ek Ovãáãík (nahoﬁe)
Ferdinand Strnadel
Karel Jirásek (rodem z Prahy),
obchodník
Adolf Nûmec (pﬁezdívka “·najdr“)
Jan Hada‰, hostinsk˘
Metodûj Va‰íãek
Jan StrÏínek (pﬁezdívka „sedlák“)
Josef K˘vala, starosta
Franti‰ek Hosta‰a, arcibiskupsk˘ hajn˘
Ferdinand Irgl (pﬁezdívka „‰afáﬁ“)
nyní Ferd. TvrdoÀ (dﬁíve Franti‰ek
Machaã, kováﬁ)
Franti‰ek K˘vala (z kovárnû)
Antonín Perutka („muzikant“)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Franti‰ek Janãík (pochází z Kladerub)
Josef Va‰íãek (pﬁezdívka DílÀák)
Franti‰ek Ovãáãík (za „Reãkou“)
Antonie Reková, obchodnice
Josef Pavlík
Josef Ovãáãík (pﬁezdívka „Josefák“)
Franti‰ek Ovãáãík („v˘vozák“)
Cyril Hru‰ka (ﬁeãen˘ „ãagan“)
Ferdinand StrÏínek (ﬁeãen˘ „Palata“ –
dle dﬁívûj‰ího majitele)
Josef Nûmec (dﬁíve Ferdinand TvrdoÀ,
nyní ãp. 12)
Obecní domek
Adolf Ovãáãík (pﬁezdívka „huÀka“)
Adolf Rolinc
Franti‰ek Míhal
Ferdinand Indruch (dﬁíve âíhala)
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30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44

Josef StrÏínek (zvan˘ „StrÏíneãek“)
Josef Vinklárek
Antonín Pelc
Jan Va‰íãek
Marie Tomeãková
Antonín Va‰íãek
Jan Nûmec (ﬁeãen˘ „ãagan“)
Karel Ovãáãík, stolaﬁ
Franti‰ek Tomeãek
Ferdinand Hlava
Josef Rada
Marie Hlavová
Josef Va‰íãek
Antonín Ovãáãík

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Antonín Kajnar
Josef Ovãáãík
Jan Rada
Franti‰ek Ovãáãík (na „Ma‰laÀovém“)
Ferdinand Perutka, ‰vec
Josef Mareãek
Jan Rada (zvan˘ „rohov˘“)
Franti‰ek Suchánek
Robert Hru‰ka, malíﬁ
Josef Tomeãek, zedník
Josef Hada‰
·kola
Franti‰ek StrÏínek
Josef Kajnar (legionáﬁ)

âísla ostatní vzniklá pﬁi parcelaci (v domcích u dvora) nemají dosud úﬁedního ãísla.

Legionáﬁi narození v Rouském nebo mající zde domovskou
pﬁílu‰nost pﬁed 1. svûtovou válkou
HAVRAN âenûk, 1. 2. 1895 Rouské, o. d. Hranice, 27. 6. 1917 – 7. stﬁ. pl. – vojín – 28. 7.
1920 – 7. stﬁ. pl. – desátník, R
HLAVA Ferdinand, 13. 7. 1882 Rouské 40, 12. 8. 1918 – 2. oms. poch. pr. – vojín – 13. 4.
1920 – 6. stﬁ. pl. – vojín, R
HRU·KA Cyril, 3. 7. 1885 Rouské, 15. 6. 1918 – 12. stﬁ. pl. – pracovník – 8. 11. 1920 – 11.
stﬁ. pl. – vojín, R
INDRUCH Franti‰ek, 3. 11. 1890 Rouské, o. d. Provodovice, 17. 8. 1918 – 1. dûl. brig. – vojín – 1920 – 3. tûÏ. dûl. div. – stﬁelmistr, R
KAJNAR Josef, 20. 3. 1886 Rouské, 17. 7. 1917 – 6. stﬁ. pl. – vojín – 7. 1. 1921 – 6. stﬁ. pl.
– desátník, R
KO·UT Rostislav, 11. 1. 1895 Rouské, o. d. Daskabát, 15. 8. 1917 – dÛstojnick˘ kurz – 1. 7.
1920 – 5. stﬁ. pl. – poruãík, R
PAVLÒN Franti‰ek, 17. 2. 1881 Rouské, o. d. Provodovice, 23. 6. 1918 – 3. stﬁ. pl. – vojín –
19. 8. 1920 – 3. stﬁ. pl. – vojín, R, † 16. 8. 1967 Hranice
RADA Jan, 7. 2. 1885 Rouské, 10. 8. 1918 – 2. oms. poch. pr. – vojín – 23. 9. 1920 – 1. tûÏ
dûl. div. – stﬁelmistr, R

Îivnosti v obci podle Ïivnostenského rejstﬁíku
Odd. Ab
¤emeslné Ïivnosti od 1. ledna 1908
23. 2. 1919 Karel Ovãaãík, ãp. 34, stolaﬁství
19. 5. 1921 Josef Hada‰, ãp. 55, krejãovství, ukonãil 7. 4. 1923
19. 1. 1925 Robert Hru‰ka, ãp. 53, Ïivnost malíﬁská
Odd. B
31. 12. 1901 Alois Ha‰a, ãp. 38, podkováﬁství
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12. 7. 1907 Klement Vinklárek, ãp. 13, podkováﬁství, padl v roce 1914
7. 6. 1921
Franti‰ek Machaã, ãp. 13, podkováﬁství, zastavena na neurãito 17. 10. 1934,
sloÏeno 7. 11. 1939
Svobodné Ïivnosti v novém Ïivnostenském rejstﬁíku
13. 11. 1928 Karel Jirásek, ãp. 4, nákladní a pﬁíleÏitostná osobní doprava autem na
objednávku, sloÏeno 5. 2. 1940
14. 5. 1929 Andûla Perutková, ãp. 54, obchod dobytkem bez pﬁechovávání ve stáji,
sloÏeno 29. 6. 1940
23. 4. 1931 Theodor Kundrat, ãp. 6, obchod máslem, vejci a drÛbeÏí, odhlá‰eno 10. 10.
1932
21. 1. 1906 Antonie Reková, ãp. 18, obchod smí‰en˘m zboÏím, sloÏeno 29. 12. 1947
30. 8. 1909 Karel Jirásek, ãp. 4, mlékárenství, zru‰eno 30. 11. 1950
16. 1. 1914 Karel Jirásek, ãp. 4, obchod smí‰en˘m zboÏím, sloÏeno 4. 10. 1940
3. 10. 1940 Stanislav Jirásek, ãp. 4, obchod smí‰en˘m zboÏím, sloÏeno 24. 1. 1948
25. 11. 1948 Dûlnické spotﬁební druÏstvo v Bystﬁici pod Host˘nem, obchod smí‰en˘m
zboÏím, vymazáno 21. 6. 1950
21. 6. 1950 Jednota, spotﬁební a v˘robní druÏstvo z. s. s r. o. Hranice, ãp. 18, prodejna
smí‰en˘m zboÏím, vedoucí Jiﬁí Hada‰
¤emeslné Ïivnosti
19. 1. 1925 Robert Hru‰ka, Ïivnost malíﬁská, ãp. 53, sloÏil 30. 5. 1941
22. 9. 1925 Josef Hada‰, holiãství, sloÏil 1932
30. 6. 1926 Josef Ovãáãík, sedláﬁství a ãalounictví, ãp. 48, sloÏeno 13. 10. 1926
31. 8. 1932 Richard Rada, stolaﬁství, ãp. 41, sloÏeno 1. 1. 1953
17. 7. 1934 Franti‰ek Kubaãák, ãp. 33, zámeãnictví, sloÏeno 1. 5. 1955
4. 12. 1936 Alois ·álek, oprava hospodáﬁsk˘ch strojÛ, pã. 55, sloÏeno 19. 12. 1938
16. 5. 1939 Alfons Válek, ãp. 55, v˘roba a oprava hospodáﬁsk˘ch strojÛ, sloÏeno 1. 1. 1958
21. 5. 1906 Antonie Reková, obchod smí‰en˘m zboÏím, pã. 18,
30. 8. 1909 Karel Jirásek, ãp. 4, lékárnictví,
16. 1. 1914 Karel Jirásek, ãp. 4, obchod smí‰en˘m zboÏím,
23. 7. 1910 Karel Ovãaãík, ãp. 34, stolaﬁství, sloÏeno 1. 8. 1954
22. 2. 1941 Antonín Mrázek, ãp. 23, koláﬁství, sloÏeno 1. 1. 1939
16. 10. 1945 Vlasta Ovãáãíková, ãp. 64, dámské krejãovství, v˘maz 1949
18. 2. 1950 Ferdinand Ha‰a, ãp. 38, kováﬁství, sloÏeno 1. 1. 1959

Volební v˘sledky od roku 1990
Volby do obecního zastupitelstva 24. 11. 1990
1 volební okrsek, 166 zapsan˘ch voliãÛ, 158 vydan˘ch obálek, úãast 95,1%, 158 odevzdan˘ch obálek, voleno 7 ãlenÛ zastupitelstva, z nich 2 Ïeny, prÛmûrn˘ vûk 36 let
Platné hlasy pro volební strany:
Název volební strany
âeskoslovenská strana lidová
Politické hnutí ãlenÛ JZD
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ

poãet hlasÛ
367
266
391
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v%
35,8
25,9
38,1

poã. zvol. ãlenÛ
2
2
3
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Zvolení ãlenové zastupitelstva
Politické hnutí ãlenÛ ZD
Politické hnutí ãlenÛ ZD
Nezávislí kandidáti
Nezávislí kandidáti
Nezávislí kandidáti
âSL
âSL

Josef TvrdoÀ, 40 let
Josef K˘vala, 51 let
Jan Machanec, 43 let
Milu‰e StrÏínková, 39 let
Vítûzslav Hlava, 21 let
Antonín Va‰íãek, 32 let
Irena K˘valová, 29 let

Volby do obecního zastupitelstva 18. 11. – 19. 11. 1994
1 volební okrsek, 186 zapsan˘ch voliãÛ, 150 vydan˘ch obálek, úãast 80,6 %, 150 odevzdan˘ch obálek, 541 platn˘ch hlasÛ, voleno 5 ãlenÛ zastupitelstva, z nich 0 Ïen, prÛmûrn˘ vûk
38 let
Platné hlasy pro volební strany:
Název volební strany
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
Zvolení ãlenové zastupitelstva
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ

poãet hlasÛ
541

v%
100

poã. zvol. ãlenÛ
5

Jiﬁí Hlava, 27 let
Miroslav Plesník, 30 let
Jaroslav Houb, 36 let
Antonín Ovãaãík, 47 let
Miroslav Jirásek, 48 let

Volby do obecního zastupitelstva 13. – 14. 11. 1998
1 volební okrsek, 195 zapsan˘ch voliãÛ, 180 vydan˘ch obálek, úãast 92,3 %, 180 odevzdan˘ch
obálek, 854 platn˘ch hlasÛ, voleno 5 ãlenÛ zastupitelstva, z nich 1 Ïena, prÛmûrn˘ vûk 44 let
Platné hlasy pro volební strany:
Název volební strany
poãet hlasÛ
KﬁesÈanská a demokratická unie
– âeskoslovenská strana lidová (KDU-âSL)
104
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ (901)
436
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ (902)
155
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ (903)
159
Zvolení ãlenové zastupitelstva
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ (903)
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ (901)
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ (901)
KDU-âSL
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ (902)

v%

poã. zvol. ãlenÛ

12,2
51,1
18,1
18,6

1
2
1
1

Miroslav Jirásek, 52 let
Miroslav Plesník, 34 let
Milu‰e StrÏínková, 47 let
Antonín Dohnal, 59 let
Milan Sehnal, 30 let

Volby do obecního zastupitelstva 1. – 2. 11. 2002
1 volební okrsek, 189 zapsan˘ch voliãÛ, 161 vydan˘ch obálek, úãast 85,2 %, 161 odevzdan˘ch
obálek, 751 platn˘ch hlasÛ, voleno 5 ãlenÛ zastupitelstva, z nich 2 Ïeny, prÛmûrn˘ vûk 32 let
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Platné hlasy pro volební strany:
Název volební strany
poãet hlasÛ
KﬁesÈanská a demokratická unie
– âeskoslovenská strana lidová (KDU-âSL)
121
„Moderní obec“
246
Trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce Rouské
384
Zvolení ãlenové zastupitelstva
bez politické pﬁíslu‰nosti
bez politické pﬁíslu‰nosti
bez politické pﬁíslu‰nosti
bez politické pﬁíslu‰nosti
bez politické pﬁíslu‰nosti

v%

poãet mandátÛ

16,1
32,8
51,1

0
2
3

Milu‰e StrÏínková, 51 let
Îaneta Novosadová, 22 let
Vlastimil Havran, 29 let
Milan Sehnal, 34 let
Libor K˘vala, Ing., 26 let

Volby do obecního zastupitelstva 20. – 21. 10. 2006
1 volební okrsek, 191 zapsan˘ch voliãÛ, 146 vydan˘ch obálek, úãast 76,4 %, 146 odevzdan˘ch obálek, 711 platn˘ch hlasÛ, voleno 5 ãlenÛ zastupitelstva, z nich 3 Ïeny, prÛmûrn˘ vûk
47 let
Platné hlasy pro volební strany:
Název volební strany
âeská strana sociálnû demokratická
„Za trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce Rouské“
Zvolení ãlenové zastupitelstva
„Za trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce Rouské“
„Za trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce Rouské“
„Za trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce Rouské“
„Za trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce Rouské“
„Za trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce Rouské“

poãet hlasÛ
76
635

v%
10,7
89,3

poãet mandátÛ
0
5

Veronika Pavli‰tíková, 30 let
Ludmila Perutková, 58 let
Milan Sehnal, 38 let
Milu‰e StrÏínková, 55 let
Josef TvrdoÀ, 56 let

Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky 31. 5. – 1. 6. 1996
1 volební okrsek, 189 zapsan˘ch voliãÛ, 177 vydan˘ch obálek, úãast 93,6 %, 177 odevzdan˘ch obálek, 177 platn˘ch hlasÛ
Volební strana
01 Svobodní demokraté – LSNS
02 âeská str. sociál. demokratická
03 Obãanská demokratická strana
05 Nezávislí
08 Obãanská demokratická aliance
10 KﬁesÈ. a dem. unie-âs. str. lid.
15 Komunistická str. âech a Moravy
17 SdruÏ. pro rep. – Republ. str. âsl.
19 Hn. samosp. M. a Sl. – Mor. nár. sjed.

poãet hlasÛ
1
58
30
4
4
45
17
14
4
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v%
0,56
32,77
16,95
2,26
2,26
25,42
9,60
7,91
2,26
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Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky 19. – 20. 6. 1998
1 volební okrsek, 187 voliãÛ, 167 vydan˘ch obálek, úãast 89,30 %, 167 odevzdan˘ch obálek,
165 platn˘ch hlasÛ
Volební strana
01 KﬁesÈ. demokr. unie – âs. str. lid.
02 Nezávislí
05 Obãanská demokratická strana
07 âeská str. sociálnû demokrat.
08 Moravská demokratická strana
09 Komunistická str. âech a Moravy
10 SdruÏ. pro rep. – Republ. str. âsl.
11 Unie svobody
12 DÛchodci za Ïivotní jistoty
18 Strana zelen˘ch

poãet hlasÛ
46
2
23
71
1
6
6
6
3
1

v%
27,88
1,21
13,94
43,03
0,61
3,64
3,64
3,64
1,82
0,61

Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky 14. – 15. 6. 2002
1 volební okrsek, 178 voliãÛ, 134 vydan˘ch obálek, úãast 75,28 %, 134 odevzdan˘ch obálek,
131 platn˘ch hlasÛ
Volební strana
3 âeská str. sociálnû demokrat.
6 Volba pro budoucnost
8 Akce za zru‰. Senátu a proti t.
12 Cesta zmûny
21 SdruÏení nezávisl˘ch
22 Obãanská demokratická strana
23 Komunistická str. âech a Moravy
24 Moravská demokratická strana
25 Koalice KDU – âSL, US-DEU
28 Strana zelen˘ch

poãet hlasÛ
48
2
1
1
6
9
15
1
47
1

v%
36,64
1,53
0,76
0,76
4,58
6,87
11,45
0,76
35,88
0,76

Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky 2. – 3. 6. 2006
1 volební okrsek, 190 voliãÛ, 143 vydan˘ch obálek, úãast 75,2 %, 143 odevzdan˘ch obálek,
143 platn˘ch hlasÛ
Volební strana
1 Strana zdravého rozumu
6 NEZÁVISLÍ
9 Obãanská demokratická strana
10 âeská str. sociálnû demokrat.
14 Prav˘ blok
17 Moravané
8 Strana zelen˘ch
20 Komunistická str. âech a Moravy
21 Koalice pro âeskou republiku
24 KﬁesÈ. demokr. unie – âs. str. lid.

poãet hlasÛ
2
2
33
44
2
2
2
13
1
42
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v%
1,39
1,39
23,07
30,76
1,39
1,39
1,39
9,09
0,69
29,37
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Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky 28. 5. – 29. 5. 2010
1 volební okrsek, 192 voliãÛ, 141 vydan˘ch obálek, úãast 73,4 %, 141 odevzdan˘ch obálek,
138 platn˘ch hlasÛ
Volební strana
4 Vûci veﬁejné
6 Komunistická str. âech a Moravy
9 âeská str. sociálnû demokrat.
13 Strana práv obãanÛ Zemanovci
15 TOP 09
17 KﬁesÈ. demokr. unie – âs. str. lid.
20 Strana zelen˘ch
21 Suverenita – blok J. Bobo‰íkové
23 âeská pirátská strana
26 Obãanská demokratická strana

poãet hlasÛ
28
8
31
2
25
20
1
7
1
15

v%
20,28
5,79
2,46
1,44
18,11
14,49
0,72
5,07
0,72
10,86

Volby do âeské národní rady 5. – 6. 6. 1992
1 volební okrsek, 169 zapsan˘ch voliãÛ, 169 vydan˘ch obálek, úãast 100%, 169 odevzdan˘ch
obálek, 169 platn˘ch hlasÛ
Volební strana
01 Obãanská demokratická aliance
03 âsl. sociální demokracie
04 Hnutí za sam. dem. – Sp. Mor. a Sl.
05 Hnutí dÛchodcÛ za Ïiv. jistoty
17 KﬁesÈ. dem. unie – âsl. str. lidová
19 Str. ãs. podnik. Ïivnost. a roln.
21 Hnutí za sociální spravedlnost
22 Liberálnû sociální unie
24 Obãanské hnutí
28 SdruÏ. pro rep. – Republ. str. âsl.
31 Klub angaÏovan˘ch nestraníkÛ
33 Koalice Lev˘ blok – KSâM, DL âSFR
41 Nezávislá iniciativa (NEI)
42 Koalice ODS a KDS

poãet hlasÛ
3
5
29
2
39
7
1
37
5
4
1
16
1
19

v%
1,78
2,96
17,16
1,18
23,08
4,14
0,59
21,89
2,96
2,37
0,59
9,47
0,59
11,24

Volby do Snûmovny lidu Federálního shromáÏdûní 5. – 6. 6. 1992
1 volební okrsek, 169 zapsan˘ch voliãÛ, 169 vydan˘ch obálek, úãast 100%, 169 odevzdan˘ch
obálek, 169 platn˘ch hlasÛ
Volební strana
01 Obãanská demokratická aliance
03 âsl. sociální demokracie
04 Hnutí za sam. dem. – Sp. Mor. a Sl.
05 Hnutí dÛchodcÛ za Ïiv. jistoty
09 Strana práce a jistoty
13 Demokraté 92 za spoleãn˘ stát
17 KﬁesÈ. dem. unie-âsl. str. lidová

poãet hlasÛ
1
6
24
2
2
1
35
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v%
0,59
3,55
14,20
1,18
1,18
0,59
20,71
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19 Str. ãs. podnik. Ïivnost. a roln.
22 Liberálnû sociální unie
24 Obãanské hnutí
28 SdruÏ. pro rep. – Republ. str. âsl.
31 Klub angaÏovan˘ch nestraníkÛ
33 Koalice Lev˘ blok – KSâM, DL âSFR
41 Nezávislá iniciativa (NEI)
42 Koalice ODS a KDS

3
25
3
7
2
17
1
40

1,78
14,79
1,78
4,14
1,18
10,06
0,59
23,67

Volby do Snûmovny národÛ Federálního shromáÏdûní 5. – 6. 6. 1992
1 volební okrsek, 169 zapsan˘ch voliãÛ, 169 vydan˘ch obálek, úãast 100%, 169 odevzdan˘ch
obálek, 169 platn˘ch hlasÛ
Volební strana
01 Obãanská demokratická aliance
03 âsl. sociální demokracie
04 Hnutí za sam. dem. – Sp. Mor. a Sl.
05 Hnutí dÛchodcÛ za Ïiv. jistoty
17 KﬁesÈ. dem. unie – âsl. str. lidová
19 Str. ãs. podnik. Ïivnost. a roln.
21 Hnutí za sociální spravedlnost
22 Liberálnû sociální unie
24 Obãanské hnutí
28 SdruÏ. pro rep. – Republ. str. âsl.
31 Klub angaÏovan˘ch nestraníkÛ
33 Koalice Lev˘ blok – KSâM, DL âSFR
38 Strana pﬁátel piva
41 Nezávislá iniciativa (NEI)
42 Koalice ODS a KDS

poãet hlasÛ
1
6
30
3
36
6
1
24
13
4
1
19
1
2
22

v%
0,59
3,55
17,75
1,78
21,30
3,55
0,59
14,20
7,69
2,37
0,59
11,24
0,59
1,18
13,02

Pﬁehled neznám˘ch pojmÛ
Achtl = ãtvrtce moravské, plo‰ná jednotka = 1/8 mûﬁice moravské = 275,31 m2 = 0,028 ha
âinÏe = roãní plat, úrok odvádûn˘ vrchnosti jako majiteli pÛdy, na které rolník sedûl a kterou uÏíval
Denár bíl˘ (d.) – viz zlat˘
Dominikál = panská pÛda, kterou vrchnost obdûlávala ve vlastní reÏii, pomocí dvorské ãeledi a robotní prací poddan˘ch
Domkáﬁ = kategorie vesnického obyvatelstva na nelánové pÛdû, jen s nepatrn˘m mnoÏstvím vlastní pÛdy, s vlastním
domem, ãasto na panské pÛdû (ztotoÏÀováni s domkáﬁi).
Gro‰ bíl˘ (gr.) – mûnová poãetní jednotka, od roku 1573 raÏen jako mince. 30 bíl˘ch gro‰Û tvoﬁilo 1 zlat˘ moravsk˘.
Haléﬁ – mal˘ peníz = drobná stﬁíbrná mince
Hofer = kategorie vesnického obyvatelstva, nájemce dvoru nebo usedlosti, na Moravû totéÏ co podruh
Hﬁivna = hmotnostní jednotka, v gro‰ovém období od r. 1300 rovnající se 253 g, z hﬁivny se razilo 64 praÏsk˘ch gro‰Û
Chalupník = kategorie vesnického obyvatelstva na nelánové pÛdû, jen s nepatrn˘m mnoÏstvím vlastní pÛdy, s vlastním domem, ãasto na panské pÛdû (ztotoÏÀováni s domkáﬁi)
Jitro – plo‰ná míra = 0,5755 ha
Kopa gro‰Û – poãetní jednotka pﬁedstavující 60 gro‰Û ãesk˘ch, 64 moravsk˘ch, 120 mí‰eÀsk˘ch. Od roku 1637 1 kopa mí‰eÀská pﬁedstavovala 70 krejcarÛ = 1 zlat˘ a 10 krejcarÛ.
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Koruna – základní mûnová jednotka od zavedení korunové mûny v roce 1892 (zkratka K), v platnosti byla do roku
1922 – po vzniku âeskoslovenské republiky základní mûnovou jednotkou ãeskoslovenská koruna (zkratka Kã) do
1939 (resp. 1941) – ãeská protektorátní koruna (zkratka K) od 15. 3. 1939 (resp. 1941) – v letech 1945–1992
ãeskoslovenská koruna (zkratka Kã) – od 1. 1. 1993 ãeská koruna (zkratka Kã)
Krejcar (kr.) – viz zlat˘
Lán – základní jednotka pozemkové drÏby bez konstantní velikosti, urãovaná plo‰nû poãtem jiter nebo v duté míﬁe
(mnoÏstvím set˘ch zrnin v korcích)
Mûﬁice moravská – plo‰ná míra = 700 sáhÛ ãtvereãních moravsk˘ch = 0,22 ha
Mûﬁice starobrnûnská shánûná v˘sevková = 1,1482 mûﬁice víd. = 70,599 l = ‰lo o v˘mûru, na niÏ se vysela 1 mûﬁice osiva, asi 3/4 centn˘ﬁe = 44 kg
Podruh = kategorie vesnického obyvatelstva, která nemûla vlastní pÛdu, Ïila v podnájmu, pracovala vlastníma rukama na cizím
Podsedek = star‰í kategorie vesnického obyvatelstva sedící na nelánové pÛdû a vznikající v dÛsledku zavádûní lánové soustavy, v opozici k rolnickému (selskému) obyvatelstvu sedícímu na lánové pÛdû
Rustikál = pÛda, na které sídlí a kterou obhospodaﬁuje poddan˘ rolník
Sáh moravsk˘ = plo‰ná míra 3,152 m2
Sedlák = (rolník) kategorie vesnického obyvatelstva sedícího na lánové pÛdû, dále se dûlí podle mnoÏství pÛdy na láníky, pÛlláníky, ãtvrtláník – s touto kategorií je spojena potaÏní robota, tj. robota s koÀmi: nelánoví osedlí byli naz˘váni v rÛzné dobû rÛzn˘m zpÛsobem – podsedek, chalupník, zahradník, domkáﬁ, konali pû‰í robotu
Zahradník = mlad‰í kategorie vesnického obyvatelstva na nelánové pÛdû
Zlat˘ moravsk˘ (zlm.) – mûnová poãetní jednotka rovnající se 30 bíl˘m gro‰Ûm = 210 bíl˘ch penûz (denárÛ) = 420
mal˘ch penûz (haléﬁÛ). Jeho hodnota se rovnala 70 krejcarÛ
Zlat˘ r˘nsk˘ (zl.) – zlatá mince, pozdûji hlavní poãetní jednotka = 30 gro‰Û bíl˘ch = 60 krejcarÛ

Prameny a literatura
Archivní prameny
Moravsk˘ zemsk˘ archiv v Brnû
Fond D 1 (Lánové rejstﬁíky),
Fond D 2 (Rektifikaãní akta)
Fond D 5 (Urbariální fase)
Fond D 8 (VceÀovací operáty)
Fond D 9 (indikaãní skica)
Zemsk˘ archiv v Opavû, pracovi‰tû Olomouc
Fond ACO (Arcibiskupská konsistoﬁ Olomouc)
Státní okresní archiv Pﬁerov
Fond Okresní úﬁad Hranice, Okresní národní v˘bor Hranice, Archiv obce Rouské, Místní národní v˘bor Rouské,
Základní ‰kola Rouské, Farní úﬁad V‰echovice
Státní okresní archiv KromûﬁíÏ
Fond Okresní úﬁad Hole‰ov
¤ímskokatolická farnost V‰echovice
Farní kronika

Ti‰tûné prameny
Lechner, Karl: Die ältesten Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz. Brno 1902.
Matûjka, Franti‰ek: Lánové rejstﬁíky pﬁerovského kraje z let 1675–1676. In: Ostrava. Sborník pﬁíspûvkÛ k dûjinám
a v˘stavbû mûsta. Sv. 14. Ostrava 1987, s. 355–444.
Radimsk˘, Jiﬁí: Lenní dvÛr KromûﬁíÏ. Manské pÛhony 1353-1439. Rejstﬁík k edici K. Lechnera. Brno 1962.
Radimsk˘, Jiﬁí: Lenní dvÛr KromûﬁíÏ. Manské desky 1320-1482. Rejstﬁík k edici K. Lechnera. Brno 1962.
Radimsk˘, Jiﬁí: BerÀová registra moravská z první poloviny 16. století. âasopis Matice moravské, 1953, s. 338, 1957,
s. 352–353.
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Barevná obrazová pﬁíloha

Udělení Zlaté stuhy obci Rouské, vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku 2007 Olomouckého kraje v Programu
obnovy venkova

Zlatá stuha – ocenění v soutěži Vesnice roku 2007, lícová a rubová strana
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Převzetí Modré stuhy v rámci soutěže Vesnice roku 2002 Olomouckého kraje v Programu obnovy venkova starostkou obce Miluší Stržínkovou v Nečtinách

Modrá stuha – ocenění v soutěži Vesnice roku 2002 v Programu obnovy venkova, lícová a rubová strana
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Pohled od západu k archeologické lokalitě v polní trati „Za humny“, přiléhající k severní straně
zástavby Rouského. Na temeni terénního hřbetu (v okolí průmyslového objektu firmy GESS-CZ)
se nacházela osada z pozdní doby kamenné. Foto Aleš Drechsler

Výhled z prostoru polní trati „Za humny“ k severozápadu. V těchto místech se nacházela osada
z pozdní doby kamenné. Na horizontu snímku je zachycen les Hlod, jenž skrývá dosud nedatovanou mohylu. Foto Aleš Drechsler
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Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Pohled od severozápadu na prozatím nedatovaný rozměrný mohylový násep v lese Hlod, lesní
trati „U Vršků“ (v místě zvaném „Šnajdrův les“). Foto Aleš Drechsler

Broušená kamenná industrie, objevená na katastru Rouského: kulovitý mlat (bulava), malý kopytovitý klín, plochý sekeromlat a sekeromlat tzv. jednoduchého tvaru. Mladší až pozdní doba
kamenná. Uloženo v Muzeu a galerii v Hranicích (3ks) a v soukromé sbírce v Rouském (1ks). Foto Aleš Drechsler
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Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Dům s pečovatelskou službou, rok 2002

Hasičská zbrojnice, rok 2004

 213 

Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Kaple Povýšení sv. Kříže s betlémem, rok 2008

Noční Rouské, rok 2009
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Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Obecní rybníky, rok 2009

Lípa Jana Jiskry
z Brandýsa, rok 2008
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Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Sluneční hodiny na budově víceúčelového centra,
rok 2010

Socha sv. Jana
Nepomuckého, rok 2007
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Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Olympijské družstvo na Mikroregionální olympiádě ve Všechovicích, rok 2003

Olympijské družstvo na Mikroregionální olympiádě v Býškovicích, rok 2005
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Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Olympijské družstvo na Mikroregionální olympiádě v Opatovicích, rok 2006

Tříkrálová sbírka, rok 2010
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Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Hasičské družstvo na závodech v Provodovicích, rok 2009

Velikonoční klapotání, rok 2009
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Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Sázení stromků naučné stezky Za našimi humny, rok 2008

Rousecká dráčata s Jaroslavem Juráněm st. při Kácení máje, rok 2002
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Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Dětská olympiáda, rok 2009

Festival slámování, rok 2010
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Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Malováni na hedvábí, rok 2009

Klub seniorů Rouské – Všechovice, rok 2009
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Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Olympijské družstvo na Mikroregionální olympiádě v Horní Újezdě, rok 2007

Vítání hodnotící komise při soutěži Vesnice roku, rok 2007
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Rouské  Dûjiny a souãasnost obce

Indikační skica z roku 1830, MZA Brno
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