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Úvodem

Vážení spoluobčané
úvodníku našich novin bývá již
pravidlem, že vás informuji
o významných věcech, které
byly projednávány na veřejném za−
sedání zastupitelstva obce. I nyní tomu
nebude jinak.
V období od března do května 2009
byla tři veřejná zasedání zastupitel−
stva. Záležitostí, které jsou projedná−
vány na zastupitelstvu přibývá, takže
veřejná zasedání se konají zpravidla
měsíčně.

V

Březnové zasedání mimo jiné pro−
jednalo a schválilo žádost o poskyt−
nutí dotace ve výši 68 tis. Kč na roz−
šíření pracoviště CZECH POINT.
Úprava stávajícího pracoviště sou−
visí s povinností stanovenou obcím,
že od 1. 7. letošního roku musí mít zří−
zenou „datovou schránku“ pro komuni−
kaci s informačními systémy ve státní
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správě. Zjednodušeně řečeno, při vy−
řizování některých žádostí bude ko−
munikace s jinými úřady probíhat
elektronicky na principu podobném
e−mailové poště.
Dubnové zasedání zastupitelstva
se v převážné míře věnovalo ekono−
mickým záležitostem obce, projed−
nalo a schválilo závěrečný účet obce
za rok 2008. Pro vaši konkrétní před−
stavu, hospodařili jsme s celkovými
příjmy ve výši Kč 37 493 470,−, cel−
kové výdaje činily Kč
31 558 023,−. Součástí
závěrečného účtu obce
jsou také výroční zprávy
o hospodaření a návrhy
na rozdělení hospodář−
ského výsledku příspěv−
kových organizací, tedy
Základní školy a Ma−
teřské školy. Důležitou
součástí je také zpráva
Krajského úřadu Jiho−
moravského kraje o vý−
sledku přezkoumání hos−
podaření obce, ve které
je konstatováno, že v ho−
spodaření obce nebyly
zjištěny chyby a nedo−
statky. Po projednání zá−
věrečného účtu zastupitelstvo ho−
spodaření obce za rok 2008 uzavřelo
vyjádřením souhlasu bez výhrad.
Pro vlastníky rodinných domů, kteří
požádali o poskytnutí půjčky z účelo−
vého Fondu rozvoje bydlení, byly schvá−
leny jejich požadavky na poskytnutí
půjček na opravy, rekonstrukce a mo−
dernizace v celkové výši 790 000,− Kč.
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Na zastupitelstvu se také probírala
problematika, která souvisí s avizova−
nou digitalizací televizního vysílání
a možným vylepšením kabelové te−
levize v naší obci a s tím související
rekonstrukce kabelových rozvodů. Je
nutné a potřebné připravit kabelovou
televizi na plánované změny. Celá
rekonstrukce je rozdělena do tří etap
s ohledem na zachování funkčnosti
původních i nově rekonstruovaných
etap rozvodů. Financování této akce
bude zajištěno z rozpočtu obce a také
firma NOEL se bude podílet význam−
nou částkou na nákladech. Výsledkem
plánovaného zdokonalení by měla
být rozšířená nabídka televizních pro−
gramů, internet a telefonování po síti.
V dalších číslech rohateckých novin
si vás, vážení spoluobčané, dovolím
informovat podrobněji o průběhu to−
hoto projektu.
S potěšením vám mohu oznámit, že
jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí
dotace na výstavbu nového Sběrného
dvora odpadů ve výši Kč 14 540 187,−,
přičemž celkové způsobilé výdaje
činí Kč 16 155 764, rozdíl mezi dotací
a způsobilými výdaji je 1 615 577,− Kč
a měl by být financován podílem z do−
tace z Krajského úřadu Jihomorav−
ského kraje ve výši Kč 807 500,−.
Z rozpočtu obce bychom zaplatili
jen zbývajících 808 077,− Kč. V sou−
časné době jsou v procesu schvalo−
vání na Státním fondu životního pro−
středí v Praze zadávací podmínky pro
výběrové řízení na dodavatele stavby.
Po jejich odsouhlasení proběhne vý−
běrové řízení a v druhé polovině roku
(možná září−říjen) bychom mohli za−
hájit stavbu nového, moderního Sběr−
ného dvora odpadů.
Stále probíhají výkupy pozemků
pro plánovanou cyklostezku mezi Ro−
hatcem a Hodonínem. Ne všechny
pozemky jsou však vykoupeny, je to
proces s delším časovým interva−
lem. Schvalování kupních smluv bývá
na programu téměř každého zastupi−
telstva.
Stav webových stránek naší obce
lze hodnotit neuspokojivě. Jsou již
morálně zastaralé a technologicky
překonané. Abychom zlepšili kvalitu
a komfortnost, přistoupili jsme k ře−
šení, které nahradí stávající webové
stránky zcela novými, přehlednějšími,
fungujícími na lepších principech než
ty současné. Tuto změnu lze očeká−
vat v průběhu prázdnin.
Vážení spoluobčané, dovolte mně,
abych vám s blížícími se prázdninami
a dobou dovolených popřál klidné,
příjemné prožití dnů volna, mnoho slu−
nečných dní, hezkých zážitků, odpo−
činku a pohody.
Mgr. Miroslav Králík,
starosta obce
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Obecní zprávy

Jakpak je dnes u nás doma?
úterý 19. května 2009 navští−
vili naši obec vzácní hosté.
Slovo hosté není v tomto pří−
padě tím pravým, protože tyto osoby
jsou pro nás i nadále našimi občan−
kami, přestože již nějakou dobu je pro
ně domovem hodonínské S−centrum
se sídlem Na Pískách.
Ve spolupráci s touto příspěvkovou
organizací připravila naše obec příjem−
né odpoledne s názvem „Jakpak je
dnes u nás doma?“ Jeho cílem bylo
umožnit návštěvu rodné obce, popří−
padě poslední místo pobytu, kde tyto
ženy žily, než odešly do zařízení pro
seniory.

V

Co jsme pro ně připravili? Krátký
pobyt u nás začal okružní jízdou obcí
se zastavením na místech dle přání
návštěvnic. Cestou se nevyhnuly ani
náhodným setkáním s bývalými spo−
luobčany a známými. Poté jsme spo−
lečně poseděli v obřadní síni obecního
úřadu, osvěžili se a ochutnali místní
koláče. Hezky se to vzpomínalo, ba
i zazpívalo. S kytičkou, malým dárkem
a přáním jen toho nejlepšího do dal−
ších let jsme se rozloučili.
Věříme, že odpoledne strávené v Ro−
hatci bylo pro naše seniorky stejně
příjemné, jako bylo pro nás. Těšíme se
na setkání v příštím roce.
(LH)

Nejstarší stromy
minulém čísle rohateckých no−
vin nás seznámil pan Bíza se sta−
rými, historii pamatující stromy.
Dovolte, abych toto pojednání doplnil
o několik dalších poznámek, jež by roz−
šířili informace uvedené v tomto článku.
Již několik let je pořádána celorepu−
bliková anketa o nejkrásnější, respek−
tive nejstarší strom. I já jsem se za−
mýšlel nad tím, zda v katastru máme
takový unikát, jež by mohl soutěžit
o přední příčky v této soutěži. Celkem
vzato pěkných i starých stromů zde
máme mnoho, ale aby nějak vynikaly,
buď velikostí či krásným vzrůstem,
jako například nám známé bzenecké
zámecké lípy, Žilkův dub, to nemáme.
Ale kromě stromů, které byly uvedeny
ve výše zmíněném článku, myslím,
že máme na katastru ještě další zají−
mavé stromy či aleje. Tak například
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v Závidově máme tak zvanou Topolo−
vou alej. Je tvořena, jak z názvu pa−
trno, topoly černými (Populus nigra),
varieta italica. Tento druh vytváří py−
ramidální typy, oproti běžně u nás zná−
mých topolů bílých, též nazývaných
linda. Pyramidální topoly se k nám za−
čaly dovážet v druhé polovině 18. stol.
A tak těmito topoly byla vysázena buď
přímo v roce 1900, nebo kolem tohoto
data, majiteli, respektive nájemci Mag−
nisova panství, tehdy to byli Auspit−
zové, alej, v délce téměř 1000 m, po−
dél tak zvané mourové cesty. Název
cesty byl od toho, že ke zpevnění,
po které se vozila řepa, či jiné pro−
dukty a honil se dobytek, zpevňovala
škvárou z cukrovaru. Na konci aleje
byla vybudována letní salaš pro doby−
tek a napajedla. Pamatuji, že ještě
v padesátých letech zde byla studna,
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Skrýše ptáků

Topolová alej v Závidově

tak zvaného maďarského typu. Po−
dobná byla i na Dolních lukách (proto
pozdější název Dolní u studně). Podél
aleje byly vybudovány strouhy, které
odváděly vodu při četných záplavách.
Vysázené topoly v aleji velmi dobře
rostly. Po parcelaci Magnisova panství
(v roce 1928), se noví majitelé po−
zemků v Závidově vzorně o topoly sta−
rali. Když koncem 60. let přišli do JZD
tak zvaní výrobci trok (necky, jež slou−
žily především k paření prasete při za−
bíjačce), které vyráběli z topolů, měly
některé stromy víc než metr v průměru.
Po přepočítání letokruhů, stáří stromů
odpovídalo tomu, že vysázeny byly
opravdu v roce 1900. Současný stav
aleje je velmi bídný. A ke zlepšení si−
tuace u této aleje asi hned tak nedo−
jde. Topoly jsou přestárlé, jejich užitná
hodnota klesá. Jistě by ale rekonstrukce
celé této aleje stála za to.
Zajímavý jak věkem, tak historií je
dub, který je na kraji lesní cesty do Dú−
bravy, za drůbežárnou, na samém
kraji tak zvané hoférské cesty. Věkem
i velikostí je nejstarším stromem v ce−
lém okolí. Není tak starý, jako např. Žil−

kův dub, ale moc si nezadá. Kvalifi−
kovaný odhad je 250 až 270 let. Rov−
něž o něm byly známy různé histo−
rické báje, ale o tom snad až někdy
jindy. Rovněž hodně pamatuje dub
za drůbežárnou Agropodniku, na tak
zvaných Hraničkách (kdysi katastrální
hranice mezi Rohatcem a Hodonínem
byla úplně někde jinde). Pamatuji, že
tak jak vypadá nyní byl již před pade−
sáti lety. A již tehdy staří hospodáři ří−
kali, že dub má hodně přes 100 roků.
Pro zajímavost uvádím, že asi 150 m
severozápadně je nejvyšší místo roha−
teckého katastru a to 204 m nad mo−
řem.
Kromě lesních, užitkových stromů
je v Rohatci mnoho starých stromů
ovocných. Mezi nejstarší, co já pama−
tuji, patřila hruška, na Hraničkách v trati
Vrchní honce. Byla sice planá, ale ský−
tala hodně ovoce jak lidem, tak i ptá−
kům a zvěři. Lidem pracujícím v poli
sloužila k ochraně před sluncem, deš−
těm snad více než 200 let. Její kmen
byl ve stáří již vykotlaný a tak vanda−
lové si v něm dělali ohně, které snad
způsobily její zánik na rozhraní tisíci−
Cesta v topolové aleji

Umírající topol
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letí. Ale je možné, že do ní uhodil i blesk,
jako již dříve několikrát před tím, a tak
došlo k jejímu nenávratnému konci.
Než se rozšířil rohatecký katastr o po−
zemky na Dlouhých padělcích, tak zde
bylo nejvyšší rohatecké místo a sice
202 m nad mořem.
Ovocnářství a tím pěstování ovoc−
ných stromů je v Rohatci vzpomínáno
od pradávna. Ale většího významu na−
bylo až zhruba v letech 1850 až 1870.
V tu dobu hospodáři započali s výsad−
bou ovocných stromů především ko−
lem Moravy a dnešní Mlýnské. Od té
doby název Štěpnice, Sádky, Panisá−
dek. I když tam stromy přes časté roz−
mary počasí, jako záplavy, ledové
bariery apod. hodně trpěly, přesto dá−
valy dobré úrody a na tu dobu i kvalitní
ovoce. Selky s úrodou jablek a hrušek
neměly na trhu v Hodoníně problémy.
Stromy proti ledu musely býti chráně−
ny silnými tyčemi. V současné době,
uděláme−li si procházku kolem Mlýn−
ské či Moravy, můžeme vidět stromy
pamatující ještě počátky ovocnářství.
Lze tam najít staré, ale dodnes známé
odrůdy, jako na příklad jadernička,
strýmka, různé renety apod. Až mno−
hem později se začalo s pěstováním
ovocných stromů na píscích. Pan Sa−
sín uváděl, že začínal s pěstováním
ovocných stromů za železniční tratí
jako první a to až v letech 1936 až
1938. V této oblasti, na píscích, se daří
nejlépe ořechům a modrému ovoci.
Vinaření v tomto článečku pominu
úplně. Již proto, že o tomto tématu bylo
již dosti napsáno a též v knize Roha−
tec je toho napsáno dosti.
Méně známo však je, že se v Ro−
hatci pěstoval chmel. Důkazem je,
že jedna polní trať (poblíž Olšiček) se
nazývala Chmelince. Panstvo ve Stráž−
nici, v místním, v současné době dávno
zaniklém pivovaru, potřebovalo k vý−
robě piva chmel. Zřejmě po průzkumu,
kdy se zjišťovalo, kde jsou podmínky
pro jeho pěstování, nařídilo rohatec−
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kým poddaným, že chmel musí pěs−
tovat, sušit a celou produkci dodá−
vat do Strážnice. Pochopitelně, že se
nepěstoval tak, jak to známe nyní.
K jednotlivým hlavám se dávaly
kůlky. Chmel se dále na Rohatecku
pěstoval na Soboňkách, směrem
k Rudníku. Zdejší půda a vlhkostní

poměry zaručovaly dobrou a kvalitní
úrodu. V olšičkách, ale i na Soboň−
kách, na okraji lesa, u plotu lze pozo−
rovat rostliny chmele otáčivého (Hu−
mulus lupulus), ale říci, nebo tvrditi,
že to jsou pozůstatky, před 300 až 200
lety pěstovaného chmele, s jistotou
nelze.

O naší krásné přírodě a stro−
mech zvlášť by se toho dalo vyprávět
mnoho.
Nyní však jde především o to, aby−
chom si tuto krásnou a vzácnou
součást přírody dovedli co nejlépe
ochránit.
Ing. Antonín Jaroš

Kulturní památky v Rohatci
řiznávám hned na začátku, že
jsem chtěl již dříve napsat po−
jednání o církevních památkách
na území Rohatce. V minulém roce
se však objevil článek ve Slovácku
(z 15. 7.), kde se psalo o stavu pamá−
tek v našem regionu. Komise z Ji−
homoravského kraje zhodnotila,
jak se vlastníci o památky sta−
rají. Sedm památek propadlo. To
znamená, že jsou ve velmi špat−
ném stavu. Mezi těmi sedmi je
bohužel i jedna rohatecká pa−
mátka. Jde o pískovcový kříž,
s Kristem na soklu, s reliéfem
Bolestné Panny Marie. Tato
zpráva mne zaujala a myslím,
že tak jako mne zajímá osud pa−
mátek, jistě bude zajímat i mno−
hé další naše občany.
Na internetu jsem si našel, jaké
vlastně památky na našem ka−
tastru máme registrované. Máme
celkem čtyři, jež jsou zařazeny
do kulturních památek. Jsou to
dvě kapličky. Jedna je na volném
prostranství před farou. Je to raně
gotická stavba, nejstarší na na−
šem území. Druhá kaplička je po−
blíž Kulturního domu, je pozdně
barokního slohu, postavená na
začátku 19. století. Dále jsou to
dva kříže. Jeden, patrně starší
kříž, stojí poblíž kapličky u fary.
Stojí v místech, kde byl vchod do pů−
vodního starého kostela sv. Bartolo−
měje. Druhý kříž, zapsaný jako kul−
turní památka, je kříž s Kristem. Stojí
na konci Nových řádků, mezi silnicí
a drahou. S letopočtem 1835 a s velmi
neznatelným popisem, že byl posta−
ven nákladem obce.Tento pískovcový
kříž je opravdu v havarijním stavu a tak
si, jak bylo v úvodu řečeno vysloužil
při hodnocení pětku.
Některé obce mají zapsaných pa−
mátek hodně, některé naopak žádné.
Má−li však obec památky historické
nebo kulturní hodnoty, musí se o ně
postarat. A nejen o ně. Je sice otáz−
ka, kde na to vzít, ale zatím jsou vždy
nějaké možnosti, jak tyto cennosti
udržovat a zaplatit. V naší obci, kromě

P
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čtyř výše uvedených památek máme
i další, jež stojí za zhlédnutí a tím
i za připomenutí. Tak například
na hřbitově máme kříž rovněž z roku
1835, na konci obce, směrem k Ho−
donínu je kříž z roku 1864. Význam−

nou dominantu obce vytváří již téměř
100 let starý kostel sv. Bartoloměje.
Přitom nesmíme zapomenout ani
na památník obětem obou světových
válek, který je umístěn jak před rad−
nicí, tak i před kostelem. I když byl
nedávno vandalsky poškozen, v sou−
časné době je již opět v pořádku. Sa−
motnou kapitolou je kaple na Hatích,
sloužící i jako poutní místo. I když není
přímo na našem katastru,odedávna
byla dávána do souvislosti s Rohatcem
a s farou,která tam organizovala záři−
jové mariánské poutě. Nyní bych vrá−
til vaši pozornost k stávajícím, uzna−
ným památkám.
Nejstarší, ale současně nejlépe vy−
padající památkou, je kaple sv. Barto−
loměje. Stojí na volném prostranství,

na bývalé návsi, před farou. Jde vlastně
o torzo, neboť celou kapli tvoří pres−
bytář (chór) původního gotického kos−
tela, nebo možná taky hřbitovní kaple
asi z konce 13. nebo počátku 14. sto−
letí. V roce 1776, kdy bylo v obci zří−
zeno samostatné kaplanství
a nebo až v roce 1784, kdy kap−
lanství bylo povýšeno na kurácií
(část farnosti, spravované samo−
statným kaplanem), byla k chóru
přistavena loď o dvou okenních
osách a patrně v té době byla také
otlučena žebra křížové klenby
v presbyteriu. Současně bylo zru−
šeno pohřbívání v okolí kostela
a zřízen hřbitov nový a to v místě
hřbitova současného. Toto opat−
ření umožnilo další rozšíření kos−
tela v roce 1805. Průčelí domino−
vala hranolovitá věž se zvonicí. Při
demolici kostela, která původně
měla zrušit jen tu nejnovější část
a věž, se zjistilo, že je narušena
i pozdně barokní část, takže nako−
nec se tedy zachovala nejstarší
část, presbyterium. Interiér kaple
je zaklenut jedním polem křížové
klenby s hřebínky, což jsou pozů−
statky křížové klenby. V pravoúh−
lém závěru kaple se zachoval
původní gotický okenní otvor, s ka−
menným ostěním. Vrchol okna je
završen typickou gotickou trojla−
ločnou kružbou. Kaple byla opravena
v roce 1993. V kapli jsou poměrně
vzácné sochy sv. Jana Nepomuckého
a sv. Jana Sarkandra, dále je kaple vy−
zdobena obrazy známého lidového
malíře z Blatnice, Františka Hány. Ol−
tář je opatřen ručně vyšívanými plach−
tami. Tyto jsou již víc jak 100 let staré.
Druhá kaplička, evidovaná jako
kulturní památka, je kaplička u Kultur−
ního domu. Je pozdně barokního sta−
vebního slohu. Postavena prý byla
na počátku 19. století. Ale na mapě
z roku 1850 ještě zakreslena není.
Není znám ani přesně důvod pro její
postavení. Skutečností je, že v době
vzniku byla postavena na samém
okraji obce. Je možné, že byla posta−
vena v době cholerových onemocnění
Rohatecká obec 2/2009

v letech 1830 až 1850. Zasvěcena je
Srdci Ježíšovu. Srdce je vymalováno
do výklenku nade dveřmi. O lidovou
výzdobu se po celou dobu staraly ro−
hatecké malérečky. V průběhu mnoha
let proto doznala kaplička různých ob−
měn podle toho, jak a kdo renovoval
ornamenty, případně i jinou výzdobu.
Velmi krásně to dokumentují foto−
grafie v nové knize: Rohatec – obra−
zová minulost, z roku 2008. Až kon−
cem minulého století se malérečky
nenašly a tak kaplička byla jen vybí−
lena jak zevnitř tak zvenčí. Teprve
v roce 2006 se tohoto úkolu ujal Josef
Cigánek.Od vymalování však už uply−
nuly tři roky, a tak je malbu nutno znovu
opravit. Věřím, že peníze i malíř se
najde a kaplička si tak i nadále udrží
svůj lidový vzhled. Aby i v budoucnu
mohla býti kaplička dobře hodnocena,
je nutno uvažovat o opravě, či zhoto−
vení nových dveří. Ty současné, zřejmě
původní z masivního, dubového dřeva,
již pomalu nejdou ani zavřít. I zde by
podle mne neměl být problém najít ně−
koho, kdo by dveře buď opravil nebo
dokonce zhotovil věrnou kopii.

Třetí památkou je kříž před farou.
Jde o rustikální (venkovský, též hrubý)
pozdně barokní kříž na kamenném pod−
stavci. Spodní část podstavce je vy−
dutá, na některých místech i částečně
poškozená. Je zhotovený z pískovce,
podobně jako kónický pilon, na kterém
spočívá litinový kříž. Na starých obráz−
cích, či fotografiích je vidět, že kříž
byl u pravé přední stěny původního
chrámu. Protože se s křížem zřejmě
nehýbalo, je tedy patrné, kam až pů−
vodní kostel sahal. Myslím si, že kříž
tam byl postaven podstatně dříve a to
v době, kdy v těchto místech byl vchod
na hřbitov, který se rozprostíral kolem
kaple. Dle tehdejších zápisů byl hřbi−
tov oplocen a u vchodu opatřen křížem.
I když byl kříž hodnocen komisí znám−
kou 2, bude i jemu nutno věnovat péči,
neboť, hlavně na kamenné části se již
notně projevuje zub času.
Poslední a to velmi rovněž starou
památkou, ne dobře hodnocenou, je
Kříž s Kristem. Je to pozdně barokní,
kamenný kříž, s korpusem Ukřižova−
ného, na hranolovém soklu, s reliéfem
Bolestné Panny Marie. Na ten nava−

Kam směřuje u nás

O

Rohatecká obec 2/2009

Ing. Antonín Jaroš

Co nás čeká

vývoj ceny pitné vody?
tázkou ceny pitné vody, ale i od−
kanalizované, se již delší čas
zabývá vedení akciové společ−
nosti VaK Hodonín, včetně zástupců
statutárních orgánů. Jak je vám
známo, hlavní aktivitou společnosti
je výroba a distribuce pitné vody.
Délka provozované vodovodní sítě
činí celkem 1049 km s 35 903 ks vo−
dovodních přípojek, které používá
130 558 osob. Co se týče sítě kana−
lizační – ta vykazuje délku 575 km
s počtem 24 155 ks kanalizačních
přípojek.
Tyto údaje uvádím pro vaši před−
stavu o následné údržbě a provozu.
Proto se v roce 2003 vedení akci−
ové společnosti spolu se členy statu−
tárních orgánů aktivně rozhodlo požá−
dat o podporu z Fondu soudržnosti
Evropské unie na projekt, který na další
desítky let zajistí i nadále efektivní
a kvalitní výrobu pitné vody, včetně od−
kanalizování. V tomto kroku lze totiž
nalézt odpověď na otázku dalšího vý−
voje ceny vody.
V prosinci roku 2005 rozhodla Ev−
ropská komise o udělení dotace roz−
sáhlému vodohospodářskému pro−
jektu „Střední Pomoraví Hodonínsko“.
Dotace na projekt, jehož celkové ná−
klady činí 35 mil. EUR, byla poskyt−
nuta ve výši 18 mil. EUR.

zuje dekorativní, zdobený nástavec,
vrcholící křížem, v jasných barokních
formách. Je celý z pískovce. Tento ma−
teriál, v době vzniku velmi používaný
pro snadnou opracovatelnost, dostup−
nost a finanční nenáročnost, si vyža−
duje v současné době velkou pozor−
nost a náročnost, chceme−li památku
udržet v dobrém stavu. Navíc vlastní
kříž, na vrcholu, je po poškození v še−
desátých letech dosti neuměle a ne−
odborně připevněn k podstavci. K po−
škození došlo při dětské honičce.
Jeden z chlapců, když už nevěděl, kam
by unikl,vylezl na kříž, který s ním však
spadl. Otec chlapce nechal zhotovit
u místního kováře, pana Daňka, kovo−
vou přírubu,která přidržuje kříž k pod−
stavci dodnes. Oprava a údržba této
památky bude jistě nejtvrdším oříškem
pro ty, jež mají tyto věci na starosti.
V další části, v příštím čísle bych
popsal a napsal o dalších podobných
zajímavostech. Přivítal bych, jak po−
známky k této části, tak i pokud se týče
dalších památek či zajímavostí, sta−
vebních, přírodních neb jiných.

Projekt „Pomoraví“ je tvořen skupi−
nou deseti podprojektů, z nichž osm
je zaměřeno na řešení problematiky
odvádění a čištění odpadních vod
v aglomeraci Bzenec, Strážnice, Pet−
rov, Hodonín, Ratíškovice, Veselí nad
Moravou a dva podprojekty řeší pro−
blematiku ochrany zdrojů vody, jí−
mání, úpravu a zásobování pitnou
vodou v lokalitách Bzenec a Moravská
Nová Ves.
Stavební práce byly zahájeny
v květnu minulého roku a podle prů−
běhu prací lze již v této době očekávat
zahájení zkušebních provozů na jed−
notlivých úsecích.
Hodonínsko tak získá dlouhodobou
jistotu plynulého zásobování pitnou
vodou s kapacitou, která umožní do−
statečnou rezervu rozvoje regionu.
Kvalita, která již dnes splňuje přísné
hygienické normy, může soutěžit
s kvalitní vodou balenou za zlomek
její ceny. Na tomto místě je důležité
uvést, že dopad projektu na cenu vod−
ného a stočného v příštích letech se
nebude, vzhledem k podmínkám udě−
lení dotace, vymykat dosavadnímu
trendu. Jedním ze základních poža−
davků Fondu soudržnosti totiž je, aby
cena vody v daném regionu byla soci−
álně únosná.

31. 5. Soutěž mladých hasičů
18. 7. Soutěž v požárním sportu
1. 8. Turnaj družstev mladšího
dorostu (Brno, Slovácko,
Sparta, Slavie, Olomouc
a mužstva ze Slovenské
republiky a Rakouska)
15. 8. Turnaj malé kopané –
uliční družstva
23. 8. Tradiční krojované hody
24. 8. Hodový turnaj v kopané
tradičních soupeřů
dřívějších hráčů TJ Slavoj
29. 8. Hodky
17. 10. Den seniorů
21. 11. Kateřinská zábava
27. 11. Mikulášský večírek SZPO
5. 12. Košt mladých vín
6. 12. Došli jsme k vám
na koledu
(ZŠ, MŠ, Dubinka)
30. 12. Silvestr seniorů
Společenské plesy 2010
16. 1. 7. reprezentační ples
Obce Rohatec
30. 1. Hasičský ples
6. 2. Ples sportovců
13. 2. Školní ples
14. 2. Dětský krojovaný ples
Dubinka
20. 2. Fašaňk seniorů

Ing. Vladimír Elšík
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Postřehy
z naší obce
 Kolem laviček a parkoviště
v parku u kostela je stále větší
nepořádek, přestože tři od−
padkové koše jsou v dosahu
několika metrů.
 Především obyvatelé části
Soboňky si určitě povšimli nové
autobusové zastávky včetně
informační tabule a odpadko−
vého koše před bývalou Sigmou.
Je rovněž nainstalováno nové
zrcadlo v zatáčce pod podjez−
dem železniční tratě.
 Podél chodníku mezi obcí Roha−
tec a částí Kopec proběhlo v po−
sledních dnech kácení poškoze−
ných a nebezpečných stromů.
Dřevo bylo prodáno rohateckým
občanům jako palivové. Odstra−
něním starých stromů dojde
k pročištění a obnově lesního po−
rostu. Další lesní plochy budou
takto ošetřeny až v příštím roce.

Ročník 1959

 Měsíc květen bývá tradičně mě−
sícem setkávání jubilejních roč−
níků. Letos se setkaly ročníky
1939, 1949 a 1959. Těší nás, že
všechny měly zájem o zahájení
svého setkání v obřadní síni
obecního úřadu.
 Byly zahájeny práce na vybu−
dování chodníku na Přívoze.
Stavba bude dokončena tak,
aby nejen návštěvníci přísta−
viště u Moravy měli možnost
chodník co nejdříve používat.
 V Českém svazu včelařů, ZO
Rohatec, proběhly doplňovací
volby do výboru. Na vlastní žá−
dost skončil ve funkci předsedy
př. Jan Úprka, novým před−
sedou se stal př. Milan Matěj.
Také na vlastní žádost skončil
ve funkci léčebného referenta
př. Jan Okáník, kterého vystřídal
př. Ivan Bušek. Ke dni 31. 12. 2008
měla základní organizace 27 čle−
nů, kteří se starají o 358 včelstev.
 Na letní prázdninovou brigádu
2009 se přihlásilo více zájemců
z řad studentů, než je možno
v obci zaměstnat. Jejich výběr
proběhl losováním v pátek
22. května za účasti zájemců.
Seznam úspěšných brigádníků
je k dispozici na obecním úřadě.
strana 6
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Matrika

Narození

Sňatky

leden−duben 2009

leden−květen 2009
V obci byla v tomto období uzavřena 3 manželství.
Se souhlasem zveřejňujeme:

Matyáš Podéšť
Alexandra Podéšťová
Marek Janík
Lenka Hlucháňová
Matěj Mráz
Ondřej Fišar
Alice Bartoňová

František Mikéska
Sudoměřice

Michaela Jüstelová
Úvoz

Mimo obec bylo uzavřeno 1 manželství.
Ilustrační foto

Úmrtí
únor−květen 2009
František Konečný
Anna Brožková
Marie Jonášková
Ludmila Škromachová
Oldřich Horčic
Růžena Stoklasová
Rudolf Doležal
František Prokeš
Věra Štylárková

77 let
88 let
71 let
68 let
89 let
73 let
47 let
69 let
68 let

Strážnická
Mírová
Mírová
Hodonínská
Hodonínská
Školní
Na kopci
Slovácká
Slovácká

Ilustrační foto

Zlatá svatba
50. výročí uzavření manželství v červnu oslaví
manželé František a Jarmila Cigánkovi
na Přívoze

Kultura

Svatý Bartoloměj

DFS Dubinka
ětský folklorní soubor Dubinka
pracuje v obci od poloviny roku
2007. Děti se pravidelně zú−
častňují folklorních a společenských
akcí nejen v okolí. Letos se děti zúčast−
nily hned několika vystoupení.
Dětský krojový ples Ratíškovice,
Milotice, školní ples v Rohatci, soutěž
zpěváčků Břeclav, MFF Ostrava, Den
matek pro invalidy Rohatec, DFF Vy−
jdi vyjdi slunko Rohatec, Den matek

D

klepe na dveře

pro důchodce Rohatec. Nyní se děti
připravují na folklorní festivaly do Tvr−
donic, Milotic a Zábřehu. Čeká je také
vystoupení v Mutěnicích, Brně, na dět−
ských hodech v Dolních Dunajovicích,
na slavnostech v Dubňanech.
Za zmínku také stojí, že soubor se
zúčastnil oblastní soutěžní přehlídky
folklorních souborů, kde z 10 souborů
postoupil do krajského kola mezi
10 nejlepších JM.

Obecní knihovna – přírůstky knih
Beletrie pro dospělé
Moroton, K.
Dům u jezera
Pilcher, R.
Kolotoč
Caruso, G.
Magický čtverec
Albrechta Dürera
Wyler, Al.
Nepatrná šance
Drake, S.
Princezna pomsty
Kinsella, S.
Vzpomínáš si?
Zemanová, Z. Když vločky pláčou
Stínil, Z.
Pusinky a frajeři
Francková, Z. Všechno je jinak
Francková, Z. Úsvit
nad Kilimandžárem
Řeháčková, V. Hra o Elišku
Řeháčková, V. Jeho poslední tři ženy
Rohatecká obec 2/2009

Jínová, Š.
Tan, Twan Eng
McClure, K.
Brown, S.
Jackson, L.
McBain, E.
Roberts, N.
Whyte, J.
Chevalier, T.

Obejmi mě, lásko
Dar deště
Bezmezná ctižádost
Dům s minulostí
Osamělá smrt
Zmizelé dívky
Měsíční perly
Korouhev cti
Ohnivý tygr

Beletrie pro děti
Řeháčková, V. Markéta na útěku
Brynt, B.
Dívky v sedlech –
Oslava narozenin
J.H.

e to snad až k nevíře, ale rok
uplynul jako voda a pomalu za−
čínají přípravy na naše barto−
...lomějské hody. Do příprav se vrhl
nejen obecní úřad, ale probírat
se začíná i chasa se svými pravi−
delnými schůzkami (měly by začít
od června).
Letošní hodové veselí bude jako
každý rok v druhé polovině srpna.
I v tomto roce bychom chtěli na−
vázat na nově obnovenou tradici
ručního stavění máje, proto se už
teď obracíme na všechny siláky
s prosbou o pomoc.
Hodovým veselím není jen
slavnostní hodová neděle, během
které nám bude hrát DH Sobůláci,
ale samozřejmě i tradiční hodky,
kdy nám do tance zahraje DH
Ištvánci. Letos bychom chtěli čas
oslav rozšířit o předhodovou zá−
bavu s posezením u cimbálu. Tak−
že možností k tanci až až.
To jsou jen hrubé nárysy toho,
jak by všechno mělo probíhat. Kon−
krétní data a časy budou samo−
zřejmě včas na plakátech.

J

Rohatecká chasa
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„Vyjdi, vyjdi, slunko...“
To je název 1. ročníku Dětského
folklorního festivalu v Rohatci.
V hlavě mladé vedoucí souboru se
zrodila myšlenka, udělat v Rohatci DFF.
Za obrovské podpory a pomoci ro−
dičů dětí z Dubinky se pouhá myšlenka
začala stávat skutečností a přípravy
na festival se rozběhly v plném proudu.
Sobotní chladné a deštivé počasí
nezvěstovalo, že by v neděli, kdy se
měly začít sjíždět soubory, mělo být
hezky a začali jsme mít obavy, že prů−
vod se nebude moci uskutečnit.
Nedělní slunečné ráno nás všechny
překvapilo a děvčata z Rohatecké chasy
mohla přivítat první soubory, které se za−
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čaly během dopoledne sjíždět z blíz−
kých i vzdálenějších obcí a měst.
Po obědě a zkouškách se všichni
začali připravovat na slavnostní kro−
jovaný průvod obcí.
V 13:30 vyšlo všech devět souborů
za doprovodu svých cimbálových mu−
zik od KD a rohatecké ulice se roze−
zněly hudbou, písní, tancem a výská−
ním všech účinkujících.
U kostela sv. Bartoloměje dostaly
děti požehnání od pana faráře a poté se
ve víru tance a zpěvu vydaly zpět ke KD,
kde v 15:00 začínal hlavní program.
Vyjdi, vyjdi slunko, nad naše hu−
ménko... rozezněly se sálem hlásky

dětí rohatecké Dubinky, která celý fes−
tival zahájila.
Po krátkém přivítání souborů panem
starostou začala samotná přehlídka.
Představily se soubory z Tvrdonic,
Dubňan, Lomnice nad Lužnicí, Stráž−
nice, Dolních Dunajovic, Hodonína
a Brna. Celým pořadem soubory pro−
vázela děvčata v krojích z rohatecké
chasy a děti z Dubinky.
Vystoupení některých souborů byla
na vysoké úrovni a odměnou jim byl
potlesk diváků, často i v průběhu vy−
stoupení.
Po tříhodinovém pořadu obdržel
každý zástupce souboru kytičku a pa−
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mětní list za účast. Vyměnily se zku−
šenosti i kontakty a s příslibem účasti
na dalším ročníku se všichni účinku−
jící rozjeli do svých obcí a měst.
Chceme poděkovat všem dobro−
volným pořadatelům a maminkám

za to, že vložili do této akce velký kus
energie a svého volného času. Dě−
kujeme také sponzorům, obecnímu
úřadu a ZŠ.
Obrovský dík, ale skutečně patří
vám divákům za to, že jste přišli a vy−

tvořili dětem skvělou atmosféru. Po−
kud vás nedělní program zahřál
u srdce, tak to je to, o co nám sku−
tečně jde.
To je náš cíl!
M. H.

Výstava fotografií a kreseb

ačátkem měsíce května pro−
běhla v prostorách kulturního
domu v Rohatci výstava fotogra−
fií a kreseb. Své práce zde představili
jak místní mladí občané, tak i autoři
z okolí. Konkrétní tématika nebyla ni−
jak daná, vystavovatelé se chtěli s ná−
vštěvníky podělit o zážitky z cest, z pří−
rody a vůbec ze života kolem nás.

Z
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Kresbami autoři vyjádřili svůj po−
hled na okolní krajinu, ale také svoje
názory a momentální pocity. Své práce
poskytli Zdeněk Lapčík, Adéla Zem−
ská, Radek Chabiča, Jiří Hostýnek
a Viktor Staněk. Z Hodonína se před−
stavila Markéta Podivínská, z Ratíš−
kovic Karel Mráka a z Milotic Jakub
Dobeš.

Celou akci svým vystoupením oži−
vila i skupina břišních tanečnic z Ho−
donína.
Pořadatelé děkují touto cestou všem,
kteří se prostřednictvím fotografií a kre−
seb podělili o své zážitky a také návštěv−
níkům, kteří svou účastí podpořili myš−
lenku uspořádat podobnou akci i příští
rok.
Za sdružení SAVO Z. Lapčík
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Spolky

Velikonoční výstava aneb jaro již je tady
e dnech 21. a 22. března 2009
naše základní organizace Sva−
zu zdravotně postižených ob−
čanů pořádala „Velikonoční výstavu,
aneb jaro již je tady“. Úvodem chceme
poděkovat Obecnímu úřadu v Rohatci
za propůjčení prostor kulturního domu,
kde jsme výstavu uskutečnili. Děkujeme
také všem řemeslníkům, kteří přijali naše
pozvání a občanům naší obce za zapůj−
čení krásných ručních prací, kterými se
zviditelnila krása lidového umění mno−
hdy již pozapomenutá. Rádi bychom
zachovávali bohatství našich předků.
Svá řemesla s velikonoční tématikou
nám předvedli tito tvůrci lidové tvorby:
kroužek paličkování pod vedením
Z. Malé (K. Zostalová, E. Škromachová,
N. Otáhalová). Vyšívání – O. Staňková,
O. Čáranová (Holíč), zdobení perníků
V. Burešová, výrobky z kukuřičného
šustí L. Holková, ze Zarazic, kraslice
– vosková technika E. Bučková ze Se−
kul. Velikonoční dekorace – A. Homo−
lová, J. Capitová, kraslice voskovaná
batika M. Baďurová, L. Tomšejová,
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L. Sakmarová, pletení „šlahaček“ J. El−
šík, tkaní na ručním stavu ing. H. Buch−
telová z Malé Vrbky, kraslice obháč−
kované a jiné háčkované velikonoční
dekorace J. Solíková a M. Drábková,
košíkářství H. Špalková z Huštěnovic,
kraslice škrábané M. Jakubčíková,
L. Vlasáková z Vacenovic, malované
kraslice V. Škromachová, výrobky z pe−
digu J. Čížová.
Krásné ruční práce (některé starší sta
let) vytvořily a zapůjčily M. Mojžíšková,
O. Staňková, O. Čaranová, V. Burešová,
J. Solíková, M. Olivová, M. Burešová,
Mgr. A. Prášková, M. Rybecká, M. Staň−
ková, Z. Tomšejová, A. Bravencová,
M. Mašinová, D. Koudelová.
Děti ze základní a mateřské školy
a školní družiny se prezentovaly velmi
milými, poutavými výrobky s veliko−

noční tématikou. Návštěvníky byly
velmi obdivovány.
Poděkování patří všem řemeslní−
kům, kteří nám věnovali svůj volný čas,
bez nároku na jakoukoliv odměnu,
za zapůjčení a přípravu ručních prací,
dětem ze ZŠ,MŠ a ŠD za jejich šikov−
nost a zručnost.
Díky vaší obětavosti se zviditelnila
krása lidového umění. Ani se nesta−
číme divit, co všechno krásného se
nachází u našich spoluobčanů. Rádi
bychom i nadále v této činnosti pokra−
čovali. Již jsme objevili zase mnoho
krásného. Děkujeme naším spoluob−
čanům, kteří navštívili velikonoční vý−
stavu. Na vaši návštěvu se budeme
těšit i příště. Za vše děkuje výbor ZO
SZPO.
V. Burešová

Ze života

důchodců
as letí jak voda. Valná hro−
mada, kde prozatímní vede
ní dostalo zelenou, je dávno
za námi a činnost Klubu se dále
rozvíjí. Potvrdit to může květnová
harmonika, věnovaná Dni matek.
Sešlo se nás kolem osmdesáti.
V programu nám vystoupila i roha−
tecká Dubinka. Sklidila velký po−
tlesk. Harmonika pana Mlýnka nás
doprovázela do pozdního večera.
Nechyběly ani gratulace jubilan−
tům, taneček a dobré občerstvení.
A plánovaly se další akce:
4. června  zájezd do Brna
na Špilberk a okolí
28. června  koncert Eva a Vašek
v Dubňanech
23. července  prázdninová
vyjížďka lodí s posezením
u přístaviště v Rohatci
a vyjížďky do okolí na kolech.
První zahájíme malým výletem
k Ratíškovicím 31. května.
Po prázdninách bude pokračo−
vat příprava na Den seniorů atd,
Kol
atd, atd...

Č
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Výstava vín

ČZS ZO Rohatec ve dnech 29. 3.
2009 a 12. 4. 2009 uspořádal již
47. ročník degustace a místní výstavy
vín. Na výstavu jsme připravili té−
měř 700 vzorků vín z Rohatce a okolí,
ale také ze Slovenska, našeho regi−
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onu od Lanžhota až po Strážnici, ale
také od našich partnerů z Bučovic.
Jsme jako pořadatelé rádi, že naše
výstava se stala velmi uznávanou akcí
a že na ni přijíždějí návštěvníci až
třeba z Ostravy. Vždyť třeba skuteč−

nost, že 10 minut po otevření výstavy
je sál naprosto plný, nepotřebuje
žádný komentář. Letošní ročník se ko−
nal pod patronací vinařského fondu
jako Vína z Moravy a záštitou starosty
obce Rohatec Mgr. Králíka. Ten také
předal cenu Starosty obce Rohatec
nejlépe hodnoceným vínům vinařům
z Rohatce a to panu Josefovi Chalu−
povi a Petru Macháčkovi. Šampiony
výstavy byla vína z Vinařství Bzenec
Mgr. Ďurinová a Ing. Luděk Botur
ze Strážnice.
V odpoledních hodinách nám k po−
slechu a k pěkné písničce zahrála
i cimbálová muzika Varmužovci, která
jen dokreslila a posílila dobrý dojem
z celé akce. Děkujeme všem, kteří
dali své vzorky na degustaci, kteří se
zúčastnili jako degustátoři, ale i vám
všem, kteří jste tuto akci podpořili svojí
účasti na výstavě a přispěli tak ke zdaru
celé akce.
Výbor organizace se již dnes těší
na spolupráci s vámi při výstavě 2010,
která bude jako regionální výstava
Slovácko.
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Sedmdesátníci

Motto
Jestliže máš z mládí přátele,
se kterými si rád stiskneš ruku,
pak nepřemýšlej a přijď mezi nás.
Určitě najdeš aspoň jednoho,
se kterým si rád zavzpomínáš.
Je pěkné setkávat se s přáteli. Je
pěkné uvolnit si chvilku také na se−
tkání spolužáků po pěti letech. My
jsme se sešli v sobotu 9. května od−
poledne.
Pravidelná návštěva hřbitova, vždyť
už 16 spolužáků není mezi námi, uví−

tání představiteli obce na radnici, spo−
lečné foto a pak povídání a povídání,
promíchané zpěvem písniček z na−
šeho regionu, ale také dobré jídlo
a vínko, které při takových oslavách
nesmí chybět. Takové bylo naše se−
tkání.
Na radnici nás přivítal pan starosta
Mgr Mirek Králík. Jeho velmi hezká
slova, kterými doplnil naše slavnostní
chvíle, kytička, přípitek a podpisy
do pamětní knihy, doplněné recitací
dětí z mateřské školy, také zpěv smí−
šeného pěveckého sboru pana Hos−

týnka, zvláště, když zazněly hlasy
Mužáků, to vše v nás zanechalo hlu−
boký dojem. Děkujeme.
Věřte, nevěřte, člověk zapomene
na denní starosti, co kde bolí nebo pí−
chá, v duchu se vrátí do mládí, kdy
srdíčko zlobilo úplně jinak než dnes,
kdy jsme ani hůlku nepotřebovali jako
oporu, kdy jsme měli chuť rozlétnout
se do světa. Mnohým se to podařilo,
ale na svou obec a spolužáky vzpomí−
nají stále, jako třeba Jana Škroma−
chová, která nám v tento večer zavo−
lala až z Ameriky.

Požárů přibývá
irény oznamující požární po−
plach v Rohatci jsou poslední
dobou téměř na denním po−
řádku. Od počátku roku zasahovala
místní Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce u 18 událostí. Jenom
v první polovině měsíce května hasiči
likvidovali 9 požárů v okolí Rohatce či
Hodonína. Celkový počet výjezdů už
teď přesahuje zásahy za celý loňský
rok. Jednou z možných příčin může být
i déle trvající suché období. Týdny bez
srážek nás ale určitě teprve v následu−
jících letních měsících čekají. Hasiči
proto apelují na všechny, kteří se po−
hybují přírodou, aby dodržovali zá−
kladní pravidla bezpečnosti při pálení
klestí, kouření či jiné manipulaci s oh−
něm. Při úmyslném vypalování je pak
nutné dodržovat předepsané zákony
a plánovanou činnost nahlásit.
Povinnost předem ohlásit Hasič−
skému záchrannému sboru kraje

S
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plánované pálení
klestu po lesní těžbě
a obdobných činnos−
tech zákon o požár−
ní ochraně ukládá
právnickým i podni−
kajícím fyzickým
osobám. Zákon za−
kazuje vypalování
porostu (jde o ploš−
né vypalování). Při
spalování klestu
a dalších hořlavých
látek na volném pro−
stranství (na ohra−
ničených a zabez−
pečených ohništích
a hromadách) jsou firmy i podnikající fy−
zické osoby podle zákona povinny sta−
novit opatření proti vzniku a šíření po−
žáru. Hasičský záchranný sbor kraje
může pro pálení stanovit další podmín−
ky, případně takovou činnost zakázat.

I když zákon povinnost ohlašovat
pálení klestu ukládá firmám a podni−
kajícím jednotlivcům, formulář na we−
bových stránkách HZS JMK mohou
využít i občané, kteří se na svém po−
zemku chystají spalovat větší množ−
Rohatecká obec 2/2009

ství biologického odpadu a hustý kouř
by mohl vést k hlášení o požáru.
Vyplněním a odesláním formuláře
HZS JMK pálení nepovoluje, evi−
dence však operačnímu středis−
ku slouží pro ověření místa pá−
lení pro případ, že ve stejném
prostoru bude ohlášen požár.
Nová aplikace na stránkách
www.firebrno.cz by měla usnad−
nit a zdokonalit evidenci pálení
klestí a snížit počet zbytečných
výjezdů hasičů. V loňském roce
hasiči v kraji zaznamenali 535
planých poplachů a z toho 118
zbytečných výjezdů požárních jed−
notek způsobilo nedostatečné, ne−
přesné nebo nenahlášené pálení
klestu a dalších materiálů. Za neohlá−
šené, nebo špatně ohlášené pálení
klestí může být viníkovi udělena blo−

ková pokuta. Hlášení o pálení klestí
je připraveno tak, že uživatel jen vy−
plňuje rubriky, do nichž vpisuje pří−
slušnou obec, datum a čas pálení,

jméno zodpovědné osoby, název
zodpovědné organizace, telefon,
dále přesné místo, způsob zajištění
atd. V další části je možné místo
podle mapy upřesnit i souřadnicemi
GPS. Odesláním vyplněného formu−

láře je pálení klestu zaevidováno
na Krajském operačním a informač−
ním středisku HZS Jihomoravského
kraje.
Kromě nové aplikace Pálení
klestu je na webových strán−
kách HZS Jihomoravského kra−
je také nový online přehled ak−
tuálních výjezdů hasičů k zá−
sahům. Tyto informace, které
jsou zveřejňovány ve zkušeb−
ním provozu, najdou zájemci
z řad novinářů, ale i veřejnosti
na úvodní straně portálu www.
firebrno.cz pod označením Zá−
sahy. Podrobnější informace o činnosti
rohatecké jednotky a zásazích v na−
šem okolí pak můžete najít na strán−
kách www.hasici.rohatec.cz
Ing. Tomáš Letocha,
velitel JSDHO

Školství

Country bál pro maminky
se vydařil

kulturním domě proběhl v mě−
síci květnu velký „Country bál“
dětí z mateřské školy. Krásné
a slunečné odpoledne bylo věnované
hlavně maminkám k jejich svátku,
které neskrývaly radost a možná i sl−
zičky dojetí. Děti ale okouzlily svým
temperamentem při tanci jistě i ostatní
diváky. Maminky byly obdarovány
od svých dětí kytičkou, korálky a slad−
kou pusou. Myslím, že si každý odnesl
hezký zážitek z nedělního odpoledne.
Ale děti se mají ještě letošní školní
rok na co těšit. Právě probíhá kurz pla−
vání v krytém bazénu – Hodonín, také
je čekají návštěvy divadel, kouzelnic−
kého představení a oslava MDD spo−
jená s ekologickou výpravou k řece
Moravě a s pozvánkou rodičů.
„Den otevřených dveří“ je připraven
na 28. 5. 2009, těšíme se hlavně na ty

V
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děti, které od září 2009 budou navště−
vovat naši MŠ. Je pro ně připraven
skákací hrad a hry na zahradě.

Školní rok bude zakončen rozlou−
čením s předškoláky na OÚ a výletem
pro všechny děti.
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Den Země
ento den šly děti do školy jako
každý jiný den... jen místo tašky
plné učení neměly skoro nic, pou−
ze batůžek se svačinou a potom ně−
jaké psací potřeby a samozřejmě dob−
rou náladu. Někteří žáci však ráno nešli
do třídy, ale šli chystat svá stanoviště.
Stanoviště byla jak venku, v parku
okolo školy, ale taky přímo v budově.
Je pravda, že venku byla stanovišť vět−
šina, ale ve škole byla o to zajíma−
vější. Žáci vytvořili družstva, dostali
kartičky, na které u každého úkolu do−
stávali razítka za jeho splnění. A teď
už k jednotlivým stanovištím:
Ve škole si mohly děti prohlédnout
pod mikroskopem různé věci – vlastní
vlas či řasu, muší křídlo nebo pavoučí
nohu. Pod vedením p. uč. Hujňákové
jsme si to prohlédli v učebně fyziky.
Vedle na chodbě ve třetí třídě měl pan
Čachotský krásnou sbírku motýlů, brou−
ků a veškerého hmyzu. Takhle zblízka
jsem ještě nic takového neviděla!
V počítačové učebně byla výstavka
včelařství s ochutnávkou pravého vče−
lího medu (byl výborný!), mohli jsme
si sáhnout na pravé včelí plásty a do−
zvěděli se mnoho zajímavostí o jejich
chovu. Když jsme absolvovali pro−
hlídku stanoviště ve škole, vyrazili

T
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jsme ven. Tam byly nachystány úkoly
zaměřené spíše na tvořivost a pohyb.
Prověřily naše smysly i vědomosti.
Na těchto stanovištích byli spolužáci,
kteří se aktivně podíleli na přípravě.

Když to vezmu popořadě, tak na prv−
ním stanovišti „Stezce detektiva“ jsme
měli za úkol dalekohledem pozorovat
obrysy zvířat (papírové) a ve správném
pořadí je vyjmenovat. Dál jsme prově−
řovali sluch. V plechovkách naplně−
ných různými materiály (písek, fazole,
kuličky pepře..) byly vždy dva stejné
a jejich třesením jsme měli přiřadit ple−
chovky do páru podle obsahu. Na dal−
ším stanovišti jsme se trochu umazali
lepidlem, když jsme si mohli vyrobit
vlastní záložku do knížek polepenou
různými ústřižky z časopisů a obrázky.
A hotovo, barevná záložka je celá.

Dalším úkolem bylo projít trasu
s různě poházenými odpadky, ty si za−
pamatovat a v cíli vyjmenovat. Tímto
stanovištěm začaly úkoly zaměřené
na ekologii a třídění odpadů. Dalším úko−
lem bylo v pytli doskákat k hromadě od−
padků a ty roztřídit do správných kon−
tejnerů. Vedle jsme plnili podobný úkol,
obrázky různých odpadních materiálů
přiřadit do správných barevně rozliše−
ných nádob. Pak jsme ve stínu vyso−
kých stromů trénovali hod do cíle. U dal−
šího stanoviště jsme si mohli konečně
sednout. Poslepu, pouze hmatem jsme
poznávali různé, mnohokrát záludné
předměty, které si pro nás spolužáci při−
pravili. Taky jsme vyráběli originální pří−
věsky ze semínek nalepených na pa−
pír. Je pravda, že to byla opravdu
„piplačka“, ale výsledek byl ohromu−
jící. Na následujícím stanovišti jsme
sadili barevné dýně. Až nám vyrostou,
uděláme z nich na podzim výstavku.
V cíli jsme si vyrobili pomocí foukacích
fixů a šablon pamětní list. Kolikrát
z toho vyšla hotová umělecká díla!
Na úplně poslední zastávce jsme na zá−
věr napsali na velkou papírovou ta−
buli, co každý z nás přeje Zemi. Škoda,
že se takto nemůžeme učit každý den!
Michaela Kývalová, 7. třída
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Projekt – matematika trochu jinak

e čtvrtek 7. května proběhl 2. roč−
ník projektu zaměřeného na ma−
tematiku. Na rozdíl od loňského
ročníku ten letošní byl rozšířen o akti−
vity z českého a anglického jazyka.
Už týden předem bylo na naší škole
pořádně rušno. Paní učitelka Bache−
lová, pod jejímž patronátem celá akce
proběhla, rozdělovala žákům úkoly.
Skupiny dobrovolníků pomáhaly v pří−
pravě materiálů a pomůcek na svá sta−
noviště.
Ve čtvrtek ráno už bylo vše detailně
připravené, včetně propracovaných
harmonogramů. Na naši školu přijela

V
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soutěžit i družstva okolních škol (mimo
jiné z Hodonína, Lužic, Vracova a dal−
ší). Vše vypuklo v 8 hodin ráno. Druž−
stva žáků i hostů se rozprchla do tříd
a učeben, kde plnila náročné úkoly.
Zajímavá zadání z matematiky zamě−
řená na podporu logického myšlení
podaná zábavnou formou měla různé
stupně obtížnosti. Mnoho úkolů bylo
z geometrie a měly prověřit naše pro−
storové vnímání a obrazotvornost. Dalo
nám zabrat dělení čtverců, lámali jsme
si hlavu nad obrazci ze sirek. Hráli jsme
si s čísly a dopídili se zajímavých vý−
sledků. Někdy se pod výsledkem skrý−

valo jméno objevitele, jindy jsme řešili
různé šifry. Novým prvkem mezi akti−
vitami byly prezentace na PC. Nej−
menší převážně kreslili a vyplňovali
bludiště, skládali origami. Další aktivi−
tou byly hrátky s nejrůznějšími hlavo−
lamy, které zapůjčila Katedra mate−
matiky Pedagogické fakulty UP Olo−
mouc. Na organizaci všech aktivit se
podíleli vybraní žáci školy – nejmladší
ze 4. třídy, bývalí žáci naší školy, stu−
denti matematiky z PF a jejich vyuču−
jící Dr. Hotová a Dr. Bártek, kterým by−
chom rádi poděkovali za pomoc.
Kolektiv žáků 8. třídy
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Nejen pro dětí

Poslední slavnost...

Blíží se nám prázdniny,
léto zase bude,
dětské hlásky zaznějí
doma, venku, všude.

Něco pro zasmání
„Pepíku, proč sis ráno
neumyl obličej?
Je na něm poznat,
žes měl ke snídani vajíčka.“
„Omyl, pane učiteli,
vajíčka jsme měli k večeři!!!“
„Jdeš k zubaři
a ani si nevyčistíš zuby?“
kárá paní doktorka chlapce.
„Já si je čistil“, hájí se Pepík,
„Ale my bydlíme blízko silnice.
Kolem jezdí hodně aut.
A ten smog….“

Pro prvňáčky
Doplň věty písmenem
b, d nebo p a přečti.
O_lékni si _un_u.
Na_er vo_u do hrnečku.
Ba_ička mi na_í_la _á_ovku.
Li_ka _očítá na _očita_le.

Hlavolam

Do každého políčka vlož číslo
od 1 do 9 tak, aby součet
v každém kruhu byl součet 12.
Pěknou zábavu a úspěšné
zakončení školního roku.

Kol

...předškolních dětí proběhla 4. 6.
2009 na OÚ Rohatec. Děti přišly
společně s p. učitelkami v barevných
tričkách se symbolem svých tříd:
„Sluníček“, „Motýlků“ a Hastrmánků“.
Pasování předškoláků na žáky
1. třídy se ujal pan starosta Mgr. Mi−
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roslav Králík a paní místostarostka
Lenka Hostýnková. V očích dětí i ro−
dičů byla vidět spokojenost a dojetí.
Vše bylo ukončeno společnou foto−
grafií před OÚ.
Přejeme našim školákům krásné
prázdniny a radostný vstup do 1. třídy.
Rohatecká obec 2/2009

Pohled zevnitř
„Prosím o sílu pro všední život.
Prosím o disciplínu, abych jen tak
neproklouzl životem a rozdělil ro−
zumně své dny, abych neprospal
záblesky světla a vrcholy a abych
si aspoň tu a tam našel čas na umě−
lecký zážitek.
Těžkosti, porážky, neúspěchy a zkla−
mání jsou přirozenou součástí života
a díky jim rosteme a dozráváme.
Velmi potřebujeme přátelství!
Potřebujeme dorůst této nejkrás−
nější, nejtěžší, nejriskantnější a nej−
něžnější záležitosti života.“
Antoine de Saint−Exupéry

vého času jsem tak jak asi mno−
ho z nás obyčejných smrtelníků
záviděla učitelům prázdniny – ať
už letní, zimní, jarní... a říkala si – ti se
mají! Pátým rokem pracuji jako účetní
v naší krásné školičce a moje závist
se změnila v úctu. V úctu ke všem na−
šim kantorům a ke všem zaměstnan−
cům školy – ať už to jsou uklízečky,

S

které školu udržují nablýskanou a vo−
ňavou, ať už je to náš pan školník, který
se stará o chod školy po té technické
stránce, sem−tam „vyhubuje“ nepo−
slušným žáčkům, a v neposlední řadě
to jsou také naše paní kuchařky, které
se starají o naše hladové žaludky a vaří
snad ty nejlepší obědy na světě.
To, že je naše škola právě taková,
jaká je, vděčíme našemu panu ředi−
teli, pro kterého se škola stala jeho
druhým životem. Je důsledný v plnění
povinností, nikomu nic neodpustí, ale
za každou maličkost dokáže podě−
kovat a dokáže ocenit úsilí všech.
A každý, kdo do naší školy zavítá, vidí,
jaká zde panuje pohoda a radost
z práce. A že je učitelská práce ná−
ročná a těžká, tak to dokáže pochopit
a uznat snad jenom ten, kdo se ve škol−
ství a mezi kantory pohybuje a kdo je
obdařen empatií.
Jenom příprava nového školního
roku, sestavení rozvrhu a pracovních
úvazků, naplánování všech školních

i mimoškolních akcí, kroužků... Každý
den mají učitelé zodpovědnost nad
klubkem háďat, které musí spoustu
věcí naučit, spoustu věcí také naučit
pochopit. A každé z těch háďat je jiné
a někdy je velmi těžké vcítit se do dět−
ské duše, která je tolik zranitelná.
A i když byl letošní školní rok i rokem
inspekcí a kontrol, které si u nás do−
slova podávaly dveře, všechno jsme
zvládli s grácií a nadhledem, protože
všechny kontroly dopadly na jedničku
s hvězdičkou a všichni jsme si vyslou−
žili pochvalu a to potěší!
Nakonec jenom musím konstato−
vat, že se hluboce skláním před všemi
našimi kantory a prázdniny, které se
kvapem blíží, jim ze srdce a upřímně
přeju, ale to ještě musí připravit a opra−
vit spoustu pololetních písemek, zvlád−
nout a hlavně přežít školní výlety a pak
ještě napsat a rozdat vysvědčení...
a pak konečně zasloužené chvíle
volna... Přejme jim to!
H.D.

Čtenáři

Pranostiky
Květen
 Májová kapka, za dukát stojí.
 Po teplém jasném máji, následuje chladný červen.
 Do sv. Ducha nespůšťaj kožuch a po sv. Duchu,
dobře je v kožuchu.
 Keď sa v máji blýská, to si sedlák výská.
Červen
 Netřeba v červnu o déšť prosit, přijde až se začne
tráva kosit.
 Na Boží tělo, skoč do vody smělo.
 Na sv. Jána, otvírá se k létu brána. Před sv. Janem
modleme se za déšť a po Janu prší i bez modlení.
 Červen mokrý a studený, bude rok hubený.
 Do sv. Jana – do břucha jama a po Jánu –
prázdnota v komoře.
 Když po Janu ještě kukačka kuká, do ceny půjde
všecko, nejvíc můka.
Červenec
 Když prší na Prokopa, namokne každý snop i kopa.
 Co červen a červenec neuvaří, to srpen neusmaží.
 Sv. Margita velí: lidé, okopávejte zelí!
 Jakube – chleba kup a pálenky nalej,
nech idem robotit dálej.
 Bartoloměj svatý, odpoledne krátí.
 Prší−li na Barnabáše, padají hrozny do koše.
 Když na sv. Vavřince prší, bude hodně myší.
Rohatecká obec 2/2009

Rady starého vinaře
Jez a pij.
Vejce dnešní, chleba včerejší, tele šestinedělní
a víno loňské. Sklenička vína ti neuškodí a celou bečku
naráz nevypiješ.
Ranní rosu, přes den sluníčko, k večeru trochu
deště, tmavou a vlahou noc a co nejvíce pohybu v pří−
rodě.
Vláčilová

Něco na zub
Pagáčky
20 dkg tuku
40 dkg hl. mouky
2 dkg kvasnic
3 lžíce smetany
3 lžíce mléka
3 lžíce vína
3 žloutky
Všechny suroviny zpracujeme, necháme vykynout.
Pak rozválíme na plát. Jednu polovinu potřeme
škvarky, nastrouhaným sýrem nebo jenom posypeme
kmínem. Druhou polovinu přeložíme, lehce válečkem
přitlačíme, vykrájíme kolečka, potřeme vejcem a vi−
dličkou vytlačíme rýhy.
Na pomaštěném plechu pečeme asi 20 min. na 200 °C.
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Kavyl
květnu se můžeme na pro−
cházkách podle železniční
trati mezi Rohatcem a Bzen−
cem – přívoz potěšit pohledem na za−
jímavou kvetoucí trávu, kavyl písečný.
Tato vytrvalá, středně vzrostlá, trs−
natá tráva je rostlinou kontinentál−
ních a submediterálních stepí a u nás
patří ke kriticky ohroženému druhu.
Řekněme si tedy o těchto travách
více.

V

Kavyl (Stipa) je rod trav z čeledi
lipnicovitých. Jedná se o vytrvalé, trs−
naté byliny. Stébla dorůstají výšek
zpravidla 10−90 cm. V České repub−
lice roste 9 druhů z rodu kavyl. Jedná
se o stepní trávy, čili v ČR je najdeme
jen v nejteplejších a nejsušších úze−
mích, tedy tam, kde se ostrůvkovitě
udrželo bezlesí (ať už za pomoci člo−
věka či bez ní) po celý holocén do−
dnes.
1. Kavyl vláskovitý
Roste v suchých oblastech Čech
i Moravy roztroušeně, na Moravě
na sever až po Vyškovsko.
2. Kavyl tenkolistý
Je to silně ohrožený druh (C2),
roste v Čechách i na Moravě.
3. Kavyl chlupatý
České středohoří, okolí Znojma,
Čejče, Větrníky u Vyškova, údolí
Jihlavy. Silně ohrožený druh (C2).
4. Kavyl olysalý
lounské Středohoří, Sutomský
vrch u Lovosic, Doupovské hory
(Úhošť)
5. Kavyl Smirnovův
lounské Středohoří, střední Poohří,
jižní Morava (Pálava).
Kriticky ohrožený druh (C1).
6. Kavyl Ivanův
je nejznámějším druhem, roste v Če−
chách i na Moravě např. hadcové
stepy – Mohelno, Moravský Krum−
lov.
7. Kavyl písečný
je v ČR druhem písků jihovýchodní
Moravy, v Čechách chybí a patří
mezi kriticky ohrožené druhy (C1)
– pouze Břeclavsko a Hodonín−
sko.
8. Kavyl sličný
v suchých oblastech Čech i Moravy
roztroušeně.
9. Kavyl skalní
jen Svatý kopeček u Mikulova.
Ing. Drahoslav Melo
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Čarodějnice, čarodějové a spol.
aždoročně k poslednímu dub−
novému dni patří pálení čaroděj−
.nic. A nejinak tomu bylo i v na−
šem turistickém oddílu Colorado. Co
bychom jinak v tento den dělali, kdy−
bychom nepobíhali po lese, nenahá−
něli zlé čarodějnice, neopékali špe−
káčky, nehráli spoustu dalších her? To
opravdu nevíme. Chceme se s vámi
podělit o trochu svých zážitků…
„Bylo to hezké. Bylo to ve čtvrtek.
Líbilo se mi, že jsem mohla spálit pa−
pírovou čarodějnici, ale moc mě neba−
vila hra Na jelena. Bylo
nás dohromady 15 ča−
rodějů a čarodějnic.“
„Líbila se mi každá
čarodějka, která tam
byla. Moc mě bavily hry,
bylo to prostě skvělé.
A hlavně se mi líbila
myš, kterou ztratila naše
hlavní čarodějnice a my
ji museli hledat a přitom
si pořádně zamáčeli
boty – to už se mi tolik
nelíbilo…“
„Hráli jsme hry. Pálili
jsme čarodějnici. Hle−
dali jsme pařát a myš.
Měli jsme kostým. Hráli
jsme honěnou, schová−
vanou. Opékali jsme
špekáčky.“
Tímto způsobem si
na Pálení čarodějnic
vzpomínají děti z T. O.
Colorado. Celá naše
čarodějnická banda je
na fotografii (zrovna
jsme zkoušeli začaro−

K
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vat fotografa, ale asi jsme se zaklí−
nadlo naučili špatně).
Ale abyste si nemysleli... v průběhu
jara jsme toho zažili spoustu, nejen
ono zmíněné Pálení čarodějnic.
Za zmínku určitě stojí jarní vycház−
ka do okolí, během které jsme na−
vštívili Rozrhánky. V plánu byla i stu−
dánka u Rudníku a Soboňky, ale ně−
jak nás pobyt na čerstvém vzduchu
unavil víc, než jsme předpokládali,
a tak jsme naši výpravu zakončili opět
na palouku a opět opékání.

Do konce školního roku pokračují
pravidelné oddílové schůzky – vždy
v pátek od 16.00 v naší klubovně
na Kolonii. A těsně před prázdninami
se můžete těšit na Středověké hry,
kterými se naladíme prázdninově,
přeneseme se do doby středověku,
zahrajeme si spoustu her, nebudou
chybět ani výtvarné činnosti. Takže si
pište do kalendáře: 21. 6. areál u kul−
turního domu v Rohatci. Těšíme se
na všechny!
T. O. Colorado
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Kultura cestování nejen z Rohatce
Přehledné označení

Oplocení stanice

Zabezpečený vstup

Podzim 2008

edávno byl v našem regionu
zaveden nový systém dopravy
všeobecně vychválený a na−
zvaný IDS−JMK. V regionálním tisku
bylo slibována vyšší kultura cestování

N

i všeobecná výhodnost. Stejně tak
modernizace železničních koridorů.
Je tomu tak i ve skutečnosti?
Doprovodné snímky asi nepotře−
bují mnoho komentáře. Staniční bu−

dovy jsou opuštěné a uzamčené
i v zimě a za nepříznivého počasí.
Jaká je to kultura cestování? Nedlu−
žíme něco ve výchově člověka i my
všichni? Posuďte sami.

Sport

Rohatecká desítka 2008

imořádně zdařilou sportov−
ní akcí byl letos v Rohatci
již 16. ročník závodu běžců
„Rohatecká desítka“, pořádaný také
jako 7. závod Moravsko slovenský
běžecký pohár.
O významu a oblibě tohoto závodu
svědčí rekordní počet účastníků, 235

M
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a z toho 140 v mládežnických kate−
goriích. Letos již podruhé v historii „Ro−
hatecké desítky“ se závodilo i na ko−
lečkových bruslích (in−line bruslích),
s dvaceti účastníky.
Za pěkného slunečného dne sle−
dovalo soutěže ve všech kategoriích
mnoho diváků v ulicích Rohatce. Po−

vzbuzovali jak na startu i v cíli a zvláště
ve vložených závodech v rovince ko−
lem nové školy, kde probíhaly mlá−
dežnické soutěže. Shlédli hezké spor−
tovní boje o každou pozici. Radost
a dobrou pohodu měli všichni, zejména
mládež. Statečné bylo nejen vyhrát,
ale doběhnout do cíle. Vždyť nejmlad−
Rohatecká obec 2/2009

šímu účastníku bylo 1,5 roku. Ve slu−
šivém kloboučku s číslem 364 po−
vzbuzován maminkou doběhl do cíle.
Se zájmem byl sledován i veřejný
závod na inline bruslích ulicemi Ro−
hatce. Závodilo se na 2500 m, jako
doprovodná akce rohatecké desítky.
Nejlepší byl Richard Steiner, ročník
1970.
Nejzajímavější, i nejsledovanější
byl hlavní závod běžců, mužů i žen
v sedmi věkových kategoriích až po
65 let. Trať, jak je patrné již v názvu,
měřila v ulicích Rohatce 10 km, to je
6 kol. Mezi běžci byla řada osvědče−
ných atletů jihomoravského regionu

i slovenské Skalice. Mezi nimi byl i bý−
valý krajský hejtman Stanislav Jurá−
nek. Hlavní běžecký závod také oboha−
til na „kostitřasu“ mistr světa na tomto
dřevěném kole Ivan Křivánek. Správný
název není lidové pojmenování kosti−
třas, ale dresina. Jde o repliku dresiny
Němce, barona Karl Friderich von
Draise z roku 1817. První zmínka o tom−
to „koni na běhání“ je z roku 1813.
V Čechách se objevila v roce 1820.
Dresina – odráželo připomínající
zvíře, je vyrobeno z houževnatého
jasanového dřeva, loukoťová kola
jsou okována a stažena kovovou ob−
ručí. Přední kolo je menší a vybaveno

krátkými opěrkami v ose středu pro
jízdu s kopce. Jízda bez pedálů je
prováděna střídavým odrážením no−
hou. Brzdění se provádí intenzivním
třením podrážek o vozovku (spotřeba
5 párů bot za rok). Ivan Křivánek
na tomto odrážedle byl rovnocenným
partnerem běžcům i když samotná
jízda na odrážedle není zrovna
lehká.
V mužích si s přehledem první
místo držel celý závod Petr Kadlec
z Milotic a neohrozil jej ani houževnatý
zlínský Čelůstka. Z žen byla nejlepší
slovenská běžkyně a favoritka zá−
vodu Dana Janečková.

Výsledky jednotlivých závodů
poř. kategorie

příjmení a jméno

oddíl/klub

Hlavní závod 10 km
1.
Muži 40
2.
Muži
3.
Muži

Kadlec Petr
Čelůstka Jan
Kubalák Jiří

Milotice
Zlín
AK Hodonín

Dorostenci 1992−1993 1660 m
1.
Dorostenci
Chocholáček Jakub
2.
Dorostenci
Vinklárek Filip
3.
Dorostenci
Znebejánek Radek

Junior Holíč
Atletický klub Hodonín
Atletický Klub Hodonín

Junioři 1990−1991 1660 m
1.
Junioři
Bureš Matěj
2.
Junioři
Opavský Lukáš
3.
Junioři
Měsíček Jakub

Atletický klub Hodonín
Hodonín
AK Kyjov

Dorostenky 1992−1993 1660 m
1.
Dorostenky
Hofírková Kateřina
2.
Dorostenky
Fedáková Dominika
3.
Dorostenky
Zapalová Andrea

Atletický klub Hodonín
Atletický klub Hodonín
Atletický klub Hodonín

Juniorky 1990−1991 1660 m
1.
Juniorky
Kempná Žaneta
2.
Juniorky
Hálová Hana
3.
Juniorky
Kubisová Lenka

Atletický klub Hodonín
AK Kyjov
Plavecký Mikuláš

Veřejný závod na inline bruslích 2500 m
1.
inline
Steiner Richard
2.
inline
Macek Pavel
3.
inline
Korvasová Alena
4.
inline
Koubek Michal

Moravský Písek
Ratíškovice
Vnorovy
Rohatec
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Pořadatelem běžeckých závodů
„Rohatecká desítka“ byl SHD Roha−
tec a Obec Rohatec. Za bezchybný
průběh všech závodů i organizaci za−
slouží uznání nejen rozhodčí, členové
SHD Rohatec a pracovnice OÚ Roha−
tec. O tom, že šlo o významnou spor−
tovní akci regionu dokládá i článek
týdeníku „Naše Slovácko“ z 12. května
2009.
strana 21

Po stopách Sokola v Rohatci
Veleslavné c. k. místodržitelství
v Brně.
Podepsaní členové zřizovacího vý−
boru spolku „Sokol“ v Rohatci zamýšlejí
v Rohatci (pol. okres Hodonín) utvořiti
„Tělocvičnou jednotu Sokol“.
Předkládajíce, jakožto přílohy, záko−
nem předepsaný počet stanov žádají.
Veleslavné c. k. místodržitelství ráčiž
oznámení toto laskavě na vědomí vzíti.
V Rohatci, 1. května r. 1911
Antoš František, rolník č. 35
Raška Vilém, pekař
Vyřízeno pod. č. 23792 dvojjazyčně.
V Brně 13. 5. 1911
Panu Františku Antošovi,
rolníku v Rohatci č. 35
Místodržitelství nezakazuje na ozná−
mení Vaše a okr. hejtmanství v Hodo−
níně, sem dne 10. května poslané zříditi
nepolitický spolek pod názvem Tělo−
cvičná jednota Sokol se sídlem v Ro−
hatci dle znění přiložených stanov.
Z dochovalých oznámení
o zvolení na výročních
valných hromadách:
15. 1. 1926
František Antoš, rolník – starostou
Jindřich Maděra, obuvník –
místostarostou
Josef Piskatý, úředník st. drah –
jednatelem
15. 1. 1928
starosta – František Antoš,
rolník č. 35
náhradník starosty – Jindřich Maděra,
obuvník
jednatel – Jan Menšík, holič
17. 1. 1932
starostou Jan Antoš, rolník č. 35
místostarostou Jindřich Maděra,
obuvník
jednatelem Josef Blažíček,
úředník čs. Drah
29. 1. 1933
starostou Jan Antoš, vrchní berní
správce
místostarostou Jindřich Maděra,
obuvník
jednatelem Josef Blažíček, železniční
úředník
28. 1. 1934 dtto
27. 1. 1935
starosta Jan Antoš, berní úředník
místostarosta Jindřich Maděra,
obuvnický mistr
náčelník: Jan Antoš, úředník fy Küfferle
náčelnice: Karla Cigánková,
v domácnosti
vzdělavatel (zároveň jednatel)
Josef Blažíček, žel. Úředník
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Členy výboru:
Antoš Leopold, kapitán v. v.
(účetní a obchod−vedoucí kina)
Andrle Josef, disponent fy Küfferle
Bíza Josef, učitel
Ondruš Štěpán,
dělník tabák. továrny
Svoboda František, cukrář fy Küff.
(předsedou zábavního odboru)
Škromach František,
mistr krejčovský (matrikářem)
Ing. Josef Salčák, úředník fy Küff.
(hospodářem)
Šafařík František, dělník
Náhradníky: Škromach Antonín,
mistr stolařský
Matějka Jaroslav, obchodní příruční
Zich František, dělník
Josef Cigánek, dělník
Účetními a hospod. dozorci:
Jan Menšík, mistr holičský
Oldřich Mach, úředník fy Küff.
Ing. Dr. František Palík,
majitel chemické továrny
31. 1. 1937
starosta Jan Antoš č. 22
místostarosta Jindřich Maděra
náčelník Jan Antoš ml. č. 279
náčelnice Lid. Palíková
vzdělavatel Ant. Svozílek
8 členů výboru
Josef Blažíček pro funkci jednatel
Josef Antoš správce budovy
Štěpán Ondruš pokladník
Josef Andrle předseda kinoodboru
František Škromach
zdravot. a sociál. referent
František Svoboda hospodář
a předs. zábavního odboru
František Palík účetní
Josef Cigánek
5 náhradníků
Zahnaš František
Zahnaš Tomáš
Zich František
Slezák František
Nejezchleba Jan
Hospod. a účetní dozorci
Jan Menšík
Oldřich Mach
Antonín Snášel
30. 1. 1938
starosta Jan Antoš, vrchní
berní správce, v. v.
místostarosta Jindřich Maděra,
mistr obuvnický
náčelník Jan Antoš, úředník čokol.
náčelnice Marie Mašinová,
úřednice čokol.
vzdělavatel Josef Bíza, učitel
(kronikářem)
čl. výboru: Blažíček Josef, úř. St. Drah
(jednatel, matrikář, archivář)

I. část

Antoš Leopold, spolumajitel
cementárny (správce budovy
a jednatel kina)
Ondruš Štěpán dělník (pokladník)
Andrle Josef, disponent čokol.
Škromach František,
krejčovský mistr
Svoboda František, cukrář čokol.
(předs. zábav. odboru)
Buchta Oskar, úředník čokol. (účetní)
Tomšej Jan, dělník
náhradníci: Zahnaš Tomáš,
Nejezchleba Jan, Novák Jan,
Horák Karel, Bučková Pavla
účetní a hosp. dozorci:
Menšík Jan, mistr holičský,
Snášel Antonín, dozorce
Cukrovaru v.v.
Mach Oldřich, úředník čokol.
29. 1. 1939
Jan Antoš, vrch. berní spr. v.v. č. 22
starostou
Leopold Antoš, kapitán v.v. 339
místostarostou, vedoucí kina
Jan Novák, dělník 332 náčelník,
hospodář
Růžena Antošová, studentka 22
náčelnice
Oskar Buchta, úředník 211
vzdělavatel, účetní
Štěpán Ondruš, dělník 345 úředník,
pokladník
Bohuš Ešbenberger, 396 předseda
obranného odboru
Josef Blažíček, úředník 322 jednatel,
matrikář
František Svoboda, cukrář 212
sociální referent
Marie Rybecká, v domácnosti 46
Karel Horák, dělník 130
Vladimír Blažíček, student 322
předseda dorost. kroužku,
tiskový referent
Jan Nejezchleba, dělník 274
Pavla Růčková, dělnice 285
Jarostlava Chvátalová, úřednice 444
František Škromach, krejčí 253
člen kinoodboru
František Solařík, dělník 331
předseda zábavního odboru
Josef Cigánek, dělník 319
Antonín Snášel, dozorce cukr. v.v.253
hospodářský a účetní odbor
Jan Menšík, holič 25 −“ –
Josef Strach, poštmistr 194 −“−
Prosíme, aby nám bylo omluveno
opožděné konání výborové schůze,
poněvadž několik členů bylo ne−
mocno.
Blažíček J. Jan Antoš
tč. jednatel tč. starosta
Pokračování příště

V. Hlaváč
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Záhady všedního dne
lověk se dnes dočítá o mnoha
podivných věcech a jevech,
které se odehrávají třeba na
slunci nebo planetách, či dokonce
daleko ve vesmíru ve vzdálenostech
tisíců světelných let. To vše umožnil
vědecký pokrok a moderní přístroje,
včetně družic a vesmírných sond.
Také na Zemi, na naší planetě je
dodnes ještě spousta všelijakých zá−
had, které se lidem ještě nepodařilo
rozluštit. Víme například, že existo−
valy prastaré civilizace, ale o tom, jak
v nich lidé žili, už víme jen velmi málo.
Na zeměkouli jsou stále ještě místa,
která moderní člověk nikdy nenavští−
vil, zoologové dodnes objevují stále
nové druhy živočichů. Prostě by se
dokonce dalo říci, že jsme záhadami
obklopeni.
Já bych však dnes chtěl vzpome−
nout těch docela banálních, abych tak
řekl všednodenních záhad, s nimiž se
setkává každý z nás, aniž by něco
zkoumal nebo hledal.
Jako příklad vezměme počasí. To
je dnes sice velká věda a zkoumá se
pomocí družic a výpočetní techniky,
ale co je to platné, když ani ty před−
povědi se ještě stále nedaří přesně
určit. Právě letos jsme takovou malou
záhadu prožili. Po krátké zimě přišlo
jakési kratičké předjaří a z toho zni−
čeho nic jsme uprostřed léta, ačkoliv
je teprve květen. Už duben byl neob−
vykle teplý, ve stínu 25 a na sluníčku
přes 35!
Letošní příroda je napřed nejméně
o dva ne−li dokonce tři týdny a kdekdo
ze sousedů říká, že něco takového
nepamatuje. Celé to divné jaro−léto je
letos charakteristické suchem, deště
bylo velice málo a v zahradách i na po−
lích už je ten nedostatek znát. A jsme
u dalšího podivného jevu, který se
snad jmenovitě týká jen Rohatce. Ob−
loha se zatáhne tmavými dešťovými
mraky a kde nic tu nic, nespadne ani
kapka, ačkoliv pršelo v tu dobu v Ho−
doníně, v Ratíškovicích i v Dubňanech.
Rohatci se takový déšť jakoby na−
schvál vyhýbal.
Jednou ze záhad týkajících se po−
časí jsem dodnes nepochopil, a to proč
se předpovědi očekávaných teplot
týkají jen teplot ve stínu a nikoliv na
slunci. Logicky vzato je právě teplota
na slunci pro život rostlin i lidí důle−
žitá, nikoliv ta teplota kdesi ve stínu.
Když jdu něco udělat do zahrady, je
pro mne rozhodující teplota, která
mne pálí do zad na slunci a nikoliv
teplota někde ve skrytu.

Č
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Docela jinak se vyvíjejí rostlinky
ve slunečním záření a jinak, když je
šero. Zcela stejné je to i u člověka,
pokud nesedí někde v klimatizované
kanceláři. Když se chce zjara opa−
lovat, musí si lehnout někam na slu−
níčko a ne do stínu. Která teplota je
tedy pro něj zajímavá? Opatřil jsem
si dokonce knížku o počasí, ale odpo−
věď jsem v ní nenašel. Prostě se tep−
loty měří ve stínu a basta. Jistěže se
meteorologie zabývá i jinými druhy
klimatických teplot, ale nám lidem
obyčejným musí stačit údaj z předpo−
vědi.
Jak to tedy vůbec je? Ráno mi rá−
dio hlásí, že během dne bude teplota
kolem dvaceti stupňů, ale když vyjdu
v devět hodin do zahrady pálí do mne
slunce nejmíň o deset stupňů víc!
Jistě by se právě o počasí dalo napsat
ještě mnoho, je pro nás vždy zajíma−
vé, protože málo platné, určuje i náš
životní rytmus všedního dne.
Jiným známým a vlastně všedním
byť neobvyklým jevem je tzv. záhada
namazaného krajíce. Zjev, který
známe všichni – namazaný chleba
upadne vždycky namazanou stranou
dolů. Jednou se dokonce v německé te−
levizi pokusili o vysvětlení a za přísně
objektivních podmínek pády krajíců
zkoušeli. Výsledek byl z devadesáti
procent stejný – namazanou stranou
na zem... Někdo si to vysvětluje tím,
že ta namazaní strana je těžší, ale je
to tak skutečně?
Podobné je to často i s mikrovlnnou
troubou, dáte−li do ní šálek s uchem,
můžete se spolehnout, že se vždy za−
staví tak, že ucho šálku zůstane vza−
du a ztěžuje vyjmutí nádoby.
Nebo taková žárovka. I to známe
všichni, žárovka se vypálí vždycky,
když to nejméně potřebujeme. Stisk−
nete vypínač ráno po vstávání a prsk,
žárovka je kaput. Žádné zkoušení ne−
účinkuje, teď svítí a vzápětí zhasne.
Asi by se dalo ryze technicky vysvět−
lit, že každá žárovka má jistou dobu
životnosti, což však nevysvětluje, proč
k tomu dochází v naprosto nevhodné
chvíli.
O záhadách spojených s časem by
se dala napsat celá kniha. Ostatně
nejedna také napsána byla. Čas je
skutečně dokonale záhadný fenomén.
Není vidět, není slyšet, není cítit, ale
dokonale nás a stále ovládá. Jediné,
co o čase víme přesně, je to, že běží
jen jedním směrem, nedá se zastavit,
nastavit nebo popohnat, nedá se ani
vrátit byť jen o minutu.

Stačí tedy vzpomenout, že jej však
vnímáme v určitých situacích velice
rozdílně. Třeba čas čekání u zubaře
je docela jiný než čas čekání na se−
tkání s dívkou. Když sedíte ve vlaku
nebo v letadle, prožíváte jiný zvláštní
čas. Osobně v klidu sedíte, ale sou−
časně víte, že se odněkud vzdalujete
a někam míříte a to dokonce i proti
tomu běžnému času. V určitou chvíli,
kterou prožíváte jako cestující se oci−
táte kdesi v neznámu, vaši přátelé ne−
mají tušení, kde se právě nalézáte
a dokonce ani vy sám to moc přesně
nevíte.
Kromě toho čas vládne naším do−
časným životem. Je čas dětství, čas
mládí, čas dospělosti a čas stárnutí.
V každém tom období vnímáme čas
odlišně. Přímo klasický příklad nepo−
chopení významu času je celosvětově
akceptovaná změna zimního času
za letní. Je to v podstatě nesmysl
a všeobecně se také už dávno ví, že
je to k ničemu, ale hrajeme si s tím dál.
Původní odůvodnění jakýchsi ener−
getických úspor už dávno neplatí, do−
konce by se dalo spočítat, že tento
nesmyslný experiment stojí víc ener−
gie, než by se dalo ušetřit.
Jinému všednímu zážitku, který asi
rovněž prožil každý z nás, je to, čemu
se říká francouzským výrazem dé jà−vu.
To se ocitnete poprvé kdesi v nezná−
mém prostředí, o němž bezpečně víte,
že jste jej nikdy nepoznali a nenavští−
vili a přitom máte pocit důvěrné zna−
losti. Může jít o krajinu nebo o lidi. Je
to snad jakási genetická či rodová pa−
měť? Nebo jsou to odrazy kdysi vidě−
ného ve filmu nebo v televizi? Je to
jen jakýsi odraz vaší paměti a podoba
situace s něčím, co už jste zažili nebo
viděli. Lidská paměť je nespolehlivá
a tak bychom jen s obtížemi vzpomí−
nali, kde ta podoba vznikla. Je to pro−
stě také jedna záhada...
Obvyklá letní, zejména srpnová
zábava večerů, když s nebe padají
hvězdy a my se na to se zalíbením
díváme. Sice všichni víme, že o žádné
hvězdy nejde, že jsou to jen meteo−
rity, malá tělesa z kosmu, která při
dopadu do atmosféry shoří, nicméně
nám to připadá obvykle záhadné a ne−
známé. V takové chvíli si uvědomu−
jeme existenci vesmíru a jeho neko−
nečnost. Máme na to však řešení. Když
padá zářivý meteorit spojujeme s tím
nějaké přání, které by se mělo vyplnit.
Dědictví pravěku a pravěkých lidí ?
Mnoho by se dalo a dlouho vyprá−
vět o záhadách našich snů, tím se také
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řada myslitelů, literátů i vědců zabý−
vala, ale k jednoznačnému vysvětlení
to zatím nevedlo. A tak tu máme stále
ještě živé výklady snů a všelijaké
snáře, vykladače a kejklíře, kteří lid−
skou důvěřivost stále ještě umí zne−
užít. Máme však i vědecký výklad, či
spíše řečeno pokus o vědecké vysvět−
lení psychoanalytiků jako byl například
profesor Freud a jeho následovníci .
Faktem je,že sny se zdají každému
z nás a faktem je i to, že každý z nás
máme své specifické a u jiných ne−
známé sny. Nejběžnějším odborným

vysvětlením bývá teorie o tom, že
v noci se v našem mozku promítají
události předešlého dne. Tak to občas
opravdu bývá, ale současně to nevy−
světluje, proč se zničeho nic ve snu
projeví dávno zasutá a dávno zapo−
menutá vzpomínka na nějakého
člověka či na nějaký zážitek? Vzpo−
mínka na to, co byste si žádným ra−
cionálním přemýšlením nedokázali
vybavit, ale sen to umí…
Záhada tzv. ušního či sluchového
červa je také každému důvěrně
známá, zničeho nic vám ve vědomí

a v uších zní nějaká věta, nejčastěji
však nějaká melodie a slova nějaké
písně. Je to mnohdy hodně nepří−
jemné, protože nevíme, jak se toho
zbavit. Někdy je to jen krátkodobé,
ale jindy to otravuje třeba celý den.
Profesor Koukolík to vysvětluje tím,
že dosud věda nezná všechny příčiny
různých mozkových činností.
Zajisté by každý čtenář těchto řádků
uměl k podobným záhadám všedního
dne něco přidat, tyto malé záhady nás
totiž provázejí po celý život...
S.R.
V květnu 2009

Fotogalerie
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Letní kino Rohatec
červen−červenec 2009
V pátek 19. 6. ve 21.30 hod.

V pátek 10. 7. ve 21.30 hod.

Báječný svět shopaholiků

Muzikál ze střední 3:
Maturitní ročník

Alkoholik nemůže žít bez pití, Workoholik
bez práce a Shopaholik bez nákupů!
Komedie USA, titulky.
Mládeži přístupný, 104 min.

Poslední dny na East High School.
Rodinná komedie – muzikál, český dabing.
Mládeži přístupný, 112 min.
V sobotu 11. 7. ve 21.30 hod.

Vévodkyně
Šlechtična Georgiana (Keira Knightley), byla oslňující,
charismatická a veřejností milována.
V osobním životě jí ale štěstí nepřálo…
Historické drama, titulky.
Mládeži přístupný, 110 min.
V sobotu 20. 6. ve 21.30 hod.

Hlídač č. 47
Karel Roden v hlavní roli velkého
lidského příběhu v režii Filipa Renče.
Drama ČR.
Přístupný od 15 let, 108 min.
V pátek 26. 6. ve 21.30 hod.

Madagaskar 2
Hýčkané hvězdy newyorské zoo přistanou
uprostřed nejdivočejší africké divočiny…
Animovaná komedie, český dabing.
Mládeži přístupný, 90 min.
V sobotu 27. 6. ve 21.30 hod.

Sněženky a machři
po 25 letech
Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará
platonická láska stala skutečnou?
Nostalgická komedie ČR.
Mládeži přístupný, 104 min.

V pátek 17. 7. ve 21.30 hod.

Poslední dům nalevo
Co byste udělali člověku, který ublížil vašim nejbližším?
Horor, titulky.
Přístupný od 15 let, 109 min.
V sobotu 18. 7. ve 21.30 hod.

Star trek
Budoucnost začíná.
Sci−fi, titulky.
Mládeži přístupný, 127 min.

V pátek 3. 7. ve 21.30 hod.

Líbáš jako bůh
Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži –
to jsou motory komedie poháněné pošetilostmi,
sebeiluzemi i sny….
Komedie Marie Poledňákové.
Mládeži přístupný, 115 min.

V pátek 24. 7. ve 21.30 hod.

Znovu 17
Dvakrát vstoupil do téže tělocvičny…
Komedie, titulky.
Přístupný od 12 let, 102 min.
V sobotu 25. 7. ve 21.30 hod.

V sobotu 4. 7. ve 21.30 hod.

Rychlí a zběsilí
Znovu budou řvát motory, pneumatiky
trhat asfalt a proteče i pár litrů krve.
4. díl slavné akční série USA, titulky.
Přístupný od 12 let, 105 min.

Na odstřel
Vše, co řeknete, bude použito.
Práce investigativních novinářů je vzrušující,
přitažlivá a sexy. Někdy při ní může jít i o život.
Thriller, titulky.
Přístupný od 12 let, 127 min.

Jednotné vstupné 59 + 1 Kč. Změna programu vyhrazena.
V době promítání se diváci mohou občerstvit v baru otevřeném v areálu LK.
Rohatecká obec 2/2009
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Letní kino Rohatec
červenec−září 2009
V pátek 31. 7. ve 21.30 hod.

V pátek 4. 9. ve 21.00 hod.

Tma

Hannah Montana

Marek – mladý charismatický muž – opouští
velkoměsto a stěhuje se do starého domu na samotě,
ve kterém bydlel za svého dětství…
Psychologický thriller – horor ČR.
Přístupný od 15 let.

Miley Stewartová měla to nejlepší z obou světů,
teď si musí vybrat jen jeden.
Hudební rodinný film, český dabing.
Mládeži přístupný, 102 min.
V sobotu 5. 9. ve 21.00 hod.

Případ nevěrné Kláry
Česko−italská adaptace
známého románu Michala Viewegha.
Komedie, český dabing.
Přístupný od 12 let, 104 min.
V pátek 11. 9. ve 21.00 hod.

Doba ledová 3
V sobotu 1. 8. ve 21.30 hod.

Peklo s princeznou
Co se stane, když si princezna Aneta
nechce vzít prince Jeronýma?
Komediálně laděná pohádka ČR.
Mládeži přístupný, 105 min.
V pátek 7. 8. ve 21.30 hod.

Terminator Salvation
Rok 2018. Soudný den, který zničil většinu lidstva…
Akční sci−fi, titulky.
Přístupný od 12 let.
V sobotu 8. 8. ve 21.30 hod.

Noc v muzeu 2
Světla zhasla, dobrodružství začíná.
Komedie, český dabing.
Mládeži přístupný, 107 min.

Další příběh mamuta Mannyho, lenochoda Sida
a šavlozubého tygra Diega, tentokrát i s obřími dinosaury.
Animovaná pohádka, český dabing.
Mládeži přístupný.
V sobotu 12. 9. ve 21.00 hod.

Operace Dunaj
Starý polský tank „Beruška“ vyjíždí z kasáren
„osvobozovat“ Československo…
Tragikomedie v Česko−Polské koprodukci.
Mládeži přístupný, 127 min.
V pátek 18. 9. ve 20.00 hod.

Harry Potter
a Princ dvojí krve
Harry začíná již 6. rok v Bradavicích
a do rukou se mu dostává stará kniha…
Dobrodružný, titulky.
Mládeži přístupný, 154 min.

V pátek 14. 8. ve 21.30 hod.

Andělé a démoni
Robert Langdon (Tom Hanks) objeví důkazy
o znovuobnovení nejmocnější tajné organizace,
starověkého bratrstva, známého jako Ilumináti…
Thriller, české titulky.
Přístupný od 12 let, 140 min.
V sobotu 15. 8. ve 21.30 hod.

Veřejní nepřátelé
Johny Depp jako bankovní lupič gentleman
a gangster, musí dělat pro svou záchranu věci,
o kterých se mu ani v nejhorších snech nezdálo...
Kriminální drama, titulky.
Přístupný od 12 let, 143 min.

V sobotu 19. 9. ve 20.00 hod.

Jménem krále
Píše se 13. století. Království českému
a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II.
Dobrodružný – historický film ČR.
Přístupný od 12 let, 77 min.

Jednotné vstupné 59 + 1 Kč. Změna programu vyhrazena.
V době promítání se diváci mohou občerstvit v baru otevřeném v areálu LK.
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