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Úvodem
Na sklonku roku někdo bilancuje,
pohlíží dozadu či dopředu. Procházka
v přírodě je v tomto ohledu nepřekonatelná. Jako zázrakem tam mizí všechna
ta tíživá muka myšlenek, co nám proudí hlavou a my ne a ne si s nimi obvykle poradit. Hovoří se často o vytrácení
hodnot a ideálů. Je tomu ale doopravdy tak? Co když jen jsou jiné. Posunuté. V dnešní době musíme zpracovávat
daleko více informací než dříve. To,
že nejrychlejší auto již překoná hranici 1600 kilometrů za hodinu nebo že
piškoty již nejsou tím, co bývaly, nás
už nezaujme. V dětských kakaových
nápojích je kofein a stopové množství olova. V medu jsou antibiotika
a v pitné vodě zase splašky. Uzeniny
a červené maso jsou karcinogenní. To
vše ovlivňuje naše zdraví. Údajně ale
nemocní být nemusíme. Strach, který
je do nás pumpován, je mimo jiné dle
odborníků taky rakovinotvorný. Emocionální biologická podstata myšlenky
se promítá do našich orgánů.
Rok 2015 byl vyhlášen OSN mezinárodním rokem půdy. Někdo tvrdí,
že půda je nejcennější bohatství, které
na zemi máme. Že je půda plná života, víme všichni. Takřka z 90% nám
poskytuje naši potravu. V nemalém
množství půdy nalezneme miliardy
mikroorganismů. Jak se však k půdě
chováme? Staráme se o ni dobře? Na
nedalekém hodonínském Pánově ji
třeba zachraňují tanky. Agresivní traviny, které se tam přemnožily, pomáhá
ničit svou jízdou v tanku i jeden roha-
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tecký spoluobčan. Do jiného bývalého
vojenského prostoru v naší zemi, kde
bývala hostem dříve sovětská armáda,
se aktuálně vypouští polští zubři. Divoké koně už tam mají.
Vinaři si pochvalují letošní ročník.
Hrozny bez chorob či plísní. Vysoká
cukernatost a ostatní hodnoty mají být
ukazatelem údajně až ročníku století.
To naprosto jiným ukazatelem, štěstím, se dokonce zabývala mezinárodní konference o štěstí v práci v Praze.
Jeden hlavní přednášející říká, že budoucí úspěch patří ne těm tvrdě pracujícím, ale těm šťastným. Šťastní lidé
jsou údajně lepší ve všem. Budiž jim
tedy přáno.
Víte, že v císařském Rakousku-Uhersku se na úřadech topilo v zimě
jen na 16 stupňů? Úředník chodil vždy
řádně oblečen a nebylo mu zima. Sundal si kabát, pracoval v obleku a měl
teplotní komfort. Byl odolnější a zdravější. I v domácnostech se moc netopilo. Snad jen když se peklo v troubě,
třeba při vánočním cukroví. Toho se
nejvíce peče na jižní Moravě. Má to být
okolo jedenácti druhů. Každý ho sníme asi jedno kilo. Něco dáme do pusy
a něco pod stromeček.
V souvislosti s tím, jak jsme neustále konfrontováni s nemalým množstvím negativních zpráv, je potřeba
zmínit jednu velmi zajímavou. Podle
tzv. světového indexu míru patří Česká
republika mezi deset nejspokojenějších a nejmírumilovnějších zemí světa. Institute for Economics and Peace
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používá pro svá vyhodnocování ucelenou metodiku. O čem že to svědčí?
Že se máme dobře, a to víc, než je nám
většinou předkládáno. A možná i v jiných oblastech než je „pokoj“ a „mír“.
Mějme to na mysli i na srdci. Pokojné
vánoční svátky a šťastný nový rok vám
všem.
Stanislav Zela
šéfredaktor
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Drakiáda

Kateřinská zábava
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Pár myšlenek na závěr roku
Rok se s rokem sešel a opět nastává
čas adventní. Někteří z vás už si mohli
všimnout, že jsme opět trochu rozšířili vánoční výzdobu obce, a tak už i na
Kolonii mají na veřejném osvětlení ozdobné hvězdy a pěkný vánoční strom.
V obci zůstane nazdoben strom před
obecním úřadem a nově bude nazdobena vzrostlejší borovice vedle kostela
blíž hlavní silnici. Původní zdobený
strom bohužel trefil blesk a umírá,
a možná i varianta mít ozdoben strom
u hlavní silnice, kde si jej každý může
všimnout, bude vlastně lepší.
Na adventním věnci jsou čtyři svíčky a každou neděli zapalujeme jednu.
Říká se, že je to měsíc, kdy se má člověk
zklidnit, porozhlédnout se kolem sebe,
uvědomovat si mnohem hlouběji, že
zde není sám, že patří do nějaké rodiny, do určitého společenství. Přál bych
si, abychom si tuto skutečnost uvědomovali nejenom jeden měsíc v roce,
ale měli na paměti mnohem častěji, že
jsme v Rohatci také jedno velké společenství. Že můžeme sdílet třeba společ-

nou radost z úspěchů jednoho spolku,
a naopak podat pomocnou ruku jinému spolku, když je třeba. Rohatec patří
k největším vesnicím v České republice, je nás opravdu hodně. Ty tam jsou
časy, kdy člověk znal všechny své sousedy z vlastní ulice, či ze svého konce
obce. Záleží však především na nás,
zda nám tento stav vyhovuje, a jestli
s ním chceme něco udělat. A tato myšlenka se netýká jen mezilidských vztahů, ale i stavu naší obce.
Během roku jsem měl tu milou povinnost se setkávat s našimi nejstaršími
spoluobčany u příležitosti jejich životních jubileí. Tyto vzácné chvíle pro mě
byly velkým obohacením. Stále mezi
sebou máme sousedy, kteří si pamatují chvíle, kdy nám život neulehčovala
moderní technika, kdy jídlo nebylo samozřejmostí a život byl mnohem více
o těžké dřině. O to více si však lidé vážili jeden druhého a mnohem častěji se
potkávali, povídali si. Nezapomínejme
na naše nejstarší, dá-li nám život do
vínku, i my se jednou snad dožijeme

jejich požehnaného věku.
Na konci roku, kdy už je zřejmé,
co se povedlo a co ne, je potřeba také
poděkovat. Lidská pracovitost, ochota
a vůle nejsou samozřejmostí. Velmi mě
těší, že pro obec pracují lidé, kteří se
často, ačkoliv to nikdo nevidí a málokdo docení, na úkor vlastního volného
času snaží, aby vše v obci fungovalo,
aby Rohatec v rámci našich možností vypadal jako hezké místo k životu,
aby se děti do školy těšily, měly dobře
navařeno, kulturní domy fungovaly,
zkrátka, aby se nám tu dobře žilo. Zaměstnancům obecního úřadu, naší
pracovní četě, zaměstnancům školy
a školky, všem členům komisí, radním
a zastupitelům bych chtěl touto cestou
ze srdce poděkovat upřímným DÍKY. S
blížícími svátky vánočními a koncem
roku mi dovolte také popřát Vám co
nejvíce chvil rodinné pohody, lidského
porozumění, dobré nálady a do dalšího roku zejména pevné zdraví a životní
optimismus.
Jara Adamec

Informace z radnice

Třídění odpadu
Obec Rohatec se neustále snaží podpořit třídění odpadů
a snížit tak náklady na zpracování a ukládání komunálního
odpadu na skládce. Jedním z kroků je bezpochyby dovybavení
sběrného dvora i sběrného místa na Kolonii o nové kontejnery. Bude tak možné více třídit a separovat odpady k druhotnému využití. Třídit se nyní bude například i stavební suť na cihly a beton. Starý papír a plasty bude možné lisovat do balíků,
čímž se sníží náklady na jejich přepravu. Obec nově uzavřela
smlouvu se společností ECOBAT na zpětný odběr baterií k jejich recyklaci. Tužkové baterie je nyní možné vhodit do sběrných boxů na obecním úřadě, v základní škole a obou sběrných dvorech. Nepotřebné baterie do popelnic prostě nepatří.

Autobusová linka
Od začátku října došlo k posílení dopravního propojení
města Hodonína, Holíče, Skalice a Strážnice. Posílení obslužnosti na moravsko-slovenském pomezí určitě přispěje
k zaměstnanosti v nově vznikajících průmyslových zónách
při státní hranici. Způsobilo to ovšem zrušení (přesunutí) některých autobusových spojů mezi Hodonínem a Strážnicí, vedoucích přes Rohatec. Na základě připomínek občanů a rad-
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nic se podařilo vyjednat navrácení původního spoje na lince
911 před osmnáctou hodinou do Hodonína a v 18:20 hodin
zpět směrem na Strážnici, kterou využívali nejen zaměstnanci
lázní či nemocnice, ale spousta dalších. K navrácení autobusového spoje dojde od 13. prosince, kdy dochází k celostátním
aktualizacím jízdních řádů.

Kalendář obce
Rada obce na podzim rozhodla o vytvoření nového obecního kalendáře. Na základě inspirací okolních obcí se podařilo
shromáždit termíny většiny akcí, které se uskuteční v nadcházejícím roce. Kalendář obce tak obsahuje kromě tradičních
informací také přehled plesů, výstav a soutěží a kompletní termíny svozu jednotlivých druhů odpadu. Najdete v něm také
přehled nejdůležitějších informací a kontaktů na obecní úřad,
lékaře či představitele spolků. Doplněn je pochopitelně fotografiemi z akcí v naší obci či přírody v okolí. Prodejní cena kalendáře je stanovena na čtyřicet korun. Zakoupit si jej můžete
na obecním úřadě, v knihovně nebo trafice u kostela. Věřím,
že se vám bude kalendář líbit a přispěje k lepší informovanosti
nás všech.
Tomáš Letocha, místostarosta
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Stavba kanalizace a komunikace
v ulici Slovácká dokončena
Na základě dlouhodobého investičního záměru a trvajícího požadavku
občanů bydlících na ulici Slovácká zastupitelstvo obce rozhodlo již v r. 2012
o realizaci kanalizace a následně i komunikace v této části obce. Celé stavební
činnosti předcházelo zpracování projektové dokumentace, která byla ověřena
při vodoprávním řízení v červnu 2013.
Po zajištění potřebných dokladů bylo
provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby, kterou se stala firma Inženýrské stavby Hodonín.
Před samotným zahájením bylo
nutno v předstihu dokončit nejdříve
stabilizaci opěrné betonové stěny. Stavba samotné kanalizace byla zahájena

částečnou přeložkou stávajícího vodovodního řádu v délce 70,6 m. Dále následovalo rozebrání stávající komunikace z betonových panelů. Práce kladly
zvýšené nároky na provádění stavebních prací, jakožto i realizaci stavby při
hustotě současných inženýrských sítí.
Při výstavbě byl taktéž kladen důraz na
bezpečný pohyb občanů bydlících v této
části obce. Stavba kanalizace splaškové
o délce 288,7 m a dešťové o délce 290,9
m zajistí následnou možnost připojení
rodinných domků na inženýrské sítě.
Celkem bylo vybudováno 579,6 m
stok, z toho 137,8 m v profilu DN300
a 441,8 m v profilu DN250. Na stokách
je zřízeno celkem 27 revizních šachet

a přepojeno bude 14 rodinných domů,
nově jsou napojeny 4 uliční vpusti.
Nedílnou součástí této stavby byla
realizace komunikace, která byla provedena z asfaltobetonu o celkové ploše
1100 m² a komunikace ze zámkové dlažby celkem 341 m².
Na závěr je nutno poděkovat za realizaci náročné stavby dodavateli stavebních prací, ale také našim spoluobčanům, bydlícím v ulici Slovácká, za
trpělivost a aktivitu při řešení nejsložitějších problémů.
Realizace tohoto díla přispěje jistě ke
zlepšení životního prostředí našich občanů.
Rada obce Rohatec

Z jednání rady a zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se na své podzimní zasedání přesunulo
na Kulturní dům na Kolonii. Po tradičním technickém bodu
a kontrole usnesení z minulého jednání přednesli své zprávy
předsedové finančního a kontrolního výboru. K projednání
byly dále předloženy doklady mezitímní účetní závěrky obce,
plnění rozpočtu k 30. září a rozpočtové opatření číslo šest.
Novinkou pro další období bylo schválení pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce pro jednotlivé spolky a organizace v naší obci. Dokument tak navazuje na novelu zákona
a určuje podmínky pro přidělování dotací z obecní pokladny.
Diskutovaným bodem se pak stala otázka výkupu komunikace na ulici Sadová, kterou doposud vlastní, ale ani nedokončila, developerská společnost. Strategickými dokumenty jsou
bezpochyby návrh rozpočtu na příští rok a rozpočtový výhled
na roky 2016 až 2020. Dalším z bodů jednání zastupitelstva
bylo sloučení stávajících základní a mateřské školy do jednoho
subjektu. Obec tak pouze reaguje na běžnou praxi ve slučování příspěvkových organizací, kterou v ostatních obcích realizovali už před léty. Zastupitelé i veřejnost byli v dalším bodě
informováni o projektech na údržbu i výsadbu veřejné zeleně
v obci. Pravidelným blokem jednání zastupitelstva již tradičně
bývá prodej či koupě pozemků. Nejinak tomu bylo i na posledním jednání. Nejprve byly schvalovány nové záměry prodeje,
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poté následovalo schvalování kupních smluv na již zveřejněné
záměry. V poslední části jednání obec vykupovala pozemky do
svého vlastnictví, pod komunikací a pro cyklostezku. Závěrem
zasedání byla projednána otázka ubytovny na Kolonii a možnosti dotačních titulů na její opravu.
Rada obce se na svém jednání schází téměř každý druhý týden. V říjnu projednala zadávací podmínky a výběr dodavatele
pro další investiční akce – kanalizace v části Na Kopci či chodník k průmyslové zóně na Hodonínské ulici. Jedním z dalších
výběrových řízení byla veřejná zakázka na údržbu a ořez veřejné zeleně. K tradičním bodům jednání patří také ekonomické
záležitosti. Rada projednala mezitímní účetní závěrku obce,
rozpočtová opatření i návrh rozpočtu na rok 2016. Velký blok
projednávaných bodů tvoří prodeje, koupě či pronájmy pozemků. Rada se dlouhodobě snaží řešit majetkoprávní vztahy k pozemkům na území obce a narovnat tak dlouholeté nesrovnalosti. V jednání je tak například i převod pozemků z majetku kraje,
které se nachází pod obecními chodníky na ulici Nové Řádky či
Vítězná. Na svém prosincovém zasedání rada projednala žádosti jednotlivých spolků a organizací o dotaci z rozpočtu obce na
příští rok. O výši dotací rozhodne následně prosincové zasedání
zastupitelstva v rámci schvalování rozpočtu obce.
Tomáš Letocha, místostarosta
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Osobní zprávy

NAROZENÍ

ÚMRTÍ

Vendula Juncová
Jakub Bubík
Valerie Podškubková
Sabina Melová
lovvá
Jakub Švrček
ekk

Milan Tomšej
Růžena Kubešová
Vladimír Šúcha
Josef Klíma
Martin Kubeš

OMLUVA
73 let
81 let
65 let
63 let
18 let

V minulém čísle nám tiskařský šotek
„pozlatil“ diamantovou svatbu manželů
Henčlových. Za to se jim velmi omlouváme a k tomuto krásnému jubileu jim
ještě jednou srdečně blahopřejeme. Diamantová svatba je vzácná. Znamená, že
dva lidé měli ve svém životě štěstí na
toho správného partnera a prožili spolu
krásných 60 let v manželství.

Kalendárium
11. 12. 2015

PUB kvíz

27. 1. 2016

Valná hromada Klubu důchodců

12. 12. 2015

Vánoční koncert v kostele

30. 1. 2016

Ples rodičů a přátel školy

13. 12. 2015

Výstava Blíží se Vánoce

4. 2. 2016

Beseda s Martinem Hakem

26. 12. 2015

32. ročník Štěpánského turnaje
ve stolním tenise

6. 2. 2016

Krojovaný ples

13. 2. 2016

Hasičský ples

20. 2. 2016

Disco ples

27. 2. 2016

Fašaňk

30. 12. 2015
16. 1. 2016
23. 1. 2016

Silvestr Klubu důchodců
Reprezentační ples obce
Ples sportovců

KULTURA
Kateřinská zábava
Od hodú to utéklo jaksi rychle a už
máme za sebú aj tú Kateřinskú zábavu.
Myslím si, že sa převelice vydařila a všecí sme sa dobře pobavili, šak sa podívajte
na fotky, sú temu důkazem. Po sóle pro
Kateřiny bylo hnedkaj sólo pro šecky,
aby to nikemu nebylo líto, že sa neoslavuje aj ten jeho svátek, a popřipínali sme
si papírové kačky. Půlnoční překvapení
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- „Stárkova noční můra“ nás zahalila do
tajemna a z klidného baletového rytmu
strašidelně přešla do divokého stárkova
sna. Pak bylo aj sólo pro starostu a místostarostu, a eště sme sa stihli nad ránem
vyfotit s muzikantama, snad sa ty ranní
fotky pro nás už stanú tradicú! Děkujeme šeckým za účast, vytvořili sme všichni společně bezvadnú atmosféru.

Rohatecká obec

Zároveň Vás chcu šeckých pozvat na
krojovaný ples, který bude 6. 2. 2016,
zahrajú nám Vracovjáci. Byla bych ráda,
kdyby sa zavedla na plese novinka, a to
kolečko „ženáčú“, tým by sa stalo předtančení v podobě moravské besedy pestřejší. Času je eště dost, ale když sa ozvete,
že máte zájem, budu moc ráda.
Za chasu stárka (foto na straně 2)
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Rohatec očima dětí
Kulturně muzejní komise ve spolupráci s vedením obce vyhlásila soutěž pro děti.
Měly možnost kresbou, malbou, fotografií
i písemnou formou vyjádřit svůj názor na
to, co se jim v obci líbí či nelíbí a co by v ní
změnily. Nápady dětí byly velmi zajímavé.
Chtěly by mít v obci akvapark nebo alespoň koupaliště, minigolf, park a cvičiště
pro psy, u školy skleníky a záhony. Nevšední byl také nápad vytvoření rybníku pouze
pro rybaření, lesopark s hřištěm pro děti,
zimní kluziště a nejčastěji se objevovalo
přání mít v obci skatepark. Podle dětí by
nebylo marné mít v obci psí útulek, cukrárnu nebo pěknou zelení osázenou ulici
Hodonínskou. Několikrát také děti nakreslily přání mít v obci obchod s elektronikou a PC hrami. Potud přání materiální,
ale bylo zde i přání, abychom se k sobě
navzájem nechovali jako mimoni a měli
se všichni rádi. Děti ale byly konkrétní i v

tom, co se jim v obci nelíbí. Nejčastěji to
byl nešvar majitelů psů, kteří si po svých

mazlíčcích neuklízejí, odhazování nedopalků od cigaret na zem nebo černé skládky odpadu v Olšičkách či Na Kopci. Naopak spokojeny jsou s novým sportovním
hřištěm a dětským hřištěm u kulturního
domu. Všechny dětské práce byly vystaveny v muzeu obce Rohatec při konání akce
Adventní zdobení, kterou pořádal Spolek
zdravotně postižených občanů.
Nápady dětí se nám líbily, a proto jsme
se rozhodli ocenit všechny děti, které se
soutěže zúčastnily. Pět nejlepších jsme
ocenili hodnotnější cenou. Příští rok bychom chtěli v soutěži určitě pokračovat.
Je totiž zajímavé nahlédnou do dětských
myšlenek, snů a přání…. Všem dětem za
účast v soutěži děkujeme, doufáme, že si
odměny užijí a budeme se těšit příští rok
na další skvělé nápady a myšlenky.
Kulturně muzejní komise
(foto prací na zadní straně)

Poděkování
V souvislosti s novou výzvou o dovybavení expozice v obecním muzeu bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří reagovali na naši
výzvu předešlou. Historický nábytek nebo jeho části nám spolu s řadou cenných rad a tipů velmi ochotně darovali členové Muzejního spolku z Dolních Bojanovic. Dalšími dárci byli Anna Homolová, Radoslav Němeček, Jirka Hostýnek či rodina Adamcova
z Rohatce. Díky patří také paní Macháňové ze Strážnice a řadě dalších. Některé z nově získaných exponátů již dnes zdobí stálou
muzejní expozici staré světnice. Další čekají na své využití v depozitáři.
Každé takové pomoci si velmi vážíme.
Za kulturní a muzejní komisi Luděk Durďák
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Informace z knihovny

Vyhledávání knih
S radostí oznamujeme našim čtenářům, že veškerý knihovní fond je již vložen v počítači. Knihy si nyní můžete
vyhledávat dle autora, názvu či tématu v tzv. on-line katalogu, který je přístupný buď přímo v knihovně, nebo na internetových stránkách knihovny: http://rohatec.knihovna.cz/
katalog/. Přes tento katalog také můžete vstoupit do svého
uživatelského konta.

Ohlédnutí za svátkem pro knihovníky
– už se o nás ví
V září letošního roku pořádaly celostátní setkání knihovníků s názvem „Co venkovské knihovny umějí a mohou“
knihovnice z Knihovny Dr. E. Bořického v Milíně, která je
nositelkou titulu Knihovna roku 2013.
Program byl opravdu bohatý jak na nové informace a zkušenosti, tak inspiraci pro naši činnost v knihovně
i mimo ni. Mnohé knihovny se měly možnost prezentovat.
Naše knihovna se mohla pochlubit přestěhováním do rekonstruované budovy a novým interiérem. A že měl Rohatec
opravdu dobrou reprezentaci. Víte, jaké víno nám na večerním setkání podávali? No přece Plešingr z Rohatce!  Bylo
to pro mne milé překvapení (opravdu jsem v tom nevinně).
Taková setkání dávají chuť a sílu do další práce.

Beseda s předškoláky
S potěšením jsem 20. října v knihovně přijala milou návštěvu z mateřské školy, naše předškoláčky. Děti si prohlédly
knihovnu a poté si s velkým zájmem vybíraly knížky, ve kterých si prohlížely to, co je zajímá. Největší zájem byl o pohádkové postavičky, různá zvířátka, auta, ale i vesmír. Také jsme
si společně povídali o tom, jak se s knížkami zachází, aby nám
dlouho vydržely. Děti dostaly za úkol z předaných obrázků
berušek a pavoučků vytvořit koláže, které vystavím v knihovně, protože každý předškoláček tam má tu svou. Od Berušek
už dílko máme, ještě se těšíme na koláž ze třídy Pavoučků.
(foto na předposlední straně)

Beseda o animovaném filmu
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Beseda o animovaném filmu
s Cyrilem Podolským
V nové knihovně jsme v pátek 20. listopadu přivítali na
první besedě pana Cyrila Podolského, který nám záživným
přednesem přiblížil, co všechno se děje, než vznikne animovaný film. Přinesl na ukázku několik rekvizit včetně postavičky Bolka Polívky nebo Krysáků, které si všichni mohli
prohlédnout. Také jsme zhlédli několik animovaných ukázek.
Cyril Podolský je režisér a autor tvořící převážně pro děti
(večerníčky Krysáci, Pat a Mat, Králíci z klobouku aj.), ale
i pro dospělé. Měli jsme možnost zhlédnout videoklipy pánů
Hapky a Horáčka i šansonové zpěvačky Szidi Tobias. V současné době pracuje na přípravě loutkového muzikálu Filipe!,
novém večerníčku Šiflíci či loutkovém filmu Škaredy.
Představil nám i svou knížku pro děti Strašidelný herbář,
Šiflík a Šuflík, ve které je vložena MP3 nahrávka s vyprávěním Bolka Polívky, Lucky Vondráčkové a Mariána Labudy.
Dospělí si odnesli pěkný zážitek a ti nejmenší omalovánky s Večerníčkem. Potěšil nás váš velký zájem. Děkujeme.
Beseda proběhla při příležitosti Dne pro dětskou knihu.

Co pro vás připravujeme?
Knihovnické lekce, čtvrtek 7. ledna 2016 v 9.00 hodin
a v 16.30 hodin. Dozvíte se, co to ten „on-line“ katalog je.
Čekají vás praktické ukázky používání on-line katalogu,
způsob vyhledávání, vstup do uživatelského konta, jeho způsob využití apod. Naučíte se vyhledat právě tu svou knihu.
Beseda s Martinem Hakem, 4. února 2016 (čas bude
upřesněn). Budeme si povídat na téma Karel IV., „Otec vlasti“, král český a císař Svaté říše římské, který patří k nejvýznamnější postavě naší historie. V roce 2016 si připomeneme výročí 700 let od jeho narození.

Poděkování
Děkuji všem návštěvníkům a příznivcům knihovny za
spolupráci i podporu během roku 2015 a přeji jim i všem
rohateckým občanům krásné a pohodové Vánoce v kruhu
svých blízkých, do nového roku spokojenost, pevné zdraví,
klid a mír! Příští rok v knihovně na shledanou!
Jana Charvátová

Cyril Podolský
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Překonávání řeky Moravy, mosty v Rohatci
– pokračování
V minulém zpravodaji Rohatecká
obec jsem reagoval na letošní nízký stav
řeky Moravy se vzpomínkou na mosty
přes řeku v minulosti. Morava byla odedávna překážkou pro spojení mezi levým a pravým břehem. Levé straně (po
směru toku) kde se v pozadí rýsují Bílé
Karpaty, říkali naši předkové Zámoraví.
Celý prostor mezi řekou a Sudoměřicemi je ve starých mapách vyznačen jako
lužní les složený zejména z měkkých
dřevin, vrb, topolů černých i bílých
a lindy. Odtud také pochází název Pomoravský les. Dnes je celá tato část od
19. století loukami. Po pravé straně se
rozprostírá Rohatec a za ním les zvaný
Dúbrava. Od Hodonína až po Rohatec
je to porost dubový, od dnešní silnice
z Rohatce Kolonie na rozsáhlých dýnových návalech jsou porosty borové
a částečně i smrkové.
Řeka Morava, vinoucí se od zdroje
z Kralického Sněžníku, začíná svou pouť
jižním směrem. Po své cestě přibírá
řadu přítoků, vytváří malebná přírodní
zákoutí a různé pobočné toky. Směrem
k jihu tvoří moravskou nivu. Na území
katastru obce Rohatec se dostává meandrující řeka u Soboněk. Historická
topografie moravská od G. Wolného ze
začátku 19. století uvádí, že řeka Morava
se dělí u Vnorov na dva proudy, ramena.
Jedno vedlo strážnickými štěpnicemi
přes rohatecký les a druhé rameno různými zákruty a meandry se dostává k rohateckému mlýnu. Obě ramena se pak

slévají u Rohatce. Rameno přes Strážnici
se nazývalo Morava, později Morávka,
druhé Tečelec, později Hrubá Morava.
Morávka, v některých částech upravená
ve dvacátých a třicátých letech, je dnes
Baťův kanál. Různé zákruty a pobočná
ramena tvořila řeka Morava i na území Rohatce. V minulých dvou stoletích
však došlo ke značným změnám vlivem
regulace řečiště. První započala již někdy v 18. století a původní stav můžeme
vyčíst jen z historických map. Docházelo k narovnání proudu řeky, vznikala tak
mrtvá ramena, i ta jsou již dnes ponejvíce zazemněna. Zmizela i pobočná ramena, která ponejvíce sloužila k odtoku
vody při záplavách. První velkou zákrutu tvořilo řečiště Moravy v dnešní Kolonii a přecházelo obloukem k panskému
mlýnu, kde byl dřevěný jez s kamenným
základem, který nasměroval proud řeky
k náhonu mlýna a pokračoval k Rohatci
Přívozu, kde se spojoval v jeden tok s ramenem od Strážnice. V pozdější době se
mu říkalo Mlýnská. Přepad přes jez pak
přetékal několika proudy do luk, kde
v minulosti zavlažoval louky i vytvářel
bažinu. Začátkem 19. století byl uměle
prokopán k Rohatci Přívozu a takto vytvořen předpoklad k dnešnímu hlavnímu řečišti Moravy v Rohatci.
Dlouhou historii má v obci překonávání řeky Moravy. Počátečním přechodem byl brod. První most je zaznamenán na mapě 1. vojenského mapování
z roku 1764. Nacházel se v Rohatci Pří-

Betonový silniční most 1939
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voze přibližně v místech dnešního přístaviště. Odtud pokračovala cesta po
tehdejší uherské hranici směrem k Sudoměřicím, kde se napojila na spojnici Skalica - Strážnice. Byla to kupecká
cesta, velmi obtížná po hatích (křovinách) zpevňovaná proutím, provozovaná pravděpodobně někdy od 12. století.
Nejprve brodem nebo po lodích, později přes zmíněný most.
Trpěl však při jarních povodních
a také byl několikrát zničen při vojenských vpádech z Uher. Cesta po hatích
musela být každoročně obnovována po
jarních povodních. V první polovině
16. století vládli na strážnickém panství
Žerotínové. V Rohatci vybudovali na
vlastních pozemcích dvůr a v blízkosti na
řece Moravě vodní mlýn. Cesta sem byla
přes hatě obtížná, jednodušší byla ta od
Strážnice přímo k mlýnu, kde byl zřízen
i most a mýto. Odtud pokračovala cesta
k Hodonínu i severně k Vracovu. Most je
zaznamenán na 2. vojenském mapování z roku 1826. Nacházel se v místě, kde
dnes stojí čistička odpadních vod.
Největší změna nastala při výstavbě
železniční trati z Rohatce do Sudoměřic v roce 1889. Postaven byl i moderní
jednoobloukový železniční most a vedle
něj později i nový dřevěný silniční most
chráněný železným mostem ve směru
toku proti ledovým krám při jarních povodních. V roce 1907 došlo ke zrušení
mlýna i mostu. Zůstaly jen mlýnské budovy přeměněné na byty. Řeka Morava

Silniční most 1948
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se dále regulovala a v kritických místech
se stavěly ochranné hráze proti povodním. Oblouk toku v Kolonii, který zasahoval pod bývalý rohatecký cukrovar,
od roku 1923 již čokoládovnu Küfferle,
byl zrušen a tok narovnán směrem k Hodonínu. Z celého oblouku zůstalo mrtvé
rameno, postupně zazemňované. K jednoobloukovému železničnímu mostu
musela být přistavěna další polovina,
protože narovnáním řečiště se koryto
rozšířilo. Současně v roce 1937 započala
výstavba nového silničního mostu betonového, 200 m po směru toku od železničního. K tomu byl nutný nový přivaděč, po náspu z míst dnešní autobusové
zastávky, s překlenutím mrtvého ramene
bývalého toku řeky. Celá výstavba skončila v roce 1939 a jako první přes most
přejíždělo německé okupační vojsko
směrem na východ. Dvě uzavřená jezera
z mrtvého ramene ještě dlouho sloužila
v zimních měsících zimním sportům
mládeži z celého okolí. Hrával se zde
i hokej SK Rohatec. V současnosti je vše
zazemněno, na místě bývalých ramen je
sklad odpadů a tenisové kurty. Dřevěný
most vedle železničního se postupně rozebíral a zůstaly po něm jen kůly v řečišti. Vše změnila v roce 1945 druhá světová
válka. Ustupující německé vojsko zničilo
jak nový betonový most, tak i železniční.
Pro nutný přechod vojsk RA osvobozující jih Moravy využili ženisté zbytky
pilířů po původním silničním mostě,
a vedle železničního, již před rokem
1939 rozšířeného, zbudovali provizorní
dřevěný most. Současně započala výstavba silničního mostu vedle zničeného mostu betonového, dokončená ještě

Silniční most 1936

Provizorní most duben 1945
koncem roku 1945. Tento sloužil dopravě až do roku 1948, kdy jej těžce poškodily ledové kry při jarní povodni. To již
prostějovská stavební firma stavěla most
nový, opět vedle železničního. Provoz se
zde zahájil ještě téhož roku. Sloužil až do
května roku 1962, kdy byla dokončena
nová silnice mezi Rohatcem a Rohatcem
Kolonií a silniční most, sloužící dodnes.
(V minulém čísle 5/2015 obecních novin
v článku Řeka Morava a její překonávání v minulosti bylo mylně uvedeno, že
most zanikl v roce 1948). Po roce 1995,
při rozšiřující se lodní dopravě, překážely některé zbytky bývalých mostů.
Odstranili je v roce 2004 ženisté
vojenského útvaru z Vyškova. I přesto
v okrajích řečiště zůstaly některé zbytky (kůly) objevující se při nízkém stavu
vody, jak tomu bylo v letošním roce.
Zdeněk Bíza

Silniční most 1945
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Vývoj a proměny rohateckého kroje
- poslední část r. 1920 - 1950
Světová válka a těžké časy po ní měly vliv i na lidové kroje. U nás ženský kroj ještě zůstává stejný, ale mužský kroj
upadá. Nebylo peněz na sukna, drahé vlněné látky. Šťastná
byla ta dívka, která měla zásobu sukní po mamince. Kupovaly se látky z umělého hedvábí. Natahačky upadaly po válce
v nemilost, nosily se rukávečky - malé, plátěné. Móda přišla
ze Skalice. Nosila se k nim kordulka černá, vyšívaná, šátek
pod bradu. Oblíbený byl černý, červená sukně, modrá zástěra
a nízké botky - parýzky. Dívky odmítaly chodit v čižmách.
Ukázalo se, že rohatecké čižmy byly nepěkné, ledabyle navrapené. Až se začaly na Podluží a na Kyjovsku dělat čižmy
z jemnější kůže, navrapené najemno, i naše čižmy se podle
nich šily. Sukně se zkracovaly a střapcový šátek - pod bradu
- se začal nosit i do kostela. Chlapci nosili košile s vyšíváním
černým, červeným a modrým. K tomu pestrobarevnou kordulu. Po třicátých letech přidávali dlouhou pentli na kordulu, po čase dvě. To se převzalo z Podluží. Ale na obyčejnou
neděli, nebo k malé muzice, byla košile úzká, černá vyšívaná
kordula, kalhoty z lacinějších vlněných látek, zástěra. Kabáty delší než lajble, říkali jim plůzně, kalhotám ne nohavice,

ale pajtalony. Ženy nosily prucleky, třeba ze sametu, pošívané stříbrnými portami. Hodně se začalo zrnkovat - kordulky, pentle, pantlíky i čepce se zdobily korálky, perličkami
a patáčky. Vrchol úpadku byl, když místo vyšívání se začal
ornament malovat. Až po válce pronikla do kroje kyjovská
červená barva - štofky květované i páskové. Kabaně se nosily
jenom černé, ne jako do první války květované. Jupky se nosily od začátku století. Dívky po válce vyšívaly velké vlňáky
na černé půdě. Za války nebylo hedvábí, vyšívalo se umělým
hedvábím - lacetkami. Vlňáčky byly malé, bílé, červené i zelené. Černá barva se ještě necítila jako smuteční. Dívky si
vyšívaly černé klotové sukně drobnými kvítky.
Co zůstalo dnes z kroje, o němž se kdysi psalo jako o jedinečném. Kroj u chlapců postrádá dřívější barevnosti. Košile
jen s bílou výšivkou, kordule jen zelené. Dívky chodí v pantlíku, zástěry jen bílé, vyšívané podle Podluží. Proč vymizely černé zástěry, které dívky nosily na slavnostní příležitosti? Černá
i s výšivkou se cítí jako smuteční a s červenými nebo růžovými
sukněmi jaksi neladí.
podle zápisků pana J. Antoše - Marie Hovězáková

Tetka Bětka
Třeba si vy mladší řeknete, že tá tetka Bětka enom pořád lamentuje jaká je
špatná doba a jak za jejího dětství bylo
dobře. Toš sem si řekla - enom počkajte, možná aj vy budete tak staří jak sme
my včíl a budete spomínat a porovnávat,
enom esli budete mět na co. A co mňa
k dnešnímu psaní navédlo? Hned dvě
věci.
Šla sem si kůpit do trafiky vánoční
pohledy a u tych kontejnerů na šaty stály dvě maminky s kočárkama, na zemi
postavené veliké igelitky a řečnily, jak
mosely každá udělat v děckém pokoji
orduňk z oblečením a z hračkama, lebo
sa blížijů Vánoce a děcka dostanů zaséj
moc nových hraček a s tyma starýma sa
už nechců hrát, toš to nésly vyhodit. A tá
druhá věc?
Lůpala sem si ke svátkom ořechy
a poslůchala rádio. Byla tam beseda
z nejaků mladů vystudovanů ekoložků
ze strany „Zelených“ a mudrovala, jak
sa máme učit šetřit z vodů. Hned sem si
začala dělat poznámky, co nám poradí:
zuby si máme čistit enom večer a ústní vodů z lékárny. Odpójit automatické
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pračky, vodu po praní chytat do kýblů
a nechat ju ustát, tů čistější znovu použit na další praní a s tů kalnů splachovat
na záchodě. Schody a chodby umývat
jednů týdně a při sprchování si dat do
sprchy nejaků nádobu. První z rodiny
sa osprchuje a ostatním po něm stačí tá
nachytaná voda po tem prvním. Stejně
blbá rada byla aj z umýváním náčení,
enom zapomněla řéct, že máme taléřky
a hrnce vylízat jazykem.Toš tak sa bude
podlé ekologů šetřit, enom nevím, gde
a na jakéj univerzitě to zadarmo vystudovala a jaké měla vysvědčení. To už
sem měla až do večera po náladě a hned
sa mě vracaly spomínky, jak sa šetřilo
v každéj domácnosti indá a také, jak sa
před Vánocama uklůzalo, jak sa všecko
spotřebovalo a nic sa nevyhazovalo.
Hned první prosincový deň sa do
krmíka strčila hus, aby měla na Vánoce pěkně veliké játra a hodně sádla. Na
šňůru sa pod návratí rozvěšaly kožůšky, kabaně a vlňáky, aby sa do svátků
vyvětral naftalín a každý deň sa dělala
nejaká drobná práca. Lůpaly sa ořechy,
z posledních dyní sa vybraly a usušily
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jádra, tmavý nábytek a dveřa sa naleštily
petrolínem, mosazné klučky a hmoždíř
sidólem, svaté sošky a páteřky sa umyly
v mydlinovéj vodě. Před svátkama běhal po dědině kominík vymetat komíny
a roznášal kalendáře. Perůtků sa vymétly z kamen saze a zrovna sa stříbřenků
natřely růry, do zásoby sa nalůpala turkyň a bylo téj drobnéj práce a příprav na
svátky daleko víc. V posledním týdni sa
udělaly polévkové lokše, napéklo cukrové, nabalily sa na stromek salonky, zabila
a oškubala vykrmená hus. A že sa všecko
spotřebovalo? Péří z husí sa zedralo do
peřin, skořápky z ořechů, špeňky z péří,
žgolky z turkyně sa spálily a dyš sa zabilo
prase, toš z kostí sa uvařilo mydlo.
A co hračky? Pořád ty stejné, ale pro
celů rodinu - člověče nezlob se, ovečky
a karty. Doma sme byly tři děcka, ale každý večer sme si z rodičama sedly okolo
stola a společně sa hrály. Nic sa nevyhodilo jak dnes, nigdo sa nezavřel sám do
pokoja a pro všeckých to byly ty staré
Šťastné a veselé vánoční svátky, keré přeju aj Vám všeckým.
Vaša tetka Bětka
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Porovnání dešťových srážek
Letošní rok byl poměrně suchý. Pro zajímavost jsem připravil dva grafy, které porovnávají letošní rok s předcházejícími roky. První graf znázorňuje průměrné srážky v Rohatci-Kolonii, vypočítané z let 2009 až 2015 s letošním rokem.
Do grafu je doplněný průběh srážek z roku 2010, který byl
nadprůměrně deštivý i rok 2012, který byl zase mimořádně
suchý. Druhý graf udává výšku hladiny řeky Moravy na měřícím stanovišti ve Strážnici. Údaje od 17. dubna roku 2014 jsou
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porovnávány s rokem 2015. Z grafu je patrné, že ani v horní
části Moravy příliš nepršelo a tak hladina byla dlouhou dobu
pod jeden metr.
Poznámka: Pro zájemce o tuto problematiku uvádím, že
na internetové adrese 213.192.63.72/pocasi najdou mnohem
podrobnější informace. Bohužel těm, kteří jsou připojeni k internetu přes vysílač firmy net-connect na rohateckém sile, se
tyto stránky nezobrazí a objeví se zpráva, že adresa neexistuje.
Drahoslav Melo
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Rodáci
Už ani nevím, co mě podnítilo k tomuto novinovému příspěvku. Snad nevinný dotaz z VIP sedačky na tribuně TJ
Slavoj. Pro méně znalé - zateplené sedačky přímo pod hlasatelskou kabinou.
Navíc s výhledem přímo na světelnou tabuli, s průběžnou informací o čase i výsledku. Údaje k nezaplacení, stejně jako
čerstvé informace hlasatele (t. č. dlouholetého, zasloužilého Franty Zlámalíka).
Nemyslím tím zasloužilého hlasatele,
ale víc jak zasloužilého hráče a později
i trenéra. A na VIP sedačkách si užívají
zasloužilí dřívější hráči, trenéři, činovníci. Kdysi mladíci, dnes již odrostlejší
junioři. Borci z nejpočetnější kategorie
seniorů. Pro zlepšení vlastní kondice
mnozí z nich navštěvují i mistrovská
utkání nejmladších kategorií TJ Slavoj,
jako jsou přípravky a žáci.
Ale zpět ke zmíněnému dotazu k mé
osobě. „Prosím tě, jak hrály ty Žádovice?
Já jsem byl mimo Rohatec a zápas jsem
neviděl.“ Tak jsem odpověděl nevzrušeně a popravdě.
7:2 pro naše Béčko, které i herně bylo
lepší. Tazatel byl s odpovědí zřejmě spokojen. I když si myslím, že výsledek dávno znal a šlo jen o otázku kontrolní. Až
doma mně to nedalo a dumal jsem, proč
vlastně ten dotaz vůbec padl? Že by mě
podezříval z fandění soupeři? Bez mučení se přiznám, že fandím nejen Slavoji.
Držím palce svému rodišti, fandím i Petrovu, kde hrával můj syn i vnuk. A třetí
sezonu přeji i dorostencům RSM, nyní
FC Hodonín, kde vnuk pokračuje. Při
případných vzájemných utkáních se snažím být neutrální. Nejnáročnější to bylo
asi při utkáních starších žáků Sokola Žádovice se Sokolem Petrov. Obě utkání
jasně pro Petrov. V Žádovicích 0:6, v Petrově 12:0. Z toho téměř polovinu branek nastřílel vnuk. Je to přece jen rozdíl
hrát proti soupeřům v krajské soutěži za
TJ Slavoj nebo v okrese za Petrov. Takže
v malém derby Slavoj B - Žádovice vlastně ani o moc nešlo. Čekal jsem sice vyrovnanější zápas, protože našemu Béčku
to docela šlo a Žadovjáci hrávali docela
pohledný fotbal. Jenže tentokrát stačilo
málo. Jeden řepkovský „blikanec“ hostujícího brankáře, kdy po jeho vyloučení
bylo rychle po zápase. Náhradní brankář pustil za svá záda skoro všechno, co
směřovalo na jeho bránu. Po utkání se
mně, coby rodákovi, soupeřovi fanusi
omluvili za tentokrát slabší výkon svého

12

mužstva, ovlivněný nejen brankářem,
ale především chybějícími hráči, kteří
dali přednost jiným svým zájmům. Holt,
všude je něco. Já jsem se omluvil za „rádobyvtipnost“ našeho „taky diváka“. To
už je takový místní pokřik, stále se opakující, a pořád od stejného autora. Vždy,
když k nám zavítá soupeř s místopisným
názvem končícím na CE, ozývá se syté:
....CE, to je p.... v republice“. Nevím,
zda vtipálek někdy v těch vysmívaných
Bučovicích, Pavlovicích či alespoň Miloticích vůbec kdy byl. Mají docela pěkné
stadiony, Bučovice a Milotice dokonce
i hezké a vyhledávané zámky a Velké
Pavlovice patří např. mezi vyhlášené vinařské oblasti.
V dobách dávnějších, kdy jsme se
plácali i v základní okresní třídě, projevoval se u některých jedinců z řad
„taky fanoušků“ nepěkný rys nadřazenosti vůči soupeřům. Tak např. k nám
přijel soupeř z Kozojídek. Tehdy zrovna
postupující nováček do okresního přeboru. Ozvalo se - Kozojídky ? Kde to
je ? - z hlediště, tehdy ještě škvárového
hřiště. Diváci od hostů, převážně v mysliveckých stejnokrojích, navodili spíš
atmosféru poslední leče, než fotbalového utkání. Jen se tak poohlédli po směru zvídavého zvolání. A světe div se - na
konci utkání 0:4 pro KDE TO JE? Holt
nadřazenost a podceňování se ani v kopané nevyplácejí. Podobně vtipní jedinci
z Rohatce se projevili i na utkání Ratíškovice B - Žádovice. Hrálo se v neděli
dopoledne. Pro Žadovjáky nezvyklý čas.
Navíc po páteční svíci a sobotní svatbě
spoluhráče. To samozřejmě nemůže být
omluva. Samozřejmě, že prohráli. I přes
prohru dobře slyšeli: „Co to hrajete? Ještě vám z kopaček trčí sláma“. A netrvalo
dlouho - Rohatec přijel na mistrák právě k těm, co jim ta sláma…. Kolik bodů
při vzájemných utkáních kdo získal, už
nezjistím. Ani to není podstatné. Vztahy
mezi výbory i hráči obou TJ byly vždy
standardní, někdy až nadstandard. Ale
co si dobře pamatuji - největší brankostroj. Náš stoper Jenda Chromek (a to
byl nějaký pan fotbalista), nevěděl kam
skočit dřív a zasahovat. Skončilo to jen
5:0 pro domácí Žádovice. No, radost
jsem mít ani nemohl, byl jsem přece
jednatel Slavoje. Z pohledu historie se
ovšem kopaná Rohatec - Žádovice nedá
srovnávat. Už jen pro podstatný rozdíl
v počtu obyvatel. 3500 proti necelým
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900. V Rohatci začali organizovaně hrát
už v r. 1928, v Žádovicích až v r. 1952,
a to je taky trochu rozdíl. Ale co si pamatuji, už během II. světové války hráli Žadovjáci za okolní SK Žeravice, SK Ježov
či AFK Vřesovice. A vždy patřili k těm
lepším v mužstvu - alespoň jak jsem to
viděl na utkáních já. Zatímco Rohatec
už dlouhodobě hraje v krajské I. A tř.,
Žádovice dosáhly „jen“ na I. B tř. v kraji.
A těch rozdílností nefotbalových je
mnohem větší řada. V Rohatci kostel,
hřbitov, škola, vlaková nádraží, řeka Morava, lékaři, řada podniků. V Žádovicích
jen kaple, Hruškovský potok, už i bez
školy. Naopak mají lepší kulturní dům,
bonitu půdy. Dechovka Žadovjáci hraje
I. ligu. Kyjovský ženský kroj je nejhezčí
v republice i jejím širokém okolí. Našlo
by se těch rozdílů mnohem víc, ale některými bych se nechlubil. Třeba svého
času název JZD Rozvoj zdaleka neměl
na RUDÝ ŘÍJEN. V Rohatci nikoho nenapadlo přejmenování názvu obce. V
Žádovicích se našel horlivec…. Jak se
říká - nejhorší je srážka s blbcem, a ještě
horší je to s iniciativním b… I stalo se, že
svého času různého soutěžení - Žádovice zvítězily v soutěži o nejvyšší % členů
SD Jednota na počet obyvatel. Nějakým
vysokým potentátem (snad až ministr)
byl tehdy s. Zmrhal. Mimo jiné byl i jazykově vybaven a jak sám tvrdil - mluvil
i švýcarsky. Nedávno jsem na nádraží
ve Bzenci náhodně vyslechl přesvědčivé tvrzení středoškolačky, že hovoří
rakousky. Zda to tvrdila spolužákovi či
příteli, jsem nezkoumal. Neudržel jsem
se a sdělil jí, že Rakousko je Rakousko,
ale jazyk němčina. K oponentuře už nedošlo, vlak nečekal, šli jsme každý do
jiného vagonu. A pak, že se svět mění.
Tak mění, ale ne ve všem a u všech. Ale
k jádru věci. Onen iniciativní navrhl, aby
se Žádovice přejmenovaly na „ZMRHALOV“. To bylo něco pro sousední Ježovjáky. Vrcholem jejich škodolibosti bylo
bleskové znovu přejmenování na ….D....
Naštěstí iniciativní zůstal osamocen
a Žádovicím zůstala koncovka CE doposud. Určitě i díky Ježovjákům.
A v rámci všeho dumání jsem si uvědomil, že nejsem zdaleka jediný, kdo se
vlivem různých a jiných okolností stal
občanem Rohatce, původem zdaleka ne
ze sousedních Žádovic. A můžeme začít hned na Kolonce. Slečna Bernadetta
Anežka Šťastná, nar. v r. 1911 v Žádovi-
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cích, pojala za manžela pana Josefa Matěje, nar. v r. 1906 v Žeravicích. Oddáni
ve farním chrámu Páně v Ježově v r. 1928.
Kdy přišli do Rohatce? Nepodařilo se zjistit. Patřil mezi místní podnikatele - těžba
štěrku, stavitel. Kdy podnikání ukončil,
taky jsem nezjistil. Sám od sebe asi ne. I
malí se znárodňovali. Zemřel v r. 1963,
manželka pak v r. 1981. Synové Zdeněk,
Josef a Pavel. Bydlím v rodinném domku,
který s dalšími v řádku stavěl pro Maryšu.
S Pavlem jsme se potkávali - kde jinde v TJ Slavoj. Jako hráče jsem ho nevídal. S
trenérem a při výstavbě spodního hřiště
snad denně. Ve Slavoji zanechal víc jak
viditelnou stopu. Poděkování si už nepřečte, tím více si ho zaslouží. Asi by se divil,
co všechno se kolem zmíněného hřiště
ještě událo. Za Slavoj hráli oba jeho synové Radek a Pavel, stejně jako vnuk, taky
Pavel. Ten sice dal nakonec přednost hokeji - ale ten přece děda taky hrával a pokud se mně doneslo, víc jak úspěšně. Za
Hodonín - za Drtiče. A závěr? Minimálně
polovina genů je ze Žádovic a pozitivně
ovlivňovaly TJ Slavoj. V r. 1964 hrávalo
Áčko v sestavě: Koláček František, Chromek Jaroslav, Hovězák Václav, Sloboda
Rostislav, Rosypálek Olin, Dvořák Vl.,
Chromek Miroslav, Chromek Jan, Tománek Jiří, Matěj Pavel, Kostílek Jan, Němčanský Jaroslav.
Z Kolonky na Kopec je to coby dup.
I když se přiznám, že je to pěšky dál
a dál. Tedy trvá mně to trochu déle než

dřív. Na Kopci žijí manželé Josef a Jarmila Gürtlerovi. A odkud má paní Jarmila, rozená Šafaříková, prapraprapředky?
No - ze Žádovic přece. To pradědeček
František, roč. 1866, si bral za manželku sl. Barboru Tomanovou, roč. 1866.
U Šafaříků zřejmě ctili tradice. Tatínek
přiženěného byl totiž taky František, roč.
1840, stejně jako stařeček František, roč.
1803. Dále už zatím rodová dokumentace nesahá. Nemyslím si, že i v letech před
1800 by se určitě další František nenašel.
Přiznám se, že k tak rozsáhlé rodové dokumentaci jsem se ještě nedopídil. Dědeček František (jak jinak), roč. 1897,
si vzal za manželku Rozálii Koplíkovou,
roč. 1899, která však zemřela příliš mladá a zanechala manželovi příliš malé
chlapce. Františka, roč. 1921 a Josefa,
roč. 1926. Pro chlapa je výchova dětí
bez maminky přece jen o hodně těžší.
A tak si ovdovělý přivádí na pomoc Marii Čadovou ze Žádovic. Nešlo o žádnou
„macechu“ a dle svědectví paní Jarmily
ji brali jako skutečnou, hodnou babičku,
protože se o kluky starala opravdu mateřsky. Malý důkaz, i když jen okrajový –
František, věrný příznivec Slavoje, a Josef, hráč velkého formátu. V roce 1947
u postupu do krajské I. A tř. : Antoš Josef
(Puk), Šafařík Josef, Piškula František,
Kabelka František, Němčanský Jaroslav,
Slezák Stanislav, Čachotský Josef, Rosypálek Miroslav, Polesňák Zdeněk, Churý
Ladislav, Šíma Karel. V roce 1957 : Šíma

Zdeněk, Němčanský Jaroslav, Šafařík Josef, Novák Jiří, Králík Zdeněk, Běloch
Zdeněk, Nedůchal Zdeněk, Slezák Jan
(Borin), Čachotský Josef, Rosypálek
Olin, Košťál Jan, Antoš František (Antola). Hrával nejen výborně, ale i dlouhodobě. Bohužel osud mu nevyměřil delší
věk. Odešel předčasně v pouhých 51 letech. Jen bych se opakoval s těmi geny.
Zase ty Žádovice, zase ten Slavoj.
A to není ještě o Šafařících všechno. Pradědečkův bratr Zachariáš, roč.
1872, měl syna Aloise, roč. 1897. Díky
paní Gürtlerové jsem se seznámil s docela útlou knížečkou, vydanou ve Zlíně
v r. 2010. Autorem je právě zmiňovaný
pan Alois Šafařík. Název Můj docela
stručný životopis (edice paměti). Svému
žití v Žádovicích věnuje celé tři kapitoly: Sirotek ze Žádovic, Žádovický hospodář, O Moravském Slovácku. I když
většinu života pobýval v Brně a zejména
ve Zlíně, nikdy nezapomínal, kde prožil
dětství a rád se tam vracel. Chválím naši
paní knihovnici Charvátovou, která se
snaží seznamovat čtenáře i s regionálními tvůrci. Určitě bude zajímavá beseda
s JUDr. Holcmanem (rodákem ze Skoronic), která z technických důvodů svého
času odpadla.
Dnes už víc nevím. Uvidíme, co přinese další pátrání po krajanech.
Paní Evě Matějové a Jarmile Gürtlerové za poskytnutí dokumentů děkuji.
Vlastimil Hlaváč

Finanční navigátor
Řešit naše důchody reformou, nebo antireformou?
Pokusy vlády (nejen té české) o stimulaci obyvatel k samostatnosti při přípravě finanční rezervy na důchod se nazývaly pojmem „Reforma“. Nechci komentovat výsledky těchto
snah…
Při družné debatě s jedním z mých klientů jsme na toto
téma narazili. Řekl mi: „Nechci skákat, jak jiný píská. Chci si
mé důchodové spoření řešit podle mých vlastních pravidel.
Nestojím o neustálou změnu podmínek, které mi někdo cizí
bude diktovat…“
Tak jsem mu nabídl „antireformu“. V čem spočívá?
V tom, že se on nebude přizpůsobovat finančním produktům,
ale naopak, finanční produkty jemu. Dnes tedy směřování jeho
financí určuje vlastní dirigentskou hůlkou. Při takovémto řešení jde o to, „ohýbat“ produkty tak, aby se maximálně přizpůsobily potřebám svého majitele.
Uvedu několik námětů k přemýšlení a případně Vašemu
následnému využití:
1/ Dle Vašeho věku si můžete nechat nastavit stavební spoření tak, aby bez nadbytečných nákladů sloužilo k přípravě
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2/

3/

4/

5/

části peněz pro financování života v penzi. Případně i pro
tzv. „Předdůchod“.
Penzijní spoření bude od roku 2016 obsahovat další
úsporný prvek, kterým můžeme ušetřit nemalou část daní.
Nezapomínejte také na vhodné využití výsluhové penze.
O ní penzijní společnosti neinformují a majitel smlouvy
tak často přichází o další dotace!
Další alternativou pro hospodáře řídící větší balík peněz
jsou nemovitosti. Není však bez šance ani člověk bez hotovosti.
Stále větší popularitu získávají investiční fondy. Zde můžete využít výtečné kombinace konzervativní hotovosti
a dynamické pravidelné investice.
To nejdůležitější: Všechny výše uvedené možnosti si nechejte od nezávislého odborníka „namíchat“ a „ohnout“
tak, aby sloužily a chutnaly Vám. Ne bankovním institucím.

Zdravé tělo, zdravého ducha, zdravý rozum a zdravé finanční portfolio Vám po zbytek roku 2015, jakož i do let dalších přeje
Váš Martin Gajda
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Školství

Stránka (ne)jen pro děti
Nejkrásnější vzpomínky na světě jsou ty,
u kterých zjistíš, že se usmíváš.

1. Z písmen složte slovo a doplňte větu.
Svědomí a přátele máme tak dlouho, dokud je

E M B E Ř U E O N J P T E
2. Matematická:
Kolikrát můžeme od čísla 55 odečíst 5?
3. Pro zasmání:
Zase máš pětku, zlobí se otec. To jsi nerozuměl otázce?
Já jsem rozuměl, ale pan učitel nepochopil moji odpověď.

Anna Kolofíková

Rozluštění z minulého čísla:
° štítiti se
° Nesnese se se sestrou.
° Přidáním zápalky utvoříš na levé straně slovo sto a rovnice je pravdivá 
° 3x

Sloučení Základní
a Mateřské školy
v Rohatci
Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání rozhodlo o sloučení Základní školy Rohatec s Mateřskou školou Rohatec, a to od 1. 1. 2016.
Tento termín je z hlediska účetnictví doporučován jako nejvhodnější. Pro
mnohé je tento krok možná překvapivý, ovšem Rohatec v této otázce byl
pozadu. Procesem slučování základních a mateřských škol prošly už takřka
všechny ve správním obvodu Hodonín před mnoha lety. Nyní už zůstaly
jen obce Rohatec a Čejkovice. A tak jsme se konečně rozhodli jít cestou,
kterou ostatní šli již dávno. Zkušenosti, jak nám doložil odbor školství
a mládeže, ukazují pozitivní dopady a celou řadu výhod.
Co nám to přinese? Vznikne subjekt, který svou velikostí a počtem
žáků bude mít snadnější cestu k dotacím. Pro obec jako zřizovatele to bude
značné ulehčení, protože místo komunikace a kontroly dvou organizace
budeme komunikovat a účtovat jen s jednou. Po organizační stránce bude
tento krok jistě přínosem, a mělo by dojít také k úspoře provozních prostředků. Toto sloučení jde také ruku v ruce se snahou vlády ČR o vyšším
propojení předškolního a základního vzdělávání. Díky tomuto kroku se
třeba podaří vyřešit i nemalé problémy, které v naší školce vznikly a zúčastnění rodiče jistě vědí, o čem mluvím. Ředitelem nové organizace bude
současný ředitel základní školy Mgr. Andrýsek.
Z pohledu vás rodičů se o výraznější změnu nejedná, jelikož mateřská
škola zůstane stále ve stejné budově, pracuje podle schválených učebních
plánů a musí dodržovat stejná zákonná pravidla jako předtím. Zajímavým
pozitivem také může být aktivita, protože zatímco naše základní škola patří
nyní mezi vyhlášené, a každý rok se pokouší a získává dotace, pořádá akce
pro rodiče, tak mateřská škola již několik let stagnuje a při pravidelných
kontrolách hospodaření nacházíme nesrovnalosti. Jelikož zastupitelstvo
obce rozhodlo o sloučení takřka jednomyslně, vyslalo jasný signál a důvěru nové organizaci Základní škola a mateřská škola Rohatec.
Jara Adamec, starosta
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Vánoce
Po roce přicházejí zase,
ty kouzelné bílé svátky,
s koledami v celé své kráse,
byť jen na čas krátký.
Jen lístek v kalendáři,
zbývá otočiti jen,
stromeček se zas rozzáří,
ve čtvrtek na štědrý den.
Děti jsou zas neposedné,
chvilku pokoj nedají,
ale večer u stromečku,
dárečků se dočkají.
Radim Gerhard
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Adaptační pobyt ve Velkých Pavlovicích
Již po třetí jsme v září přijeli do bývalého zámku, nyní Ekocentra ve Velkých Pavlovicích. Byli jsme připraveni na velké
zatížení matematickými úlohami jako předešlé dva roky, ale
potom jsme byli velice překvapeni.
Ubytování bylo rychlé, pak jsme se dostavili před jednu
z učeben na zahájení celého pobytu. Spolu s několika žáky
z brněnské školy BASIC jsme se při následující angličtinářské
hodině trochu seznámili. Pak začala první aktivita – vyráběli
jsme vlastní ostrov, který jsme dodělávali ještě další dny. Poté
následovala hodina plná matematických her, hádanek a rébusů, například pantomimické sčítání koleček upevněných provázkem na zádech nebo rozdělování prasátek do ohrad.
Po večeři jsme se již rozděleni na dvě skupiny chystali
k další aktivitě. Skládali jsme tělesa, u kterých jsme později
určovali počet vrcholů, hran a stěn – například u krychle, kvádru, pravidelného čtyřstěnného, pětistěnného nebo šestistěnného hranolu.
Krátká přestávka uběhla jako voda a my jsme se sešli v jednom z velkých sálů, kde jsme se lépe poznali a vyprávěli si
o svých zálibách, případně něco předvedli, kupříkladu hru na
piano. Několik žáků z BASICU jsme už znali, ale s některými
z nich jsme se viděli poprvé.
Další den jsme hned pár minut po vstávání museli na rozcvičku. Nikdo nečekal, že nás hned ráno vytáhnou ven. Ještě
k tomu většina z nás vyběhla v tričku. Východ slunce byl příjemný, ale stejně jsme mrzli.
Po snídani jsme se vrhli do dalších úloh, což bylo anglické
opakování slovíček a rodinný strom, nebo jsme se naučili dva
druhy šifer – Caesarovu a Vigenèrovu. Někteří žáci si připravili pro druhé různé úlohy, což byla hra podobná piškvorkám,
skládaní origami, Hanojské věže nebo-li Lucasovu úlohu, čísla
a povolání v anglickém jazyce s úkolem složení do různých obrazců, odhadování objemu a tangramy. Hrálo se
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na body, které se následně jednotlivcům započítávaly do celkového pořadí.
Dále jsme řešili příklad, jehož cílem bylo po namočení
krychle s dvěma tunely zjistit, kolik jednotlivých stěn menších
krychliček bylo smáčeno.
Odpoledne jsme se vydali podívat na Slunečnou rozhlednu kousek od ekocentra. Po vycházce jsme se již se svými
týmy rozešli a začala týmová soutěž Matboj, která obsahovala
15 matematických úloh. To zabralo asi dvě hodiny.
Navečer jsme trochu zabloudili k topologii. Topologie je
věda, která se nezabývá objemem nebo rozměry, nebo-li u ní
nezáleží na geometrických vlastnostech. Vyráběli jsme si nejprve Möbiovou pásku, poté pohlednici přes hlavu (doslova –
můžete ji protáhnout po celém těle, aniž by se roztrhla).
Kolem osmé hodiny jsme zahájili celovečerní soutěž
„Trkmanka má talent“, od jejíhož jména si asi odvodíte, o co
šlo, nebo-li soutěž talentů. Nalezli byste tam převážnou část
komiků, dále herce, zpěvačku nebo dokonce živou pyramidu
s malým překvapením. Mezi absolutní vítěze patřil přednes
a následující ztvárnění básně Karla Jaromíra Erbena – Polednice, živá pyramida s malým překvapením a blondýnčina
scénka „Nikdy nejezděte vlakem“.
Ráno nás čekaly poslední matematické aktivity – „Kouzlo“
a „Pavučiny“, u kterých jste si museli trochu zapřemýšlet.
Poslední momenty před odjezdem bylo celkové vyhlášení
od úklidu, přes nejvíce bodů v angličtině, vyhlášení Matboje
i celkového pořadí a menších zásluh. Pak už si nás po menších
skupinkách začali odvážet rodiče.
Tento rok byl podle názoru většiny ten nejlepší. Aktivity
byly opravdu zábavné a zažili jsme spoustu zábavy.
Gabriela Vičarová, VII. třída
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Ekocentrum Karpaty
Dne 11. 10. 2015 jsme jeli na adaptační pobyt do Nové Lhoty. Vyjížděli
jsme ráno v 8.00 hodin od školy. Cesta
trvala asi hodinu. Ubytovaní jsme byli
na faře s výhledem na hřbitov. Poté jsme
šli do ekocentra, kde jsme se seznámili
s instruktory, kteří se nám věnovali celý
pobyt, a měli pro nás připravenou hru žabky. Obědvali jsme ve škole a pak zpět
do ekocentra, kde jsme dělali aktivity na
seznámení, poté byla procházka do hor
a cestou jsme trhali šípky na čaj. Asi od
poloviny kopce jsme ještě sbírali různé

plody. Poté nám instruktor řekl, ať si
vlezeme do příkopu, jímž stéká voda při
jarním tání. V ekocentru nás čekal teplý
čaj, který uvařila paní učitelka, a začali
jsme tvořit brožurku o Bílých Karpatech. Po půlhodině na pokojích jsme
vystoupili s panem učitelem na rozhlednu na háji, odkud byl nádherný výhled
do vesnice i okolní přírody. Znovu jsme
vystoupali tím samým kopcem jako po
obědě, jenom jinou stranou a trochu výš
a pak šupem na večeři. Večerní program
nás, ale hlavně pana učitele, pobavil. Asi

v 21.00 hodin jsme měli večerku a šli na
pokoje - hygiena a spát. Druhý den jsme
vstávali ráno v 7.15, sbalili jsme si kufry
a posnídali. Dopoledne jsme v ekocentru dělali aktivity a brožurku. Po obědě
jsme zdolali ten samý kopec co včera, ale
byli jsme až na vrcholu. Cestou jsme sbírali na paletky barvy podzimu, a že jich
bylo požehnaně. Ještě jsme si měli vybrat
strom, který jsme změřili a zapsali jsme
si o něm údaje. V ekocentru jsme dokončili brožurky, rozloučili jsme se a pak
tradá domů.
Co se mi líbilo a proč:
* Líbil se mi pohled z rozhledny.
Proč? Krásný výhled na podzimní
krajinu plnou barev.
* Líbily se mi túry do hor.
Proč? Byli jsme na čerstvém vzduchu
a poznávali přírodu.
Výlet do přírody se mi velmi líbil
a doufám, že příští rok pojedeme znovu.
Petr Elšík, VI. třída

Znečištění:

Pole:

Krysáci ve škole
Dopoledne v pondělí 26. října jsme strávili docela netradičně. Setkali jsme se a pobesedovali s režisérem animovaných
filmů panem Cyrilem Podolským. Tento úžasný člověk je autorem tvořícím převážně pro děti (večerníček Krysáci, animace v seriálu Pat a Mat, Králíci z klobouku). Jeho tvorba pro
dospělé představuje např. videoklipy k písničkám pánů Hapky
a Horáčka. Za námět a režii seriálu Krysáci je pan Podolský
dokonce držitelem TV ceny Elsa 2008.
Na své přednášce názorně vysvětlil principy animace, způ-
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sob tvoření až po ukázky z tvorby. Na vlastní oči jsme viděli
nejen seriálové Krysáky, ale rovněž loutku jejich dabéra Bolka
Polívky. Měli jsme dokonce možnost nahlédnout do připravovaného seriálu Strašidelný herbář, který však na televizních
obrazovkách spatříme až za čtyři roky. Panu Podolskému velmi děkujeme za jeho volný čas strávený na naší škole i za to, jak
zajímavě nám představil svět animovaného filmu.
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Výjezd rohatecké školy do Anglie
Když si nás paní učitelky na začátku
školního roku svolaly do učebny, mysleli jsme si, že máme nějaký průšvih. Ony
nás však hned uklidnily a řekly nám,
že si pro nás připravily týdenní pobyt
v Anglii. Nechtělo se nám tomu uvěřit,
ale byli jsme nadšení, že si vybrali právě
nás. Nemohli jsme se dočkat dne, kdy už
konečně budeme sedět v autobuse a pojedeme - směr Anglie. Konečně jsme se
dočkali a v sobotu 21. listopadu se sešlo
všech jedenáct žáků před naší základní školou, kam pro nás přijel mikrobus
a odvezl nás do Brna. Tam jsme přesedli do velkého autobusu, k žákům ze ZŠ
Brno Náměstí míru a ZŠ Brno Bednářova. Jely jsme tedy tři základní školy a poznali jsme nové kamarády. Mysleli jsme
si, že bude v autobuse nuda, ale nakonec
bylo všechno jinak a cesta nám rychle
utekla. Jeli jsme přes Německo, kousek
Nizozemska, Belgii. Do francouzského
Calais jsme přijeli v ranních hodinách ve
4.45, Eurotunelem do Folkestone v Anglii. Do Londýna jsme se dostali v 7.00
hodin ráno. Sice nikdo v autobuse moc
nespal, ale všichni jsme byli plní energie
a natěšení na celý nadcházející týden. Šli
jsme se podívat na Big Ben, Westminster
Abbey, Buckinghamský palác a navštívili jsme také London Eye, ze kterého
jsme byli nadšení, protože ten výhled
byl překrásný. Byli jsme také na Piccadilly Circus, Trafalgarském náměstí, kde
jsme viděli sochu Nelsona, a nakonec
také v čínské části Londýna, kde jsme
si dopřáli něco k jídlu. Po takto náročném dni jsme nasedli zpět do autobusu
a vyrazili směr Worthing, kde jsme byli
ubytovaní po dvou až třech v našich
náhradních rodinách. Každý z nás čekal, jaká rodina bude právě ta jeho, ale

ukázalo se, že jsou všechny rodiny vel- li Tower Bridge, Shakespeare´s Globe,
mi příjemné. Další den dopoledne jsme prošli jsme se po Milenium Bridge a naměli školu, kde nás, asi padesát pět dětí, konec jsme viděli i katedrálu sv. Pavla.
rozdělili na čtyři skupiny, podle výsled- Zpět k autobusu jsme se vraceli přeplků rozřazovacího testu. Musím podotk- něným metrem. Poslední rozchod byl
nout, že v první skupině bylo ze čtrnácti v Tescu, kde jsme mohli nakoupit dážáků osm žáků právě z Rohatce, což nás rečky pro rodinu a samozřejmě jídlo na
potěšilo a paní učitelky snad taky. Výuka cestu. Pak už jsme nasedli do autobusu
byla s rodilým mluvčím v anglickém ja- a vyrazili opět směr Folkestone, tam nás
zyce. Po škole jsme nasedli do autobusu pustili do Eurotunelu o dvě hodiny dřív,
a vyrazili do Worthingu, kde jsme byli než bylo v plánu. Pan průvodce si myslel,
na věži Spinnaker Tower a pak jsme si že z toho budeme mít radost, ale všichni
jeli prohlédnout loď Victory, se kterou byli spíš smutní, že nám tak ubyly dvě
bojoval admirál Nelson. Večer jsme se hodiny z tohoto krásného pobytu. Cesta
zase vrátili do našich náhradních rodin. Eurotunelem trvala třičtvrtě hodiny a už
Ráno jsme šli opět do školy a na závěr jsme byli ve francouzském Calais, proabsolvovaných lekcí jsme dostali certifi- jeli jsme Belgií, kouskem Nizozemska,
káty, se kterými jsme se vyfotili. Odpo- Německem. V Česku jsme se rozloučili
ledne jsme vyrazili do Brightonu, kde s kamarády v Brně a pokračovali do Rojsme navštívili Royal Pavilon, zastavili hatce, kde na nás již čekali rodiče. Tento
jsme se na molu Brighton Pier, dlouhém zájezd byl pro nás obrovským zážitkem
512 m. Večer nás zase čekal návrat do a myslím, že bychom se všichni shodli
„našich“ rodin. Čtvrtý den jsme měli ce- na tom, že by nám nevadilo tam klidlodenní výlet do Winsdorfu, prošli jsme ně zůstat ještě déle. Proto bych chtěla
se v Windsorf Castle, navštívili výstavu, tímto za všechny poděkovat škole v Ropodívali se do kaple a obdivovali hradní hatci, že nám umožnila tak skvělý pobyt
stráž, jelikož hrad je ještě občas obydlen s výukou angličtiny, ale hlavně našim
královskou rodinou. Večer jsme se vrá- úžasným dvěma paní učitelkám, které
tili opět do rodin, kde už nás bohužel se s námi vydaly na tak dalekou cestu
čekalo loučení a balení. Jako každé ráno, - Olince Škrobákové a Zuzce Hřivnové.
i to poslední ve čtvrtek, jsme se sešli na Byl to nejlepší školní výlet. „THANK
meeting point, kde jsme se rozloučili YOU“
s našimi náhradními rodinami a naZa všechny Lucie Elšíková
sedli do velkého
autobusu - směr
Vyhodnocení podzimního sběru papíru
domů. Poslední den v Anglii
V podzimním sběru papíru, který organizovaly
jsme zase stráspolečně Základní škola Rohatec a Sbor dobrovili v Londýně,
volných hasičů v Rohatci, bylo nasbíráno téměř
tentokrát jsme
navštívili Tower
12 tun papíru.
of London, vidě-

Výtěžek peněz za sběr je vždy na začátku školního
roku použit na nákup sešitů pro žáky školy. Vedení ZŠ Rohatec a SDH děkují všem, kteří se sběrem
pomáhali.
Proč sbírat papír?
• uklidíme si doma životní prostor
• zachráníme několik desítek stromů
• získané peníze se použijí na nákup výtvarných
potřeb a sešitů, které žáci na naší škole dostávají zdarma
• na konci školního roku vyhodnotíme nejlepšího sběrače z každé třídy
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Školní družina - předvánoční čas
Již tradičně připravuje školní družina „Vánoční dílničky“ pro děti i rodiče. Po úvodním kulturním pásmu budou děti zdobit
perníčky s paní Hlaváčovou, plést z pedigu s paní Čížovou a čeká je ještě spousta dalších zajímavých výrobků.

SPOLKY

Drakiáda s Dúbkem
V den absolutního bezvětří, tedy 25. října, nově vznikající
spolek Dúbek odstartoval svou činnost drakiádou pro velké,
malé i ty nejmenší, kteří mohli sledovat rejdění draků u turistického odpočívadla „u bobra“ z pohodlí a tepla kočárků. Sešla se
dvacítka draků rozmanitých barev, tvarů a všemožných podob,
která s pomocí rychlých nohou tatínků, za podpory maminek
a pod vedením profesionálních dětských pilotů vzlétla a rozzářila nedělní odpoledne. Návštěvníci měli možnost porovnat své
síly ve sportovních disciplinách, výtvarných dílničkách a na poli
s draky. Na všechny zúčastněné čekala odměna v podobě cukrátek a upomínkových diplomů. Za spolek Dúbek děkujeme všem
zúčastněným za příjemně strávené přátelské odpoledne plné
pohybu, tvořivého ducha a horkého čaje.
Další akcí, která je v Rohatci prvotinou, bude PUB kvíz

aneb aj múdrý pivuje, který proběhne 11. prosince 2015 od
19.00 hodin U Gerasima. Jedná se o vědomostní kvíz ze všech
možných i nemožných oblastí, který se odehrává v hospodě.
Účastníci tedy pouze nekonzumují onen lahodný mok, ale
také ve skupinách po 2-5 členech potrápí svou paměť, logické
uvažování a ověří si svůj všeobecný přehled. Pokud premiérový kvíz nestihnete, neklesejte na mysli, v novém roce budete
mít možnost se zúčastnit dalších!
Nový rok přinese nejen akce již osvědčené, a to v březnu
3. ročník filmového a cestovatelského večera Jeden svět a pro
milovníky sladkého Buchto, upeč buchtu!, ale také novinky,
o kterých budeme včas informovat (na plakátech a facebooku)
a které jistě potěší malé i velké, kulturně i sportovně založené.
Markéta Podivínská (foto na straně 2)

Rohatečtí senioři se zdokonalují v ovládání PC
V měsících říjnu a listopadu letošního roku se rohatečtí senioři zúčastnili
kurzu zaměřeného na práci s PC. Tento
kurz byl pořádán celkem ve čtyřech čtyřdenních turnusech díky projektu v rámci dotačního programu „Podpora přístupu seniorů k moderním technologiím“
v rámci podpory rodinné politiky JMK.
Lektorem kurzu byl Ing. Jiří Pytela,
který si nás podle dotazníků rozdělil do
čtyř skupin dle znalostí a zdatnosti při
práci s PC a tomuto přizpůsobil i obsah
přednášek. Jeho výklad byl veden srozumitelně, poutavě, s projevem pochopení
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a empatie pro věkovou skupinu „seniorů“. Vždy se ochotně k tématu vracel,
pokud někdo něčemu nerozuměl. Individuálně vysvětloval a pomáhal při zvládnutí dané problematiky. Každý kurz obsahoval čtyři přednáškové dny, v prvním
jsme se dověděli obecné informace o počítačích, o bezpečnosti a o tom, jak vlastně PC fungují. Další dny jsme probírali
internet, kopírování, práci se soubory aj.
V posledním dnu jsme se věnovali našim
konkrétním dotazům.
S úrovní kurzu byli všichni zúčastnění velmi spokojeni. U pana lektora
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jsme ocenili jeho trpělivost, ale hlavně
jeho odborné znalosti, díky kterým nám
přiblížil a ozřejmil pro mnohé přítomné
seniory doposud neznámý svět počítačů.
Určitě nabyté znalosti využijeme a byli
bychom rádi, pokud by byl opět vyhlášen podobný dotační titul, aby se vedení
obce pokusilo jej opět využít. V závěru
bychom chtěli poděkovat obci Rohatec,
že nám tento kurz zprostředkovala. Poděkování patří také panu ing. Pytelovi
za užitečně a příjemně strávený čas při
těchto kurzech.
Za účastníky kurzu Anna Homolová
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Na chvíli u seniorů
Pestrobarevné krásy letošního docela příjemného podzimu nás už definitivně opustily, poslední lístky ze stromů opadaly a jak to v přírodě chodí, nastoupila zima. Doufejme, že
nebude moc krutá a mrazivá a že nám popřeje, hlavně však
dětem pro zimní radovánky, nějaký ten sníh.
Ještě v podzimních dnech – 8. října, jsme v našem Klubu
důchodců zorganizovali pro své členy zájezd do Slavičína, kde
vystupovala „ Veselá trojka“. Tato malá kapela pod vedením
pana Pavla Kršky se do našeho podvědomí dostala díky vystupování v televizi Šlágr. Jejich písničky chytají, hlavně nás
starší, za srdíčko a svým obsahem vracejí do našeho dětství
a mládí. Proto jsou tak oblíbené. A už 10. října jsme v pěkně vyzdobeném kulturním stánku oslavovali „Den seniorů“.
Slavnostní večer po uvítání naší předsedkyní zahájily mladičké mažoretky z nedalekého Petrova. Předvedly nám, za doprovodu moderní rytmické hudby ve žlutočerných úborech se
stříbrnou hvězdičkou ve vlasech, zajímavé a milé vystoupení.
Obdivovali jsme jejich šikovnost při používání hůlčiček, které
mrštně vyhazovaly vysoko do vzduchu. Ocenili jsme je velkým
potleskem. Zahanbit se nedaly ani naše děvčice z důchodcovské Lúčnice, které předvedly velmi pěkné taneční vystoupení
za doprovodu jihočeských písniček. I oblečení bylo v jihočeském duchu. Moc se nám to líbilo a tanečnice sklidily velké ovace. Potěšila nás i účast místopředsedy Senátu České republiky
pana Zdeňka Škromacha, pana starosty Jarmila Adamce i pana
místostarosty Tomáše Letochy. K tanci a poslechu nám po celý
večer vyhrávalo Duo-Soli, které je součástí Horenky z Bořetic.
Ta nám bude vyhrávat na Silvestra.
V pátek 13. listopadu jsme uspořádali mimořádnou valnou hromadu. Vzhledem k nastalým změnám, které vyplynuly
z nového názvu klubu - nyní jsme spolek - bylo nutno projednat a schválit nové stanovy, které navazují na příslušný zákon
a také zvolit tzv. statutární orgán našeho spolku. Při realizaci
tohoto úkolu, který byl dán i usnesením valné hromady kona-

né dne 21. 1. 2015, nám na doporučení OÚ pomáhal pan Mgr.
Pavel Jurečka, který přítomným vysvětlil a objasnil některé
nastávající změny. Do tříčlenného statutárního orgánu našeho
spolku byly zvoleny – paní Anna Davidová, paní Anna Kolofíková a paní Marie Hovězáková. Novou předsedkyní se stala
paní Anna Davidová. Blahopřejeme a zároveň vyslovujeme
upřímné poděkování dosavadní předsedkyni paní Anně Kolofíkové, která Klub důchodců v Rohatci obětavě vedla sedm let!
Nyní nás ještě čeká setkání a věřme i obdarování s Mikulášem, andělem, ale i čerty, oslavíme našich pět jubilantů
a budeme se těšit na Vánoce. Přejeme i vám, všem spoluobčanům a dětem, jejich krásné a pohodové prožití a do roku 2016
hlavně život v míru, ve zdraví a spokojenosti. Přijďte se s námi
pobavit a popřát si vše nejlepší na důchodcovském Silvestru
30. prosince 2015 v 17.00 hodin v Kulturním domě v Rohatci!
Za Klub důchodců
Marie Nováková

Jak se daří chovatelům v roce 2015
Letošní rok jsme již tradičně zahájili
výstavou ve Velké nad Veličkou, kde vystavovalo sedm našich chovatelů, jmenovitě přítel Březovský (získal Čestnou
cenu), přítel Grombiřík, přítel Kmenta
(získal Čestnou cenu), přítel Předínský
(vítěz výstavy), přítel Stávek (Čestná
cena), přítel Vítek, přítel Zemčík (Čestná cena). Jako další jsme obeslali výstavu
v Kyjově, kde jsme opět uspěli a získali
na svá zvířata čestné ceny. Jmenovitě přítel Březovský (Čestná cena), Předínský
(Čestná cena), Kmenta Patrik (Čestná
cena), Patrik Tadeáš jako mladý chovatel
taktéž získal Čestnou cenu. To byl obor
králíci. Drůbež vystavovala přítelkyně
Hana Hořínková (Čestná cena), přítel
Stávek (Čestná cena), přítel Štylárek Miroslav, přítel Uřičář a přítel Zemčík.
Následovala Okresní výstava králíků, drůbeže a holubů, na kterou se
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přihlásilo třináct chovatelů. Jmenovitě
v oboru králík to byli přítel Březovský
(Čestná cena), přítel Kmenta Patrik
a Mch Kmenta Tadeáš, přítel Předínský,
Škromach, přítel Vlasák (Čestná cena)
a Mch Štylárek Lukáš. V oboru drůbež
vystavovali tito naši chovatelé: přítel Stávek, přítelkyně Hořínková - oba obdrželi
Čestné ceny, dále přítel Jüstel, přítel Štylárek Miroslav, přítel Uřičář, přítel Vítek
a přítel Zemčík. Jak je vidět, není každý den posvícení. Ale na příští výstavě
u našich slovenských přátel to vypadalo
jinak. Tam nás vystavovalo devět chovatelů a z toho u králíků získali přítel Vlasák Čestnou cenu a přítel Březovský se
stal vítězem O pohár Jána Bašnára. My
ostatní jsme měli pěkné bodování, ale
byli tam i lepší. U drůbeže Čestnou cenu
získal přítel Stávek a naše nová členka
Hana Hořínková získala Vítězný po-
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hár Ludmily Križanovej. Pak byla naše
místní výstava, na které se mnozí byli
podívat, za což jsme vděční. Ale vraťme
se k výstavě. Tuto obeslalo celkem 18 našich chovatelů ve všech oborech. Z třinácti čestných cen udělovaných na králíky získali Čestné ceny přítel Březovský,
Grombiřík, Štylárek M., Vlasák, Kmenta
Patrik, Předínský, Vítek, Kmenta Tadeáš
a Opavský. V oboru drůbež bylo vystaveno 31 voliér. Představilo se sedm našich
chovatelů a Čestné ceny získali přítel
Stávek, Štylárek, Opavský, Hořínková,
Vítek, Jüstel a Uřičář. V oboru holub vystavovali tito chovatelé: přítel Opavský,
Domanský, Čachotský, Vítek a Nezval.
Všichni získali na své holuby Čestné
ceny. Ale naší výstavou ještě nekončíme.
Následovala výstava v Dubňanech. Na
ní vystavovali přítel Miroslav Štylárek,
který získal Čestnou cenu, Lukáš Šty-
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lárek Mch získal Čestnou cenu, Tadeáš
Kmenta Mch získal pohár Vítěz senior
samec, Patrik Kmenta získal Čestnou
cenu a přítel Vlasák získal taktéž pohár
Vítěz junior samec v soutěži o nejlepšího
moravského samce.
Jak vidíte, zdárně se nám daří reprezentovat Rohatec. Po výstavě v Dubňa-

nech jsme absolvovali Okresní výstavu
v Hodoníně, kde také proběhla soutěž základních organizací okresu Hodonín. Zúčastnilo se 15 našich chovatelů ve všech
odbornostech. Získali jsme 7 Čestných
cen a 3 poháry. V celkovém pořadí jsme
se umístili v oboru králík na 3. místě, získali 2 Čestné ceny, v drůbeži jsme skončili

na 2. místě (1 Čestná cena) a v oboru holub obsadili naši chovatelé taktéž 2. místo
a získali 3 poháry a 4 Čestné ceny. Ale
trápí nás, že je malý zájem ze strany rohatecké mládeže o chovatelství. Přijďte, rádi
vás uvítáme, a pokud to bude v našich silách, i podpoříme.
Petr Předinský

Podzim ve Spolku zdravotně postižených občanů
Druhé pololetí roku 2015 jsme zahájili v září poznávacím
zájezdem. Za krásného slunného počasí jsme se vydali autobusem do prvního cíle našeho zájezdu, a to do archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Celým areálem nás provedl průvodce, který velmi zajímavě a poučně vyprávěl o jednotlivých
exponátech, popisoval nám život v tehdejší době, také nám
ochotně a zasvěceně zodpověděl četné dotazy našich členů.
V archeoskanzenu jsme si tak názornými ukázkami obydlí,
vybavení příbytků, školy či různých budov sloužících jako
dílny, mohli přiblížit život našich předků v 9. století. Z této
dávné historie jsme měli možnost nahlédnout i do dění v tehdejším velkomoravském opevnění středního Pomoraví. Kdo
měl zájem, mohl sledovat ukázku z dokumentárního filmu
Cyril a Metoděj - apoštolové Slovanů, který se v těchto prostorách natáčel, jako i mnoho jiných filmů. Po vyčerpávajícím
výkladu a prohlídce skanzenu jsme přešli do nedaleké „Živé
vody v Modré“. Zde nám bylo umožněno prohlédnout si život
pod vodou a kolem ní, hlavně z oblasti kolem řeky Moravy.
Průvodkyně nás zavedla k přírodnímu rybníku, kterého břehy jsou osázeny tradičními rostlinami a stromy. V protějším
rybníce chovají ryby, které za námi připlouvaly, protože jsme
jim házeli od průvodkyně obdržené granule. Potom jsme sešli
i pod rybník, do podvodního tunelu, kde nám nad hlavami
proplouvaly ryby, které žijí ve venkovním rybníce, mohli jsme
tak pozorovat krásné exempláře kaprů, štik, sumců a jiných
sladkovodních ryb. Průvodkyně nám o těchto živočiších velmi poutavě vyprávěla. Poté se někteří zdatnější vydali kousek
do kopce, aby si prohlédli zrestaurovaný kostelík Jana Křtitele
z 9. století, kde se v dnešní době již nekonají bohoslužby, ale je
využíván např. ke svatebním obřadům.
Druhým cílem zájezdu byl Velehrad. Toto historické
a poutní místo je jen pár minut cesty od archeoskanzenu. Po
příjezdu jsme měli rozchod, který všichni využili k občer-
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stvení a odpočinku a také k prohlídce baziliky Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Bohužel tato prohlídka
byla zkomplikována rozsáhlými restaurátorskými úpravami
v bazilice. Po individuálním programu jsme společně navštívili podzemí baziliky, kde jsou vystaveny různé relikvie a historické pamětihodnosti. Jednou z nich je i Zlatá růže věnovaná
papežem Janem Pavlem II. při návštěvě Velehradu. Všichni
jsme si ji se zájem prohlédli i vyfotili. Další zajímavostí byla
např. kostnice.
Posledním cílem našeho zájezdu byla Galerie Joži Úprky
v Uherském Hradišti. Zde nás čekala více jak hodinová prohlídka části díla tohoto moravského malíře. Provázel nás ředitel galerie, který nám přiblížil život a dílo Joži Úprky, rodáka
z Kněždubu. Obdivovali jsme se jeho krásným obrazům, převážně zachycujícím krásu a malebnost krojů a tehdejší život na
jižní Moravě. Úprka svým dílem zdokumentoval folklor této
oblasti. Tečkou za krásně a poučně prožitým dnem bylo pozvání do cukrárny Mirky Tomšejové, kterou provozuje v Uherském Hradišti. Tam jsme si pochutnali na kávě, zákuscích
a zmrzlině. Odtud jsme pak zamířili zpět do Rohatce.
Další akcí v září byla návštěva divadla ve Zlíně, kde jsme
zhlédli zbojnický muzikál „Malované na skle“. Na toto představení jsme odjížděli s obavami, zda nebude tradiční muzikál příliš „zmodernizovaný“. Zlínské divadlo nás tentokrát příjemně
překvapilo a všichni jsme konstatovali, že i když bylo provedení
moderní, zažili jsme úžasný a nezapomenutelný umělecký zážitek. Pěvecké výkony byly odměňovány potleskem i v průběhu
představení. Myslím si, že toto představení bylo v anketě Aplaus po zásluze oceněno jako “Nejlepší inscenace sezony 2014/
2015“. Přestože muzikál trval téměř tři hodiny, nikdo nelitoval
a dlouhý potlesk vestoje na závěr nebral konce.
V říjnu členové navštěvovali Lázně Hodonín, kde v rámci
našeho rehabilitačního programu využívali k relaxaci bazén

Rohatecká obec

Číslo 6/2015

a vířivku. Pro velký zájem se ale nedostalo na všechny, a proto
výbor uvažuje pro příští rok o rozšíření rehabilitačních programů tak, aby poptávka byla uspokojena.
Toto je zatím vše z našich dosud realizovaných akcí. Kromě listopadového adventního zdobení, které jsme uspořádali
v místním muzeu, nás čeká v prosinci „Mikulášský večírek“. Já
i celý výbor doufáme, že se ho členové zúčastní v hojném počtu, jako tomu bylo doposud. Poslední naší letošní akcí bude
17. prosince návštěva Vánočního koncertu dechové hudby
Drietomanka v DK Hodonín.
Závěrem bych chtěla poděkovat Obci Rohatec za podporu naší organizace, ať už finanční nebo v rámci pomoci při

různých našich akcích a popřát jim všem mnoho zdraví, pracovních i osobních úspěchů a hodně sil do nového roku 2016.
Také chci poděkovat členům výboru za jejich práci pro Spolek
zdravotně postižených občanů a za čas, který této činnosti věnují.
Protože se nezadržitelně blíží Vánoce, chtěla bych jménem
výboru SZPO popřát všem našim členům i ostatním občanům
Rohatce, aby vánoční svátky prožili v klidu, míru a pohodě
v kruhu svých rodin a přátel, a do nadcházejícího roku 2016
jim přeji hodně zdraví, úspěchů, klidu a spokojenosti v osobním životě.
Za ZO SZPO Anna Homolová

Přání
Všem členům naší organizace i občanům naší obce jménem výboru a rovněž i jménem svým přeji
klidné a spokojené prožití vánočních svátků, pevné, dobré zdraví a hodně pěstitelských úspěchů
v roce 2016. Současně všem bych rád poděkoval za spolupráci v roce končícím a vyjádřil naději
v ještě lepší spolupráci v nadcházejícím roce.
Za výbor ZO ČZS ROHATEC
Ing. Jiří Trávníček

SPORT

Působení TFA týmu v roce 2015
Rok se s rokem sešel, my se opět nacházíme v předvánočním čase, a proto
není od věci shrnout si některé světlé
i stinné stránky soutěžní sezony 2015
v nejtěžším soutěžním hasičském odvětví a to TFA (nejtvrdší hasič přežije nebo
také železný hasič). Veškeré snažení začalo již v tuto dobu v roce loňském, a to
náročnou přípravou. Po zkušenostech
z různých závodů mám stále více pocit,
že právě rozmanitá příprava rohateckých borců je to pravé ořechové. Vede
mě k tomu fakt, že stejně staří závodníci a od pohledu fyzicky stejně vybavení
jako ti rohatečtí zaostávají ve výsledkové
listině hluboko za námi. Zároveň patříme na většině závodů k těm nejmladším
závodníkům (Michal Skřivánek 23 let,
Martin Mlčoch 25 let) a i přesto dokážeme uštědřit pořádnou nálož těm starším
a zkušenějším (nejvíce závodníků se nachází ve věkovém rozmezí 22 – 30 let),
což dává rohateckému TFA týmu velkou
naději do budoucna.
Tolik tedy úvodem a teď se již podívejme na samotný průběh závodního
roku. Sezonu jako takovou zahájil Martin závodem v Mělčanech (květen), kde
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obhajoval loňské prvenství. Závod na
tamním fotbalovém hřišti čítal 42 závodníků a Martin po suverénním výkonu závod vyhrál a obhájil tak prvenství.
Druhý závod, kterého se náš TFA tým
zúčastnil, tentokrát v kompletním složení, se konal v Napajedlech (září). Závodu se zúčastnilo 48 závodníků, přičemž
do Rohatce putuje nepopulární 4. místo
v rukách Michala a další zlato v rukách
Martina. Toto slušné umístění obou
borců je motivací do dalších závodů,
proto hned následující víkend Michal
odjíždí na dvojzávod. V dopoledních
hodinách zdolává společně s ostatními 53 závodníky trať u základní školy
v Zastávce u Brna (říjen), kde po téměř
bezchybném výkonu sahá po dalším zlatu pro Rohatec. Odpoledne pak Michal
přejíždí do Doubravice nad Svitavou,
kde ho krom závodní trati čeká dalších
63 soupeřů. Na výkonu už byla znát
únava dlouhého dne, ale i přesto Michal
vybojuje další cenný kov v podobě stříbra. Letošní soutěžní snažení následně
ukončuje Martin závodem v Ostravě
(listopad). Tento závod je určitým specifikem, protože ho pořádá jedna z fakult
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Vysoké školy báňské, kterou Martin studuje. Startovní listina čítala 74 studentů
nejen z Ostravy a okolí, ale i nedalekého
Slovenska. Konkurence byla veliká, to
je bez debat, a proto je velkým potěšením, že Martin po suverénním výkonu
získává další zlato pro malou vesničku
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na jihu Moravy, jejíž název začíná být na
poli TFA velmi zvučným.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, příprava a technická vyspělost se snoubí
s doposud nabytými zkušenostmi rohateckých borců a proto zisk cenných
kovů již není náhodou. Z šesti startů
jsme letos pětkrát stanuli na stupních
vítězů a z toho čtyřikrát vítězně, což je
„statistika jako hrom“. S odstupem času
docela lituji, že jsme závodů neabsolvovali více než výše uvedené, nicméně
studijní a pracovní povinnosti, mnohdy

doplněné různým zraněním, nám nedovolily do některých plánovaných závodů
nastoupit a podat zde stoprocentní výkon. Proto jsme je raději „odpískali“, než
se závodem pouze protrápit.
Závěrem bych rozebral plán na příští
rok. V současné době se „bavíme“ plaváním, vytrvalostním během jak v terénu,
tak do schodů, posilováním v posilovně
či s vlastní vahou, squashem, crossfitem,
spinningem a mnoha dalšími aktivitami, které nám dodají dostatečnou fyzic-

kou přípravu. Na jaře tradičně pilujeme
techniku a pak hurá na závody. V příštím roce se navíc koná mistrovství České republiky v TFA, na které bychom se
chtěli kvalifikovat a docílit zde víc než
jen dobrého výsledku. Mezi dílčí cíle
patří samozřejmě rozšíření sbírky trofejí ze závodů na celé Moravě a šíření
tak dobrého jména TFA týmu Rohatec.
Tolik o současném snažení našich železných hasičů, sportu zdar a TFA zvlášť.
Za SDH Rohatec
Michal Skřivánek

David Tříska vítězem
běžeckého poháru
Všestranný rohatecký sportovec,
fotbalista a už několik sezon téměř
neporazitelný atlet David Tříska suverénně opanoval letošní ročník Hodonínského běžeckého poháru mládeže.
V třináctidílném regionálním seriálu
se postavil na start desetkrát, devětkrát přitom nenašel přemožitele. Desetiletý borec tak jen navázal na své
úspěchy z minulých let.
V celoroční soutěži se neztratili ani další mladí rohatečtí sportovci,

i když na stupně vítězů se už nikdo
další neprosadil. Bodovali sourozenci
Lackovi. Honza Lacko zakončil sezonu v mladší přípravce na 6. místě, jeho
bratr Martin skončil ve stejné kategorii osmý. Nejstarší Veronika závodila
především v první polovině roku, mezi
mladšími žákyněmi nakonec obsadila
7. místo. První desítku v kategorii šesti
a sedmiletých děvčat obsadila Mariana Durďáková.
Luděk Durďák

Hodnocení podzimní části
fotbalové sezony 2015/2016
Skončila nám první polovina nového ročníku fotbalových
soutěží a my se můžeme ohlédnout, jak se dařilo mužstvům
TJ Slavoj Rohatec. Do nové sezony vstupovalo šest mužstev ve
čtyřech věkových kategoriích, což je o jedno méně než v předešlém roce. Během září jsme ale provedli nábor a založili tým
předpřípravky. I když se ne všem mančaftům daří dle předsezónních prognóz a přání, panuje ve Slavoji s uplynulým podzimem celková spokojenost s výsledky, výkony a předvedenou
hrou. Podzim se výborně povedl mladším žákům, na špici své
soutěže bojuje dorost a po hrozivém začátku zakončilo A mužstvo podzim na skvělém druhém místě pouze s dvoubodovou
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ztrátou na první Bučovice a na jaře se určitě popere o konečnou první příčku. Více se čekalo od B mužstva mužů, starší žáci a přípravka odvádějí standardní výkony, i když bodů
mohlo být více.
Pro diváky jsme v průběhu podzimu začali na domácí zápasy vydávat slosovatelný zpravodaj, do nového roku chceme
zapracovat na webových stránkách Slavoje a snad se nám podaří
zrealizovat i myšlenku předmětů pro fanoušky.

Přípravka
Po minulé sezoně, která byla naše první mezi staršími pří-
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pravkami, jsme do letošního soutěžního ročníku vstupovali
s nadějemi, že bude o mnoho lepší. I když nás opustilo kvarteto hráčů z velmi úspěšné mladší přípravky, a to sourozenci Jan
a Martin Lackovi do 1. FC Slovácka, Honza Staněk a Pepa Kolařík do FK Hodonín.
Začátek soutěže se vyvedl velmi dobře, poráželi jsme týmy,
se kterými jsme loni prohrávali celkem suverénně. Bohužel kluci se nevyvarovali několika zaváhání a podcenění soupeře, viz
utkání doma s Veselím nad Moravou a zápas v Dubňanech.
Výsledky: Milotice 11:8, Mutěnice 7:5, FKM Morava 9:5,
Hodonín 4:8, Vnorovy 11:6, Strážnice 15:2, Dubňany 3:14, Veselí nad Moravou 6:10, Kyjov 6:10, Velká nad Veličkou 9:3, Bzenec
2:9, Hroznová Lhota 11:4.
Zlepšené výkony našich kluků nezůstaly bez povšimnutí,
David Tříska a Adam Ohrazda se pravidelně objevují v nominacích na turnaje, kde pod hlavičkou okresního výběru reprezentují náš okres. Věříme, že se k nim v brzké době přidá také Adam
Meluš, kterému se podzimní sezona taky povedla!
Po podzimu 4. místo - 7 výher, žádná remíza, 5 proher, skóre: 94:85
Střelci: Tříska David 45 branek, Ohrazda Adam 18 branek,
Komoň Adam 12 branek
Hráči: Belžík Filip, Prčíková Jitka, Vyslužil Tobiáš, Vincenc
Alexander, Mynář David, Antoš Adam, Čechal Martin, Komoň
Adam, Beneš Martin, Havlík Jaroslav, Bortlík Jan, Meluš Adam,
Ohrazda Adam, Tříska David.
Trenéři: Vyslužil Lukáš, Chalupa Erik

Žáci
V letošním ročníku nám zůstalo ze starších žáků pouze
5 hráčů, proto hrají starší soutěž v počtu 7 + 1. Mladší žáci hrají
v tomto počtu dle reglementu soutěží již déle. Zvláště pro některé mladší kluky bylo obtížné zvládnout dva zápasy po sobě
během jednoho dopoledne. A jak si vlastně tyto kategorie vedly?
Mladší žáci zakončili podzimní část ročníku s plným počtem 30 bodů z 10 zápasů, kdy všechna utkání vyhráli a obsadili
1. místo s náskokem 7 bodů na druhého v tabulce s vysoce aktivním skóre 75:12. Zde se ukazuje, že pokud jsou kluci spolu delší
dobu a mají chuť se zlepšovat, výsledky se dostaví. Věříme, že
v jarní části tuto pozici udrží a výkony ještě vylepší. Na podzim
nastoupili tito hráči: Jan Jaroš, Radek Nesvadba, Jirka Toman,
Lubor Prygl, Benedikt Pomajbík, Adam Sasínek, Daniel Netopil,
Samuel Netopil, Tadeáš Komosný, Petr Kožený, Jakub Vízdal,
Adam Rosypálek, z přípravky vypomáhali Jitka Prčíková, David
Tříska, Adam Meluš, Adam Ohrazda, Jan Bortlík.
A kdo dával za nás góly: Rosypálek 34, Tříska 16, Kožený,
Komosný, Prygl po 7, Toman 2, Ohrazda, Nesvadba po 1
Adam Rosypálek je momentálně i nejlepším střelcem soutěže a pravidelně se účastní výběrů okresního fotbalového svazu
Hodonín ročníku 2003.
Starší žáci to měli složitější, bez výpomoci mladších by se neobešli a po podzimu skončili na 8. místě se ziskem 9 bodů, kdy
3 utkání vyhráli a 6 prohráli, a se skóre 34:36. Projevilo se, že za
ně nastupovali kluci z mladších, kteří byli v některých případech
i o tři roky mladší než jejich soupeři. A to je znát i ve fyzických
parametrech, kdy jsou menší, lehčí a pomalejší. Přesto mohli
získat více bodů, ale v některých zápasech nevydrželi koncentrovaní po celou dobu zápasu.
Nastoupili: Tomáš Buček, Zbyněk Rosypálek, Patrik Rybecký, Michal Zlámal, Roman Pecha a z mladších Adam Rosypálek,
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Petr Kožený, Jan Jaroš, Lubor Prygl, Jirka Toman, Radek Nesvadba, Benedikt Pomajbík. Branky dávali Adam Rosypálek 14,
Buček 8, Zbyněk Rosypálek 4, Kožený, Prygl po 3, Nesvadba,
Zlámal po 1.
Přes zimu se bude trénovat v tělocvičně vždy 2x týdně a po
novém roce se zúčastníme, jak je zvykem, okresní halové ligy,
tentokráte pouze starších žáků, aby si mohli zahrát všichni.
Trenéři: Lukáš Hřebačka a Zbyněk Rosypálek s pomocí Jaroslava Šubína a především rodičů.

Dorost
Po podzimní sezoně se nacházíme na velmi pěkném třetím
místě s 25 body a skóre 32 : 16, když jsme 8x zvítězili, jednou
remizovali a 4x jsme byli poraženi.
Začátek sezony se nám moc nepovedl, když jsme první dva
zápasy prohráli. Zlom nastal po třetím, asi dost důležitém zápase s nepříjemnými Mutěnicemi, kde jsme vyhráli 1 : 2 a podařila se nám šňůra šesti vítězných zápasů. Až do posledního
podzimního kola jsme bojovali o druhou příčku v tabulce, ale
bohužel poslední zápas jsme nezvládli, a proto přezimujeme na
třetí příčce.
Myslím si, že máme postavenou hru na dobré obraně s kvalitními brankáři v zádech, což dokazuje počet obdržených branek (jsme na druhém místě), co musíme určitě je zapracovat na
koncovce, neboť jsme ztratili mnoho bodů díky našemu špatnému zakončení.
Střelci: Konečný Filip 12, Pekařík 4, Konečný Jiří 3, Surovec
3, Odehnal 3, Bartoš 2, Tříska 2, Michalica 1, Trs 1, vlastní 1
Trenér: Michalica Luděk

Muži B
Béčko Slavoje nastupuje tuto sezónu ve III. třídě, skupině
B, tudíž hrají s novými soupeři, kteří jsou kvalitativně výše,
než v loňské IV. třídě. To se projevilo i v podzimní části, kterou
mužstvo zakončilo na 7. místě tabulky s 6 výhrami, 1 remízou
a 7 prohrami, se skóre 33:25. Rozdíl byl ovšem v zápasech domácích a venkovních. Doma jsme 5x vyhráli a 2 prohráli při
skóre 25:14, venku ovšem pouze 1 vítězství a 1 remíza, jinak
5 proher při skóre 8:11. Nutno říct, že v zápasech na domácím
hřišti vypomáhali i hráči z kádru A mužstva, kteří neměli takové
herní vytížení, kdežto na venkovní utkání jezdilo mužstvo pouze s 12 až 13 hráči a vypomáhalo si i hráči z dorostu. Avšak i tak
jsme měli získat více bodů, kdy některé zápasy jsme prohráli vinou individuálních chyb a hlavně neproměňováním šancí. Na
tom se určitě projevila špatná tréninková docházka hráčů béčka,
kdy se tréninky musely rušit pro naprostý nezájem hráčů. Pokud se toto v jarní části nezlepší, je na zváženou, zda B mužstvo
v tomto případě vůbec má cenu držet, pokud neplní účel, pro
který bylo založeno.
Střelci branek: Lábadi 7, Rosypálek, Tomšej V., Rezek, Duchoslav M. po 3, Hřebačka, Valčík, Jüstel po 2, Ruszkowski, Vacenovský, Michalica, Kučera, Salajka, Tříska, Pekařík, Stankovič
po 1.
Trenér: Jüstel Miroslav, asistenti: Kučera Miroslav, Tomšej
František

Muži A
Vstup do soutěže se nám nepodařil a po dvou kolech jsme
měli 0 bodů a skóre 3 : 8. Zlom nastal s příchodem brankáře
Létala a vysunutím mladíka Jüstela do útoku v utkání v Břeclavi.
Mužstvo si začalo více věřit a začala se projevovat jeho kvalita.
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V domácích zápasech jsme dokázali soupeře přehrávat a neztratili jsme do konce podzimu už ani bod. Méně jsme spokojeni s utkáními venku, kdy v některých zápasech jsme menší koncentrací zbytečně ztratili body. Celkově ovšem musíme hodnotit
podzim velmi kladně, což dokumentuje konečná tabulka po
první části sezony, kterou jsme zakončili na 2. místě s 24 body
a aktivním skóre 30:18.
V zimní přípravě se budeme připravovat v domácích podmínkách a na umělé trávě ve Strážnici. Herně pak na zimním
turnaji v Dubňanech. Kádr zůstane stávající, měli by se připojit
po zranění Korbel a Rezek a z hostování by se měl vrátit Kolařík.
Soupiska:
Brankáři: Létal Tomáš, Domanský Martin, Mačuda Jakub
Obránci: Dohnálek Petr, Netík Tomáš, Ščevík Radek, Vašek
Petr, Petrák Igor, Elšík Ivan, Vacenovský Ondřej
Záložníci: Tomšej Jakub, Vanda Filip, Ruszkowski Adam,
Páleník Tomáš, Salajka Lukáš, Rezek Jakub
Útočníci: Homola Radek, Jüstel Jiří, Lábadi Filip, Schenel
Jakub
Střelci: Jüstel 7, Vanda 5, Tomšej, Vašek, Páleník, Homola po
3, Petrák, Ruszkowski po 2, Netík, Schenel po 1.
Trenér: Antoš Marek, asistent: Lábadi Robert, vedoucí mužstva: Hřebačka Lukáš
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem příznivcům
a sponzorům za podporu v tomto roce, především obci Rohatec,
a popřát klidné prožití zbytku roku, krásné a veselé Vánoce a v
novém roce hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.
Děkujeme, výkonný výbor TJ Slavoj Rohatec
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OBKLADY – DLAŽBY
Rekonstrukce koupelen,
veškeré zednické práce,
sádrokartony,
malby včetně dodání
materiálu.
Tel.: 777 838 860
Email: renepawera@seznam.cz
René Pawera,
U Parku 265/10, Rohatec
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Předškoláci v knihovně

Vánoční zdobení
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Rohatec očima dětí
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