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Držíte ve svých rukou jubilejní dvacátý ročník našeho zpravodaje. Dovolili
jsme si udělat nějaké změny. Vycházíme
v novém hávu. Grafika si zažádala sama
o změnu. Za dvacet let vyroste jedna celá
lidská generace. Dospělý člověk. Nikdo
z nás si neumí představit, co bude za další
dvě dekády. Změní se asi více klima, životní prostředí a jóga se budou vyučovat
běžně na školách. Přestaneme si myslet,
že jsme ta nejvyspělejší generace co kdy
po této planetě chodila. Realitu obsahující částečky Boží přítomnosti budeme
vidět tak jasně a zřetelně. Nezájem o lidi
spolu s nedostatkem hodnot budou minulostí. Zdá se to být nereálné?
Vykvetlé sněženky začátkem února
už nás nepřekvapí. Přírodní kapitál jde
ruku v ruce s tím finančním. Zahrada se
stromy, květinami a půdou nás propojují
s rostlinnou inteligencí. Vzduch kolem
nás není mrtvý a prázdný, nese v sobě
záchvěv a rytmus chvíle jak říká Stefan
Zweig. Asi je snazší rekonstruovat fakta
doby, nežli její duchovní atmosféru.
Nemáme v úmyslu zrovna bilancovat.
Na nedávném školení pro šéfredaktory
zpravodajů jsme se dozvěděli, že dobrý
zpravodaj by měl přinášet dobré zprávy.
Ano někdo může označovat a taky to
dělá, naši dobu jako šílenou a jiný v ní
může vidět krásu. Říká se, že Nobelovy
ceny dostávají lidé, kteří vědí velmi mnoho o „malých“ věcech. Dnes máme tolik
práce, že za celý den skoro nic neuděláme.
Dalo by se říci s nadsázkou. Na lidský čas
jsou kladeny příliš velké nároky. Jsme zaplaveni proudy informací a žádostí. Jedna
z nových civilizačních chorob se jmenuje
nomofobie. Postižený jedinec trpí strachem ze ztráty mobilního signálu, vybité
baterie či telefonu samotného.
V New Yorku se po metrové nadílce
sněhu lyžuje na ulicích. V Japonsku zase
jezdí vlak na jednu stanici kvůli jediné
studentce, co tudy jezdí do školy. V březnu jak odmaturuje tak majitel dráhy tu
stanici zruší. Ve Španělsku voperovali lékaři dvěma nevidomým pacientům bionické oko a oni jíž vidí siluety a rozpoznávají osoby. Na konci ledna můžete vidět
na Pálavě motýla. Ale taky paraglajdistu,
který se tam vyskytuje hojně o víkendech
a potkáte jej převážně na kopcích. Zdá se

vám být dnešní svět trochu ujetý?
Ze soutěže největší Čech diskvalifikovali Járu Cimrmana jen proto, že je
vymyšlený. Co do obliby si však nezadal
s jinými českými velikány. Mladá česká
studentka propadnuvší fenoménu ASMR
„samostatné smyslově-meridiánové reakci“ tvrdí, že lidi nejvíc uklidňuje česání
ponožky. Dále brnká kartáčem na vlasy
a škrábe prsty o šišku.
Asi se navždy změní náš pohled na
vesmír. Vědcům se totiž podařilo zachytit gravitační vlny. Jsou to ty, které Albert
Einstein předpověděl ve své legendární
teorii relativity. Ta mimo jiné vznikala
i v Praze, kde slavný vědec působil na
univerzitě. Odmítl ideu ateismu a na toto
téma prohlásil: „Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté
pokory před neuchopitelným tajemstvím
a harmonií kosmu“. Byl by velmi překvapený z diskuse, která se vedla nedávno ve
Spojených státech. Padlo tam, že ateisté
jako rostoucí skupina obyvatel, by měli
mít nárok na své náboženské obřady
a kaplany v nemocnicích a v armádě.
Nalezla se ztracená skladba Mozarta a Salieriho a svět trápí virus zika. Pozůstalé po jednom indickém řidiči trápí
skutečnost, že jej nazývají největším smolařem. Jako prvního člověka na světě jej
zabil meteorit.
Čekáme s obavami, jaká bude proměna doby a světa. Nelze nic odhadnout,
ale víme, že se cyklicky vracejí určité
okamžiky. Že hojnost se může mísit se
strachem o to, co budeme v budoucnu
jíst a jestli budou penze a jaké. Zaniknou-li národy a co si vlastně počít s povahou
všech těch změn.
Po masopustu a znamení popelce
jsme vstoupili do období duchovního
půstu, který vrcholí velikonočními svátky. Neděle v tomto období nesou názvy černá,pražná, kýchavná, družebná,
smrtná a květná. Někdo se dnes již postí
moderním způsobem a místo vození se
městskou dopravou chodí pěšky. Jiný se
pohrouží do sebe sama. V dřívějších dobách to byly hlavně svátky jara se symbolem plodnosti a zdrojem nového života.
Hrajme onu hru života, ale nezaměňujme
promítací plátno s filmem.
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Z jednání rady a zastupitelstva

Rada jednala téměř 30x

Poslední loňské zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 10. prosince
v kulturním domě. Po technickém bodu
a kontrole zápisu předchozího jednání
přednesli své zprávy předsedové finančního a kontrolního výboru. Mezi ekonomické body veřejného zasedání patřilo
plnění rozpočtu za období leden až listopad, rozpočtové opatření a především
schválení rozpočtu na rok 2016. Následně
byly schváleny smlouvy o poskytnutí dotace pro hodonínskou nemocnici a Mikroregion Hodonínsko.
Starosta informoval o dokončeném
výběrovém řízení na údržbu veřejné zeleně a realizaci celé akce. Zastupitelstvo
schválilo novou zřizovací listinu sloučené Základní školy a mateřské školy Rohatec.
Několik dalších bodů bylo věnováno
majetkoprávním vztahům. Byly schváleny
darovací smlouvy na pozemky mezi Obcí
Rohatec a Jihomoravským krajem, kupní
smlouva na pozemky od Města Hodonín
či smlouva o smlouvě budoucí na rekonstrukci přechodů na ulici Hodonínská

Četnost jednání rady obce zůstává stále
vysoká, v roce 2015 se sešla celkem na 29
jednáních. Zápisy z jednání rady můžete najít samozřejmě na internetových stránkách
obce. Na prosincových zasedáních bylo
mimo jiné schváleno podání žádosti o dotaci na přístavbu základní školy, vyhlášeno
výběrové řízení na poskytovatele právních
služeb, projednány doručené žádosti a možnosti odkupu pozemků.
První lednové zasedání rady bylo však
výjimečné. Na ratíškovické radnici se totiž
konalo historicky první společné jednání
Rady obce Rohatec a Rady obce Ratíškovice.
Zástupci obcí tu měli možnost prodiskutovat
řadu otázek či společných témat. Obě strany
měly možnost načerpat inspiraci a především
zkušenosti z připravovaných či realizovaných
projektů a investičních akcí. Mezi zásadní
body pak patřilo projednání možné bližší
spolupráce obou obcí. Nejen na půdě radnic
a představitelů obcí, ale především v oblasti
společenské, mezi školami a spolky. Obě strany se v závěru shodly na přínosu tohoto jednání a jeho pokračování v půlročním sledu.
Tomáš Letocha, místostarosta

a Nové Řádky. Na programu jednání bylo
také několik záměrů prodeje obecních pozemků či schvalování kupních smluv.
V samostatném bodu byl projednáván
výkup dalších potřebných pozemků pro
vybudování cyklostezky směrem k Hodonínu.
Ještě před uzávěrkou tohoto čísla se konalo první letošní zasedání zastupitelstva.
Na technický bod a kontrolu usnesení
předchozího jednání navázal starosta přehledem plnění rozpočtu za rok 2015 a prvním letošním rozpočtovým opatřením. Po
zprávě předsedkyně kontrolního výboru
přistoupilo zastupitelstvo na doporučení právního zástupce obce ke schválení
smluv o nabytí nemovitého majetku vybudovaného v uplynulém období.
V dalších bodech byly podány informace o sloučení ZŠ a MŠ, o výkonu činnosti Městské policie, odkupu pozemků
od Města Hodonín či Tříkrálové sbírce.
V bloku prodeje a výkupu pozemků
byla schválena kupní smlouva na travnatou plochu na loukách a část lesa pod ulicí
Strážnická.

Vzpomínka na Stanislava Rejhona
Jsou to už čtyři roky, co nás opustil náš spoluobčan a první šéfredaktor zpravodaje pan JUDr. Stanislav Rejhon. Nejdříve
dělal kronikáře obce a později řídil redakční radu po dobu dlouhých deseti let. Byl organizátorem tvorby knihy „Rohatec minulost a současnost obce“. Rohatecké muzeum vzniklo mimo jiné
díky jeho záslužné práci. Byl jeho spoluzakladatelem a inicioval
samotné založení muzea.
Když jsem v roce 2007 přebíral od Stanislava redaktorskou
práci, byl jsem pamětliv toho, co vše již vykonal pro naši obec.
Vždy jsem si vážil jeho činnosti. Psal krásné články, ve kterých se
uměl s námi podělit o věcech lidskému srdci blízkých. Stali jsme
se na sklonku jeho života blízkými přáteli. Hovořili jsme o tom,
co kdo z nás právě čte, půjčovali si knihy a těšili se ze společných
zájmů.
Stanislave, burčák, knihu ani kyslíkovou láhev ti již nikdy
nepřivezu, ale budu na tebe, a nejen já, s láskou vzpomínat.
Stanislav Zela, šéfredaktor

A víte že…
…Rada obce Rohatec přijala v roce 2015 celkem 800 usnesení a Zastupitelstvo obce více než 250 rozhodnutí?
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Informace z radnice
Nová posila do týmu
Mnozí z vás již možná postřehli, že v kancelářích radnice došlo
k drobným změnám. Paní matrikářka Jana Mikulicová si od nového
roku užívá zasloužený odpočinek. V otázce matričních záležitostí se
tak nyní budete moci obracet již na paní Zostalovou, která na toto
místo přešla díky své odborné způsobilosti. Do kanceláře pokladny
se pro změnu přesunula paní Zachová. Na uvolněné místo v podatelně úřadu tak bylo v závěru roku 2015 vypsáno výběrové řízení.
Toho se zúčastnilo více než třicet uchazečů, z nichž komise po náročném výběrovém řízení vybrala novou zaměstnankyni obecního
úřadu. Tou je od prvního ledna paní Petra Goišová. Věříme, že se
velmi rychle zapracuje a bude výraznou posilou našeho týmu.

během několika týdnů také v oblasti „Olšičky“ za železniční tratí.
Na tuto výsadbu i na zajištění lesa mezi Rohátkou a Kopcem bude
obec žádat o finanční prostředky z dotačních titulů. K další velké
výsadbě přistoupíme na podzim tohoto roku. Po dokončení plánované části kanalizace a chodníku bude možné zahájit i obnovu
lipové aleje na ulici Mírová. K výsadbě nové zeleně dojde v parku
u základní školy i jinde.

Od bubeníka k internetu
Obecní zprávy se na vesnicích v minulosti nechávaly vybubnovat uprostřed návsi. Elektrifikací obcí se však naskytla možnost
zveřejňovat zprávy v obecním rozhlase. A je to už pěkná řada let,
co tento způsob přenášení informací funguje. I tady ale vývoj nezastavíme. Místní rozhlas hraje na obcích stále velkou roli, máme
však i další možnosti. Zprávy místního rozhlasu jsou pouštěny od
závěru roku již ze záznamu, a to vždy deset minut po sedmnácté
hodině. Hlášení je možné si současně pustit i na infokanále kabelové televize. Pro ty, co hlášení v tuto dobu nestihnou, máme zavedenu ještě možnost pustit si hlášení ze záznamu, který je umístěn na internetových stránkách obce www.rohatec.cz. Internetové
stránky obsahují pochopitelně další řadu informací, které vyplývají z činnosti obce a obecního úřadu.
Obec Rohatec se nyní zapojila do dotačního projektu na modernizaci rozhlasové sítě v obcích podél řeky Moravy. Rozhlasová
síť je totiž také prostředkem pro varování a vyrozumívání obyvatelstva. Díky tomu bude část obce vybavena bezdrátovým přenosem, zbývající oblasti modernizovány. Doufáme proto, že se tak
zkvalitní přenos zvuku a zlepší i slyšitelnost hlášení.

Údržba zeleně ve velkém
Jednou z mnoha oblastí, kterou se radnice usilovně zabývá, je
pochopitelně i veřejná zeleň. Na první pohled jednoduchá záležitost. Zkusili jste ale někdy spočítat, kolik stromů máme v obci? Obec
s tím začala, v loňském roce byla započata postupná pasportizace
veřejné zeleně. Nejen sčítání stromů, ale především jejich posouzení
a následné ošetření. Posouzeno jich bylo pět set. I strom má však tradiční koloběh života, proto u dvaceti z nich bude muset dojít k jejich
pokácení. Na dvoustechtřiceti stromech bude v nejbližších měsících
provedena odbornou firmou prořezávka. Většinou se bude jednat
o bezpečnostní či zdravotní řezy. Na dalších dvaceti bude instalována bezpečnostní vazba. V celé obci tak na jaře uvidíme stromolezce,
kteří se postarají o naši zeleň a tím i naše bezpečí.
O veřejnou zeleň je však třeba se starat i do budoucna. Na podzim proto bylo po celé obci vysazeno celkem šedesát pět nových
stromů. Jedná se o tradiční dřeviny našeho podnebí, tedy lípy, javory a duby. Vysazeny byly rostliny v co největším vzrůstu, aby
mohly svou funkci plnit co nejdříve. K výsadbě nového lesa dojde
číslo 1/2016

Bankomat v Rohatci
Obracejí se na nás spoluobčané s dotazem, jak to vypadá s bankomatem v Rohatci. Rozhodli jsme se vám tedy napsat,
jaká je současná situace. V loňském roce jsme zjišťovali možnosti umístění bankomatu u všech bank zastoupených v Hodoníně.
Pouze tři banky řeší možné rozšiřování bankomatové sítě, jsou to
Česká spořitelna, Komerční banka a ČSOB. Bohužel z těchto tří
o možném umístění bankomatu byla ochotna jednat pouze ČSOB.
Postupně jsme pomocí příslibů s možným přechodem účtu, i ve
spolupráci s firmou Candy Plus, která jako náš největší zaměstnavatel má také účet u ČSOB a část jejích zaměstnanců také, získali
všechny potřebné souhlasy v rámci hodonínské pobočky a tato žádost putovala na ředitelství do Prahy. Bohužel v Praze necítí potřebu v Rohatci v dnešní době bankomat, i přes všechna doporučení
a souhlasy, umístit. Všechny banky už razí politiku internetového
a mobilního bankovnictví. Rohatec v této problematice opět zaspal dobu, protože měla radnice bankomat chtít v době, kdy si jej
zřizovaly Ratíškovice, Čejkovice, Vracov a další. V současné době
se jeví jako skoro nereálné, aby nějaký bankovní ústav v Rohatci
bankomat umístil. Budeme se však snažit po určitém čase zase
banky oslovit. Abychom šli s dobou, uvažujeme třeba nad tím, že
by se u nás na úřadě mohlo platit i platebními kartami, měli byste
o takovou možnost zájem?
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Letáky na dveřích mateřské školy
V předvánočním čase mohli rodiče dětí
z mateřské školy zaregistrovat letáky na
dveřích, které jim adresoval pedagogický
sbor a ředitelka MŠ. V nich se uvedení dost
zkreslujícím způsobem snažili sdělit svůj názor na článek v Rohatecké obci o slučování
základní a mateřské školy, který jsem napsal v posledním čísle. Vůbec nevzali v potaz, že jsem článek psal jako starosta obce,
a zastupoval jsem názor jak Rady obce, tak
zastupitelstva. Celou věc pojali, jakože jakýsi
Jarmil Adamec si dovolil tvrdit, že mateřská
škola stagnuje. Proti tomu se zásadně ohradili s poukázáním na výsledky veřejnoprávní kontroly a závěry České školní inspekce,
jejíž zpráva k nahlédnutí, jak pravil leták,
v ředitelně bohužel nebyla, jelikož, jak je
již z jejího data patrné, přišla až těsně před
Vánocemi. Vylepování osobních názorů na
dveře školy nepatří.
Jaké je naše stanovisko k celé události?
Členové pedagogického sboru i ředitelka
MŠ místo jednoduchého dotazu na zástupce zřizovatele - starostu, autora článku o sloučení ZŠ a MŠ, dezinformovali rodiče, vytvořili paniku a snažili se je tímto
poštvat proti zřizovateli, či snad hájit svou
práci. Bohužel vše, co jsem v prosincovém
článku za obec napsal, máme podložené

fakty: za poslední tři roky mateřská škola
nezískala žádné dotace na pořízení potřeb pro děti, či nějaké aktivity, zatímco
základní škola získala vlastním přičiněním statisíce korun dotačních prostředků.
Z tohoto plynulo mé tvrzení, že školka
stagnuje. Závažná porušení rozpočtové
kázně mateřské školy jsou zapsána ve zprávách z veřejnoprávní kontroly a školka už
si všechna pochybení opravila. A pokud
budu citovat závěr zprávy České školní
inspekce z prosince 2015, tak ten zní: Od
poslední inspekční činnosti v říjnu 2013
došlo k rekonstrukci budovy a modernizaci jejího vnitřního vybavení, k zásadní
personální obměně. Celkové klima školy
i kvalitu řízení MŠ nepříznivě ovlivnily
přetrvávající problémy ve vztazích mezi
pedagogy, vedením školy a zákonnými
zástupci dětí, a jejich nedůsledné řešení ředitelkou. Za slabé stránky školky je
považováno řízení školy, neutěšené pracovní klima, vedení učitelek, organizace
provozu i vzdělávání, vnější i vnitřní informační systém, nevyužívání záznamů
o dětech pro individuální vzdělávání.
Sami jistě posoudíte, zda jsou závěry
inspekce pozitivní či nikoliv. V současné
době ovšem již máme situaci jinou. Ma-

teřská škola se sloučila se školou základní
od prvního ledna 2016. To znamená, že
ředitelem této organizace a tedy i zodpovědnou osobou za provoz školky je Mgr.
Andrýsek, který snad zúročí své letité
dobré zkušenosti i v nastavení správných
procesů, zejména informačních, i pro naši
mateřskou školu. Organizace má jedno
účetnictví, nyní jsou všichni zaměstnanci jedné organizace s názvem Základní
škola a mateřská škola Rohatec. Byli jsme
už předposlední z vesnic na Hodonínsku,
kdo ještě neměl ZŠ a MŠ sloučené v jednu
organizaci. Přáli bychom si, aby se nyní
školka mnohem více zapojila do činnosti
se školou a tvořily jeden celek. Přeci jenom jsou to právě naše děti, které máme
provést předškolním i základním vzděláváním co nejlépe a ke spokojenosti všech
rodičů a učitelů. Základní i mateřská škola jsou zde pro rodiče, samozřejmě nelze
vyhovět vždy a všemu, ovšem minimálně
správné informace ve správný čas by rodiče měli mít vždy. Bude několik měsíců
trvat, než se celá situace ve školce uklidní,
jelikož tři kmenové učitelky dlouhodobě
marodí. Děti budou mít alespoň už brzo
na jaře velkou radost z celé nové zahrady.
Jara Adamec, starosta

Tříkrálová sbírka byla úspěšná
Jsem ráda, že i letos se sešlo tolik dětí, vedoucích skupinek a dobrovolníků, kteří se obětavě podíleli na organizaci a průběhu Tříkrálové sbírky v Rohatci. Děkuji všem, kteří tuto sbírku finančně podpořili i přes zprávy, že výtěžek bude použit na běžence. V Rohatci
jsme vykoledovali celkem 89.230,- Kč, což je skoro o čtyři a půl tisíce
více jak minulý rok. Pro informaci uvádím, že vykoledované peníze
použije Charita Strážnice k podpoře činnosti charitní pečovatelské
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služby a chráněných pracovišť, ve kterých pracují osoby se zdravotním postižením. Dále na přímou pomoc sociálně potřebným občanům Města Strážnice a spádových obcí, především rodinám, lidem
v nouzi, humanitární pomoci při přírodních katastrofách apod.
Věřím, že dobré jméno této sbírky a stoupající tendence získaných
finančních prostředků vydrží i v příštích letech.
Anna Trávníková

číslo 1/2016
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Třídíme lépe?
Odpadové hospodářství je jedním
z důležitých úkolů, kterým se vedení obce
stále zabývá. Nebylo tomu jinak ani v uplynulém roce 2015. Hlavní prioritou je stálá
snaha postupně snižovat produkci směsného komunálního odpadu (svoz popelnic
a kontejnerů) a následně zvyšovat produkci
tzv. vytříděných složek komunálního odpadu. Jak je zřejmé z grafu č. 1, daří se tento
trend naplňovat. Za posledních osm let se
produkce směsného komunálního odpadu
podařila snížit cca o 380 t. K této tendenci
jistě pomohlo i od cca poloviny roku 2013
zavedení pravidelného svozu biologicky
rozložitelných odpadů (BIO).
Pro ukládku vyseparovaných složek byl
občany aktivně využíván sběrný dvůr odpadů v obci Rohatec a také sběrné místo odpadů na Kolonii, jehož provoz byl odborem
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje schválen od 1. 4. 2015.
Snaha obce zkvalitnit materiálové a technické zázemí v obou zařízeních byla korunována získáním dotace na dovybavení těchto
zařízení, kdy koncem roku byla tato zařízení
doplněna dalšími velkoobjemovými kontejnery, lisem na papír, kloubovým nakladačem a manipulační váhou.
Jak je zřejmé z níže uvedených přehledů o produkci odpadů, můžeme být však
spokojeni jen částečně.
Co se daří:
- snižovat produkci směsného komunálního odpadu
- snižovat produkci objemného odpadu
- snižovat produkci stavebních sutí
- snižovat produkci směsných stavebních
odpadů
- zvyšovat produkci BIO
- z vytříděných složek se zvýšil objem papíru, novin, časopisů a kovů
Co se nedaří nebo nebylo dosaženo výsledků z předcházejícího roku, a to u vytříděných složek:
- pokles u PET a plastů a směsných plastů
- pokles u sběru TETRAPAKU
- pokles u sběru skla (zde je nutno podotknout, že i přes zvýšení počtu stanovišť kontejnerů, tzv. zvonů, v roce 2014
(8 ks) se snížila produkce cca o 13 t).
Pro nadcházející rok 2016 je proto
úkolem obce zajistit aktivní politikou
a propagací třídění směřující k občanům
napravit tento vývoj k zlepšení stavu.

číslo 1/2016

Likvidace černých skládek
Úklid černých skládek Na Kopci a Hostěšina zajistila obec v jarních měsících, kdy
po neznámých neodpovědných osobách
bylo z veřejných zalesněných ploch vytěženo cca 10 t komunálního odpadu a cca
20 t starých pneumatik. Předpokládáme, že
tento trend odkládání odpadů do volné přírody se již nebude opakovat a tito občané
odloží bezplatně odpady na sběrném dvoře
nebo sběrném místě. Neznámí vandalové si
asi neuvědomují, že nejenže znehodnocují
životní prostředí v obci, ale také zatěžují její
rozpočet.
Tříděný, nebo také oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu, se
realizuje v rámci systému EKO-KOM, obec
získává za vytříděné složky z tohoto systému nemalé finanční prostředky.
Za rok 2015 částka dosáhla výše cca
215 tis. Kč, za vyseparované suroviny obdržela obec mimo tento systém dalších cca
50 tis. Kč.
Podobně se daří i na úseku sběru elek-

Přehled o produkci odpadů
směsný komunální odpad
objemný odpad
BIO odpad
stavební sutě
směs. staveb. odpady
nebezpečný odpad

Vytříděné složky:
papír
PET, plast
směsné plasty
tetrapak
kov
sklo
- čiré
- barevné
pneu

Zpětný odběr:
vyřazené lednice, sporák
vyřazené TV, monitor
ostatní elektroodpad
zářivky, výbojky

trozařízení v rámci zpětného odběru, který
je od roku 2012 realizován přes specializované firmy ASEKOL s.r.o., EKOLAMP
s.r.o. a Elektrovin a.s., které tato zařízení
odebírají. Také od těchto firem získává
obec finanční prostředky.
Opatření na úseku odpadového hospodářství v obci pro 2015
a) Kvalitní separací využitelných složek
komunálního odpadu a BIO odpadů
nadále snižovat produkci směsného komunálního odpadu.
b) Zlepšit stav v produkci vytříděných složek, tj. PET a plastů, Tetrapaku a skla.
c) Prevence - předcházet vzniku odpadů.
Podle Rámcové směrnice 2008/98/ES
má prevence odpadů nejvyšší prioritu
v odpadovém hospodářství a vychází
z jednoduchého principu. Vyprodukujeme-li méně odpadů, spotřebovává se
méně zdrojů a tím se šetří vynaložené
úsilí (finanční, energetické) na jejich
recyklaci či odstranění.

rok 2013
706,1 t
220,4 t
139,1 t
227,4 t
37,0 t
2,1 t

rok 2014
662,3 t
230,1 t
351,3 t
295,0 t
51,8 t
1,6 t

rok 2015
629,0 t
186,0 t
388,8 t
198,5 t
37,4 t
2,0 t

2013
31,2 t
17,0 t
1,8 t
1,4 t
5,8 t
30,9 t

3,2 t

2014
33,9 t
23,9 t
7,2 t
3,2 t
6,7 t
39,6 t
25,6 t
14,0 t
4,5 t

2015
53,7 t
19,1 t
5,0 t
2,8 t
9,1 t
26,3 t
15,5 t
10,9 t
24,2 t

2013
84 ks
234 ks
852 kg
xxx

2014
130 ks
180 ks
650 kg
xxx

2015
8.6 t
5,7 t
1,9 t
0,1 t

Kovový odpad vyprodukovaný občany odevzdaný jiným firmám:
2013
2014
KOVOSTEEL s.r.o
a SD Ferotech s.r.o. celkem
428,3 t
346,4 t

2015
255,5 t
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Graf č.1 - produkce směsného komunálního odpadu v tunách

Graf č.2 - produkce ostatních odpadů a vytříděných složek

Znovu připomínáme – tříděním a využitím některých odpadů ušetříte jak svoji peněženku, tak obecní pokladnu.
Základem všeho je v první řadě předcházet vzniku odpadů a v případě, že již vznikl, snažit se z množství komunálního odpadu
vyseparovat to, co je možné (BIO, papír, plast, sklo, železo, dřevo, elektro apod.)
Radoslav Němeček

I dva požáry denně
O tom, jak suchý byl rok 2015, se můžete dočíst v podrobném článku pana Jaroše.
Velmi podstatný vliv mělo loňské léto také
na počet požárů. V roce 2015 zasahovali
hasiči v České republice u téměř dvaceti
tisíc požárů, při kterých zemřelo 115 osob
a 1 449 osob se zranilo. Nejvíc požárů bylo
v domácnostech, ty navíc byly nejtragičtější, zemřelo při nich 61 osob a 737 osob
se zranilo. Celkem v loňském roce hasiči
zasahovali u 111.984 událostí, při kterých
bezprostředně zachránili nebo evakuovali
z ohrožených prostor 63.462 osob, nejvíce
při požárech, dopravních nehodách a technických pomocích. Počet požárů v republice meziročně vzrostl o sedmnáct procent.
Velmi podobný trend v nárůstu zásahů
měla pochopitelně i rohatecká jednotka.
Hasiči vyjížděli v uplynulém roce z místní
hasičské zbrojnice celkem k 52 událostem.

Nejedná se však jen o požáry. Z celkového
počtu se ve 41 případech jednalo o výjezd na
likvidaci požáru, 6 zásahů bylo technických,
třikrát se jednalo o planý poplach a dvakrát
se podíleli na taktickém cvičení. Nejpočetnějším měsícem co se týká požárů tak
byly měsíce červenec a srpen, kdy vyjížděli
v podstatě každé tři dny. Výjimkou nebyl ani

den, kdy byla jednotka povolána k dvěma
požárům v okolí. Na základě poplachového
plánu kraje je rohatecká jednotka povolávána i mimo svůj katastr, převážně do Hodonína. Podíl jednotlivých druhů zásahů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rohatec za
posledních sedmnáct let je zobrazen v grafu.
Tomáš Letocha, velitel jednotky

Co budeme budovat letos?
Rozpočet pro rok 2016 již máme schválený, a tak se můžeme vrhnout směle do
práce. Chystáme projektové dokumentace,
budeme vybírat dodavatele. Letošní akce
jsme si časově rozvrhli tak, abychom se
nemuseli s místostarostou nechat naklonovat a pokud možno vše na sebe rozumně
navazovalo, bralo ohled třeba i na provoz
školky, školy, počasí. Kromě toho, co vidíte v tabulce, samozřejmě budeme pracovat
i na běžné údržbě, zejména v péči o stromy
a veřejnou zeleň.
Jara Adamec, starosta
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Investiční akce

plánovaný termín
započetí prací

stavba kanalizace na ulici Mírová 1. část

1. pololetí

rekonstrukce chodníku na ulici Mírová 1. část

1. pololetí

posun tréninkového fotbalového hřiště na pozemky obce

1. pololetí

výstavba chodníku od přechodu před zlatnictvím Lábadi po
křižovatku na ulici Školní k základní škole

1. pololetí

celková rekonstrukce parkoviště před COOPEM

v polovině roku

výstavba chodníku od mateřské školky k hospodě U Pagáča

v polovině roku

výstavba kanalizace na ulici Úzká, v délce cca 200 m

2. pololetí

výstavba komunikace na ulici Úzká v délce cca 130 m

2. pololetí
číslo 1/2016

Rohatecká obec

Fámy – frky – plky
KEC - FRK - PLK
Realita
(a lidová tvořivost)
starosta, obec Rohatec může
povolení vydává příslušněsprávní
umísťovat dopravní značky
silniční úřad se stanoviskem policie
v obci dle potřeby
sídlí v ní naše obecní knihovna,
základní umělecká škola, klubovna
pro Spolek rodičů a přátel školy,
budova staré školy je
klubovna pro Spolek zdravotně
nevyužitá
postižených občanů, klubovna
pro Klub důchodců v Rohatci,
máme v ní malý taneční sál a jednu
místnost pro konání výstav
domovy pro seniory staví výhradně
Jihomoravský kraj, nebo soukromí
investoři, není nám známo, že
obec bude stavět domov pro
by kraj chtěl v naší obci stavět,
seniory
Rada obce se nyní zabývá žádostí
soukromého investora, který by zde
domov rád postavil
zatím ještě ne :) ovšem snažíme se
napravovat co je špatně, někdy to
nejde rychle a občas musíme učinit
na obci se zbláznili
rozhodnutí, které je v zájmu většiny
občanů, ale nezavděčíme se tím
všem
všichni majitelé psů
tak bohužel toto není pravda, jak
v Rohatci začali sbírat
vidíme na našich chodnících každý
hovínka po svých domácích
den !!!
miláčcích

Kalendárium
20. 2. 2016

Disco ples

27. 2. 2016

Fašaňk

8. 3. 2016

Beseda s Naďou Horákovou

12. – 13. 3. 2016 Výstava „Velikonoce jsou za dveřmi“
13. 3. 2016

Degustace vín

24. – 25. 3. 2016 Velikonoční workshop
27. 3. 2016

54. Výstava vín

1. 4. 2016

Noc s Andersenem

4. – 6. 4. 2016

Dětská burza

9. 4. 2016

Velikonoční turnaj v tenise

16. 4. 2016

Akce „Ukliďme Rohatec“

22. 4. 2016

Pálení čarodějnic

23. 4. 2016

Květinový bál

Matrika
Pasport obyvatelstva:
Počet obyvatel k 1. 1. 2016
Počet narozených v roce 2015
Počet úmrtí v roce 2015

Narození:

Úmrtí:
3 519
24
42

rok 2015
Anna Švanygová
Josef Butor
Emilie Žaliová
Anna Jistlová

92 let
76 let
63 let
94 let

rok 2016
Božena Tučková
Mária Štylárková
Anna Tomečková
Eva Seiffertová
Jan Kobeda
Jaroslava Hrušková
Zdeňka Daňková

93 let
92 let
83 let
66 let
91 let
85 let
84 let

Sebastián Flamík

Skvělý finanční rok pro obec
Jako každoročně projednával finanční výbor obce Rohatec plnění rozpočtu ke
konci předcházejícího roku. Analyzoval
hospodaření z několika aspektů a došel k zajímavým závěrům. Nejlepší zprávou bylo
zjištění, že po chudých letech přesahovala
částka získaných dotací dvacet milionů, což
byla nakonec třetina celého rozpočtu. Díky
číslo 1/2016

podaným úspěšným projektům mohla obec
hospodařit s rekordním rozpočtem v historii obce a ještě si ušetřit peněžní prostředky
pro akce v roce 2016. Finanční výbor také
ocenil přípravu a organizaci výběrových
řízení, díky kterým se podařilo ušetřit nemalé prostředky. Během roku se rozpočet
pravidelně aktualizoval a mohlo tak do-

cházet k investování ušetřených prostředků
do dalších projektů a investičních akcí. Nic
se neděje však samo, je třeba poděkovat za
obětavou práci starosty, místostarosty, Rady
obce, zastupitelstva a i dalších občanů, kteří přispěli k tomuto nebývalému úspěchu.
Přejme si další úspěšný rok v naší obci.
Jaroslav Andrýsek, předseda fin. výboru
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Z DĚJIN
Rohatecký mlýn na řece Moravě
Řeka Morava v minulosti poskytovala Rohatčanům obživu, potřebnou vláhu
obdělávané půdě, ale obstarávala i pohon
vodního mlýna. Do roku 1486 vládl na
strážnickém panství, kam Rohatec patřil,
rod pánů z Kravař. Poslední mužský potomek po husitských válkách Jiří z Kravař
zemřel roku 1466 a majetek se dostal do
vlastnictví pánů z Žerotína až do roku
1628. Žerotínové jsou v historických pramenech popisováni jako slavný moravský
rod budovatelů a hospodářů. Napravoval
postupně válečné škody po husitských
válkách a zpustošený náš kraj. Rohatec
byl v této době hospodářsky velmi zajímavý. Životodárná řeka Morava, rozšířený
lov ryb i raků i možnost dopravy po této
řece. Podle tehdejšího inventáře zde kotvilo několik panských lodí. Po roce 1540
Žerotínové vybudovali v Rohatci panský
dvůr s vlastním hospodářstvím s rozsáhlými polnostmi. V blízkosti dvora vystavěli rovněž mlýn. K jeho pohonu využili tok
řeky Moravy, která se u Vnorov dělila na
dva proudy. V této době byl považován za
hlavní tok přes Strážnici. Rohatcem procházel druhý proud nazývaný Tečelec. Zde
se stáčel obloukem jižním směrem k loukám, kde v 16. století byl ještě bažinatý
lužní les. Za obloukem řeky našli Žerotínové příhodné místo pro stavbu vodního
mlýna. Nejprve vybudovali dřevěný jez na

Budovy vodního mlýna v roce 1935
kamenných základech, aby tak zabránili
úniku proudu jižním směrem a nasměrovali tok do řečiště k Rohatci Přívozu.
Na obou březích postavili budovy mlýna.
Měl dvě jednopatrové budovy, každá se
samostatným náhonem mlýnským kolem
a samostatným mlecím zařízením. Obě
budovy měly i nižší druhé patro rozšířené o vysoký půdní prostor, kde byl sklad.

Tok řeky Moravy k vodnímu mlýnu, v pozadí střechy budov mlýna,
vpravo panský dvůr.
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V prvním patře spojoval budovy krytý
průchozí most. Prostor v zadní polovině
s vysokým prostorem byl strojním zařízením mlýna. Historické prameny uvádějí,
že mlýnské zařízení mělo sedm vyložení
a mlelo se zde obilí na hrubou i velmi jemnou (hladkou) mouku, v pozdější době
i prosná kaše. Hospodářsky mlýn patřil
panskému dvoru ve Strážnici a byl největší
na jižní Moravě. Obilí sem dováželi zemědělci z širokého okolí i z tehdejších Uher.
Příjezdová cesta vedla nejprve od Strážnice po hatích přes most na Přívoze a odtud
kolem toku Tečelce, později nazvaného
Mlýnská. Teprve v druhé polovině 18. století, kdy ve Strážnici vládli již Mágnisové,
byla zbudována přímá cesta lužním lesem
od Strážnice a u mlýna most, kde se vybíralo mýto. Celá tato část byla základem
dnešní Kolonie. Cesta odtud dále pokračovala k Vracovu.
Mlýn zanikl začátkem dvacátého století a budovy byly přeměněny na byty.
V roce 1939 při regulaci řeky Moravy
došlo k narovnání toku od železničního mostu k Přívozu, zrušen jez a prostor
mezi budovami postupně zazemňován.
Jižní budova v roce 1945 vyhořela a obě
byly postupně asanovány. Dnes na jejich
místech stojí rodinný domek.
Zdeněk Bíza
číslo 1/2016
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ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti

Úsměv nikdy netrvá věčně,
ale radost z něho dlouho v duši přetrvává.

1. Roháček: Doplň písmena podle zadání, vyřešíš tajenku
1
1

2

3

4

5

š

1. tajenka

2

2. bicykl má dvě…

3

3. Olga je zkráceně

4

4. solmizační slabika

5

5. spojka

Víte, jak vzniklo slovo ŠKOLA?
Š - šíleně
K - kruté
O - obtěžování
L - líných
A - adeptů = žáků

Vtípky ze školy:
Pepík dostal od pana učitele poznámku: Váš syn nemá
žádné znalosti.
Otec odpoví: Proto chodí do školy.
Paní učitelka se ptá svých žáků, který pták je nejchytřejší.
Hlásí se Pepíček: Prosím, vlaštovka.
Proč zrovna vlaštovka?
Odlétá v září, kdy začíná škola.

S chutí do druhého pololetí !

Anna Kolofíková

Vánoce v mateřské škole
„Přiblížil se zimní čas, Mikuláše bylo zas, stejně letos jako
vloni přišel mezi nás.“
Všechny děti s nadšením spolupracovaly při výzdobě celé
školičky, tvořily čertíky, Mikuláše, andělíčky a vánoční řetězy.
Naučily se spoustu básniček a písniček, které předvedly při návštěvě Mikuláše s čertem a andělem. Děti byly pochváleny a dostaly krásnou nadílku.
Před Vánocemi děti pomáhaly vykrajovat perníčky, ze tříd
se ozýval zpěv vánočních koled, které jsme nacvičili pro rodiče na vánoční besídku. Děti zpívaly a recitovaly u rozzářeného
stromečku ozdobeného perníčky před plnou halou rodičů, babiček a dědečků. Za krásné vystoupení dostaly výborné koláčky
od paní Tomšejové. Každá třída našla pod stromečkem pěkné
nové hračky.
číslo 1/2016

Naše děti, pod vedením paní učitelky Okáníkové, pravidelně
vystupovaly na oslavách životních jubileí a na vítání občánků do
života. V novém kalendářním roce opět připravujeme dětem bohatý program plný zábavných a vzdělávacích akcí a divadelních
představení.
11
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Natáčení motivačních videí
Na začátku školního roku jsme se dozvěděli, že do naší školy přijede televizní štáb a bude natáčet motivační videa pro Pedagogickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, se kterou naše škola spolupracuje při projektových dnech. Tato videa vyjadřují vztah dětí k matematice a zahrnují spousty zajímavých a zároveň hravých aktivit, které
mohou být viděny právě na těchto videích. Matematiku nás vyučuje
paní PaedDr. Bachelová, se kterou máme také matematický kroužek,
ve kterém rozebíráme mnoho právě podobných logických úloh. Začali
jsme si vybírat jednotlivé aktivity a zdokonalovat se v nich.
Natáčení trvalo dva dny. První den se natáčely aktivity ve druhé
třídě. V rolích učitelů se představili někteří žáci sedmé třídy a studenti středních škol – Karolína Matušková (Gymnázium Strážnice),
Michaela Matyášová a Aneta Trnovcová (studentky Pedagogického lycea v Přerové), Lukáš Zlámal ( SOŠ ve Veselí nad Moravou)
a Jakub Trávník (student prvního ročníku učitelství 1. stupně Pdf
v Olomouci).
Aktivity, které byly v druhé třídě realizovány:
• Origami – japonské umění skládání různých motivů z papíru
• Čtveřice a šestice – hra podobná piškvorkám
• Hanojská věž (Lucasova úloha) – snažíme se přemístit mince
(existuje i virtuální obdoba třeba s dorty) z bodu A do bodu B
podle jistých pravidel
• Koza Filoména – pohádka o koze a obrazcích, které vždy vypásla
• Honzík stavitel – díváme se na stavby z různých pohledů (3 průměty)
• Věž z kostek a Puzzle se zvířátky – hlavolamy pro menší
Další den, v úterý, jsme se přesunuli k aktivitám určeným již pro
druhý stupeň.
• Origami (prostorové) – tentokrát si zkusili poskládat velkou
kouli z 6 menších částí
• Tangram – starý čínský hlavolam, ve kterém skládáte různé obrazce
• Odhadování objemu, množství a délek – název hovoří za vše
• Abakus – starý způsob počítání na destičkách (původně hliněných), na které skládáme např. knoflíky nebo fazole; slouží také
k procvičování římských číslic
• Krychle s tunely – Kolik stěn by měly jednotlivé části této krychle smáčeny, pokud bychom ji namočili do barvy?
V rolích „učitelů“ se představili žáci naší školy: Bejdová Adéla,
Brejšková Natálie, Koudelová Valerie, Tomanová Markéta, Vičarová
Gabriela, Tomšejová Veronika, Salčák Pavel, Hotárek Radim, Rybecký Patrik, Zouhar Jan, Zouhar Jiří.
Doufáme, že jsme zanechali aspoň nepatrný odkaz na zlepšení
celkového přístupu k procvičení logického myšlení a zaujali svými

aktivitami všechny diváky. Děkujeme všem a jsme velice rádi, že
bylo natáčení úspěšné.
Gabriela Vičarová a Adéla Bejdová, VII. třída
Jak se na realizaci natáčení dívají někteří studenti?
Natáčení projektu Matematika trochu jinak nejde vystihnout lépe
než slovem obrovská zkušenost. Pro mě, jakož to pro budoucí kantorku, to byl neskutečný zážitek a zejména neopakovatelná zkušenost.
Nejen, že jsem měla možnost celé dva dny pracovat s dětmi, ale také se
mi naskytla příležitost vyzkoušet si roli paní učitelky. Jsem velmi ráda,
že tento projekt byl zveřejněn tímto způsobem a vydané úsilí a práce,
kterou jsme do tohoto projektu vložili, se vyplatila. Zkušenost, jako je
spolupráce s natáčecím štábem, nemá každý a pro mě to bylo velmi
neobvyklé a zajímavé obohacení dvou dnů práce s dětmi. Myslím si,
že zveřejnění práce žáků a studentů tomuto projektu velmi prospělo
a jsem velmi ráda, že jsem mohla být součástí něčeho takového.
Michaela Matyášová
Kdybych měla shrnout pár slovy dva dny, které jsem měla možnost strávit na Základní škole v Rohatci při natáčení projektu ,,Matematika trochu jinak“ pro Univerzitu Palackého v Olomouci, byla
by to slova ,,děkuji za ně“. Pro mě, jakožto snad budoucí učitelku, to
byla totiž jedna velká zkušenost. Nejen to, že jsem mohla stát před
kamerami, ale i to, že mně ZŠ Rohatec poskytla možnost práce s dětmi, která mě neskutečně baví. Na tomto projektu se mi nejvíce líbí
to, že se děti snažíme učit pomocí hry. Jedno velké díky patří paní
učitelce PaedDr. Zdeňce Bachelové, která je pro mne vzorem při mé
budoucí práci. Vymyslela celý tento projekt a dala mně možnost být
také jeho součástí. Dále děkuji panu řediteli Mgr. Bc. Zbyňku Andrýskovi, který mně několikrát umožnil vykonávat praxi na ZŠ.
Aneta Trnovcová
Projektové dny v Rohatci jsou dobrou příležitostí pro nás studenty, jak si prověřit své dovednosti a schopnost práce s dětmi. Motivace
dětí je o to větší, protože „vyučující“ (lektory) samy znají. Aktivity
jsou podle mého názoru lehké a přitom reálně upotřebitelné v životě.
Tento projekt nabízí pro studenty mnohé, například učí děti myslet
jinak. Ale má to účinek nejen na ně, ale i na nás. Myslet mimo rámec
možností, tzv. „širokoúhle“. Je to také o propojení školy, navazování
kontaktů nebo práci ve skupinách. I když se nám to může zdát jako
nepodstatný detail, který z našeho hlediska nemá hlubší význam, pro
dítě může mít ohromný dopad. A proto dětem dávejme to, s čím se
v životě setkají. Udělejme jim život reálný, ale přitom zajímavý.
Jakub Trávník
Videa si můžete prohlédnout zde pod názvem „Matematika trochu jinak“: http://www.pdf.upol.cz/menu/motivacni-videa/dobra-praxe-2/

Čtenářské dílny
Naše škola se v tomto školním roce
zapojila do projektu č. 56. Jednou z jeho
klíčových aktivit jsou čtenářské dílny. Cílem je probudit v žácích větší zájem o čtení a posílit čtenářskou gramotnost. Žáci se
učí používat knihu jako významný zdroj
informací, ale hlavně chápat literaturu
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jako nedílnou součást našeho a světového
kulturního dědictví.
V druhém až devátém ročníku učitelky českého jazyka připravily celkem
80 čtenářských dílen. Na naší škole bylo
v rámci projektu zakoupeno téměř tisíc
knih, které byly rozděleny do jednotlivých

ročníků. Ve třídách jsou zavedeny třídní
knihovničky, které děti využívají ve čtenářských dílnách a dále je budou využívat
ve čtení a literatuře.
Aktivity ve čtenářských dílnách děti ve
všech ročnících velmi baví a snad tím získají větší zájem o čtení i mimo vyučování.
číslo 1/2016
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Ples z pohledu deváťáka
Je pondělí 25. ledna a naše nervozita
stoupá. V sobotu máme ples. Mnozí první.
Už zbývá jen jeden trénink a generálka. Od
začátku října nacvičujeme polonézu. S velkou radostí jsme se tehdy sešli na naší „staré
škole“ na první zkoušce. Protože ale máme ve
třídě málo kluků, vyšlo nám, že bude tančit
jeden kluk a dvě holky. Čili trojice. Scházíme se každé úterý s naší trenérkou Klárou
Chovančíkovou. Už na první zkoušce s touto profesionální tanečnicí jsme měli první
část skladby nacvičenou. Tančíme na hudbu
z Fantoma opery. Snad to vyjde a kluci budou
mít i ty slíbené masky.
Abychom byly, my holky, oblečením sjednocené, již několik týdnů máme zamluvené
bílé svatební šaty. Většinu z nás čeká v takovém oblečení premiéra, o to větší je tedy nervozita. Boty na podpatku, krásný účes, líčení.
Kluci kalhoty, krásné košile. Žádné rifle a vytahané mikiny….
Už je pátek. Ouha – generálka. Zkusili
jsme si své vystoupení v šatech, kluci v koši-

lích. Muzika nic moc. Zítra nás čeká VELKÉ
FINÁLE.
Nastal den D. Vlastně sobotní večer. Ve
vší parádě a s mírnou nervozitou jsme se pohybovali po kulturním domě a zkoumali, kdo
už přišel a kdo ještě ne. Těšili jsme se. Kolem
jednadvacáté hodiny to všechno vypuklo.
Díky svědomité přípravě se nám polonéza
povedla a snad se všem líbila. Po dotančení
následovalo sólo s rodiči a focení. Kolem půlnoci jsme byli i účastníky losování tomboly.

Věřím, že si všichni ples užili, a to nejen
díky trenérce Kláře. Ta bohužel nemohla na
plese s námi být, protože se v daném čase
účastnila mistrovství ČR v latinskoamerických tancích, kde vybojovala 2. místo - moc
jí tímto gratulujeme. Ples byl pro nás krásným zážitkem i díky našim rodičům a SRPŠ,
kteří se na přípravě naší polonézy rovněž
podíleli a umožnili nám zúčastnit se našeho
prvního plesu.
Lucie Elšíková, žákyně 9. třídy

Za angličtinou na sever Anglie
Na podzim loňského roku si učitelky angličtiny naší školy nenechaly ujít možnost pobýt nějakou dobu v cizí zemi, učit se cizí jazyk,
poznávat tamní kulturu, památky a způsob života. Díky finanční
podpoře Výzvy č. 56 realizované MŠMT ČR odcestovaly Zuzana
Hřivnová a Olga Škrobáková na sever Anglie do města Scarborough
na dvoutýdenní jazykový kurz na renomované akademii Anglolang.
Kurz určený učitelům angličtiny na 1. a 2. stupni základních škol byl
rozdělen do dvou částí – jazykové a metodické. Dopoledne probíhala jazyková výuka. Prostřednictvím různých vyučovacích technik
a metod si učitelé zkvalitňovali a obohacovali své jazykové vzdělání
a v kontextu se seznamovali s britskou kulturou a reáliemi. Odpolední
aktivity poskytovaly učitelům motivační náměty, autentické materiály
do vlastních hodin, využití moderních technologií, hudby a literatury
ve výuce cizích jazyků. Lekce byly zaměřeny také na rozvíjení slovní
zásoby a dramatickou výchovu. Velmi zajímavé zážitky přinesla lekce
tvůrčího psaní se spisovatelem J. P. Taylorem, autorem knih s hororovou tématikou pro děti i dospělé. Součástí kurzu byla i prohlídka
města se zkušeným průvodcem a půldenní návštěva místní základní
školy, která umožnila zahraničním učitelům poznat a lépe pochopit
zdejší systém vzdělávání, chod školy i rozdílné způsoby výuky. Vyučovalo se ve smíšených národnostních skupinách, což umožňovalo
srovnávání a sdílení zkušeností, poznávání rozličných kultur a vytváření partnerství napříč Evropou. Naši dvanáctičlennou skupinu tvořili učitelé z České republiky, Slovenska, Itálie, Německa a Španělska.
Vyučování probíhalo ve všední dny od 9.00 do 16.00 hodin. Škola
nabízela studentům i některé volitelné kulturní aktivity jako návštěvu
kina, divadla, koncertu nebo posezení s živou hudbou ve večerních
hodinách. O víkendu měli účastníci kurzu možnost navštívit zajímavá
místa či města v okolí (např. památky, hrad, přístav a zátoky ve Scarborough, festival duchů ve Whitby, historické město York). Akademie
disponovala kvalitní výbavou. V typicky anglické budově se nacháčíslo 1/2016

zela kromě několika učeben také recepce, kavárna, počítačová třída,
knihovna s přístupem ke všem materiálům a médiím. Neocenitelnou
zkušeností byla možnost přímo v Anglii prožít tradiční svátek Halloween a Bonfire Night. Velmi přínosné a obohacující bylo také ubytování účastníků v hostitelských rodinách – v přímém a intenzivním
kontaktu s cizím jazykem, odlišným životním stylem a kulturními
zvláštnostmi.
Zahraniční jazykový pobyt pro učitele byl jedinečnou možností,
jak si zvýšit jazykové a didaktické kompetence a dokonale poznat anglické tradice a život v reálném prostředí.

Ohlédnutí za zimou
Začátkem prosince jsme si v naší školní družině uspořádali
ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE. Všechny děti se proměnily v čertíky a andílky a strávily v tělocvičně odpoledne plné her a soutěží
s převážně čertovskou tématikou.
Jako již každý rok i rok 2015 jsme ukončili VÁNOČNÍ BESÍDKOU. U nazdobeného vánočního stromečku jsme si zazpívali koledy, rozkrajovali jsme jablíčka na hvězdičku, ochutnali
perníčky i vánoční oplatek, zapálili prskavky a nakonec jsme si
samozřejmě rozbalili spoustu dárků v podobě nových her a stavebnic.
Nový rok jsme začali zvesela a uspořádali jsme si „DEN
HRAČEK“. Děti si přinesly svoje nové nebo nejoblíbenější hračky a předvedly je svým kamarádům. U chlapců převládala auta
a tanky na dálkové ovládání, u děvčat to byly interaktivní hračky
jako například FARBY, elektronický klavír apod.
A co nás v zimě ještě čeká? Kromě již tradičního karnevalu
pojedeme za odměnu do Hodonína na dětské hřiště BAMBINO.
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KULTURA
Informace z knihovny
Setkání rohateckých knihovnic

Martin Hak – Karel IV. (a já)

Naše pozvání přijaly bývalé knihovnice, se kterými jsme se
před Vánocemi sešli v naší nové knihovně. Bylo to velmi milé
setkání, kde se vzpomínalo nejen nad historií knihovny. Z důvodu onemocnění bohužel nepřišly knihovnice všechny, a proto
jsme se domluvily na dalším setkání, tentokrát na jaře. Těšíme
se, že se sejdeme ve větším počtu.

Ve čtvrtek 4. února nás v knihovně navštívil vypravěč příběhů Martin Hak se svým programem „Karel IV. (a já) – Obrazy ze
života Karla IV., ve kterém jsme mohli v několika příbězích (Jan
Pancíř ze Žampachu, První bitva, Černý pes, Karel IV. starý muž
aj.) proniknout do života našeho velikána Karla IV. a tím si připomenout výročí 700 let od jeho narození. Knihovnu navštívili
žáci 5., 6., 8. a 9. ročníků a večer veřejnost. Vyprávění bylo poutavé, zajímavé a nejen děti se se zájmem zapojovaly do aktivit.
Naučili jsme se propojovat „obrázky“ vyprávěné s těmi našimi.
Chytíme se výzvy pana Haka? Pojďme, vyprávějme si příběhy či
paměti navzájem!
Jana Charvátová

Co pro vás připravujeme?
Beseda s Naďou Horákovou, 8. března 2016 v 17.00 hodin
Přednáška Zdeňka Gloze k akci Národní týden trénování
paměti, 15. března 2016 v 9:30 hodin

Sudoku

Na půlnoční v kroji
Stále ještě se v naší obci najdou krojovaní nadšenci. Ti neváhali
a také o těchto Vánocích oprášili zimní kroje a vyrazili na půlnoční
mši. Nejen jim pak přišel vhod teplý svařák, který si v tuto zimní
dobu připravili rohatečtí hasiči. Na fotografii zleva Lenka Sedláková, Markéta Stehlíková, Ivan Vařecha, Helena Chrástková a Beáta
Zahradníková.
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OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Vzpomínáte, jaké bylo loni počasí?
Každoročně se snažím zachytit denně
stav počasí, na konci roku to zesumíruji,
případně okomentuji, a zprávu o počasí
pak předám prostřednictvím Zpravodaje
spoluobčanům. Přidám i komentář k některým jevům, či o samotném průběhu.
Někdo tyto poznámky má za zbytečné, někteří zase jsou naopak rádi, že je jim připomenuto, „jak to bylo„. Celé povídání uvedu
tak jako dříve - tabulkou.
Toto jsem naměřil a zveřejnil. Co k tomu
dodat. Byl to skutečně mimořádný rok. Velké sucho, mimořádné teploty. Velký deficit
vláhy. Spodní voda téměř žádná. Nebýt pořádného slejváku v srpnu (bylo to před hody,
18. srpna), kdy napršelo 80 mm během dne,
a to nejen u nás, ale v širokém okolí, byla by
bilance srážek velmi zlá. Studny v tu dobu
téměř vysychaly, řeka Morava se dala přejít
s vyhrnutými nohavicemi. Často píši o čápech. Ti v důsledku sucha a nedostatku potravy odletěli o tři týdny dříve, než jim určuje letový plán. Přiletěli na jaře v normě, první
se objevil už 24. března. Dokonce se zdálo,
že budeme míti dva páry. Leč pletivové podloží na připraveném sloupu se nezdálo ani
letošním osídlencům. Náš starý pár se opět
činil a měl dva pěkné potomky. Však stala
se událost, která započala velmi zle. Při zajišťování potravy se jeden z čápů dostal mezi
dráty elektrického vedení na loukách poblíž
sportovního areálu a prakticky uhořel. Na
obstarání potravy dvěma, už dosti velkým
ptákům, zůstal jen jeden. Situace byla zlá, ale
nevzdal to. V jednu chvíli se mi zdálo, že si
našel pomocníka, který mu pomohl se starostí o potravu pro dva stále hladové krky.
Jak ale mladí čápi začali s proletem, věděli
jsme, že jsou zachráněni. A jak jsem v úvodu
kapitoly uvedl, byl nejvyšší čas. V důsledku
sucha ubylo čápům potravy a tak bez nějakého velkého loučení odletěli dříve. Jsem
zvědav, a nejen já, jak bude vypadat přílet na
jaře. Zda komín obsadí stará čápice s nějakým mladým, či se tam usadí mladí, nebo
úplně cizí. Škoda, že naše schopnosti rozlišení čápů jsou v tomto směru nedokonalé.
Ještě jeden postřeh týkající se ptáků.
I u vlaštovek jsem pozoroval velkou nerozhodnost pro určení doby odletu. V poslední
době odlétaly začátkem září. V roce 2015 se
k hromadnému odletu chystaly již kolem 20.
srpna. Nakonec jich odletěla část, myslím si,
číslo 1/2016

Období

leden
únor
březen
zimní období
duben
květen
červen

dešťové srážky
Dlouhodobý
dnů
průměr
srážky
se
2014
let
sráž.
50let
9 - 13
31
36
50
13
29
38
28
6
30
38
46
11
90
112
124
30
50
35
20
6
57
97
34
11
63
99
21
6

teploty
min

+12
+10
+18

-8.4 5 déšť, 8 sníh
-7 4 déšť, 2 sníh
-4 30. 3. první bouřka

+29
+25
+34

-4
+5
+7

červenec

87

72

23

8

+38

srpen
září
veget. období
říjen
listopad
prosinec
zimní období
Celkem za rok

67
51
365
50
45
35
130
585

49
47
399
32
30
32
94
605

136
44
278
40
41
13
94
496

7
8
46
5
9
5
19
95

+38
+32

že rovněž v důsledku nedostatku potravy,
posléze jich bylo plno na drátech kolem 27.
srpna, poslední vlna byla až v normálním
termínu. I sledování příletu havranů bylo
zajímavé. Nepřiletěli tak, jako dříve, že se
najednou objeví celá mračna těchto ptáků,
ale dolétali jen v malých skupinách, roztroušeně. A taky se mně zdá, že je jich mnohem
méně, než v letech minulých. O pozorování
chování zvířat by se toho dalo napsat mnoho. Tak například zpočátku ledna letošního
roku jsem pozoroval významnou aktivitu
krtků. Na lučních porostech, hlavně dobré bonity, bylo tolik čerstvých krtičin, že to
ani na jaře nebývá. Co to signalizuje, nevím,
ale bude to něco výjimečného, buď přijde
konečně zima nebo naopak je to předzvěst
teplého období.
Počasí v minulém roce bylo vskutku
výjimečné. Dešťové srážky malé. Nejmenší
za posledních padesát let. Přitom nerovnoměrně rozdělené. Ve vlastním vegetačním
období, až na srpen, téměř neprší. Jsou to
jen malé přeháňky, které pomáhaly růstu
mělkokořenícím rostlinám. Díky novým
moderním odrůdám obilovin odolávajícím
suchu nebylo zaznamenáno podstatné snížení výnosů. Ale u kukuřice, řepy a bram-

poznámka

max

+20
+20
+12

6. 4. sníh
žádné deště, pouze přeh.
od 28. 5. do 15. 6. sucho
nejteplejší červenec v his+10
torii
+11 -20,1 °C v prům.
+5 pouze přeháňky
-1
-4
-5

8. -10. velké celod. mlhy
pouze prší, beze sněhu

bor byly již výnosy nižší. Nyní to poznáváme hlavně na ceně brambor, i když zde
hraje roli i mnoho dalších vlivů. Před pár
lety jsme se potýkali téměř s nadbytkem
vody, záplavy a podobné jevy se stávaly
součástí našeho života, poslední dva roky
je naopak vody málo.
Menší množství srážek navíc umocňuje
vysoké letní teploty. Již v dubnu jsme zaznamenali teploty od 25 do 30 °C, v květnu, jako minulé roky, velká horka nebyla.
O to tepleji bylo v červnu, kdy od prvního
až do poloviny měsíce se teploty pohybovaly kolem třicítky, nepršelo dvacet dní,
usychala tráva, byla velká obava o úrodu.
Nakonec se to na chvíli zlepšilo. Přišel však
nejteplejší červenec, jaký kdy byl zaznamenán. Průměrná teplota byla 20,1°C, během
devatenácti dnů jsem zaznamenal teplotu
30 stupňů Celsia a více. Horka pokračovala i v srpnu. Ve Strážnici zaznamenali rekord 8. srpna, a to 37,5°C, já jsem naměřil
12. a 13. srpna shodně 38 stupňů. Absolutní
český rekord byl zaznamenán v Řeži u Prahy 7. srpna, a to 39,5 stupňů Celsia.
Jak už to bývá, takový průběh počasí je
na něco dobrý, něčemu však neprospívá.
Žně proběhly ve velmi krátké době, snad se
15
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obilí ani nemuselo sušit, naopak trávníky
a louky byly žluté, zaschlé. Ovoce padalo,
bylo malé. Snad jen vinohrady odolávaly
suchu, a co bylo vynikající, počet postřiků proti chorobám se mohl snížit na čtyři
až pět během sezony. Taky sklizeň hroznů
byla úspěšná co do množství i kvality. Jen
kdyby více sprchlo, mohla být i cukernatost
mimořádně dobrá.
Příchod zimy byl opět nijaký. Ani zima,
mráz, po sněhu ani památka. Silničářům
a energetikům to vyhovuje. Jen aby v důsledku nižšího odběru plynu a elektřiny nezvyšovali dodavatelé cenu, místo aby tomu
bylo naopak. Podobnou situaci jsme zažili
u vody. Čím více se ušetřilo, byl produkt

dražší. Podobnou situaci vidíme u nafty. Ropa na světových trzích je už víc jak
o polovinu levnější, ale u pumpy jen o pár
korun. Ale to jsem se dostal k tématu, který neovlivním já, ani velká většina z nás.
Podobně je to i s počasím. Zatím si s námi
zahrává, jak uzná za vhodné. Snad to můžeme částečně ovlivnit tím, že se budeme
chovat k přírodě i ovzduší přívětivěji. Asi
nezbude, než se na nastávající změny připravit. Vybudovat hráze, nádrže nebo i přehrady. Dobře hospodařit s lesy, pečlivě obdělávat půdu. Aby se nám to povedlo, přeji
všem v novém roce pěkné počasí, dobrou
náladu, pevné zdraví a silné nervy.
Antonín Jaroš

Tajemné čtverečky
Každý z nás si zřejmě někdy všimnul záhadných černobílých
čtverečků, které se objevují například na plakátech a reklamách,
obalech zboží či v časopisech. Jedná se o QR kódy, jeden takový
naleznete od tohoto čísla také na našem zpravodaji. Zkratka „QR“
pochází z anglického „quick response“ - česky by se to dalo říct
„rychlá odpověď“. Všichni známe čárové kódy, kterými se označuje zboží. V takovém kódu jsou uloženy číslice, které se dají strojově
přečíst, a podle nich lze pak zboží rychle identifikovat.
Něčím podobným jsou i QR kódy. Jde rovněž o obrázky, které nesou zakódovanou textovou informaci.
Způsob zakódování je však zcela odlišný a zcela razantně se liší i počet znaků, které lze pomocí QR kódu
zakódovat. Zatímco čárový kód pojme 12 cifer, QR
kód je schopen uložit ve své největší velikosti až sedm
tisíc znaků, což už je velké množství. Charakteristickým prvkem QR kódu jsou detekční vzory umístěné

ve třech rozích sloužící k určení polohy a umožňující snímání
v různých polohách natočení od 0 do 360°. Informace je kódována
pomocí bílých a černých čtverečků, které jsou uspořádány do matice. Podle množství zakódované informace je vygenerována jedna
ze čtyřiceti odpovídajících velikostí symbolu, které se také nazývají verze. Do QR kódu je možné uložit jakoukoliv textovou informaci. Nejčastěji je používán pro uložení internetové adresy nebo
kontaktních údajů. V našich čtverečcích je odkaz na
internetové stránky s elektronickou verzí zpravodaje.
A jak skrytou informaci získat? Stačí mobilní telefon
či tablet s fotoaparátem, protože ten je pro čtení QR
kódů základem. Čtení QR kódů probíhá standardně
pomocí speciálních aplikací pro mobilní telefony či
tablety. Stačí tak spustit aplikaci, „vyfotit“ kód a ta pak
sama rozpozná ukrytý text.
Tom Letocha

Internetová rádia
Na redakční radě k přípravě prvního
čísla již dvacátého ročníku časopisu Rohatecká obec jsme byli seznámeni s poznatky,
které získali členové rady nominovaní na seminář se zaměřením na zkvalitnění obsahu
obecních zpravodajů. Ukázalo se, že je pro
mě obtížné se ve spoustě nápadů a námětů
a často protichůdných nařízení orientovat.
Mnoho informací nesmí být bez souhlasu
dotčených zveřejněna a pravidelné rubriky
vyžadují pravidelné dobrovolné přispěvatele a také čtenáře. Když jsem řekl, že pro
toto číslo nemám žádný příspěvek, neboť
jsem počítal s tím, že ing. Jaroš jako každým
rokem napíše článek o počasí v uplynulém
roce, místostarosta mi nabídl, abych napsal
článek k některému z témat, o kterých jsme
hovořili. Rozhodl jsem se tedy pro téma in-
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ternetu, konkrétně internetová rádia, která
jsou mým společníkem při různých činnostech. Mimo jiné například při uspořádávání
mnoha fotografií z digitálních fotoaparátů
do počítače. Ale o tom až někdy příště.
Pryč jsou ty doby, kdy jsme jako mladí
kluci nahrávali písničky z rádia, z gramofonových desek a pásků na magnetofony
Tesla B4, B5 a nakonec na stereo magnetofon B100, a ty jsme pak poslouchali. Po večerech někteří nadšenci dokonce nahrávali
na středních vlnách západní hity (například
Beatles) z rádia Luxemburg, jehož signál se
často měnil a někdy i ztrácel. V dnešní době
nabízí internet tisíce stanic z celého světa.
Nabízí také pochopitelně české stanice, můžete si vybrat od vážné hudby přes populární, folk, country, lidovou až po mluvené

slovo. Například na abradiu si vybírám z pěti
stanic mluveného slova. Tedy abych byl
přesný, přepínám mezi třemi stanicemi - rádio Humor, rádio Povídka a rádio Pohádka.
Nevýhodu, že k poslechu musíte mít zapnutý počítač, můžete vyřešit zakoupením
vhodného rádia, a nebo sestavením rádia
vlastního, což vyjde o něco levněji. Na internetu se dají najít příslušné návody pro technicky zdatnější kutily. Když se podíváte na
program, jistě si všimnete, že spousta zajímavých programů je vysílána v časech, které
vám nevyhovují, a tedy se vám hned vnukne
nápad pořad si nahrát a poslechnout si jej,
až na to bude čas. Magnetofony se už nepoužívají, ale jistě nepochybujete o tom, že je to
možné. Záleží na technických prostředcích,
které máte k dispozici.
Drahoslav Melo
číslo 1/2016
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První bál tetky Bětky
Toš dneskaj sa mně nechce spomínat jaké sa indá dělaly práce,
lebo jak sa děcka hrávaly, ale začnu hned z inšího konca - s muziků. Totkaj sem listovala v tem rohateckém kalendáři a představte si,
každý týdeň možeme jít na nejaký ples. Hned sem si spoměla, jaká
byla plesová sezóna indá. Podlé vykládání našich rodičů tak před sto
rokama, byla v zímě muzika na Štěpána, Silvestr sa neslavil a ples byl
enom jeden a to hasičský, na kerý šla celá dědina. Gdo měl dobré nohy
toš tancoval a gdo nemohl lebo neuměl, toš sa aspoň díval, ale hasičů
podporoval každý lebo jich všecí potřebovali. Potom už sa tancovalo
až na Velikonoce. To za nás už bylo všecko inačí. A toš jaké?
Dyš sme ve třiapadesátém roku vyšli ze škole, to nám bylo patnást
roků a už sme sa těšili, gdy půjdem poprvní k muzice. Já sem měla
výhodu, že sem bývala vedlé Urbanovéj hospody a dyš muzikanti zahráli, toš sa to néslo až k nám na dvůr, kerý sa pěkně pozametal, došlo
pár kamarádek a tak sme sa učily tancovat. Negdy nám náš tatinek
pustili gramafon a my sme trdlovaly, až by sme vypustily dušu z těla.
To byly naše první taneční. Potom sa k nám děvčatom přidali aj kluci
a to už sa chodilo do hospody na dvůr a oknama sme všecí nasísali
do sálu jak tancujů starší. V šestnásti už sme začali chodit tancovat do
sálu a to už je šedesát roků. Dyš zahráli muzikanti první kůsek, to nás
byl plný sál a také sme nevynecháli žádnů muziku. Vstupné bylo tedy
pět korun a staré baby, keré seděly na lavkách okolo celého sálu, měly

vstupné dobrovolné. Bez jejich súdnéj stolice by sa žádná muzika neobešla. Toš už sa ale konečně mosím dostat k temu mojému prvnímu
opravdickému bálu.
Plesů bylo hodně, ale sportovní měl byt velice slavnostní. Pani
Maryška Novákova měla perfektně vypracovanů režiji plesu. Sestavila z nás dvacet párů. My děvčata sme byly všecky mladé tak sednást-osnást roků, ale chlapci byli oproti nám o neco starší a nekeří už
měli aj po vojně a uměli dobře tancovat. Naši vrstevníci sa ešče trochu
haňbyli, ale brzo jich to přešlo. Pani Maryška měla s nama svatů trpělivost, dyš nás večerama učila polonézu. Ona byla také vyhlásená
švadlena a toš všeckým děvčatom ušila opravdické toalety. My sme si
kůpily zlaté lebo stříbrné páskové plesové boty na vysokém kramflíku
a bílé rukavičky. Chlapci měli tmavé obleky, bílé košele, černé vázanky a nové polobotky. Tedy sme si připadaly jak princezny ze zámku.
Na plesoch nigdy nehrála dechovka, ale štrajch. Šak o temto plese sa
vykládalo široko-daleko.
V tych mladých rokách bysme všecí protancovali aj dušu a poslední boty a nekerých to baví aj ešče dnes, enom už tak nestačíme
z dechem. Za tych šedesát roků byla celá řada pěkných plesů, ale na
tento první slavnostní bál sa nedá nigdy zapomenůt. a co mám z něho
dodnes skované? Ty bílé rukavičky.
Tetka Bětka

Finanční navigátor
Spoření pro děti
Vážení čtenáři, dnes bude naším tématem
příprava finančního základu pro naše potomky. V závěru pak dostane prostor i konkrétní
příklad…
Spoření s přímou státní dotací
Dle věku naší omladiny lze zvolit kombinaci stavebního spoření a penzijního fondu.
Oba produkty mohou být psány jak na dítě,
tak i na někoho z rodičů či prarodičů. Vhodnost rozdělení peněz vkládaných do těchto
dvou produktů závisí na věku osob, které budou oficiálními majiteli smluv. Dobré zkombinování obou instrumentů umí vytvořit
„stroj na peníze“.
Spoření, resp. investování s nepřímou
státní dotací
Do této kategorie můžeme zahrnout investování do podílových fondů. Zákonný
zástupce dítěte totiž při této variantě využívá
daňového zákona, kde výnosy z investičních
fondů se po třech letech držení nedaní. Díky
této formě zvýhodnění lze ušetřit značné
množství peněz. Většina lidí zvažujících tento
druh odkládání financí má strach z poklesů.
Nechejte si od finančního specialisty spočítat,
jak výrazně se při pravidelných investicích
zvýší váš výnos, pokud v průběhu dostatečně
dlouhého investičního období dojde k pokle-
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sům trhů. Na první pohled to nedává smysl,
ale matematika neklame. Je to paradox, který
ve svůj prospěch zatím využívá velmi málo
investorů. Bohužel…
Spoření s využitím „bonusů za věrnost“
Některé finanční instituce nabízejí velmi
zajímavé bonusy klientům, kteří dodrží sjednanou dobu spoření. Kromě tohoto bonusu
může klient navíc ještě i v průběhu spoření
v případě finanční nouze prostředky vybrat.
Příjemným zjištěním je skutečnost, že tato
forma je mnohem výnosnější, než například
populární a často využívané penzijní spoření.
Neb věrnostní bonus je i několikrát vyšší, než
státní dotace penzijního fondu. Nehledě na
srovnání ratingu (potažmo jistoty dodržení
podmínek) elitních bankovních domů s nadnárodním zázemím a českého státu.
Příklad z praxe: Peníze pro vnuka tzv.
„do života“
Na naši pobočku přišel muž středního
věku s otázkou: Jakou mám možnost připravit
finanční základ pro start do života mého čerstvě narozeného vnuka? Rodiče ať se postarají
o studia. Já mu chci naspořit peníze až na cca
25. narozeniny, až bude mít víc rozumu…
Původní představa prarodiče spočívala v založení stavebního spoření. Propočtem jsme
zjistili, že pokud využije speciální typ pojistky
a investičního fondu, výsledná suma vyplace-

ná jeho vnukovi bude o více než 300 000,- Kč
vyšší. A bylo rozhodnuto.
Jaké výhody by mělo přinášet bezplatné
setkání s nezávislým odborníkem na investice?
- Nezávazná a bezplatná konzultace. Po
seznámení s daným odborníkem se rozhodnete, zda pokračovat ve spolupráci, či
hledat jiného, jenž Vám bude vyhovovat
dlouhodobě.
- Vyhledání veškerých úsporných možností. Skutečný odborník roztočí kolo možných úspor Vašeho rozpočtu.
- Vyřízení administrativy na jednom místě.
Nemusíte obcházet desítky bank. Dostane
se Vám srozumitelně informací o kladech
i záporech jednotlivých institucí a jejich
produktů.
- Prodiskutování možných kombinací, na
kterých ušetříte. S kvalitním poradcem
budete vždy v obraze…nikoli „pod obraz“
- Kalkulace více bankovních domů pro
snazší orientaci bez ztráty Vašeho drahocenného času.
- Výběr instituce, která nejvíce vyhovuje
Vašim požadavkům.
- Nemusíte obíhat jednotlivé společnosti
a zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu.
Přeji Vám úspěšnou přípravu startu životní cesty pro Vaše potomstvo.
Váš Martin Gajda
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SPOLKY
Poohlédnutí za Silvestrem
A zase jsme o rok starší. Čas však nezastavíš a tak teď už nám kraluje zima. Ze
začátku se projevila mírně, až místy připomínala jaro, ale v lednu (žel až po Vánocích)
přišel i sníh a mráz, který prostě k zimě patří.
Konec roku 2015 jsme oslavili v našem
klubu důchodců na - v pořadí už čtrnácté
- silvestrovské oslavě. Ta se konala v tradičně krásně vyzdobeném místním kulturním
domě. Slavnostní večer zahájila předsedkyně paní Anna Davidová, všechny přivítala,
i našeho pana starostu Adamce. Ten pronesl slavnostní přípitek, plný hezkých přání.
Hlavně aby zdraví dobře sloužilo, my se i za
rok mohli sejít a nikdo nechyběl. K tanci
a poslechu nám vyhrávala dechová hudba
Horenka z Bořetic. Průběh silvestrovského
večera byl zábavný. Velmi jsme se nasmáli
při vystoupení našich děvčic, coby družstevnic JZD Hoštice. Se šarmem je uvedla
Marie Hovězáková. Samozřejmě nechy-

běla drbna Kelišová, kterou velmi vtipně
předvedla Zdenka Koláčková, farář Otík
(Sodoma-Gomora) v podání Josefa Straky
a v neposlední řadě ani Škopková (Františka Slezáková). V této scénce jsme si připomněli nezapomenutelnou trilogii režiséra
Zdeňka Trošky – Slunce, seno … Mám za
to, že scénka v provedení našich děvčic by
se líbila i Heleně Růžičkové. Ve druhém
svém vystoupení nám pak „zabaletily“ Čajkovského Labutí jezero. Bylo to ohromné,
zejména pak ty „děkovačky“, ty se jistě líbily našim mužům nejvíce. Pak si baletky
vybraly z přítomných mužů své tanečníky a následoval nádherný valčík Johanna
Strausse – Na krásném modrém Dunaji.
Večer okořenil svým humorem lidový vypravěč Jožka Černý z Hodonína. Jako každý Silvestr proběhla i tombola a bylo tolik
dárků od sponzorů i od členů klubu, že se
vyhlašovala a protáhla až do jedné hodiny

po půlnoci. Spokojeni mohli být všichni
výherci (někteří vyhráli i několik pěkných
cen). Velké poděkování patří našim sponzorům a prostě všem, kteří přispěli, a nejen
do tomboly, ale obětavě se podíleli na přípravě tohoto slavnostního večera. Nutno
také vyzvednout podporu našeho obecního
zastupitelstva, které naše celoroční snažení
finančně podporuje.
Na výroční členské schůzi, konané dne
27. ledna 2016, jsme si uplynulý rok 2015
zhodnotili a připravili i na ten rok letošní
řadu zajímavých akcí. Teď už si budeme
přát, abychom si je ve zdraví všichni užili.
A začneme už nyní, na fašaňku, který připravujeme na 27. února v Kulturním domě
v Rohatci se zahájením v 18.00 hodin. Těšíme se na Vaši účast!
Za Klub důchodců Rohatec, z.s.
Marie Nováková
(foto: na poslední straně)

Vánoční vzpomínání
V předvánočním čase proběhla akce
„Blíží se Vánoce“, kterou již tradičně pořádá
ženská část ZO ČZS v Rohatci. Uskutečnila
se na 3. adventní neděli 13. prosince 2015.
Na všechny návštěvníky opět čekaly pro-
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dejní stánky s keramikou, bižuterií, výrobky z šustí a dřeva, šitými výrobky a jiným
dárkovým zbožím. Ve tvořivých dílnách si
mohlo každé dítě vyrobit vánoční přání,
ozdobu na stromeček, dekoraci na vánoční
stůl, lucerničku, vánoční girlandu, anděle
a jiné vánoční dekorace. Již tradicí se stala
výroba trubiček Zdenky Homolové a Jany
Svobodové, které chutnají malým i velkým.
Nechybělo ani posezení v Ježíškově cuk-

rárně u svařeného vína, kávy, čaje a pečených sladkostí. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat paní Miroslavě Tomšejové za
výborný vánoční štrúdl, Jarmile Drábkové
a Haně Strnadové za domácí pečené řezy.
Nesmíme zapomenout ani na členky ZO
a naše kamarády, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akce. Věříme, že se akce
stala součástí života naší obce.
Jiří Trávníček

číslo 1/2016
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Pozvánka
Výbor ZO ČZS Rohatec zve všechny členy na výroční členskou
schůzi naší organizace, která se bude konat dne 6. března 2016
v 10.00 hodin v KD Rohatec. Současně zveme i všechny eventuální nové zájemce o práci v naší organizaci, aby přišli mezi nás
a pomohli tak udržet naši činnost a dále v ní pokračovat.

Schůze se bude řídit následujícím programem:
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Zprávy o činnosti, hospodaření a revizní
3. Plán činnosti a rozpočet na r. 2016
4. Diskuse, usnesení, závěr
5. Občerstvení

54. Výstava vín
Rohatec
Letos naše organizace uspořádá již 54. Výstavu vín, která se uskuteční 27. března 2016 od 10.00
hodin v Kulturním domě Rohatec. Degustace
proběhne dne 13. března 2016 rovněž v KD Rohatec. Zveme všechny příznivce dobrých vín na
degustaci a samozřejmě i na vlastní výstavu, kde
budou vyhlašováni vítězové dle statutu výstavy.
K dobré náladě určitě přispěje i Vaše účast a vystoupení cimbálové muziky. Současně Vás žádáme, abyste se i Vy prezentovali svými vzorky (vzorek 2x0,75 l). Při dodání kolekce šesti vzorků je
vstup zdarma, včetně pohárku a katalogu. Rovněž
tak vítězové mají vstup zdarma.
Přijďte se dobře pobavit, zazpívat si u cimbálu
a ochutnat dobrá vína.
Srdečně zve výstavní výbor.

Kynologický klub nezahálí
Poměrně zásadním krokem pro činnost
Kynologického klubu Rohatec v uplynulém
roce bylo rozšíření plochy našeho cvičiště,
které se podařilo dokončit v listopadu 2015.
Díky rozšíření cvičáku jsme náš Zimní závod už mohli pořádat na větší ploše. Možnosti zúčastnit se v pořadí druhého ročníku
zimních závodů využilo 16 týmů (psovod
a pes). Některé disciplíny byly zvoleny spíše
pro pobavení účastníků, jiné byly zaměřené
na jednoduché prvky agility, či některé vybrané cviky ze zkoušek poslušnosti.
V oblasti výcviku poslušnosti bylo vyústěním našich aktivit v r. 2015 uspořádání jarních a podzimních zkoušek dle NZŘ
(Národní zkušební řád). Skládaly se zkoušky ZZO a ZZO1 a všechny přihlášené týmy
(psovod a pes) zkoušku úspěšně složily. Za
největší úspěch ve sportovce považujeme
účast naší členky Adély Benešové (14 let)
s Akimem Z Blue Caves (border kolie) v říjčíslo 1/2016

nu 2015 na Mistrovství mládeže a juniorů
MSKS v kategorii ZZO, kde se umístila na
2. místě v konkurenci dalších dvanácti týmů.
Mezi členy našeho klubu jsou i majitelé loveckého plemene Flat coated retrívr.
I když lovecký výcvik těchto psů je docela
časově náročný, Eva Falešníková s jejich
fenkou Bonnie ze Zlínských strání složila
v listopadu zkoušku KVZP, podzimní lovecké zkoušky, s výsledkem „v první ceně“,
což je vyjádření v odborné terminologii,
znamená to „na výbornou“.
V oblasti účasti na výstavách v r. 2015:
BRANDY Z PAPOUŠČÍHO RÁJE (bílý
švýcarský ovčák) – dosáhla titulu slovenský
šampion, HESSONIT BADRIA´S DARLING (briard) – získal tituly slovenský
šampion štěňat, slovenský junior šampion,
rakouský junior šampion. FREDY (kolie
dlouhosrstá) získal titul slovenský grand
šampion.

V oblasti agility sportu:
Za velký úspěch považujeme vyběhání zkoušky LA1 a následně přestup do
kategorie LA2 u Deanna a Fredyho (oba
plemeno kolie dlouhosrstá) a briarda Di19
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amonda Badra´s Darling , a to během šesti
měsíců. Výborně náš klub také reprezentovala Amy Plyshadog (australský ovčák).
Na svých prvních neoficiálních závodech
(ve věku 7 měsíců) vyběhala v kategorii
štěňat 1. a 2. místo. Na oficiálních závodech může pes v agility závodit až od 18ti
měsíců věku. Další náš člen, Michal Tříska
se psem Baxem (bernský salašnický pes),

se zúčastnili rozvíjející se sportovní disciplíny, závodů v dogtrekkingu „Šlapanický
vlk“. Závod se konal v dubnu 2015 a náš
tým běžel trať dlouhou 28 km a obsadil
v čase 3:48 krásné 5. místo z šedesáti soutěžících.
Na vysvětlenou úryvek z pravidel:
Dogtrekking je kynologickým outdoorovým sportem, který vede účastníky k sa-

mostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností.
Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.
V roce 2016 má náš Kynologický klub
naplánované akce různého zaměření
a doufáme, že se nám bude dařit alespoň
tak, jako v roce 2015.
Vlasta Lužová a Jitka Nováková

Co jsou zkoušky agility?
Jsou tři velikostní kategorie a to small (psi do 34,99 cm KVH
[kohoutkové velikosti]), medium (psi od 35 do 42,99 cm KVH)
a large (od 43 cm a výše). Podle toho je pak stanovena výška překážek.
• Týmy v agility jsou rozděleny do tří skupin podle výkonnosti –
A1 (začátečníci), A2 (pokročilí) a A3 (profesionálové).
• K zařazení týmu do kategorií slouží zkoušky.
• Každý nový tým je automaticky zařazen do kategorie A1.
• Pokud tým absolvuje úspěšně 3 zkoušky kategorie A1, má právo postoupit do kategorie A2. Toto právo se mění v povinnost
po uplynutí 1 roku ode dne složení třetí zkoušky A1.
• Pokud tým složí 5 zkoušek kategorie A2 bez trestných bodů,
s umístěním do 3. místa, u alespoň 2 rozhodčích, má právo postoupit do A3.

•

•
•

Tým může v A3 setrvat, nebo sestoupit zpět do A2 dle svého
uvážení. Do A3 může postoupit opět po složení postupových
zkoušek.
Pokud tým splní předepsané podmínky v A3 tři roky po sobě,
získává pes titul A3Ch, který je mu udělen doživotně.
Podmínky zkoušek jsou stanoveny v Soutěžním řádu.

Zajímavost v agility kolem „kolií“ aneb není kolie jako kolie.
Velmi dobré předpoklady pro agility sport má border kolie, je to
velmi rychlé „akční“ plemeno. Kolie dlouhosrsté také běhají agility,
ale není to tak časté. Co se týká rychlosti, jsou na tom hůře, „zlí
jazykové“ to komentují tak, že se dlouhosrstky při závodě „kochají“…ještě ve skoku, přímo nad překážkou, se dokáží rozhlížet po
okolí, kde jsou diváci a jestli je náhodou někdo nefotí .

Zdravotně postižení ukázali šikovnost
V minulém čísle zpravodaje Rohatecká
obec jsem předeslala, že ještě do konce roku
2015 plánujeme nějaké akce. První z nich
bylo tzv. „Adventní zdobení“, které se uskutečnilo 28. a 29. listopadu 2015 v prostorách
rohateckého muzea. Součástí této akce byla
i výstava prací rohateckých dětí, které přispěly do soutěže vyhlášené Kulturně muzejní komisí pod názvem Rohatec očima dětí.
Letošní „Adventní zdobení“ zahájil starosta obce ing. Jarmil Adamec, Ph.D., a to
krásnou básní o adventním čase a několika slovy, kterými nás podpořil v konání
podobných akcí, které náš spolek pořádá
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nejen pro své členy, ale i pro širokou rohateckou veřejnost. Dalšími, kdo přispěly
k zahájení, byly rohatecké děti, které pod
vedením Mgr. Blanky Fajkusové zahrály
na flétny koledy. Děti nám také zazpívaly,
čímž dokreslily poklidnou adventní náladu, která na této akci poté zavládla. Letošním programem jsme chtěli poukázat
na řemeslnou šikovnost rohateckých „děvčat“, ale také přiblížit názornými ukázkami ruční práce, kterými si naši předkové
krátili dlouhé zimní večery v dobách, kdy
ještě neměli k dispozici televizory, počítače
a další „vymoženosti“ dnešní doby. Soudě

podle zápisů v návštěvní knize byly tyto
ukázky přínosem a zpestřením naší akce.
Mnozí, zejména mladší návštěvníci, je
s obdivem sledovali a také si některé sami
vyzkoušeli. Nedílnou součástí byly i dílničky pro nejmenší návštěvníky, kde si sami
tvořili adventní výzdobu. Tyto dílničky se
těší u dětí velké oblibě. Maminky a babičky, ale i tatínkové a dědečkové, kteří s nimi
přišli, si letos také mohli sami vytvořit adventní věnce nebo svícny za případné pomoci členek výboru. Mnozí se také nechali
inspirovat vystavenými výtvory k výzdobě
svých domovů v adventním a vánočním
číslo 1/2016
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čase, kterou připravil výbor ZO. „Adventní
zdobení“ pokračovalo ještě v neděli. Velmi nás potěšila velká návštěvnost po oba
dva dny a to i přesto, že venku bylo velmi
nepříjemné deštivé a větrné počasí. Také
nás těší pochvalná slova návštěvníků, ať
už v ústním podání, nebo formou zápisů
v návštěvní knize. Za všechny uvádím jeden stručný, ale výstižný zápis: „Děkuji za
krásné a inspirativní zahájení adventu“. Ještě zde chci poděkovat výboru ZO a všem,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu této
akce a také za obětavost a trpělivost při
pomáhání dětem s tvořením v dílničkách.
Dále děkuji Obecnímu úřadu Rohatec za
poskytnutí prostor muzea a jeho pracovníkům za pomoc při realizaci.
Druhou akcí byl Mikulášský večírek,
který jsme pořádali v prosinci 2015 v Kulturním domě v Rohatci. Velmi si vážíme toho,
že nás svou přítomností poctil i starosta obce
ing. Jarmil Adamec Ph.D. V programu Mikulášského večírku jako první vystoupil dětský folklorní soubor Malá chasa z Rohatca
pod vedením Dity Machalínkové a Lukáše
Slezáka. Doprovázela je cimbálová muzika
z Lužic. Děti si pro nás připravily asi půlhodinové pásmo písniček a říkanek s názornými ukázkami starých řemesel. Za jejich

pěkné a milé vystoupení sklidily děti dlouhý
potlesk. Dalšími účinkujícími byli Gábinka
Zemánková a Kuba Lichtenberk, kteří nám
na kytary zahráli a zazpívali koledy. Po jejich
vystoupení pak ještě p. Pospíšil, který je hře
na kytaru vyučuje, přispěl do našeho programu dvěma písněmi, i když jiného žánru. On
i Gábinka s Kubou byli oceněni vřelým potleskem. Po těchto dvou vystoupeních jsem
přítomným krátkým příspěvkem připomněla některé adventní tradice, ať už jsou to tzv.
„Barborky“ nebo svátek sv. Lucie. V neposlední řadě jsem chtěla přispět k zamyšlení
nad významem a posláním adventního času,
na jehož konci je Štědrý den a Vánoce, svátky, které vnímáme jako nejkrásnější v roce.
Blížící se vánoční čas nám dokreslili svým
vystoupením Vendulka Sakmarová a Marcel
Eich, kteří velmi krásně a procítěně zazpívali
několik koled. Po velkém potlesku jsem básní „Advent“ od J. Kvičery, s přáním všem přítomným, aby Vánoce prožili v klidu v kruhu
svých blízkých a v novém roce se těšili z pevného zdraví, z pěkných mezilidských vztahů
a z osobních i pracovních úspěchů, ukončila
oficiální program.
Náš Mikulášský večírek pokračoval dál,
a jak už sám název napovídá, tak by se neobešel bez tradiční návštěvy „Mikuláše, čerta

a anděla“. Všichni zúčastnění byli obdarováni malým dárkem, ale až po řádném „prošetření“, jestli byli „hodní“. Poté jsme všichni
pokračovali v družné zábavě až do večerních
hodin.
Poslední naší akcí v tomto roce byla návštěva Vánočního koncertu dechové hudby
Drietomanka v DK Hodonín. Celý koncert
byl sestaven nejen z koled a vánočních písní
českých a slovenských, ale také z koled a písní takřka z celého světa. Všichni návštěvníci, včetně našich členů, odměnili účinkující
dlouhým potleskem a odcházeli z tohoto
koncertu s krásným uměleckým zážitkem
a příjemně prožitým večerem naladěni na
nadcházející vánoční čas.
Návštěvou tohoto koncertu jsme uzavřeli naši činnost v roce 2015. Doufám,
že v následujícím roce 2016 se nám naše
plánované akce vydaří, alespoň tak dobře,
jako ty letošní. Přeji našim členům, aby se
ve zdraví a v hojném počtu mohli těchto akcí zúčastňovat. Závěrem bych chtěla
jménem výboru pozvat naše členy a ostatní spoluobčany na první akci v roce 2016,
a to na výstavu s názvem „Velikonoce jsou
za dveřmi“, která se bude konat ve dnech
12. a 13. března 2016.
Za výbor Anna Homolová

Hasiči bilancovali svoji činnost
Každoročním zahájením činnosti Sboru dobrovolných hasičů
v Rohatci je výroční valná hromada, která se uskutečnila začátkem
ledna. V první části schůze jsme si připomněli, co vše jsme jako
sbor v uplynulém roce zvládli. A nebylo toho zrovna málo. Z činnosti sboru bychom mohli připomenout akce, které se dle našeho názoru opravdu vydařily – ples, den otevřených dveří k oslavě
svátku sv. Floriána, běžecký závod Rohatecká desítka, sbírka oblečení a potřeb pro oblastní Charitu Hodonín, den otců, dětská
soutěž v požárním sportu i soutěž Grand Prix v požárním sportu
dospělých, dětský letní tábor, Mikulášský karneval nebo štědrovečerní svařáček. Kolektiv mladých hasičů se v průběhu roku sešel
celkem při 65 schůzkách a trénincích. Tato četnost se jim vskutku vyplatila. Úspěchy mladších i starších žáků a také dorostenek
jsou potěšující. Ty postoupily až do krajského kola. Soutěžní družstvo mužů si také užilo již třetí velmi vydařenou sezonu v řadě. V
celkovém hodnocení se umístilo na 3. místě soutěže Grand Prix
číslo 1/2016

okresu. O velmi úspěšném dvoučlenném týmu TFA jsme psali již
v minulém čísle. Našimi členy jsou také úspěšní vytrvalostní běžci
manželé Durďákovi. Luděk je absolutním vítězem v Moravsko-Slovenském běžeckém poháru. Dominika začala s tímto sportem
teprve loni a hned se vyhoupla na druhém místo ve své kategorii
v GP Slovácka. Všem našim sportovcům přejeme neméně úspěšnou i nadcházející soutěžní sezonu. Nejen soutěžením jsme živi.
Jsou také další akce (pracovní i oddychové), při nichž se setkávají
i ostatní členové sboru. Dále jsme se na valné hromadě seznámili
s hospodařením sboru, i zde můžeme být spokojeni. Finance na
fungování a činnost se daří získávat jak z dotací, tak od sponzorů,
kterým patří velké poděkování. Závěrem schůze se přihlásili o slovo hosté a dlouholetí členové. Všechny připomínky budeme mít
na paměti. Povzbuzení jsou pro nás hnacím motorem a dodáním
elánu pro další činnost.
Miroslava Slavíková, jednatelka sboru
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SPORT
Novoroční běh rozhýbal Rohatec
Poběžíte příště s námi?
První den nového roku lidé tráví různě. Někdo dospává silvestrovské oslavy, jiní jdou na mši, na procházku, dívají se na pohádky, navštíví své přátele s přáním všeho dobrého nebo jen tak lenoší.
V Rohatci zvolila partička nadšenců start poněkud aktivnější. Kostel
odbíjel jedenáctou, silnice a chodníky pár hodin cukroval čerstvý
sníh, když se před obecním úřadem začali scházet dámy a pánové
ve sportovním. Sešlo se jich nakonec čtrnáct a jejich cíl byl jasný. Do
roku 2016 společně vyběhnout.
Povzbuzováni hlasivkami několika fanoušků obkroužili nejdříve
dva okruhy od úřadu ke kulturnímu domu a ulicí Za Humny zpět.
Ti odvážnější se pak vydali ještě k přístavišti na Přívoze. Zpátky ke
kostelu zdárně a s úsměvem dorazili všichni. Běžecké aplikace v mobilních telefonech spočítaly, že ti nejzdatnější uběhli bezmála čtyři
kilometry. O výkony ale tentokrát vůbec nešlo. Mnohem důležitější byl dobrý pocit. Před svátečním obědem se navíc všem podařilo
spálit pěknou dávku kalorií.

Novoročním běháním to celé ale zdaleka neskončilo. Slovo dalo
slovo a několik z nás se od té doby ke společným běhům schází víceméně pravidelně. Novým zájemcům se určitě nebráníme, stačí se
ozvat. Určitě dříve než za rok bych rád zopakoval i podobnou akci
jako tu novoroční. Vše se včas dozvíte.
Luděk Durďák

Fotbalová přípravka porazila v Bystřici všechny
Druhou lednovou sobotu vyrazila naše
starší přípravka reprezentovat více než úspěšně naši obec na turnaj na Vysočině v Bystřici
nad Pernštejnem. Ještě před samotným turnajem, který se konal v neděli, navštívili naše
fotbalové naděje a jejich rodiče biatlonové
závody IBU Cup v Novém Městě na Moravě a nejen děti, ale i rodiče si odnesli spoustu
skvělých zážitků. Druhý den už patřil jen fotbalu. Kluci a Jitka podávali vynikající výkony,
turnajem jsme prošli bez jediného zaváhání
a celý ho vyhráli. Získali jsme i individuální
ocenění. Nejlepším gólmanem byla zvolena
naše Jitka Prčíková a nejlepším střelcem Jan
Lacko s osmi brankami.
Erik Chalupa, Lukáš Vyslužil
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Durďákům to běhá
Luďku. Nejprve přijmi prosím gratulaci za celkové vítězství
v Moravsko-Slovenském běžeckém poháru v roce 2015. Můžeš
nám sdělit, pokolikáté jsi již tuto soutěž vyhrál?
Moc děkuji. Letošní vítězství bylo moje páté.
Ty ale nevítězíš obrazně řečeno sám nad sebou. Porážíš mladší závodníky. Proč s tebou neudrží krok?
Někdy to jako boj sám se sebou i docela vnímám. Tělo už občas
nepracuje tak, jak bych si přál. Co se týče mladších soupeřů, je to
rok od roku složitější. Kluci jsou hbitější, mají lepší finiš. Mojí výhodou jsou rozhodně zkušenosti. Často se stane, že mladší soupeři
závod přepálí a v závěru nestačí. Já jsem tempař, začínám rozvážněji
a tempo stupňuju. Pro mě je důležité nenechat se vybláznit rychlým
začátkem a držet se své taktiky.
Který loňský závod byl pro tebe nejdůležitější?
Jednoznačně ten domácí v Rohatci. Mám doma vždy speciální
motivaci, snažím se uspět. Ohromně mi v tomto směru pomáhají
diváci, jejich povzbuzování mě doslova žene dopředu. Rohatecká
desítka je pro mě prioritou i proto, že tu nejsem jen závodník, ale
především pořadatel. Záleží mi na tom, aby vše klapalo, běžci odjížděli spokojení a že tomu tak bývá, je zásluha všech lidí, co se na její
přípravě podílejí.

Tvoje paní Dominika Durďáková se zřejmě rozhodla nenechat všechnu slávu pro tebe. Co nám k tomu řekneš bližšího?
Moc ji obdivuji a fandím. Maximálně mě podporuje, jezdila několik sezon po závodech se mnou, postupně nasávala tu atmosféru
a zatoužila to zkusit. Dala si za cíl běžet v Rohatci, začala od nuly, šla
krůček po krůčku a dokázala nejen zaběhnout závod v Rohatci, ale
dalších patnáct během celého roku.
I když začínala rekreačně běhat teprve před rokem, skončila
celkově druhá v kategorii žen v Moravsko-slovenském poháru.
To je fantastický výkon!
Rozhodně ano. Smekám před ní. Má úžasnou vůli, šla si za svým.
Nikdy předtím nesportovala, přetrpěla i bolístky, které běh občas
přináší. Úspěch, kterého dosáhla, je rozhodně zcela zasloužený.
Běháte někdy tréninkově spolu?
Občas ano. Já sice většinu tréninků potřebuji absolvovat v rychlejším tempu, pokud nám to ale čas dovolí, vyrazíme běhat i společně. Letos se k nám navíc přidalo dalších pár kamarádů, minimálně
jednou týdně tak běháme pěkně ve skupince.
Děkuji za rozhovor a přeji tobě i tvé paní v následujících letech ať to běhá minimálně tak dobře jako v tom loňském roce.
Ptal se Stanislav Zela

Ping-pongová sezóna je v polovině
Ještě než sezona začala, opět jsme se někteří sjeli v Bystřici
pod Hostýnem na soustředění, tak jako v minulém roce. Jelikož
ale chybělo několik hráčů z domácí základny, přizvali jsme tři
hráče z Ratíškovic, kteří s námi pětidenní soustředění absolvovali.
Ubytovaní jsme byli v příjemném penzionu, kde jsme si užívali soukromí a nádherný výhled na Hostýnské vrchy. Po dobu
pobytu jsme se nevěnovali pouze stolnímu tenisu. Léto bylo
parné, takže jsme využili nedalekého koupaliště a také tenisové
kurty byly některými využívány každý den. Soustředění splnilo
naše očekávání.
„Ačko“ se těsně před začátkem sezóny utkalo v přátelském
utkání s celkem Židenice Brno na jejich stolech, kde prohrálo
6:12. Výsledek jen potvrdil, kde jsou naše slabiny a na čem ještě
zapracovat.
Díky výkonům Tomáše Chvátala z předešlé sezóny byl Tom
oslovený celkem z Dubňan na hostování s návratem. Dubňany
postoupily do Krajské soutěže, kterou hraje naše „A“. Pro Toma
je to velká zkušenost zahrát si ve vyšší soutěži.
číslo 1/2016

Pořadí po první polovině:
KSII.C:
1. TJ Sokol Vracov B
15 12 0 3 0 136:73
2. SKST Hodonín E
15 11 2 2 0 141:83
3. SKST Hodonín F
15 11 1 3 0 137:80
4. TJ Sokol Lanžhot B
15 11 1 3 0 135:80
5. TJ Slovan Hodonín A
15 8 3 4 0 113:115
6. TJ Jiskra Strážnice B
15 7 2 6 0 119:117
7. SKST Rohatec A
15 7 1 7 0 126:107
8. TJ Sokol Kobylí A
15 5 3 7 0 99:125
9. SKST Dubňany B
15 4 1 10 0 99:131
10. TJ Agrotec Hustopeče C 15 3 0 12 0 77:137
11. T.J. Sokol Hodonín A
15 2 3 10 0 110:141
12. TJ Sokol Otnice A
15 0 1 12 2 46:149
Sestava A: – Příkaský Zbyněk, Malošek Radek, Kolář David,
Drábek Milan
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OP:
1.

SKST Hodonín H

14 12

1

1

0

165:87

51

2.

TJ Baník Mikulčice B

14 11

1

2

0

174:78

48

3.

SK Baník Ratíškovice B

14 11

0

3

0

155:97

47

4.

SKST Rohatec B

14

9

1

4

0 150:102 42

5.

SK Mogul Vacenovice B

14

7

1

6

0 136:116 36

6.

TJ Sokol Bzenec A

14

6

2

6

0 134:118 34

7.

TJ Sokol Vlkoš A

14

5

1

8

0 120:132 30

8.

T.J. Sokol Hodonín B

14

5

0

9

0 107:145 29

9.

TJ Sokol Lužice B

14

4

2

8

0 103:149 28

10. TJ Sokol Veselí
nad Moravou A

14

3

2

9

0

95:157

25

11. SKST Čeložnice B

14

2

3

9

0

91:161

23

12. TJ Sokol Vracov D

14

0

4

10

0

82:170

18

Sestava B – Chvátal Antonín, Chvátal Tomáš, Juryca Dalibor, Valuch
Michal

Dramatický souboj na
Štěpánském turnaji
Jak již bývá zvykem, pár řádků patří tradičnímu Štěpánskému
turnaji. Letos se ho zúčastnilo 31 hráčů. Tak jako v minulých ročnících přijeli i hráči z Ratíškovic, Čeložnic, Ježova, Kyjova a Kobylí.
Zápasy ve skupinách probíhaly podle očekávání. Nasazení a papírově silnější postoupili do vyřazovacích bojů bez větších problémů. Síto pavouka již bylo zajímavější. Za zmínku stojí zápasy Valuch
– Hrbáček 3:0, Chvátal Tomáš – Charvát Vavřinec 3:2 a Rybecký
Marek – Chvátal Antonín 3:1. Ve všech případech se čekal opačný
výsledek. Prohraní hrají o jednu až dvě vyšší soutěže a troufám si
říct, že mají větší zkušenosti.
Ve ¼ finále se zrodil jeden překvapivý výsledek, kdy proti sobě
nastoupili spoluhráči z „A“ D. Kolář a Zb. Příkaský, který týden před
tím skončil na turnaji Sokola Hodonín na druhém místě. Po dramatickém boji a výsledku 3:2 vyhrál D. Kolář, který si pak dokráčel
k celkovému vítězství. Za ním se umístili na druhém místě Jiří Kordula z Ratíškovic a na třetím místě Milan Drábek. Sportu zdar.
David Kolář

OS:
1.

SKST Rohatec C

14 14 0

0

0

190:62 56

2.

TJ Slovan Hodonín C

14 11 2

1

0

169:83 49

3.

Orel Vnorovy A

14 9

3

2

0

175:77 44

4.

TJ Sokol Kyjov C

14 9

0

5

0

158:94 41

5.

TJ Sokol Čejč B

14 7

1

6

0 148:102 36

6.

SK Baník Ratíškovice C 14 6

2

6

0 105:147 34

7.

TJ Sokol Bzenec B

14 6

0

8

0 136:116 32

8.

TJ Jiskra Strážnice D

14 5

1

7

1 113:139 29

9.

TJ Sokol Lužice C

14 3

2

9

0

91:159 25

10. SK Mogul Vacenovice C 14 3

0 11 0

68:184 23

11. TJ Kovoděl
Moravský Písek A

14 3

0 10 1

77:175 22

12. TJ Sokol Veselí
nad Moravou B

14 1

3 10 0

80:172 20

Sestava C – Luzum Jaroslav, Voznica Vlastimil, Vymyslický Stanislav st., Salaba Petr

OZ-A:
1. TJ Baník Mikulčice C

11 9

1

1

0

145:53

39

2. T.J. Sokol Hodonín D

10 8

0

2

0

123:57

34

3. SKST Dubňany C

10 8

0

2

0

134:46

34

4. SKST Hodonín CH

11 7

1

3

0

123:75

33

5. SKST Rohatec D

11 5

0

6

0

91:107

26

6. TJ Sokol Čejč C

11 4

1

6

0

101:97

24

7. TJ Sokol Josefov

10 3

1

6

0

69:111

20

8. TJ Slovan Hodonín D

11 2

0

9

0

50:148

17

0 11 0

28:170

11

9. SK Mogul Vacenovice D 11 0

Sestava D – Rybecký Jakub, Vinklárek Filip, Maňák Patrik, Hruška
Jaroslav, Vymyslický Stanislav ml., Příkaský Libor, Švrček Filip
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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
číslo 1/2016
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Koupím dům
nebo stavební
pozemek
v Rohatci,
vážný zájem.
Telefon: 776 190 178

26

Koupím dům
o velikosti 3+1,
může být
i k rekonstrukci,
se zahradou a nejlépe
průjezdem s možností
vjezdu z ulice na zahradu.
Tel: 607 832 099

číslo 1/2016
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Beseda s Martinem Hakem

Kynologický klub

Zkoušky ZZO1, při skoku Xenon, americký pitbul teriér

Adélka s Akimem při vyhlášení výsledků
Mistrovství ČR mládeže

Hessonit Badria‘s Darling se předvádí na výstavě

Deann Fredina Agi nad překážkou agility

číslo 1/2016
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Z Klubu důchodců

Rohatecká obec – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec,
redaktor Stanislav Zela, členové Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., Zdeněk Bíza, Luděk Durďák,
Vlastimil Hlaváč, Lenka Hostýnková, Marie Hovězáková, Ing. Antonín Jaroš, Anna Kolofíková,
Ing. Bc. Tomáš Letocha, Ing. Drahoslav Melo, Ing. Jiří Trávníček, Božena Vláčilová.
Otištěné názory a stanoviska nemusí vždy odrážet názor redakce.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl.
Vychází šestkrát ročně nákladem 900 kusů. Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 12419.
Uzávěrka je vždy na konci každého lichého měsíce.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz
28tel.: 518 359 230, webové stránky: www.rohatec.cz, e-mail: info@rohatec.cz.
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