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Podzimní rovnodenností jsme se
přehoupli z teplejších dnů do těch, co nás
nutí do delších rukávů. Máme za sebou
krásné barevné hody se vším všudy, co
tento tradiční svátek přináší. Člověk si
opět uvědomí a připomene krásu našeho
kroje. Svatý Bartoloměj, patron našeho
chrámu, by měl jistě radost. A to si sám
toho hodně prožil jako jeden z dvanácti apoštolů. Dost cestoval a navštěvoval
různé kraje, kde viděl spoustu místních
krojů, zvyků a ošacení. Astronomické
léto skončilo. Přichází barevný podzim,
aktuálně nesoucí plné nůše hub do našich domácností. Po dlouhých letech
jsem v lese viděl opět bílé pole složené
z kloboučků bedel. Je to pěkný pohled.
Houby, stejně jako stromy, spolu komunikují podzemními vlákny plných signálů, informací a léčivých doteků. Ano, to
už nám vědci začínají dokládat.
Budeme slavit kulaté výročí sametové revoluce. Někdo se vzpomínkou na
dřívější časy, tak nepodobné těm našim
současným. Kdy jsme stáli fronty na toaletní papír, pomeranče a cestovat mohli
pouze prstem po mapě. Jiní zase na to, že
něco se říkalo jen doma a něco ve škole
či v práci. Jak jsme přepisovali samizdaty
přes deset průklepáků na psacím stroji
a snili o výhodách svobodné společnosti. Kvůli historické přesnosti je potřeba
zmínit i to, že třicet let slaví aktuálně
i stírací losy.
Otázky klimatu a komunikace s nimi
spojená může budit vášně, ale všichni,
kdo cestují, vidí znečištěné oceány, pralesy, které se kácejí, nebo ledovce, ubývající jak ve skutečnosti, tak i na srovnávacích fotografiích. Šestnáctiletá dánská
dívka, do které se mnozí politici strefují,
nám ukazuje vnímání mladého člověka
nezasaženého fabulací ani přetvářkou
dnešního světa. Naše ministryně finan-

cí říká, že máme zdravé finance. Nevím,
ale ty moje měly svého času chřipku
nebo snad i angínu.
Ročně vyprodukujeme velké množství potravinového odpadu. Plýtváme
jídlem a ze všeho nejvíce vyhazujeme
přílohy. V České republice vyhodíme
jen v pohostinství 100 tisíc tun jídla ročně. Nejbohatší člověk na planetě, a to
díky počítačům, chce nyní zdanit pokrok kvůli tomu, aby se zpomalil. Víte,
že už celé tři generace nemáme v Evropě
kontinentální válku? A to je dobře. Starší manželský pár, který ve Francii žaloval sousedku za to, že je ruší její kohout,
prohrál soud. Vyhrál ho kohout Maurice
a svět se úplně zase nezbláznil.
Každých čtyřicet vteřin spáchá někdo ve světě sebevraždu a mně se to nezdá. Americká armáda potvrdila nedávno, a zveřejnila omylem, záznamy UFO
pořízené z jejich armádních letadel.
Docela šokově na mě zapůsobila informace o tom, kdo byl v roce 1939 největším zaměstnavatelem v Evropě. Víte
to? Byl to gulag. Svobody, kterou člověk
získá, si musí nejen vážit, ale i opatrovat a dělat vše pro to, aby o ni nepřišel.
Ruské a čínské totalitární tendence se
nebezpečně opět dotýkají nejen hvězd,
ale i nás. Obě země jsou nádherné. Mocipáni však stále raději diktují do všech
stran, kam jim to dovolí. Je skvělé nemít
politické vězně. Vězněm však můžeme být i uprostřed míru, mezi bližními
a milujícími. Takové pomyslné žaláře si
umíme postavit sami pro sebe a ještě se
tam za mříže posadit. Je jednoduché nic
nedělat a stěžovat si na těžký úděl. Když
ale vstaneme, otevřeme dveře a vyjdeme
ven, můžeme se v tu ránu nadechnout
a třeba zjistíme, že je nad námi slunečná
obloha a je docela hezky.
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
ODPADY - jak a kam s nimi
V roce 2018 jsme vyprodukovali 558,41 tun směsného komunálního
odpadu. Vytříděno bylo:
23,405 t
30,438 t
3,132 t
41,110 t
21,820 t
449,720 t

papírového odpadu + školní sběr 67,440 t
plastového odpadu
tetrapaku
skleněného odpadu
kovového odpadu
biologicky rozložitelného odpadu

Komunální odpad, bio odpad a plastové obaly spolu s tetrapaky jsou v pravidelných intervalech sváženy od rodinných domů, při
větším množství je možno využít po obci rozmístěné kontejnery na
tříděné barevné a bílé sklo a žluté popelnice na plast. Dále je možno
využít služeb Sběrného dvora a Sběrného místa na Kolonii.
Sběrný dvůr slouží ke shromažďování odpadů ostatních a nebezpečných, odebíraných od občanů a ke zpětnému odběru. Nejsou
zde přijímány odpady od právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání!!! Na sběrný dvůr mohou ukládat odpady uvedené
v provozním řádu sběrného dvora pouze občané obce. Na sběrný dvůr
mohou odevzdat i vyřazený elektroodpad.
Sběrné místo na Kolonii slouží ke krátkodobému soustřeďování
některých odpadů ostatních a v minimální míře odpadů nebezpečných, odebíraných od občanů obce. Nejsou zde přijímány odpady od
právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání!!!
I přes tyto možnosti nám občas u sběrných míst vznikají skládky
všech možných druhů odpadů, viz foto. Každý, kdo na toto místo odložil odpad, musel projet kolem sběrného místa. Opravdu nám nezáleží na vzhledu obce a přírodě?
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Pravidla odevzdání odpadů na Sběrném dvoře a Sběrném místě
na Kolonii
- Dodržujte doporučení a pokyny obsluhy sběrného dvora
a sběrného místa! Provoz je určen provozním řádem, příjem
odpadu bude řízen hydraulickou závorou ovládanou obsluhou dvora, která bude v brzké době instalována.
- O pravidlech na sběrném dvoře či místě nediskutujte s obsluhou, jedná se o zaměstnance, kteří si plní své povinnosti.
- Při příchodu na sběrný dvůr či místo jste povinni nahlásit
své jméno a bydliště a prokázat se občanským průkazem.
- Odpad do určených prostor ukládejte jednotlivě tak, aby obsluha měla přehled o přinesených odpadech.
- Před uložením odpadu je obsluha povinna zkontrolovat obsah pytlů a přivezeného odpadu.
- V případě, že odpad nebude řádně vytříděn, může obsluha
příjem odpadu odmítnout.
- Udržujte na sběrném dvoře či místě pořádek.
- Pohyb občanů na sběrném dvoře či místě je vždy na vlastní
nebezpečí, osobám mladším 15ti let je vstup na sběrný dvůr
či místo povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
- V případě připomínek se obraťte na starostu či místostarostu. V případě, že váš návrh nebude odporovat zákonu o odpadech a přispěje ke zlepšení nakládání s odpady, bude v systému využit.
- Mějte na paměti, že porušení vyhlášky o nakládání s odpady
může být postihováno, a že veškeré náklady za likvidaci odpadu platíme společnou a nerozdílnou cenou v poplatku za
odpad.
Pro příjem některých druhů odpadů platí zvláštní podmínky.
Jedná se o:
- Dřevěný odpad – občané obce mohou odpad odevzdat na
sběrném dvoře či místě dle pokynů obsluhy do připravených
kontejnerů. Dřevo musí být roztříděné na nelakované a lakované, v dřevěném odpadu nesmějí být dveřní křídla, natřené
okenní rámy a plovoucí podlahy. Z kapacitních důvodů žádáme občany, aby odpady, které jsou dýhované nebo lakované, odevzdávali pouze na Sběrném místě v Rohatci - Kolonii. Na Sběrném dvoře v Rohatci lze odevzdat dřevěný
odpad, který není chemicky nebo průmyslově zpracován
(např. palety, fošny, střešní latě apod.).
- Papírový odpad – je možno taktéž odevzdat na sběrném
dvoře či místě do připravených kontejnerů. Papír musí být
roztříděný. Kartony se ukládají samostatně do kontejneru,
a to pouze v rozloženém stavu. Ostatní papírový odpad (noviny, letáky, obaly) se ukládá do obsluhou určeného kontejneru.
- Odpady s obsahem azbestu – původce odpadu obsahující
azbest (občan) je povinen zajistit, aby při nakládání s azbestovým odpadem nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována
azbestová vlákna nebo azbestový prach. Azbestové odpady
musejí být předány na sběrný dvůr či místo v neprodyšně
utěsněném obalu (zabalené) nebo v uzavřené nádobě vždy
s řádným označením. Občané mohou odpad obsahující
číslo 5/2019
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azbest předat na sběrný dvůr či místo pouze v omezeném
množství za výše uvedených podmínek, a to max. do 500 kg/
rok (mimořádné výskyty při úklidu domů apod.). Odstraňování azbestových materiálů nad rámec této hmotnosti (výskyt
při údržbě a opravách budov, při stavebních úpravách domů,
bytů, rekonstrukcích bytových jader, demolicích staveb
apod.) podléhá ohlášení stavebnímu úřadu podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon). Každý, kdo provádí práce spojené se vznikem
stavebních a demoličních odpadů, se stává původcem těchto
odpadů. Projednávání a schvalování činností spojených s nakládáním s nebezpečnými azbestovými odpady spadá podle
stavebního zákona do kompetence odboru životního prostředí.
Stavební a demoliční odpad – občané obce mohou odpad
z drobných úprav domácností odevzdat na sběrný dvůr či
místo pouze v menším množství (cca 500 kg = 1 vozík) na
číslo popisné. V případě většího množství, jehož přeprava si
vyžaduje nákladní vozidlo, si fyzická osoba zajistí na vlastní
náklady jak přepravce, tak uložení odpadu na skládce (obecně závazná vyhláška obce Rohatec č. 8/2006).

Sběrný dvůr či místo neslouží k odevzdání odpadů z podnikatelské činnosti. Právnické a fyzické osoby podnikající nakládání s odpady vzniklými z podnikatelské činnosti řeší samostatnou smlouvou s oprávněnou osobou k nakládání s odpady, kterou se prokazují v případě kontroly subjektu ze strany
oprávněných orgánů (např. Městský úřad Hodonín, Krajský
úřad Jihomoravského kraje, Česká inspekce životního prostředí).
Upozornění
Upozorňujeme občany, že od 1. 11. do 31. 3. bude platit změna
provozní doby sběrných míst odpadů v Rohatci a na Kolonii.
Otevřeno bude od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:00 hodin.
Radek Matěj
Petra Navrátilová

Matrika
Svatby konané v matričním
m obvodu Rohatec
Vladimír Hrnčirík - Hana Pavlicová
Miroslav Kuča - Ivana Salčáková
Aleš Kolaja - Lucie Majerová
Nikdo nezemřel
ne
a ani se zatím nenarodil.
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Kalendárium
5. 10. - 13. 10.

Výstava obrazů Lukáše Tomana

8. 10.

Beseda s Milenou Mikulkovou

12. 10.

Den seniorů

19. 11.

Čtení ke kafi

23. 11.

Kateřinská zábava

30. 11.

Vánoce se blíží

Obecní kalendář 2020 bude
Rok utekl jako voda, a opět se blíží čas, kdy lidé nakupují kalendáře na další rok. Obec Rohatec pro vás chystá speciální stolní kalendář, který se tematicky bude vztahovat k výročí obce.
Samozřejmě bude se všemi potřebnými informacemi o všech
akcích v příštím roce. Kalendář by měl být k dispozici během
měsíce listopadu. Včas vás o něm budeme informovat. Letos
jsme se rozhodli, že uděláme také velký nástěnný kalendář. Ten
bude s fotkami krásných rohateckých krojů z letošních hodů.
K prodeji bude také v měsíci listopadu.

Co nás čeká do konce roku?
Druhé pololetí je již v plném proudu, podzim klepe na
dveře, dny se zkracují, teploty klesají. Koloběh obecních akcí
se však nezastavuje. Mohli jste si všimnout, že první polovina
smíšeného chodníku pro pěší a cyklisty z dědiny na Kopec se už
blíží svému finále a již pokračujeme přímo na Kopci na druhé
polovině této největší letošní stavby. Snad do konce listopadu
budeme mít vše hotovo. Ještě nás čeká vybudování nových podélných parkovacích míst před domy na pravé straně ulice Na
Kopci, toto je součástí stavby cyklostezky. Kanalizaci jsme zde
již zdárně dokončili a věřte, že to opravdu není lehké. Bohužel,
když se cokoliv kope, tak málokdo přemýšlí, že se tam ještě někdy kopat bude, a tak to v zemi vypadá tak, jak to vypadá.
Konečně se nám podařilo ušetřit peníze na další opravu
hřbitovní zdi, se kterou jsme letos nepočítali, ale vichr rozhodl za nás. Termín dokončení této části je do připomenutí si Památky zesnulých tak, aby
při našich vzpomínkách kolem nás panoval už klid. Budeme se snažit opravit
také krátký úsek chodníku v ulici Revoluční kolem pekárny. Výměna oken
pravé strany tělocvičny, která jsou nevyhovující, a také první etapa výměny
oken radnice. Ale nejen letošní stavění
naplňuje náš čas. Dále pokračujeme na projektových dokumentacích na chodníky Nádražní, Proletářská, Vítězná u činžáků,
U Školky. Také na projektech opravy Kulturního domu na Kolonii i studii rekonstrukce kulturního domu v dědině. Prostě stále
myslíme na vás a jak to mít u nás hezčí, lepší, cítit se tu dobře.
Jara Adamec, starosta
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Kecy, frky a plky
KEC - FRK - PLK (a lidová tvořivost)

Realita

Knihovnice nemá auto před starou školou,
tak tam dneska není.

Jedna z dezinformací, opravdu není možné si myslet, že podle auta
poznám, jestli je knihovna otevřená. Paní knihovnice má více
možností, jakým způsobem jít do práce. Chystáme novinku v podobě
zástupu v době nemoci či dovolených tak, aby měli čtenáři stále stejné
možnosti (i když na dovolenou má nárok každý a nemoc neovlivníme).

Nová cyklostezka je moc nakloněná, že se po ní
nebude dát chodit ani jezdit.

Každá stavba v dnešní době, která musí získat stavební povolení, se
řídí platnými předpisy. Stejně tak i stavba cyklostezky. Příčný sklon
cyklostezky směrem ke krajské silnici by měl být požadovaná 2%.
V místě, kde se cyklostezka kříží s odbočkou do Cihelen, je takový
sklon, abychom nemuseli kácet jediné krásné duby, které nám v dědině
rostou. Jejich kořeny o tloušťce lidské paže byly v malé hloubce a bylo
nutné na to vzít ohled. Proto se někomu může zdát toto místo „prudší“,
nicméně i ono splňuje dnešní platná pravidla a vyhlášky týkající se
bezpečnosti na chodnících a cyklostezkách.

Parkování na
Kolonii na Mírové bude zpoplatněné.

Se snahou obce vykoupit pozemky před domy na pravé straně ulice
Mírová, abychom tam mohli opravit kanalizaci a vybudovat nový
chodník, se našli i takoví, kteří z nevědomosti, nebo snad schválně, šíří
po Kolonii poplašnou zprávu, že až nám prodají svoje předzahrádky,
tak tam budeme vybírat za parkování. Nikdy a nikde jsme to nedělali,
ani dělat nebudeme. Stačí se zeptat zastupitelů, nebo na radnici.

Majitelé psů a jejich ohleduplnost
Čím dál tím více se vytrácí lidská
ohleduplnost, schopnost dodržovat předpisy a pravidla, ať už psaná či nepsaná.
O sousedských vztazích raději ani nemluvit. V naší obci má každý majitel psa povinnost ho na radnici nahlásit a platit za
něj poměrně malý (ve srovnání s okolními obcemi) roční poplatek. Za to si může
přijít na radnici a zdarma dostane sáčky
na psí exkrementy. Stejně tak se snažíme,
aby na vybraných vycházkových místech
byly sáčky také k dispozici.
Očekáváme zároveň, že majitelé
pejsků budou sbírat hromádky po svých
miláčcích, kteří je dělají na pozemcích
někoho jiného, ať už obce, nebo pozemcích soukromých. Jak by se vám líbilo,
kdyby cizí psi znečišťovali vaše vjezdy
a záhonky. A jelikož je majitel za svého psa zodpovědný, je také naprosto
jasné, že by měl mít při venčení svého
psa na vodítku a být schopný jej ovládat.
Zejména u větších plemen by měl být
naprostou samozřejmostí nějaký druh
náhubku, zvláště pak pokud mám psa,
který mě neposlouchá, a nedokážu ho
zvládnout.
6

V naší obci je hodně majitelů pejsků,
kterým absolutně nevadí, že jejich pes
dělá hromádky, které oni neuklidí, v parku, kam si chodí hrát děti z mateřské
školky. Nevadí jim, když jim pes uteče
a ohrožuje na životě jiné psy a jejich majitele. Je to bezohlednost. Jen tito majitelé zapomněli, že za svého miláčka nesou
plnou odpovědnost, pokud někoho zraní,
pokud způsobí škodu, nebo i dopravní nehodu. Setkali jsme se i s případem,
kdy nám na radnici přivedli „nalezeného
pejska“ a přitom věděli, komu patří, jen
ho prostě páníček už nechtěl, a bylo mu
líto peněz, aby jej dal do útulku. Někteří
zase řeší venčení stylem otevřu branku,
však on se vrátí, je malý a nikomu nic
neudělá. Nehodu člověka na kole nebo
v autě může způsobit klidně i jezevčík.
Budete pak platit bolestné a způsobenou
škodu? Bohužel se nad tím zamyslí vždy,
až se něco stane. Pes není hračka, pes to je
odpovědnost, jako za člena rodiny!
K 1. lednu 2020 je povinnost mít psa
očipovaného. Na základě novely veterinárního zákona schválené v roce 2017
je povinné očkování psa proti vzteklině

platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Štěňata musejí být označena
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku
budou mít pouze starší psi, a to pokud
jsou označeni jasně čitelným tetováním,
které bylo provedeno před 3. červencem
2011.
Čipování představuje jednorázový
úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete.
Obal je vyroben z biokompatibilních
materiálů, na které organismus zvířete
nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez
označení bude hrozit ve správním řízení
uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč.
Ale nechci všechny házet do jednoho
pytle, to v žádném případě. Máme i mnoho skvělých chovatelů a zodpovědných
majitelů, myslím, že je na ulici na první
pohled každý z nás pozná. A třeba si z jejich správného chování k tomuto nejbližšímu zvířecímu příteli člověka někdy ti,
pro které je jejich pes a starost o něj pouze
„přítěží a ztrátou času“, vezmou příklad.
Jara Adamec, starosta
číslo 5/2019
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Seniorská obálka
Seniorská obálka je projekt, který se úspěšně zabydlel v Jihomoravském kraji, ale stal se inspirací i pro kraje ostatní.
Napomáhá usnadnění řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví
nebo života.
Jedná se o tiskopis, který senioři vyplní podle návodu. Do
této karty si můžete zaznačit nejdůležitější údaje o svém zdravotním stavu, např. vážná onemocnění, na které se nyní léčíte, jaké
léky užíváte, jaké máte alergie, kontakty na osoby blízké, na svého praktického lékaře apod. Důležitost údajů je odlišena barvami jako na semaforu. Tyto informace slouží záchranářům, kteří
přijedou do bytu nemocného, který je např. v bezvědomí nebo
v šoku, a není schopen podat tyto tak životně důležité informace.

Dobře vyplněná a aktualizovaná seniorská obálka urychlí
čas zásahových jednotek ZZS, HZS a PČR v případě potřeby. Zefektivní i následnou nemocniční péči. Po vyplnění se
tiskopis složí do tvaru obálky a umístí na viditelném místě
v bytě, buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří.
Výjimečnost seniorské obálky vychází z její komplexnosti
distribuce a především od začátku ze spolupráce se zásahovými jednotkami záchranné služby, hasičů i policie. Velmi dobře
se rozšiřuje nejen v Jihomoravském kraji.
Obec Rohatec chce distribucí seniorské obálky přispět ke
zlepšení pomoci při ohrožení zdraví nebo života především
seniorů, ale také zdravotně a tělesně
postižených občanů obce.
Seniorskou obálku si můžete vyzvednout na obecním úřadě, kde
spolu s návodem na vyplnění obdržíte i magnetku k připevnění této
obálky. V případě potřeby pomůžeme s vyplněním. Seniorská obálka
je i s návodem k dispozici ke stažení
také na stránkách www.seniorskapolitikajmk.cz.
Anna Homolová
Eva Marášková
ZZS JmK

Podařilo se nám
S prvním padajícím listím k nám doputovaly také dvě dobré zprávy. Náš čas
a starosti s žádáním různých dotací se
vyplatily. Máme potvrzenou a schválenou
dotaci 260 tisíc korun na další moderní
vybavení pro naši základní školu k předmětům přírodopis a dílny. Učitelé i žáci
budou mít ve druhém pololetí školního
roku zase o něco lepší podmínky. Snad to
u nich probudí i zájem poznávat a zlep-

šovat se. Další vynikající zprávou pro nás
bylo schválení žádosti na pořízení nové
hasičské cisterny. Stávající tatra oslavila
letos 40 let ve službě a obec se rozhodla
zkusit štěstí a získat prostředky na novou
moderní cisternu. Rád bych poděkoval
Ing. Letochovi, veliteli jednotky, za velkou pomoc při sestavování technických
požadavků při podávání žádosti. Zhruba
snad za rok budeme mít moderní techni-

ku a tím i kvalitnější podmínky pro naše
hasiče. Celkově dostaneme na novou cisternu dotaci 5,8 milionu korun. Snažíme
se dál získávat peníze z jiných zdrojů,
abychom ušetřili ty naše. Teď jsme zase
v očekávání, jestli uspějeme s přístavbou
mateřské školy, příměstskými tábory, projektovou dokumentací pro podchod na
Kolonii a další. Držte nám palce.
Jara Adamec, starosta

Zavádíme službu Senior TAXI
Jak jsme slíbili, tak se také snažíme
pracovat. Inspirovali jsme se již před
rokem v sousedním Hodoníně, kde tato
služba již dva roky funguje. Promysleli
jsme, jak by mohla fungovat pro nás
a rada obce a následně zastupitelstvo
schválily, že od 1. ledna 2020 spustíme
Senior TAXI pro naši obec.
Protože je to pro nás něco nového,
potřebujeme aspoň půl roku mít zkušební
provoz, prostě zjistit jaký máte zájem, jak
to funguje a kolik se vás zapojí. Pro začátek
jsou stanoveny tyto podmínky: Senior taxi
bude moci využít každý občan obce nad
80 let věku, nebo držitel průkazu ZTP/P.
Bude nutné se zaregistrovat na obecním
číslo 5/2019

úřadě, abyste získali průkazku. Taxi vás
vyzvedne před vaším domem a bude
vás moci zavézt na tato místa: praktický
lékař v obci, pošta, radnice, zubní lékař,
lékárna, hřbitov, vlaková zastávka v obci,
vlakové nádraží na Kolonii, praktický
lékař na Kolonii, prodejna COOP. Každý,
kdo bude zaregistrovaný, může každý
měsíc jet 4+4 cesty. Teoreticky tedy 4x
tam a 4x zpátky. Samozřejmě, že pokud
se někdy sveze zpátky nějak jinak, tak si
jednu cestu ušetřil.
Co vás to bude stát? Při nástupu do taxi
zaplatíte 20 Kč, zbytek bude hradit obec.
Je tedy jedno, zda pojedete ze Soboněk do
COOPu nebo z Přívozu k zubaři. Vždy

vás to bude stát jen 20 Kč. Ale řidič vás
vyzvedne ve vámi stanovený čas před
domem a vysadí přímo před obchodem
nebo ordinací. Kromě lékařů jsme zařadili
jako místo, kam můžete jet, i prodejnu
COOP, a tímto vycházíme vstříc všem
obyvatelům Soboněk, Kolonie a Kopce,
kteří to mají k prodejně daleko. Zejména
pro tyto starší spoluobčany je naše snaha
jim pomoci netahat se s těžkým nákupem
a nehledat, kdy jede autobus nebo vlak,
na který to mohou mít daleko. Chodit
někam třeba o berlích je dost složité.
Uvidíme, jak bude služba fungovat.
Je možné, že do budoucna zařadíme
trasu i do nemocnice v Hodoníně, nebo
7
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snížíme věkovou hranici, ale to až za
sebou budeme mít zkušební provoz.
Všem, kterých se tato služba bude týkat,
zašleme přímo do schránky dopis, kde jim
vše vysvětlíme, aby měli jasné a přesné

informace. Bude už jen na nich, kdo
službu využije. Někteří jsou odkázáni na
lůžko a nepotřebují tuto službu, někteří
i v devadesáti řídí auto a zatím se obejdou
bez výraznější pomoci. Uvidíme, jaký

bude zájem u těch, kteří by službu mohli
potřebovat. Starší lidé pro nás za celý
život odpracovali mnoho, zkusme jim to
vrátit a pomoci, když to půjde.
Jara Adamec, starosta

Organizátoři Benefice RS Dubňany 7. 9. 2019
děkují
Obci Rohatec
a společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.
za poskytnutou podporu a sponzorský dar na benefiční akci pro
NADACI JAKUBA VORÁČKA

Hasiči radí
V domácnostech dochází velmi často k požáru v důsledku
lidské nedbalosti, porušováním požárně bezpečnostních předpisů nebo nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm. Každý je
povinen podle zákona o požární ochraně počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,
manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem
zapálení. Jaká rizika požáru máme v domácnosti si popíšeme
v dnešním článku.
Vaření
K tragickým koncům vede často lidská neopatrnost při vaření v podobě zapomenutého jídla na sporáku nebo hašení vzníceného oleje na pánvičce vodou. Dodržujte proto tyto zásady
bezpečného vaření: při vaření nikdy nenechávejte zapnutý sporák bez dozoru, neskladujte a nesušte v bezprostřední blízkosti
sporáku utěrky, chňapky a další hořlavé materiály a nevařte ve
volném oděvu - široké rukávy mohou snadno vzplanout. Vznícený olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmějí hasit vodou,
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jinak může dojít k popálení nebo opaření a především ke vzniku
rozsáhlého požáru. Pokud už se vám na pánvi vznítí potraviny,
vypněte sporák, zakryjte nejlépe pánev pokličkou a překryjte ještě navlhčenou utěrkou. S horkou pánví nemanipulujte.
Kouření
Kromě faktu, že kouření je příčinou mnoha závažných onemocnění, je také významnou příčinou množství požárů. Odhaduje se, že ročně na světě zahyne při požárech od hořící cigarety
asi 100 000 lidí. Hlavními příčinami vzniku požárů v souvislosti
s kouřením cigaret v domácnosti jsou odhození nedopalku do
odpadkového koše a kouření v posteli nebo v křesle s následným
usnutím. Takové počínání pak často končí tragicky. Proto nekuřte v blízkosti hořlavých materiálů, nikdy neodhazujte hořící
nedopalky do odpadkového koše. Neodkládejte hořící cigarety
na hořlavé materiály a nekuřte v situaci, kdy vám hrozí usnutí.
Elektrické spotřebiče
Závada elektrorozvodů, přetěžování elektrických zásuvek, závada elektrických spotřebičů nebo nesprávná maničíslo 5/2019
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pulace s nimi, jsou jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru v domácnosti. Požár může způsobit jakýkoliv elektrický
spotřebič, který je v domácnosti (lednička, pračka, rychlovarná konvice, televize, rádio, počítač, vysavač, žehlička
apod.). Nenecháváte například nabíječku na mobil zapnutou
v zásuvce? Jak tedy předcházet rizikům spojených s elektrospotřebiči? Spotřebiče kupujte výhradně u specializovaných prodejců a vyhněte se zboží pochybného původu bez
záručního listu a bez označení „CE“. Před prvním použitím
elektrického přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze, při
následném užívání přístroje vždy postupujte přesně podle
tohoto návodu, spotřebiče používejte pouze k těm účelům,
pro které jsou určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu. Přístroje nenechávejte při provozu bez dohledu (to platí
zvláště pro ty, které je nutné po ukončení provozu vypnout)
a dbejte na to, aby elektrické spotřebiče nepřišly do styku
s vlhkostí a vodou, zejména v místech napojení do sítě. Při
užívání přístroje průběžně kontrolujte jeho stav (např. jestli není prodřený elektrický kabel, nepřepalují se součástky
apod.). Pokud by se vám něco nezdálo v pořádku, neprodleně nechte přístroj zkontrolovat odborným servisem. Zajistěte pravidelné kontroly a revize přístrojů, u kterých to vyžaduje návod k obsluze. Mimořádné i běžné opravy a údržbu
elektroinstalace a spotřebičů svěřte jen odborné firmě. Doporučujeme nechat si zkontrolovat elektrorozvody alespoň
v rozmezí 3-5 let. A hlavně nepřetěžujte elektrické zásuvky,
několik zapojených přístrojů přes rozdvojku může přetížit
zásuvku a způsobit zkrat a následně i požár.
Vytápění
Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je
také neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu topidel nebývají často dodržována bezpečnostní pravidla.
Mnohdy je zanedbána údržba topidel a kouřovodů. Hasiči
tak během topné sezóny vyjíždějí každý týden k požárům
komínů, střech, topidel nebo nevhodně uskladněného dřeva.
Topná sezóna právě začíná, máte vše v pořádku? Mezi nejčastější závady patří například nedodržení volné bezpečné
vzdálenosti 1 m od tělesa komínu na půdě, neomítnutý komín nebo spáry v komíně. Dále nesprávně provedený prostup kouřovodu hořlavou stěnou nebo stropem nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti od topidla. Patřičnou pozornost
je pak potřeba věnovat spalinové cestě – jednoduše řečeno
komínu. Údržbu komínu musíme rozdělit na revize a čištění.
číslo 5/2019

Revizi spalinové cesty provádí revizní technik spalinových cest. Revizi spalinové cesty je pak nutné provést před
uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé
stavební úpravě komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před připojením spotřebiče do nepoužívaného komína. Dále před výměnou spotřebiče, po komínovém
požáru a při vzniku trhlin u používané spalinové cesty. Potvrzením je pak revizní zpráva.
Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba,
která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, tedy kominík. Čištění používaného komínu sloužícího pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW je možné provádět i svépomocí.
Je nutné mít ale potřebné vybavení. Čištění nebo kontrola
spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva se provádí
podle návodu výrobce. U spotřebičů do 50 kW na pevná
paliva se provádí čištění komínu 3x ročně (u sezónního
provozu 2x ročně) a kontrola spalinové cesty jednou za rok.
U plynových kotlů je čištění i kontrola předepsána 1x za
rok. Podrobnosti k čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
jsou uvedeny ve vyhlášce č. 34/2016 Sb.
A ještě několik
zásad pro bezpečné
vytápění. Při instalaci a údržbě topidel se
vždy řiďte návodem
výrobce, v žádném
případě neinstalujte
topidla bez odborné
pomoci.
Dodržujte zásadu bezpečné
vzdálenosti topidla
od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí
a podlahových krytin
a jakékoliv hořlavé
látky. Předměty, které se mohou vznítit,
skladujte, co nejdále
od topidel. Zvláštní
pozornost věnujte především při používání krbů a krbových vložek. Ty zabezpečte nehořlavou podložkou, která
znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály
a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit
okolní předměty. K zapalování nikdy nepoužívejte vysoce
hořlavé kapaliny (např. benzín), hrozí vznícení hořlavých
par a vážné zranění. Žhavý popel nechte zcela vychladnout
a pak uložte do nehořlavých nádob (např. z kovu), které jsou
neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých
hmot, vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových
popelnic, které se mohou vznítit. K požáru může dojít i od
nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek,
z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavý materiál. Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy umístěna
v obytných místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě.
Jaké nebezpečí nám hrozí v domácnosti o Vánocích
a jak bezpečně používat zábavní pyrotechniku se dozvíte
v příštím čísle našeho miniseriálu.
Tomáš Letocha
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Hasičská TFA sezona 2019
Opět po roce se rohatecké hasičské sportovní týmy nacházejí těsně před koncem svých sezon a je před nimi bilancování. Nejinak tomu je i v oddílu TFA. Po loňské veleúspěšné
sezoně nebylo úplně jasné, jestli přijde únava spojená s výkonnostním poklesem nebo naopak absolutní nadvláda. Novinkou pro letošní rok je zapojení dorostenců do přípravy
a vybraných závodů.
V mužské kategorii nadále vystupoval Michal Skřivánek.
Účastnil se mimo jiné sedmi závodů Moravské ligy v TFA,
kde pro letošní rok sváděl dech beroucí souboje se Zdeňkem
Králem, který je letos téměř k neporažení. Zdeněk je od nového roku u profesionálních hasičů a je vidět jeho obrovský
posun. Michal bere po jednom vítězství, pěti stříbrech a jednom bronzu celkové druhé místo v konečném hodnocení ligy.
Druhou ligou, která ještě není kompletně doběhaná, je
TFA liga Moravské hasičské jednoty. Tady nám patří po dvou
vyhraných závodech průběžná první příčka a je obrovskou
prioritou tuto ligu dotáhnout do vítězného konce. TFA ligu
MHJ ještě nevyhrál nikdo jiný, Michal je trojnásobným šampionem od jejího počátku v roce 2016. Zároveň se na závodech ligy představili dorostenci Michal Skořepa, Dominik

Polach a Petr Elšík. Kluci jezdí hlavně za zkušenostmi a postupně se dotahují na konkurenci. První běhající ženou z řad
místních hasiček je Nicole Mokrušová, která hned při své premiéře v Mělčanech vybojovala zlato. Cenné je i čtvrté místo
z většího závodu v Brně.
Krom ligových soubojů bojujeme i na pohárových soutěžích. Těšit nás mohou třeba tři zlaté z kvalitně obsazených
závodů v Jankovicích, Prasklicích nebo Velké nad Veličkou.
Velkého milníku dosáhl Michal závodem v Olešnici, kde získal své padesáté zlato v kariéře. Potřeboval k tomu 94 startů,
což hovoří o jeho brilantní bilanci.
Pozadu nezůstáváme ani na závodech Českého poháru
v TFA profesionálních hasičů, což je taková celorepubliková
extraliga, ze které dokáže Michal přivézt body a pro příští rok
se stane prioritou jako součást přípravy na MČR v TFA 2020,
kde bude obhajovat vítězství, což je jeden z cílů pro příští rok.
Také by nebylo špatné si po roční přestávce opět přivlastnit
mistrovský titul v Moravské lize. Pořád je o co hrát, proto se
po krátké pauze pustíme znovu do přípravy, abychom mohli
být i nadále předními hráči české TFA scény.
SDH Rohatec

Vážení spoluobčané,
udělali jsme velký pokrok ve třídění plastů. V kontejnerech na plast je většina plastů, 11
kontejnerů v obci uspělo, ale ve třech byly novodurové trubky, hliník a papír. Do žlutých
kontejnerů se může házet i nápojový karton a plastové láhve, nebo PET láhve, prosím,
sešlápněte!

Děkujeme, že třídíte odpad – my ve škole
se snažíme také
Jáchym Rybecký

10

číslo 5/2019

Rohatecká obec

HISTORIE
Kaplička na Hatích
Neodmyslitelnou součástí historie
jsou církevně kulturní památky. Vystihují
nejen církevní cítění lidí, ale také historii kultury a života daného místa. Jednou
takovou u nás je kaplička na Hatích, na
loukách mezi řekou Moravou a obcí Sudoměřice. Na mapách označováno mezi
polní tratí „Podhatí a Kouty.“ V současnosti je toto místo na katastrálním území
obce Sudoměřice. Bývalo však v minulosti
v k.ú. Rohatec, a proto je kaple ve správě farnosti rohatecké, která se o ní stará
společně s obcí Sudoměřice. V minulosti, i když místo trpělo častými záplavami,
bylo přístupné od Rohatce, Sudoměřic
i slovenské Skalice a často navštěvované.
Píše o tom bývalý místní farář Cigánek
Anton ve spise z roku 1880. Takto se stala
kaplička symbolem vzájemnosti slovenské Skalice a obcí jižní Moravy. Odedávna
sem chodívalo procesí - pěší průvod z Rohatce, Ratíškovic, Sudoměřic a Skalice ve
svátek Bolestné Matky Boží Panny Marie
a konala se zde v tento den společná bohoslužba. Děje se tak dodnes, i když věřící
přijíždějí dopravními prostředky na blízké
přístaviště na Baťově plavebním kanále,
odkud je do místa snadný přístup, nebo
cestou od Sudoměřic i Rohatce, která však
bývá po deštích nesjízdná. Kaplička je stále pečlivě udržována, stejně jako v minulosti. Největší opravou prošla v roce 1973
a pak v roce 1986, kdy byly na bočních
zdech vymalovány znaky z levé strany Slovenska a z pravé strany Moravy jako důkaz
moravskoslovenské vzájemnosti. V roce
1997 při povodních stavba velmi utrpěla
a při opravách musely být znaky zabíleny.
V roce 2018 obec Sudoměřice opravila fa-
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sádu a opatřila ji nádhernými ornamenty
od strážnického malíře.
Historii kaple sepsal dle dobových
dokumentů pan Ing. Antonín Jaroš v roce
2001 a jeho zarámované znění je umístěno na bočních stěnách uvnitř kapličky.
Doslovný přepis:
Historie kapličky zasvěcené Bolestné
Matky Boží Panny Marie 15. září
Toto místo bylo zřejmě odpočinkové na
původních haťových stezkách* vedoucích
přes Moravu na Slovensko (Uhry), nebo na
Strážnici. Dle spisu z roku 1886, který pořídil Cigánek Anton, farář v Rohatci, býval na
dubu* v těchto místech od pradávna zavěšen
obraz Bolestné Matky Boží Panny Marie.
Před rokem 1754 se zde utopil mlynářský synek Burda. Jeho rodiče na památku
nechali postavit kapli a z dubu do ní obraz
přenesli. Později, kdy okolní lesy byly vyklučeny a z nové cesty na Sudoměřice byla
kaplička zpřístupněna, konaly se sem každoročně poutě a procesí. Výše zmíněný farář
nechal již značně sešlou kapličku v roce 1886
opravit a na náklady věřících byl skalickým
malířem namalován obraz nový. Dle jiné pověsti k pověšení obrazu Bolestné Matky Boží
Panny Marie došlo po události, jež se stala
před rokem 1754. Zbojníci, kteří se skrývali
v okolních lesích, přepadli dceru rohateckého občana, který ze strachu že bude okraden,
zapletl jí peníze do vlasů a tak je měla odnést vrchnosti do strážnického zámku. Děvče
však našli druhého dne zabité, vlasy otrhané
a peníze byly pryč. Pak ke kapličce chodívala
procesí z okolních vesnic až do roku 1950.

Potom došlo k přerušení konaných poutí
a procesí. K obnově na dvě až tři léta došlo po
roce 1969. Nyní se zde konají pobožnosti jak
rohateckých farníků tak i z okolních vesnic.
Poslední významnou opravu kapličky a jejího okolí provedl se svými přáteli pan Pokorník z Rohatce v roce 1973. S přáteli a rodinou
se o kapličku stará dosud.
*Na zmíněném starém dubu místo
obrazu visel odedávna kříž. V roce 1987
do dubu udeřil blesk, strom zůstal několik let bez koruny, jeho kmen prohnil
a musel být v roce 1998 pokácen. Sejmutý
kříž je uložen na naší faře.
*„Haťová stezka“ nebo také „Hatě“ jak
je toto místo také označováno, je cesta
v bývalé močálovité krajině zpevňovaná
kůly a svazky proutí, na něž byly naházeny drny. Místo trpělo častými povodněmi
a cesta musela být obnovována. Odtud
také pochází název.
Zdeněk Bíza
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ŠKOLSTVÍ
V přístavišti na Kolonii proběhlo rozloučení
s prázdninami

Prvňáčkovi
Ať se žáček k světu má,
ať ve zdraví roste,
nosit samé jedničky
nebývá vždy prosté.

Když však máma pomůže,
táta přidá rady,
snáz překoná potíže,
dobře mu bude mezi kamarády.
Anna Kolofíková

Poprvé ve škole
Stejně jako každý rok, tak i letošní začátek září přivítal nové školáky. Jinak tomu
nebylo i v naší základní škole. Do školních
lavic usedlo dvacet prvňáčků. Přišli v doprovodu rodičů, babiček a dědečků. Při
vstupu do třídy se nejednomu žáčkovi roz-

svítila očka nadšením, očekáváním, překvapením, ale i menší nejistotou. V tak slavnostní okamžik nás všechny přivítali pan
starosta s panem ředitelem a společně nám
popřáli šťastné vykročení do nového a pro
vaše děti prvního školního roku 2019/2020.

Na každé lavici byl přichystán balíček se
školními potřebami od SRPŠ, tímto děkujeme. Dětem přejeme mnoho úspěchů při
plnění školních povinností, spoustu legrace,
radosti a spokojené rodiče.
Zdeňka Tománková, učitelka I. třídy

Z mateřské školy
V naší mateřince je po prázdninách znovu veselo. Děti se vrátily plné
dojmů a krásných zážitků z letních prázdnin a těšily se na své kamarády.
V největším napětí přišly děti nově přijaté, přicházely s obavami, ale i s nadšením. Brzy se velmi dobře adaptovaly a do třídy Sluníček a Broučků se těší.
Také si musely osvojit pravidla ve třídě a režim dne v MŠ, poznat všechny
ostatní paní učitelky, provozní zaměstnance. Všechno je to pro ně velkou
12

a novou změnou v životě. Předškolní děti, které letos půjdou k zápisu do 1.
třídy ZŠ, navštěvují třídu Motýlků a Berušek.
Všechny děti se letos mohou těšit na další zábavné, ale i poučné akce,
nabízíme starším i mladším odpolední kroužky se sportovním zaměřením,
seznamování s angličtinou, hru na flétnu a od pololetí hudebně taneční
kroužek.
číslo 5/2019
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Začátkem podzimu proběhne ve školce výstava dýní, ovoce, zeleniny a výrobků z přírodnin a určitě se pustíme i do pečení oblíbených ovocných pokrmů. Rodiče s dětmi také čeká „drakiáda“ s táborákem na hřišti. Starší děti se mohou těšit na výukový program
v Kněždubu a na poučnou přednášku „Jak se starat o své zoubky“.
Plavecký kurz pro předškoláky bude probíhat v podzimních měsících, čeká je šest lekcí od 3. října v Lázních Hodonín. Těšíme se
i letos na spolupráci s rodiči i základní školou a chtěli bychom dětem poskytnout podnětné, klidné prostředí, dny plné her a zábavy
se svými kamarády.
Kolektiv MŠ

A je tu další školní rok
Nejenom dětem uběhly prázdniny jako voda a je tu další školní
rok ve školní družině, a to 2019/2020. Září je pro většinu dětí začátkem něčeho nového a pro ty nejmladší i neznámého. Naše družina
má dvě oddělení, která spolu úzce spolupracují. Snažíme se prostřednictvím her seznámit děti s prostředím školy, s novými spolužáky i s celoroční družinovou hrou. Letošní téma prvního oddělení
je „ Cesta kolem světa“ a druhé oddělení, které navštěvují hlavně
mladší děti, má téma „ Za zvířátky do pohádky.“ V obou odděle-
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ních čeká na děti spousta dobrodružství, her, soutěží, ale i nových
poznatků.
A na co se kromě poznávání jednotlivých kontinentů, států,
různých národností a zajímavostí z přírody těšíme? Na naši první
velkou akci pro děti i rodiče „DÝŇOVÁNÍ“. Věříme, že se nám
všem povedou vyrobit hezká zvířátka nebo strašidýlka, která ozdobí vchod naší školy.
Hana Okáníková
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Ze školní jídelny
S novým školním rokem jsme vstoupili do dalšího, již 10.
ročníku, projektu Škola plná zdraví. Podílíme se na něm od
samého začátku jeho vzniku. Podporuje ho Dětská nemocnice
v Praze Motole, Společnost pro výživu a Kapka naděje. Cílem
je kvalitní výživově hodnotná strava pro děti. Děti jsou po celý
rok motivovány zdravou výživou, pestrou a vyváženou stravou
a na konci školního roku ti nejmladší školáci dostanou drobné
odměny.
V Česku dětem vaří zhruba osm tisíc školních jídelen, na
které přispívá stát (zdroj: deník cz). Co je to školní stravování?
Školní stravování je organizované a dotované státem, a proto
stát stanovuje přesná pravidla. Alfou a omegou je vyhláška
o školním stravování č.107/2005, se kterou se může snadno seznámit každý rodič.
Pro děti v mateřské škole připravujeme dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinku. Děti pomalu seznamujeme

s jídly, která z domu neznají. S pomocí paní učitelky objevují,
učí se a ochutnávají pro některé něco nového a pro jiné již známé chutě.
Školní obědy jsou služba poskytovaná hromadně, kde není
prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb, a proto
se musejí dodržovat podmínky stanovené státem. Ne ve všech
základních školách mají žáci možnost objednat si svačinku.
Naše školní jídelna tuto možnost žákům nabízí o velké přestávce. Je to služba poskytovaná nad rámec školního stravování
a záleží jen na žácích a rodičích, zda ji využijí.
Těší nás fakt, že pokud se bývalí žáci přijdou podívat do školy, nezapomenou nahlédnout i do kuchyně s povzdechem: „Že
nám bude smutno, s tím jsme počítali, ale že za kuchyní, tak to
teda ne!“
Irena Elšíková,
vedoucí školní jídelny

KULTURA
Milé hody, také ste byly!
Co to slyšíme mezi kopci kolem Rohatca? Ten líbezný zvuk
radování, výskání a slávy, kerý hraje krásně do všech uší, nejen
v dědině, ale i v okolí. To jsou přec ozvěny rohateckých hodů.
Byly...nebojte! Nebudeme předbíhat. Povíme vám to pěkně od
začátku.
Naši šohaji krásnú máju postavili a děvčice ju zas barevně nazdobily, to aby šeckým přespolňákom a dědiňákom dali pěkně
najevo, že svatý Bartoloměj je tu zas, má svátek v tento čas! Hody
budú! JUCH JUCH! Potem večer sme sa šecí sešli, toš kde jinde
než na cimbálce U Pagáča. Hrála tam perfektní CM Lália. Toš
pravda, chvílu nám pršalo, ale ti, kdož došli, vijú, že sa tančilo,
zpívalo a zapijalo tu našu máju až do rána bílého! Dalšího dňa,
po krátkém zavřítí našich očí, sme měli klasicky, jak už to bývá,
pouliční fotbalový turnaj. Oj! Šak pěkně sme ho projeli, a nepomohlo ani, že náš stárek byl nejlepším hráčem zvolený. Nu což,
toš sme sa aspoň blýskli u krásnej májky, co sme tam postavili.
I když opožděně při finále.
A už zbýval enom týden do hodů. Májky stárce postavit, však
14

krásné rovné pomohla vybrat pravá ruka stárkova, Honza Svoboda. Aj doma v Hodoníně jí postavili, a to dvakrát. Pak sme sa
do lesa vypravili, houby aj zelené dovezli. Petr Elšík sa s vlečkou
dvakrát otočil, že sme dva parkety zastínit mohli. Už jen kroje
přichystat na tu slávu a klobúk máš, stárku? A hnal sa pro radu
k paní Šebestové, co si na tu dyňu dá, šak vykouzlila přes noc tu
parádu, aj bývalí stárci záviděli.
A už tu sú. Naše milé hody. Z rána nám napršalo dosti, ale
naštěstí sme sa v kostele modlili poctivě, toš sa slnéčko umúdřilo
a svítilo do sytosti všech po celý průvod, že aj sanitky létaly pro
odpadlé děvčice. To aj nekeří šohaji vzdali svůj pochod a dom
hned šli. Stárek našel cestu dědinú, pro svoju stárku rozmilú.
Zazpíval jí a ona jemu a šlo sa za starostú pro povolení hodů.
Pan starosta si poslechl náš zpěv, a že sa mu tak líbil, hody nám
povolil. Jej to bylo radosti. No, a to už sa nedalo jinak než rovnú
švihat pod zelené. Malá chasa pozpívala a potancovala a doplnili
ji aj chlapi velcí, naši rohatečtí Mužáci. Panečku, ti majú hlase, že
sa vlnijú struny aj na base. Toš, pěkné šak. Pak naši nejmenší skočíslo 5/2019
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tačili při svojém sóle. Sladkou odměnou jim byl balíček věnovaný
společností Candy. A dál byl čas už enom na tych přespolňákoch.
A že jich letos došlo. Šak sme sa párkrát potem zavrtěli, jak nám
hrála Slovácká kapela teho našého Romana Horňáčka a už bylo
půlnoční sólo. Potem sa už enem tancovalo a popijalo, však sa
Jirka Belžík postaral, abyste měli co do krku lét a za škraň dát.
No, byla to večerní zábava se šeckým, hlavně lidí, kolik sa došlo
podívat, to už tu dlúho nebylo. Co dodat... snad jen JUCH milé
hody, také ste byly!
O týdeň pozdíš sme sa zasej viděli na hodkách v kulturáku.
Toš to si šecky devčice šátečky nechávaly enem pro teho jedného,
Peťu Macháčka. Šak sa take stal šátečkovým králem, že sa aj židla
s ním nésla do pekla. Pak sa chvílu tancovalo, a potem sme sa

dali do halekaček. Kluci chvílu vyhrávali, aj sa zdálo, že to majú
v kapse, ale co sa nestalo, děvčice měly to poslední slovo. Šak
nevadí, o to víc sa jim střevíce prošúpaly. Koncem teho šeckého
prošel netradičním sólem aj náš mladý šohaj Jura Toman, na kerém sa vystřídalo ve velkém kolečku aj víc jak deset bab. Další
sólo bylo pro radní a stárky. Šecko sa to vrtělo, a to enem díky
DH Sobůláci, s kerú sme sa horko ťažko lúčili.
Toš týmto bysme vám šeckým chtěli poděkovat, že ste nás,
rohateckú chasu, tak podporovali, hlavně obci Rohatec a našim
zahrádkářom, protože co by to byly za zábavy bez vína. My sa
na vás budem těšit při Kateřinské zábavě, na kerú vás ze srdéčka
zveme. A kdož može vědět, třebas příde aj kúzelník.
Vaši stárek a stárka

Zpívání v dešti
Ani letos jsme nezaháleli a snažili jsme
se pro vás připravit tradiční zářijové zpívání Za Rohatcem, za dědinú, tentokrát již
jedenácté. Už asi tři dny předem bylo zřejmé, že asi v letním kině nebudeme. Vytrvalý
déšt´v sobotu 7. září odpoledne to potvrdil.
Sešli jsme se tedy v sále kulturního domu.
Zpříjemnit deštivé odpoledne nám přijelo několik sborů. Kromě místních zpěváků

to byly MS Vacenovice, MS Mikulčice, MS
Kozojídky a MS Hrušky. Již tradičně rádi
vítáme také přátele ze sousední Slovenské
republiky. Tentokrát naše pozvání přijala Mužská spevácká skupina Chotár Horná
Súča a Bratia Rácovci z Bolešova. Z reakcí
a odezvy diváků usuzujeme, že i jiný druh
folklóru, než je ten náš, si své posluchače zajisté i u nás najde. Všem účinkujícím je třeba

poděkovat za nám známé a blízké moravské
písničky. Našim zahraničním hostům pak za
to, že nám dali možnost nahlédnout do života a folklóru jejich. Těšíme se na 12. ročník
společného zpívání, který proběhne v roce,
kdy si bude naše obec připomínat významné
výročí. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se
na další setkání s vámi.
Jiří Hostýnek st.

Něco málo z našeho muzea
Kulturně muzejní komise se pravidelně snaží o uspořádání výstav nadaných spoluobčanů. Naší myšlenkou není jenom umožnit
jim vystavovat, ale také nám ostatním ukázat, že život je nádherný
a krásný, a to právě prostřednictvím tvorby těchto lidí.
V měsíci srpnu vystavovala v muzeu Bc. Tereza Tomanová. Byla
to její první samostatná výstava u nás v muzeu. Chtěla zaujmout svojí
tvorbou jak návštěvníky, kteří mají radši klasickou malbu, tak i ty,
kteří se nechají zavést do světa představivosti a fantazie. Název výstavy „Dvě komory“ byl proto přímo výstižný. Reakce vás, návštěvníků,
byly velmi pozitivní a myšlenka ztvárnit známá zákoutí a jeden z nej-
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starších domů v obci s kombinací květinových vazeb většinu z vás
nadchla. Svědčí o tom zápisy v knize návštěv, kterých ostatně nebylo
málo. Chtěli bychom Tereze poděkovat za spolupráci a ochotu vystavovat u nás své obrazy a květinové vazby. Děkujeme také za dva
darované obrazy. Přejeme jí mnoho úspěchů v tvorbě a doufáme, že
to nebyla její poslední výstava v našem muzeu.
Velmi nás těší, že stále více spoluobčanů nachází cestu na naše
muzejní výstavy a že možnost ji navštívit využívají učitelé s dětmi
ze školy i školky. A s těmi, kteří k nám zatím cestu nenašli, se možná
uvidíme na některé z příštích výstav...
Kulturně muzejní komise
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Takové byly letošní hody
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Deset otázek pro deset osobností
ze světa fotografie
Libuše Jarcovjáková získala v roce 2017
od Asociace profesionálních fotografů titul
Osobnost české fotografie. Její první kniha
Černé roky na tom měla svůj podíl. „Soustředění, soustředění, ponoření se do sebe, a ne
tohle, co produkuju. Dala jsem tomu na frak,
ale bylo to krásné, růžový deštník svítil do
noci, kalná voda se plnila pořád novými a novými kapkami, palanda s černými houněmi…
jak provazochodkyně jsem držela tím deštníkem rovnováhu…“
Pro velmi výstižné a syrové sdělení přes
své fotografie je nazývána českou Nan Goldin.
Po neúspěšných zkouškách na FAMU pracuje
nějaký čas jako dělnice, ale i tam intenzivně
fotí a atmosféru nočních i denních provozů přenáší svým fotografickým sdělením na
diváka. Tehdejší socialistický svět pozoruje
a nasnímá svým objektivem na místech vyděděných jako třeba T-club na Václavském náměstí, v hospodách či na mejdanech.
Velmi osobní výraz její tvorby zasáhne
člověka někde pod kůží a už tam zůstane.
Vracíte se k němu. A ty její zápisky! Ty člověka dostanou do určité intimní polohy, kde
je konfrontován s realitou neučechraného života.

Nedávno se jí dostalo velké pocty v podobě významného uvedení krásnou výstavou na
slavném fotofestivalu ve francouzském Arles,
kde takovéto ovace sklidil před ní z českých
fotografů pouze Josef Koudelka. Vydala dal-

1. Co je pro Tebe krása?
Důvod, proč jsme na světě. Základní esence života. A velká překážka
pro fotografii. Protože fotografové často končí u toho, že fotografují
krásu (východ slunce, krásný květ) a skutečnou krásu do fotografií
nedokážou dostat. Vznikají pouhé reprodukce krásy.
2. To nejdůležitější v našem životě Tvýma očima a srdcem?
Humor. Laskavost. Schopnost vnímat krásu okamžiku. Naslouchání.
3. Je důležité mít vzdělání?
Považuji vzdělání za velmi důležité. Mám na mysli všeobecné vzdělání, kulturní přehled, znalost historických souvislostí. Co se týče
odborného vzdělání v oblasti umění – nepovažuji to rozhodně za
podmínku toho, aby se z člověka stal umělec.
4. Jaká oblast výtvarného umění Tě nejvíce životem provází?
Vše co souvisí s vizualitou. Především fotografie. Oba rodiče byli
malíři, vyrůstala jsem mezi barvami a vůní terpentýnu. Miluji fotografické knihy a nemůžu se jich nasytit.
5. Cestuješ stále ráda?
Velmi. Obrazně – můj batoh je stále sbalený. Zavolejte mně, ať za tři
hodiny letím na konec světa, a já poletím. Proč? Cestování narušuje
rutinu každodenního života a udržuje mě v bdělosti. A na cestách se
mi dobře fotografuje.
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ší knihu Evokativ, která je ještě lepší než ta
předešlá a vymazlenost s detaily a celkovým
provedením jde doslova cítit pod rukama.
V jednom věnování mně napsala: „Stando!
Inspirace – to je to slovo.“

6. Co si myslíš o tzv. focení do šuplíku?
Mám s tím celoživotní zkušenosti. Do šuplíku jsem fotografovala
většinu života. Ale dnes je k dispozici dost kanálů, kde publikovat
své fotografie a najít své vlastní publikum.
7. Která fotografie nebo fotograf Tě na počátku inspirovali?
Na začátku Josef Sudek. A velmi brzy Robert Frank, William Klein
a Diane Arbus.
8. Co Ty a sociální sítě?
Používám. Za mnohé jsem jim vděčná. Instagram, Facebook jsou
součástí mého fotografického života.
9. Mají to dnes mladí fotografové těžší, než jste to měli vy? Nebo
je to mýtus?
Mám pocit, že nejsou velké rozdíly. Každá doba má svá omezení
a své přednosti. A co se týče techniky - vše se dnes neuvěřitelně
zjednodušilo. Zdánlivě sice fotografuje každý, ale to neznamená, že
je více skvělých fotografií a fotografů.
10. Je pro Tebe pocit štěstí něco ohraničeného a vzdáleného nebo je
to stav, kterého lze dosáhnout?
Nikdy jsem nevzdala víru v to, že štěstí může být trvalá součást života. Za štěstí ovšem považuji především to, že jsem přítomná v daném okamžiku, že naplno vnímám sebe a okolí, že vnímám plynutí
času a krásu rozmanitosti.
Libuško, moc Ti děkuji za rozhovor.
Ten vedl Stanislav Zela
číslo 5/2019
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Podzim
Slunce již hřát přestává,
ještě však pár dní svítí,
je září, podzim nastává,
chladná rána začínají býti.

Záhonky jsou plné květů,
jsou tu astry, chryzantémy,
také smil, či srdcovka je tu,
zářící barvami všemi.

Ani ptáci na nic nečekají,
když mraků přibývá stále více,
do teplých krajů odlétají
a sem přicházejí plískanice.

Jablka i hrušky zrají,
jejich sklizeň právě začíná,
jsou výborná, sladce chutnají,
jablka rubín či hrušky karina.

Ze stromů již listí padá,
vítr si s ním pohrává,
tak krásná je zahrada,
když podzim o sobě vědět dává.

Když pak rozplynou se mraky
a sluníčko svítí pár dní zase,
děti si na stráni pouštějí draky,
inu podzim je tu v celé kráse.
Radim Gerhard

Subjektivní kulturní okénko šéfredaktora
Krásným překvapením byla pro mě výstava Vrchovina, Krabatina,
Mrchovina v úžasné galerii Osmička v Humpolci. Na výstavě najdete
třeba Bohuslava Reynka, Jana Zrzavého, Jaroslava Rosslera nebo minimalisty Jiřího Johna či Čestmíra Kafku. Co je ale inspirativní je ten
krásný prostor a lidé, kteří galerii provozují. Jak mně paní ředitelka
říkala, mají své nakladatelství a tisknou komplet dílo Josefa Čapka. Za
některé jejich knihy již dostali ocenění. Mají tam i bohatě zásobený
obchod s uměleckou literaturou.
Z knižní tvorby mně na noční stolek přibyla zajímavá kniha. Autorem je Josef Kroutvor a jmenuje se Lesní eseje. Jedná se o texty ze
Šumavy a česko-rakouského pomezí. A jsou moc dobré. Oko čtenáře
majícího přírodu v oblibě na ní s libostí spočine. Příroda není jenom
les. Jsme to i my lidé. A tato kombinace je plnohodnotnou silou, která
povznáší, inspiruje a dýchá životem.
Film Tenkrát v Hollywoodu od Tarantina jsem zhlédnul ze zvědavosti a potřeby najít vícero cest k tomuto opěvovanému či zatracova-

nému režisérovi. Moc se mně to nepodařilo. O to více mě zaujal seriál věnovaný Pablu Picassovi, kde slavného malíře ztvárnil Antonio
Banderas. Je natočen hezky a prolíná se tam minulost se současností
stárnoucího umělce. Každý, kdo má rád výtvarné umění, si přijde na
své a nemusí to být zrovna obdivovatel kubismu.
Výstava francouzských impresionistů v Paláci Kinských je zajímavá hned z několika pohledů. Jako málokde zde můžete vidět oddělení
věnované pouze ženám impresionistkám. Je to vše zápůjčka jenom
z jedné dánské sbírky. Člověk si uvědomí, jak mecenášství podporovalo a podporuje umělce. Mnozí by zřejmě světlo světa a jeho slávu
nepoznali, kdyby je v určité době jejich kariéry nepodporoval někdo
uměnímilovný. Paul Cézanne, Claude Monet, Edgar Degas, Pissarro,
Renoir nebo Sisley. To jsou jen některá jména k setkání na této bohulibé výstavě.
Stanislav Zela

Střípky z knihovny aneb co se děje v knihovně
Ani přes prázdniny jsme v knihovně nezaháleli, i když byla uzavřena z důvodu nemoci čtyři dny v červenci a z důvodu řádné
dovolené sedm dnů v srpnu. V knihovně
bylo otevřeno celé léto 15 hodin týdně, což
je v některých knihovnách běžný celoroční
provoz.
Po nemoci jsem zpracovala vše to, co tu
na mne tři týdny čekalo, co nikdo jiný nezpracuje. Poté jsem zahájila práce, které jsou
potřebné udělat tzv. „v zázemí“. Co je to?
Vše to, co není vidět a je nutné pro provoz
knihovny. Mimo jiné jsem provedla aktualizaci fondu a v neposlední řadě připravila několik akcí, na které se můžete těšit až do konce roku. O těch veřejných akcích a změnách
v knihovně jste průběžně informováni jak
v obecním rozhlase, tak v kabelové televizi,
formou plakátů po obci, vývěsce knihovny
i webu, samotní návštěvníci knihovny jsou
informováni přímo v knihovně nebo dostávají e-maily.
číslo 5/2019

Hlavním mým prázdninovým úkolem
bylo zkatalogizovat nové knihy, kterých bylo
něco málo přes 100 ks. Čeho si vážíme nejvíc,
rovných padesát kusů bylo vloženo z mnoha
darovaných knih, které jsme obdrželi od našeho rodáka. Stačí jen přijít a vybrat si. Nebo
si vybrat rovnou na internetu v on-line katalogu.
Proběhl také nezbytný úklid. V celé budově byla v předhodovém období umyta
okna a naši studenti a studentky – brigádníci,
okopali a vyčistili před budovou staré školy
květinový záhon. Hezky to prokouklo! Všem
patří upřímný dík!
Prožili jsme spolu
V jednom z posledních krásných teplých
letních dnů, a to 5. září, k nám přijelo Dětské
kočovné divadlo z Kyjova se svými operkami
Čert a Káča, O chytrém ševci a O draku zpěváku. Původně plánované divadlo do interiéru našeho kulturního domu se bleskurychle

na přání divadelníků přesunulo do venkovního areálu pod zeleným a myslím, že nelitoval
nikdo. Divadlo na zeleném trávníku dostalo
svůj půvab a atmosféru, profesionální krásné
hlasy zpívajících dětí se nesly vysoko nad Rohatec. Nadšení a energie jednotlivých pohádkových postav rozezpívalo a roztleskalo jak
naše nejmenší, tak jejich rodiče. Tak ať máte,
školáčci, pozitivní, energií nabitý celý školní
rok!
Děkujeme všem za hojnou účast i všem,
co přidali dobrovolně ruku k dílu s přinášením laviček z letního kina! Děkujeme také
účinkujícím, že přijali pozvání, zanechali
školních příprav a přijeli nám ukázat, co umějí. Můžeme se těšit snad zase brzy na viděnou?
Hledáme
Hledáme dobrovolníky - maminky, babičky, tetičky… pro pravidelné krátké společné
čtení s dětmi a pro děti. Zájemkyně (i muži)
se mohou hlásit v knihovně.
19

Rohatecká obec
Co jsme pro vás připravili?
TÝDEN KNIHOVEN – svátek pro všechny knihovny ve dnech 30. září až 6. října 2019
Hlavní akce:
1. října v 8.30 hodin (a poté každé úterý)
Kurz trénování paměti s trenérem Zdeňkem
Glozem. Lekce budou vždy jedenkrát týdně po
dobu 1 hodiny. Přidat se můžete i v průběhu
kurzu.
3. října v době otvíracích hodin Den otevřených dveří
4. října vyhlášení soutěže pro děti Lovci
perel
8. října v 17.00 hodin beseda se spisovatelkou a sociální pedagožkou Milenou Mikulkovou, která nám představí svou novou knihu
Hlavu mírně vzhůru, ženy!
19. 11. v 18.00 hodin divadlo MALÉhRY
s představením POUZE pro dospělé ČTENÍ
KE KAFI - scénické čtení fejetonů „ke kafi”
z rukopisů Daniely Zbytovské.
Doprovodné akce:
• Family Point - prostor pro rodiče
s dětmi
• půjčování deskových her
• půjčování audioknih (na CD)
• místo pro setkávání
• bezbariérový přístup
• donáška knih domů - na požádání
Máme pro vás přichystány nově přivezené knihy z výměnného fondu, na vyzkoušení zvukové knihy MP3 na CD a více jak sto
nových knih i z darů občanů. Těšit se mohou
např. příznivci Fredericka Forsytha. Seznam
můžete najít v on-line katalogu na webových
stránkách knihovny.
Těšíme se na vaši návštěvu! Do knihovny
může přijít opravdu každý.
Jana Charvátová

Univerzita třetího věku (VU3V)
- vzdělávání seniorů v regionech
je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná
Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity
v Praze
Cílem je umožnit posluchačům zájmové vysokoškolské studium
U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol. Posluchači se do
výuky zapojí přímo v místě bydliště. V nově otevřeném konzultačním
středisku v Rohatci.
Kdo se může zúčastnit? Občané ČR důchodového věku nebo invalidní důchodci.
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•
•
•
•

•
•

Co bude Vaší povinností?
min. 80% účast na společné výuce
vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu
samostudium
respektování Podmínek užívání portálu www.e-senior.cz
Co Vás čeká v průběhu studia?
společná výuka v konzultačním středisku 1x za 14 dní, výukové materiály přístupné přes internet
v každém kurzu (semestru) 6 vyučovacích videopřednášek

číslo 5/2019
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•
•
•

po přednášce prostor čtrnáct dnů na individuální studium a vypracování testu
po úspěšném ukončení semestru „Pamětní list“
po splnění studijních povinností a absolvování 6-ti semestrů slavnostní promoce a převzetí „Osvědčení o absolutoriu Univerzity
třetího věku“

•
•

Jak začít?
podat přihlášku
dostavit se na zahájení prvního semestru 10. října 2019 v 9 hodin
do staré školy v Rohatci

•
•

zúčastnit se může kdokoliv, lze se zúčastnit první přednášky a teprve
pak se rozhodnout o nástupu do studia
přihlášky přijímá místní knihovna, kde bude také výuka probíhat,
podrobné informace získáte v knihovně a na: www.e-senior.cz

SPOLKY
SZPO po prázdninách
V průběhu měsíců července a srpna, měsíců, ve kterých mají děti prázdniny, jsme si
v našem spolku udělali také prázdniny, nebo
chcete-li přestávku, kterou někteří z našich
členů věnovali péči o svá vnoučata. Tím pádem to vlastně pro ně ani prázdniny nebyly,
a tak s nadšením uvítali nabídku našich akcí,
při kterých si užívali relaxaci a kulturní zážitky jen pro sebe. Hned zkraje měsíce září
jsme zařadili relaxační program v Lázních
Hodonín. V lázeňském bazénu se věnujeme
rehabilitačnímu cvičení, které spolu s masáží ve vířivce pomáhá ke zmírnění bolestí
pohybového aparátu. Přestože můžeme každý čtvrtek chodit plavat a využívat vířivku
v krytém bazénu v Hodoníně zdarma, tak
i tyto lázeňské relaxace přicházejí našim členům vhod. V rámci poznávacích zájezdů
jsme tentokrát navštívili krajské město Brno.
Ve čtvrtek 19. září jsme odjížděli z Rohatce
s obavami, že nám počasí tentokrát nebude přát, neboť ráno teploměr ukazoval jen

číslo 5/2019

7 stupňů. Naše obavy však byly liché, a než
jsme prokličkovali rozkopaným Brnem
a dojeli k prvnímu cíli našeho výletu, hradu
Špilberku, tak nám bylo jasné, že bude pěkný slunečný den s příjemnou teplotou, jako
stvořený na výlet. Na hradě Špilberk, Brňany
nazývaný „Špilec“, jsme absolvovali prohlídku kasemat. Kasematy jsou vlastně systémem
dlouhých klenutých chodeb. Jako vězení se
kasematy používaly jen necelé století. Původně sloužily vojákům jako ubytovna, a nebo
jako sklady potravin a vojenských potřeb.
Na věznici byly přestavěny až po roce 1783,
byli zde vězněni nejhorší zločinci z rakouských i českých zemí. Kasematy měly pověst
nejtvrdší věznice první poloviny 19. století.
Tu nejtěžší samotku nepřežil nikdo více než
několik týdnů. Velmi milá průvodkyně nás
svým poutavým výkladem seznámila s historií, kterou okořenila legendami a pověstmi
o tomto místě. Tyto pověsti si určitě budeme
spíše pamatovat, než strohá historická data.
Návštěva kasemat v nás místy vzbuzovala úzkost, nelidské poměry, ve kterých byli vězni
drženi, působily přímo hrůzostrašně. Téměř
všichni jsme se shodli na tom, že jsme šťastni, že žijeme nyní, v 21. století. Po skončení

prohlídky jsme obdivovali zvonkohru umístěnou na velkém nádvoří, která každou celou
hodinu hraje některou z 32 uložených skladeb. Z hradní terasy se nám naskytl krásný
výhled na panorama Brna. Jako na dlani jsme
měli historické centrum města a i bez dalekohledu jsme zřetelně rozpoznali např. věže
kostelů sv. Tomáše, sv. Jakuba, věž radnice,
a nebo slavný AZ Tower. Před cestou k další
brněnské zajímavosti jsme si našli chvilku
na posezení u kávičky a zákusků v příjemné kavárně Café Špilberk. Druhou zastávkou našeho výletu byla Kostnice u sv. Jakuba. Pro veřejnost byla otevřena v roce 2012
a je druhou největší v Evropě po pařížských
katakombách. Jsou zde uloženy ostatky většinou obětí středověkých morových a cholerových ran, válečných událostí z doby třicetileté války a švédského obléhání. O tomto
všem i o způsobu objevu kostnice a ukládání
ostatků jsme se dozvěděli od průvodkyně,
která nám kromě výkladu odpověděla i na
naše dotazy. Po těchto dvou historických
místech jsme někteří zašli na Moravské náměstí, kde se u kostela sv. Tomáše do velké
výšky, na nepřirozeně dlouhých nohách,
vypíná jezdecká socha Jošta Moravského.
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Socha je druhou nejvyšší jezdeckou sochou
u nás a má ztvárnit odvahu, se kterou Jošt
často bojoval na bitevních polích. Toto dílo
akademického sochaře Jaroslava Róna je
jedněmi zatracované, druhými obdivované,
podobně jako další soudobá socha „brněnský orloj“. Všichni určitě víme, jaký se vžil
její lidový název. Po tomto putování za historií i současností Brna jsme čas do odjezdu domů využili k posezení v hospůdkách

a kavárnách na odpočinek i k občerstvení.
Při odchodu k autobusu jsme mnozí nezapomněli navštívit specializovanou prodejnu sýrů, kde jsou kromě jiného sortimentu
k mání všemožné „dobroty“ vyrobené z olomouckých tvarůžek. Takto netradičně jsme
zakončili naše putování za brněnskou historií i současností. Plni dojmů, příjemně znaveni, ale spokojeni, jsme odjížděli domů.
V měsíci říjnu, jak jsem již předeslala,

naše členy čeká cvičení v bazénu v lázních,
koncert J. Smolíka, posezení u Osičkových
v Lanžhotě. Další aktivity naplánujeme i na
listopad (Pasohlávky+koncert). V prosinci
to bude tradiční Vánoční večírek a také již
tradiční návštěva adventních trhů. To však
již hodně předbíhám a tak pro nejbližší čas
přeji všem krásné „babí léto“ a vlídný podzim.
Za výbor A. Homolová

U seniorů
Léto, které nás svými teplotami potěšilo, když bylo až tropické,
zejména nás starší i unavilo, přešlo do podzimu. I ten svými barevnými krásami, ve které se mění příroda, nám přináší pohodu. Jsou
za námi i Bartolomějské hody, které proběhly ve veselém duchu.
Znovu se zaskvěly na naší mladé chase krásné rohatecké kroje.
Děti zasedly do školních lavic, nastaly jim zase školní starosti, ale
léta si snad všechny užily do sytosti.
I my, senioři, jsme se rádi sešli v hojném počtu po prázdninách 6. září na Pátku v klubu. Bylo si o čem popovídat a podělit
se o prázdninové zážitky. Tentokrát jsme poblahopřáli šesti našim
členkám – jubilantkám, které svá životní jubilea oslavily během
3. čtvrtletí. K těmto jubilantkám patřila i p. Anna Kolofíková, p.
Anna Slezáková a p. Jarmila Tomšejová. Nelze nevzpomenout, že
se nemalou měrou zasloužily o to, že místní Klub důchodců dobře
funguje již 18 let. Obětovaly spoustu času a energie na přípravu
a organizaci našich akcí, kterých byl za ta léta bezpočet. Jsou věrnými členkami důchodcovské Lúčnice. Za vše jim patří od nás velké poděkování a věříme, že spolupráce s nimi bude i nadále zdárně
pokračovat. I děvčice z důchodcovské Lúčnice se zapojily svým
vystoupením – veselým tanečkem jako roztleskávačky. Nechybělo
ani taneční sólo pro všechny jubilantky a také chutné občerstvení.
Večer se vydařil a rádi jsme si i zazpívali písničky našeho mládí.
Na příští období máme připravenu řadu dalších akcí. Ať už
je to oslava Dne seniorů 12. října, zájezd do maďarského Györu
23. října, nebo Pátek v klubu 8. listopadu, kdy budeme přát i jubilantům. Dále zájezd do divadla v Uherském Brodě 24. listopadu,
Mikulášské posezení 6. prosince a v neposlední řadě tradiční důchodcovský Silvestr 30. prosince 2019. O tom všem vzpomeneme
zase v příštím čísle Rohatecké obce.
Za Klub důchodců Marie Nováková

Soutěž O nejhezčí okno,
balkon a předzahrádku
Sešel se rok s rokem a ZO ČZS a Obec Rohatec znovu vyhlašovaly výsledky soutěže O nejhezčí okno, balkon a předzahrádku. Hodnocení v období letních měsíců prováděly opět členky
organizace. Tak jako každý rok, nebylo lehké vybrat ty nejhezčí.
I letos proběhlo vyhlášení nejlepších na Přehlídce mužských
sborů, která se uskutečnila 7. září v kulturním domě. Odměnu
ve formě poukázky do zahrádkářské prodejny a květinu předal
výhercům starosta obce Jarmil Adamec a náš předseda Josef
Gürtler. A kdo tedy obdržel cenu pro vítěze? Za nejhezčí okno
22
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paní Alena Pokorná, ulice Nové Řádky 31, za balkon manželé
Růžičkovi, ulice Mírová 53 a za nejlepší předzahrádku manželé
Hlaváčovi, ulice Padělky 12.
Výhercům blahopřejeme a zároveň děkujeme všem, kteří
vyzdobili Rohatec osázenými okny, balkony i předzahrádkami

a udělali jej tak hezčím. Díky patří rovněž obecnímu úřadu,
který jde všem příkladem.
A nakonec bychom všechny rádi pozvali na již tradiční
předvánoční akci, která se uskuteční v kulturním domě 30. listopadu 2019.
Marta Jašková, ZO ČZS

Léto v Kynologickém klubu
„Agility hrátky“ byla srpnová akce našeho
klubu, na kterou jsme chtěli přilákat zájemce
o „agility v odlehčenější podobě“, nešlo o žádné
oficiální soutěžní body. Z různých koutů kraje
i od slovenských sousedů se sjelo 48 týmů. Někdy
je potřeba si vyzkoušet i jinou než přísně závodní
atmosféru.
Také naši členové vyhledávali během prázdnin spíše neoficiální soutěže, například Prázdninovou tuneliádu v Kyjově, kde nás zastupovaly
naše týmy Adela Karbusová s fenkou Bogáncs
(plemeno MUDI) a Radka Ilčíková se šeltií Foxou. Radka s Foxou získaly ve třech bězích jedno druhé a dvě třetí místa a Adéla s Bogáncs se
blýskly dvěma prvními a jedním druhým místem. Takový krásný výsledek tento tým zaběhl
i na našich Agihrátkách , 2x první místo a 1x druhé místo. Krásná umístění, gratulujeme.
Výborného sportovního výsledku dosáhla

číslo 5/2019

o prvním zářijovém víkendu naše členka Helena
Okáníková s dalmatinkou Cherry Vetřelec. Zúčastnily se fyzicky náročného závodu Hard Dog
Race v Opatově (6,7 km 16 překážek). V kategorii
žen obsadil tento tým 25. místo z 558 účastnic.
Gratulujeme k výsledku i k výborné kondici!
V oblasti výstav se nám docela dařilo. Adéla
Karbusová s fenkou Bogáncs získaly během července a srpna 2x ocenění CAJC (Česká národní
výstava Mladá Boleslav a mezinárodní výstava
DUODANUBE Bratislava). Jitka Nováková
a briard Jonash Badria’s Darling získali koncem
srpna na mezinárodní výstavě INTERDOG BOHEMIA v Mladé Boleslavi BOB a kvalifikovali se
na výstavu CRUFT Birmingham. Dlouhosrstá
kolie Deann Gold Fredina Agi získal na mezinárodní výstavě v polském Zakopaném ocenění
BOS a porazil i zúčastněné šampiony. Libor Žáček a jeho Ála ( Alenkiy Tsvetochek ), australský
honácký pes, dosáhli na klubové výstavě 17. srpna v Mikulově až na ocenění BOB. Takový výsledek na klubové výstavě je mezi chovateli obzvlášť
ceněný.
V sobotu 7. září jsme za nepříznivého počasí absolvovali soustředění a následné odpolední
zkoušky v dogdancingu. Jelikož zákony schvál-

nosti fungují spolehlivě, tak během dopoledne se
nám - tréninkově a za mírného deště - celkem dařilo. V další části soustředění nás už déšť vyhnal
ze cvičáku do domácích prostor, které ochotně
poskytla naše členka. Samozřejmě na hlavní
zkouškovou část, která se musela přesunout zpět
na cvičák, se rozpršelo vydatně. Částečně i kvůli
nepřízni počasí nakonec zkoušku složil jen jeden
tým z pěti. Rčení: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, se v tomto případě nepotvrdilo.
Nosework se stává oblíbenou aktivitou, pejsky to hodně baví. Účastníci dalšího srpnového
soustředění se zdokonalovali pod vedením zkušené lektorky Anny Malířové z Brna. Naším záměrem je ovšem výhledově uspořádat v této disciplíně také zkoušky.
Nyní se pečlivě připravujeme na zkoušky
z poslušnosti, které proběhnou na našem cvičáku
koncem září.
Vlasta Lužová
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FARNÍ OKÉNKO
Zprávičky
Dětské mše svaté budou opět každou
první neděli v měsíci v 9.00 hodin.
Zveme děti, rodiče i prarodiče.
Dětské společenství v sobotu 9. 11.
od 14.00 – 16.00 hodin na faře. Zveme
děti na tvoření a hry. Zajištěno bude
i malé občerstvení.
Farní úřad zve všechny občany na akci
„Česko zpívá koledy“, která se uskuteční

ve středu 11. prosince od 18.00 hodin,
před vánočním stromem u kostela.
Náš duchovní správce, otec Robert,
bude každý první pátek v měsíci
v dopoledních hodinách, navštěvovat
nemocné spoluobčany, kterým jejich
zdravotní stav už nedovolí kostel
navštívit. Kdo má zájem, může se
přihlásit u otce Roberta. Mobil:737268525

Citát z bible
Odvracej svá ústa
od falše a od svých rtů
vzdal neupřímnost.

Žehnání školních aktovek
První zářijová neděle byla v kostele opět
sloužena za naše děti. Byla však něčím výjimečná. Při mši svaté jsme prožili s našimi
školáky obřad žehnání školních aktovek
a dalších školních pomůcek, které si děti
přinesly s sebou. Aktovek bylo pět a byly

poskládané na stolku před oltářem. Otec Robert je na konci mše svaté všechny požehnal.
Tento obřad se v našem kostele konal poprvé
a myslím, že to byl pro děti velký zážitek. Požehnání sice nezaručuje žákům automatický
úspěch ve školním snažení, ale je to přede-

vším prosba k Bohu, aby vše, co je v nadcházejícím školním roce potká, prohloubilo
jejich vztah k Bohu a k druhým lidem. Je to
prosba za moudré a správné porozumění
tomu, co je čeká v příštích měsících nového
školního roku.

Moravou Mgr. Ondřej Poštulka, který byl letos
hlavním celebrantem. Kostelem se nesl radostný zpěv, doprovázený vnorovským varhaníkem
Radimem Jakubíčkem. Krojovaní jako obvykle
stáli po dvou stranách, děvčice nalevo a napravo
šohajé. Věřím, že mnohým děvčatům mohlo být
v tak honosném kroji mdlo, ale všechny vydržely. Na závěr otec Robert pronesl děkovnou řeč,

mířenou na kaplana Ondřeje Poštulku. Když
všichni vyšli z kostela, tak se tradičně pořídila
fotka krojovaných na schodech. Snad i nadále bude sv. Bartoloměj držet nad námi a naším
kostelem ochrannou ruku a za rok se zase všichni zdraví setkáme v kostele, kde budeme společně opět chválit Pána.
Venda Sakmarová

Hody
Koláčky napečené, před domem uklizené.
Ráno brzo vstát, utíkat se začepit a obléct do kroje, aby se stihlo jít do kostela, oslavovat Pána a sv.
Bartoloměje, který je patronem našeho kostela
i rohateckých hodů. A aby byla mše svatá ještě slavnostnější, tak u nás celebrovali tři kněží:
P. Karel Krumpolc, P. Mgr. Robert Kalbarczyk
a pozvání srdečně přijal i kaplan z Veselí nad

Dva vlci
Krátký příběh k zamyšlení
Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě,
která probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky.
Jeden je zlý. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost,
nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

Ten druhý je hodný. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost,
skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.“
Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: „A který vlk vyhraje?“
Starý Indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš.“

Kdo nám tu krásu chystá
Když se řeknou hody, mně se automaticky vybaví spousta
práce. Ne té obyčejné kolem domácnosti, ale té neobyčejné
a obětavé kolem chystání krojů.
Tradice Rohatce v krojích žije, o ně se stará, škrobí, šije,
Šebestovic Evička, na kroje prostě jednička!
A tak jsem se rozhodla, že bych mohla s paní Šebestovou
udělat rozhovor.
Paní Šebestová, mohla byste nám říct, jak jste se k šití
24

krojů dostala?
Viděla jsem to v dětství, jak to dělá moje maminka.
Naučila mě kroje žehlit a šít kordule zase teta.
Jak dlouho toto řemeslo děláte a co pro Vás kroje
znamenají?
Tuto práci dělám asi třicet let a co pro mě kroje
znamenají? Je to součást mého života.V kroji jsem chodila
odmala a žiju tím celý život.
číslo 5/2019
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Mohla byste nám vyjmenovat, z jakých částí se kroj
skládá?
Spodní sukně – trčenice, vrchní sukně barevná, zástěra
bílá, dvoje rukávce, vrchní jsou černým vyšité. Zelená
kordula, obojek, pantlík, mašla na pás, šněrovačka, černé
punčocháče a černé čižmy.
Jak se liší kroje svobodných a vdaných?
Rozdíl ve svátečním kroji je, že svobodná děvčata mají
na hlavě pantlík a vdané ženy čepec. Výsadou svobodných
je jednobarevná sukně – růžová tibetka.
Čím se vyznačuje náš kroj?
Je jediný, který se nosí jenom u nás v Rohatci. Pantlík
nemá nikdo v okolí.
Která část kroje dá nejvíc práce?
Při údržbě je to určitě žehlení trčenic.
Jak vypadá údržba či příprava kroje před akcí?
Trčenice, rukávce a zástěra se musejí namočit, vyvařit
a usušit.Potom se to škrobí a vyžehlí. Trčenice začnu chystat

dva měsíce před hodama a na nic jiného mně nezbývá čas.
Můžete nám říct, kde sháníte materiál na šití?
To je různé. Většinou v Petrově a Brumovicích.
V Brumovicích je speciální prodejna krojových součástí.
Vyšívají tam i kordule.
Ze které oblasti se líbí kroje Vám?
Mně určitě ten náš. Klub kultury v Uherském Hradišti
pořádá každoročně přehlídku krojových součástí. Letos
pod názvem „Mám já pěkný kabát nový.“ Když na pódium
vyjde pár z Rohatce, tak v hledišti slyšíte hlasité „jé“.
Převezme po Vás někdo toto řemeslo?
Doufám, že se někdo najde, tak jak já jsem to přebrala
po paní Kordulové.
Ze srdce Vám to přeji a vážím si toho, že jste si na
rozhovor udělala čas právě pro „Farní okénko“.
Rozhovor bude pokračovat i v příštím čísle.
Ptala se Anna Trávníková

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Hody, milé hody, už jsem dohodoval
O hodech se dočtete v jiném a určitě
kvalifikovanějším příspěvku. I díky nevyzpytatelnému počasí se ty letošní vydařily.
Uplynuly dva týdny a sluníčko ani přehlídce
mužských sborů nepřálo. Hodový průvod je
svým způsobem vyvrcholením národopisné
slavnosti v obci. Pastva pro oči zanícených
pozorovatelů i vděčný objekt pro bezpočet
fotografů. Ne každý může, ne každý chce
v kroji do hodového průvodu. Nevyčíslitelnou odměnou je jim vlastní radost, že mohli
učinit radost bezpočtu přihlížejících spoluobčanů i přespolních. Jenže to je jen ta viditelná stránka celé té krásy. Bez neviditelného
číslo 5/2019

zázemí v podobě tetiček, babiček, maminek,
bychom průvod neprožívali. Zázemí je nepostradatelné u jakékoliv činnosti. Kde by
byl fotbalista bez hospodářky, správce hřiště, bez trenéra, kde voják bez jídla či oblečení? Tak třeba jen to vlastní oblékání do
kroje. Šohaj by to snad i zvládl, pokud „někdo“ všechno, ale opravdu všechno nachystá,
pokud možno přímo pod nos. Samozřejmě
vyžehlené, čisté včetně bot. U děvčice je to
podstatně složitější. Samotné oblékání je
„obřad“. Ne každá maminka, babička, tetička se vyzná. Nemluvě o specialistkách na
kulmování, škrobení apod. Hlava je pořád

ještě to nejdůležitější, a proto i krojovaná je
při oblékání nejnáročnější. Takže potřeba
ještě vyšší odborné kvalifikace.
Až letos, možná i pod vlivem zhlédnutí
nádherného průvodu krojovaných Slováckého roku v Kyjově, jsem byl nápomocen vnučce k ustrojení do kroje. Tedy strojila ji teta do
původně svého kyjovského kroje. Vypůjčení
rohateckého se nezdařilo. Snad příště.
Díky paní Marii Macháčkové se splnilo
přání mé další, přespolní vnučce z okresu
Kroměříž. Přání fotografie v rohateckém
kroji. Sice až týden po hodech, bez průvodu,
ale zase ve větším klidu. Začátek u paní Evy
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Šebestové při zdobení hlavy specifickým
pantlíkem. Kdo umí, umí! Jen jsem zíral, jak
jí ruce hrály. Dost ji mrzí, že nemá nástupkyni …Tak snad se alespoň pár šikovných
ručiček najde. Paní učitelka Eva je i na učení připravena. Jen začít a vytrvat a z učnic
budou taky mistrové. Neodpustím si i vzpomínku na pana Jana Tomšeje, tatínka paní
Evy. Osobnost na poli místní tělovýchovy.
Letitý tělocvikář v Sokole a pak i ve Slavoji. Po pantlíku jsme jen o kousek přešli do
kadeřnictví Jany Strnadové, kde už při oblékání kralovala paní Marie. I zde ruce hrály
jak se sluší a patří. Navíc přidala radu, kde

by se mohlo fotografovat. Mezitím dorazil
bratranec krojované, který dílo Evy a Marie zvěčnil u kapliček, u máje, a taky víc jak
zdařile. Odstrojení z celé té krásy zvládla
Marie sama. A došlo i na vzpomínku na
bratra Janka Drábka, svého času nenápadného, ale nepostradatelného člena fotbalového Slavoje.
Na závěr chci poděkovat všem těm babičkám, maminkám, tetičkám, které svým uměním k vydařeným hodům přispívají. Bez nich
by to vlastně ani nemohlo být. Zázemí je moc
důležité, nejen u národopisu. Ještě jednou dík
i jménem čtenářů.
Vlastimil Hlaváč

Veřejné zasedání zastupitelstva
Poslední zasedání proběhlo na Kolonii. Jedním z bodů programu, který se Kolonie přímo týká, byla už letitá akce kanalizace
Mírová. I proto jsem riskl, že oželím přenos
fotbalového nároďáku až z Černé Hory. Zasedání bývají dost časově náročná. Částečně
i vlivem zákonem stanoveného schvalování zastupitelstvem i sebemenší smlouvičky
apod. Účast spoluobčanů z Kolonie byla
tentokrát docela slušná. Bohužel, v průběhu
jednání se mnozí účastníci zvedli a rozladě-

ni odcházeli. Asi je to trochu zvláštní, ale co
s tím? Co jsem stačil sluchem zachytit – je
to pořád kolem dokola, k ničemu to nevede. To když se opakovaně řešil „problém“
s jedním, již vybraným autorem návrhu na
rekonstrukci kulturního domu, nebo dalším
kolem výběru ještě jiných autorů. Ale „problém“ osobního auta v majetku obce, či jeho
zaměstnance, asi opravdu nikoho z přítomných zajímat nemusel. Tak si říkám, jak to
dělají v jiných obcích. Ne každý starosta

totiž dokáže okamžitě na místě zodpovědět
většinu dotazů. Nakonec se předčasně odešlí nedověděli zásadní informaci ke kanalizaci. Že klíč k započaté, ale stále nedokončené akci, drží ve svých rukou spoluobčané
bydlící na pravé straně Mírové ulice, ale už
jen v části od Proletářské směrem k nádraží.
Tak snad už je jasno a dokončení kanalizace
v dohlednu, je to o nás, o lidech.
Účastník zasedání
Vlastimil Hlaváč

SPORT
Novinky ze Slavoje
Vážení příznivci Slavoje, v srpnu
jsme domácím utkáním s Bučovicemi
zahájili novou soutěžní sezonu, ročník
2019/2020. Tato bude naše již dvacátá
sedmá v krajské I. A třídě. Letní příprava
byla jako každoročně velmi krátká, přesto
se toho v našem klubu událo docela dost.
Hodně změn se týká našich mužů.
Nejprve nás požádal o uvolnění trenér
Petr Vybíral, který dostal nabídku
z divizní Břeclavi. Výkonný výbor
mu vyhověl a okamžitě začal řešit
obsazení trenérského postu od nové
sezony. Po jednáních jsme se dohodli,
že pozici hlavního trenéra obsadí Petr
Doležal a naváže tak na práci asistenta
v předchozích letech. Novým asistentem
se stal náš bývalý dlouholetý hráč Petr
Semotán, vedoucím je Petr Macháček
ml..
Dále došlo i ke změnám v hráčském
kádru. Přestalo se počítat s Lukášem
Salajkou, kterému byl umožněn přestup
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do Dubňan, nabídku od Ratíškovic
obdrželi hráči Jakub Tomšej a Igor Petrák.
Po dlouhém jednání jim byl umožněn
přestup. Staronovou tváří je Jirka Jüstel,
vracející se z Ořechova, z Hodonína
pak přišel záložník Lukáš Křivák. Do
přípravy se zapojili i hráči, kteří vyšli
z dorostu, Pavel Pekařík, Matěj Hanák
a Martin Němeček. Měli jsme v jednání
příchod dvou hráčů ze Vnorov, bohužel
stávající klub je neuvolnil za žádných
podmínek. Do Strážnice na rozehrání
byli uvolnění naši hráči Michal Kovalčík,
Lukáš Gerstberger a Ondra Vacenovský.
Tito se můžou vrátit již v zimní přestávce,
uvidíme, jak se jim bude dařit.
Výkonný
výbor
Slavoje
před
sezonou zároveň rozhodl o zrušení B
mužstva mužů, neboť výsledky a přístup
hráčů neodpovídaly našim dřívějším
představám. Někteří hráči, kteří měli
chuť pokračovat v kariéře, byli uvolněni
do nových klubů, jedná se o Davida

a Zdeňka Snášelovy, Mirka Klimka, Otu
Duchoslava.
V dorostu došlo k obměně kádru,
skončily ročníky 2000, celkem 7 hráčů.
Doplnění je z vlastních zdrojů minimální,
tak jsme museli přivést na přestup nové
hráče z okolí. Jsou to bratři Janečkovi,
Konečný, Zahnaš, Sláma. Trenérské
složení zůstává stejné, trenéři Mojmír
Dobeš a Olda Domanský.
U žáků je situace obdobná, vždy
skončí jeden ročník, který je nahrazen
mladším. Starší žáky vedou společně Erik
Chalupa a nestor rohateckých trenérů
Mirek Jüstel. Kluci vypadají, že by to
letos mohla být dobrá sezona, věříme, že
se poperou o nejvyšší příčku a případný
postup do krajské soutěže. U mladších
to bude o zapracování kluků, kteří vyšli
z přípravky. Trenéry jsou Jirka Beneš
a Lukáš Vyslužil a my věříme, že tito
zkušení koučové přichystají hráče na
těžké bitvy.
číslo 5/2019
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U přípravek se potýkáme s nedostatkem
dětí, zvláště u starších nám chybějí. Proto
bychom rádi apelovali na rodiče, kteří
mají doma sportovně nadané děti, kluky
i holky, aby se nebáli je přivést mezi
nás.Tréninky jsou každé úterý a čtvrtek
od 17:00 hodin na hřišti, od listopadu
pak v tělocvičně základní školy. Vedení
mužstev mají na starosti Pavel Řačák,

Jara Luzum a mladší přípravku Petr
Procházka.
PODĚKOVÁNÍ
Výkonný výbor TJ Slavoj Rohatec
by rád vyjádřil poděkování společnosti
Czech Unite Mont s.r.o., jmenovitě našim
bývalým hráčům Jakubu Rezkovi a Laďovi
Korbelovi. Tato společnost dodala našemu
klubu kompletní materiálové vybavení pro

A mužstvo mužů, a to tréninkové oblečení,
vycházkové věci, nové dresy, tašky, míče
a masérské potřeby. Za tento nemalý dar
jim ještě jednou děkujeme a věříme, že se
to pozitivně projeví ve výsledcích našich
mužů v soutěži. Pro ilustraci přikládáme
foto hráčů v nových dresech.
Za výkonný výbor TJ Slavoj
Lukáš Hřebačka, předseda klubu

Dolní řada: Mlynařík, Křivák, Vanda, Pekařík, Jüstel, Konečný, Hanák, Němeček
Horní řada: trenér Doležal, Domanský, Dohnálek, Homola, Ruszkowski, Netík, Herzán, Schenel, Šimánek, vedoucí mužstva
Macháček, asistent Semotán

Předhodový turnaj v malé kopané
Přišlo léto, nastal srpen, a s ním i předhodové povinnosti
a zábava. K té patří především mnohaletý tradiční turnaj v malé
kopané, který se pořádá týden před hodama ve sportovním
areálu v Cihelnách. Nevím, jestli tropickým létem, či rostoucím počtem kulturních akcí v blízkém okolí, ale letos se jednalo o ročník, kterého se zúčastnilo po dlouhé době velmi málo
týmů. Celkem šest mančaftů bylo ochotných se potit a běhat za
kulatým nesmyslem a svádět souboje o dobré umístění.
Bylo tedy jasné, že místo dvou skupin se bude hrát každý
s každým, a následně čtyři nejlepší se poperou o medaile v semifinále a finále. A tak mezi sebou sehrály zápasy týmy Budovatelská, Nová, Fléček, Za Humny, Zelená míle a Chasa. Souboje
to byly často dramatické, nechyběla zápletka, obracení skóre,
góly přes celé hřiště i technické finesy hodné ligových špílmachrů. Do semifinále proti sobě nastoupila ambiciózní Budovatelská, která hrála celý den skvělý fotbal, proti týmu Za Humny.
Výsledek byl až příliš krutý, ale po zásluze se výsledkem 8:2 stala Budovatelská prvním finalistou. Druhé semifinále proti sobě
svedlo dva tradiční rivaly, kteří mezi sebou soupeří posledních
snad osm let téměř vždy v semifinále nebo finále. I letos byl
zápas mezi ulicí Nová a Fléčkem velmi vyrovnaný a skončil nejtěsnějším výsledkem 2:1 pro Fléček, který se stal druhým finalistou. Souboj o bronzovou medaili určily penalty, ve kterých
pevnější nervy prokázali borci z ulice Za Humny v poměru 4:2.
Finále nabídlo opravdu brankovou podívanou s pěknými akcemi, i když po celém úmorném dnu na slunci už nečíslo 5/2019

bylo skoro kde brát sílu. Desítkami turnajů sehraná dvojice
Adamec – Příkaský zajistila třemi góly jasné vedení Fléčku,
které následně Fléčkaři promrhali, aby zápas skončil konečnou remízou 3:3. O vítězi tak letos musely rozhodnout
pokutové kopy. Skvělý výkon nejlepšího brankáře turnaje
Jaroslava Jaroše mladšího získal vítězství a tedy obhajobu
poháru pro Fléček poměrem penalt 4:3. Budovatelská tedy
brala letos stříbro. Nejlepším střelcem turnaje se stal Ondra
Vacenovský z Nové, a nejlepším hráčem letošní stárek Fida
Lábadi z Chasy. I když nás bylo letos méně, prodloužili jsme si
hrací dobu a celý den se opět bavili fotbalem. A o to na tomto
turnaji jde. I když jsme zranění, unavení, spálení, přesto si najdeme čas a přijdeme. Sportu zdar a fotbalu zvláště.
Jara Adamec
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Cukrovinkářská CANDY PLUS
podporuje mladé sportovce
Výrobce cukrovinek, společnost Candy Plus, v rámci spolupráce s obcí Rohatec, podpořila místní sportovní tým TJ
Slavoj. Pro všechny nadšené mladé sportovce financovala pořízení sportovních dresů pro téměř šedesátku fotbalistů. Nové
Pedro dresy v rámci zahájení další sezony dostaly jednotlivé
týmy dětí v mladší i starší přípravce, mladší i starší žáci a taky
dorostenci.
Předání dresů proběhlo za přítomnosti generální ředitelky
společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., paní Mileny Rusnokové a za přítomnosti vedení týmu TJ Slavoj pana
Lukáše Hřebačky a starosty obce pana Jarmila Adamce.
V rámci aktivit, které Candy Plus podporuje, se vždy snažíme o jejich smysluplné cílení a zaměřujeme se zejména na
sportovní, vzdělávací nebo volnočasové aktivity dětí a mládeže. Mladým rohateckým fotbalistům přeje proto Candy
Plus v nových Pedro dresech mnoho gólů i úspěšných utkání
a krásných sportovních zážitků.
Candy Plus

INZERCE
MÁTE RÁDI SLADKOSTI A CHCETE POZNAT SVĚT BONBONŮ?
JSTE POZITIVNĚ NALADĚNI A MÁTE CHUŤ SE PODÍLET NA VÝROBĚ VAŠICH OBLÍBENÝCH
VÝROBKŮ ZNAČKY PEDRO?
NEVÁHEJTE NÁM ZAVOLAT A PTÁT SE!
MÁME PRO VÁS SPOUSTU PRACOVNÍCH NABÍDEK A K TOMU „LAHODNÉ“ PLATOVÉ OHODNOCENÍ &
BENEFITY
• VÝROBNÍ OPERÁTOR – ruční kompletační práce
• OBSLUHA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ / PRÁCE VE VARNÁCH
• MECHANIK / ELEKTROMECHANIK / SEŘIZOVAČ
• LABORANTI / KVALITÁŘI
• SKLADNÍCI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÍZÍME:
•
•
•
•
•

STABILITU SILNÉHO ZAMĚSTNAVATELE
NADSTANDARDNÍ MZDOVÉ OHODNOCENÍ A BENEFITY (25 dnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněný tarif mobilního
operátora, závodní stravování..)
NADSTANDARDNÍ PŘÍPLATKY ZA SMĚNNOST
NÁBOROVÝ BONUS VE VÝŠI AŽ 8.000 Kč
MĚSÍČNÍ PŘÍDĚL CUKROVINEK ZDARMA

HLEDÁME SPOLEHLIVÉ, PRACOVITÉ A MANUÁLNĚ ZRUČNÉ PRACOVNÍKY
PŘIPOJTE SE K NÁM A „DĚLEJTE SVĚT SLADŠÍ S PEDREM S NÁMI“!
KONTAKTY: tel: 518 398 765
EMAIL: kariera@candyplus.cz
DALŠÍ NABÍDKY PRÁCE NALEZNETE NA: www.candyplus.cz/kariera
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Darujte krevní plazmu, zachráníte životy!
Dárcovství krve je v dnešní
době už poměrně známé téma.
Darovat se dá také krevní plazma, která je pro záchranu lidských životů neméně důležitá.
Více než jeden milion dětí a dospělých po celém světě potřebuje
léky vyrobené z plazmy.
Na otázky ohledně darování krevní
plazmy nám odpověděl vedoucí lékař
společnosti Cara plasma, s.r.o. MUDr.
Jan Richter.
Co je to krevní plazma? Komu pomáhá?
Krevní plazma je tekutá složka krve,
nedá se nijak uměle vyrobit a slouží pro
výrobu nenahraditelných léků. Léky
z krevní plazmy se využívají například při
velkých operacích, po vážných nehodách,
pomáhají při léčbě rakoviny, hemofilie

a u lidí s poruchami imunity. Každý váš
odběr tudíž může někomu zachránit život.
Bolí to?
To je častá otázka prvodárců krevní plazmy. Nebolí a je to velmi podobné
odběru krve. Při každém odběru plazmy
dárce prochází lékařskou zdravotní prohlídkou společně s krevním obrazem.
Také vás otestují a zjistí, zdali netrpíte
nějakým infekčním onemocněním (HIV,
žloutenka, syfilis, atd.). Máte tedy pravidelný přehled o svém zdravotním stavu.
Celý proces odběru plazmy je zcela bezpečný a trvá přibližně 45 minut. Aby byl
čas strávený darováním plazmy příjemný,
můžete se bavit čtením, koukáním na filmy nebo poslechem hudby.
Kdo a jak často může darovat krevní
plazmu?
Darovat může zdravý člověk ve věku
18-60 let s váhou mezi 50 až 130 kg.

V intervalu až 1x za 14 dní. Pokud chodíte darovat i krev, je třeba pamatovat
na rozestupy mezi odběry. Mezi krví
a plazmou jsou to minimálně 4 týdny
a mezi plazmou a krví to jsou týdny
dva.
Budu mít nějaké výhody?
Jako dárce plazmy máte nárok na
spoustu benefitů. Například si za každý
odběr můžete odečíst 3000 Kč od základu daně z příjmu do výše až 15% tohoto základu, zároveň máte nárok na den
placeného volna anebo Vám nabídneme náhradu nákladů ve výši 600 Kč za
každý odběr a další benefity.
Kam můžu jít darovat?
Darovat můžete jít do Břeclavi, Jana
Palacha 36 nebo do brněnské Olympie
– vchod od Olympia parku.
Objednat se můžete online na stránkách: www.darujplazmu.cz.

Tak co říkáte? Takový dobrý skutek může

Nebuďme lhostejní k tomu, co budeme po-

udělat každý z nás, stačí jen chtít.

třebovat třeba někdy všichni. Přijďte darovat

A věřte, ten pocit, že jste pomohli,

a pomůžete. Děkujeme za to, že pomáháte.

ten je k nezaplacení. ;)

Pomáhat je lidské.

číslo 5/2019
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