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Velikonoční svátky již máme za sebou. Stromy nám krásně rozkvetly a provoněly krajinu okolo nás. Opět jako každý
rok se nechávám unášet nebývalou krásou květů magnólií. Podle lidových obyčejů nás aktuálně čeká svátek svatého Jiří,
který platí za jarního svatého a odemyká
zemi. Na zemi se může ukázat vše, co v ní
bylo skryté. Někde se dávaly kříže z bezových halúzek do oken a do střech, aby se
zabránilo vstupu čarodějkám. Na svatého Marka zase chodila prosebná procesí
do polí ke křížům a kapličkám. Lidé se
modlili za hojnost obilí a před živelnými
pohromami. To filipojakubská noc, nám
známější jako pálení čarodějnic, je jiné
kafe. Ta je plná milostných vztahů, žertů
a magie.
Letošní únor byl nejteplejším od roku
1880. Jeden fyzik tvrdí, že i pouhé pozorování něčeho stačí, aby se ono něco
změnilo. Možná to měl i papež na mysli
o Velikonocích, když celý svět seznámil
s myšlenkou o dobru převálcujícím zlo.
Česká republika je dvacátá sedmá nejšťastnější země, kde v žebříčku vedou
Dánové. Loni se ve světě popravovalo
nejvíce za poslední čtvrtstoletí. Uvádí se
číslo 1600 popravených lidí. Nezahrnuje to Čínu, která trest smrti považuje za
státní tajemství.
Vrátili se nám na komín opět čápi,
máme poslední dobou z lecčeho husí
kůži a zpíváme si, že na ptáky jsme krátký. O čapí hnízdo se poslední dobou
všichni nějak zajímáme. Nebývá zvykem
slyšet nářek zemědělců na labutě, ožírající v únoru řepku na polích. Kvůli teplu totiž neodletěly na zimu pryč. Zůstaly
u nás, ale nemají potravu. Vodní rostliny
jim ještě nedorostly. Ptákem roku 2016 je
červenka obecná. Je přizpůsobivá a má
velké oči a červenou náprsenku. Ráda si
zazpívá.
Máme povinnost nosit reflexní prvky
mimo obec jako chodci večer a v případě
špatné viditelnosti. Příslušnice nejstaršího řemesla s tím mají nyní po večerech
u silnice problém. Vždy se najdou nějací
koumáci, kteří vědí, jak na to. Ti radí, dát
si na záda reflexní proužky třeba do tvaru
značky Renaultu, aby je zákazníci rychleji
našli. Nedávno byl nově otevřený prostor
pro veřejnost v Brdech. Po devadesáti le-

tech armádní správy. Klub českých turistů
nás varuje. Nejsou tam značené cesty a co
víc, není tam signál mobilních operátorů.
Příroda je tedy v pořádku. To jen my si
musíme dát bacha se svými civilizačními
nároky. Třeba se nám může přihodit i taková věc jako zabloudění.
Počítačové viry dnes dokáží zablokovat vaše data. Následně vir požaduje
zaplacení výkupného, a to i ve vysokých
částkách. Jsou však i pozitivní zprávy
z oblasti IT. Tým odborníků chystá přes
počítačový program a 3D tiskárnu vytvořit obrazy malíře Rembrandta van Rijna.
Počítač zadá do tiskárny data, která zanalyzoval na základě výzkumu starých děl.
Malba má mít i stejnou strukturu jako
olejomalby toho mistra. Jeden portrét už
vznikl.
Zvolili jsme si nejkrásnější rozhlednu
roku i dívku roku. Jmenuje se Bezděková.
Ta je jistě pečená vařená v kadeřnictví.
Ne však více než jistý mladík podezřelý
z pokusu o vraždu v kadeřnictví. Jmenuje se Nečesaný. Dnes někdo obžaloval
konvičku. Svět už je vážně naruby. Naše
skutky jsou různě motivovány. Vnímání
krásy taky doznává změn v průběhu času.
Dnešní celebrity řeší třeba svá tetování.
Když se ptali George Clooneyho proč
ještě nemá žádné, tak jen lakonicky řekl:
„Má cenu něco lepit na Ferrari?“
Před sto lety stál pronájem pokojíčku
v Praze 15 korun měsíčně, kilo tlačenky
8 korun a služka dostávala 5 korun týdně
plus stravu. Dnes je vše jiné. Zrychlené.
Létáme do vesmíru, fotíme a natáčíme si
naši planetu již běžně. Nedávno byly zveřejněny snímky druhé největší řeky světa
Nilu. Tato řeka tam má krvavě rudou barvu. Rostliny a sinice v ní obsažené jsou
bohaté na chlorofyl. Ten je zelený, ale absorbuje i červenou barvu a při infračerveném záření zachyceném družicí se pak
Nil krvavě obarvil.
S příchodem jara se již provětraly šatníky a možná už i kuchyně nasadily cestu
ke štíhlým liniím. Sluncem prohřáté cesty
nás lákají k vytouženým procházkám do
okolité přírody. Zvířata mají mladé, ptáci se vracejí ze zimovišť. Vše je v pohybu
a oplývá velkou energií. Nechme ji nasáknout i do nás.
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Z jednání rady a zastupitelstva
Od vydání prvního letošního čísla našeho zpravodaje se konalo jedno zasedání zastupitelstva obce. Po úvodním a technickém
bodu bylo na programu celkem třináct problematik s několika podbody. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí rozpočtový výhled na léta
2017 až 2021. Schválilo vyhlášení zápůjček
z fondu rozvoje bydlení, nově i na pořízení
klimatizace rodinných domů. Zastupitelé
upravili v souladu s nařízením vlády výši odměn za výkon funkce členům zastupitelstva,
výborů a komisí.
Zásadním bodem programu pak zcela
jistě bylo schvalování dotací z rozpočtu obce
pro jednotlivé spolky a organizace, poskytnuté na jejich činnost či zajištění konkrétních akcí.
Sedmý až devátý bod veřejného zasedání
se týkal pravidelného projednávání výkupů
či odprodejů pozemků ve vlastnictví obce.
Opět byly vykoupeny pozemky, které se nacházejí pod stávajícími komunikacemi nebo
by mohly být využity pro budoucí zvelebování okolí obce. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo účast v dražbě některých pozemků
v našem katastru.

Starosta následně podal informaci a aktuálním stavu výkupu pozemků pro budoucí
cyklostezku směrem do Hodonína a především probíhajícím jednání s Ing. Fenclem.
Předposledním bodem zasedání bylo
schváleno poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na spolufinancování sociálních služeb
poskytovaným našim občanům. Na zajištění
těchto služeb přispívá obec prostřednictvím
města Hodonín ze svého rozpočtu více než
sto deseti tisíci korunami.
S dopisem ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. byli zastupitelé seznámeni v posledním projednávaném
bodě. Ten se týkal možného ohrožení zdrojů
pitné vody pro naši oblast v souvislosti s plánovanou těžbou štěrku za Bzencem.

Většina dotací rozeslána
Do termínu uzávěrky tohoto čísla se
rohatečtí radní sešli již k šesti jednáním. O
prvním výjezdním zasedání v Ratíškovicích
jsme psali již minule. Rada se na svých jednáních pochopitelně zabývá mnoha otázkami a podněty. Mimo dotací schválených za-

Informace z radnice
Vyplněné přání
Již před časem se na radnici obrátilo několik z vás s citlivou
prosbou. Téma bylo několikrát projednáváno v radě a dostalo se
dokonce i do diskuze na veřejném zastupitelstvu. Tím přáním je
myšleno vybudování toalety na našem hřbitově. Pro některé se to
možná jeví jako zbytečnost, pro jiné asi důležitá potřebnost. Rada
se proto rozhodla, že pro období dubna až listopadu pronajme jedno mobilní WC. Někteří z vás už ho možná stihli zaregistrovat.
Jeho umístění je zvoleno tak, aby nepůsobilo příliš rušivě a naopak
bylo v dosahu tekoucí vody na ruce i dosahu techniky, která bude
zajišťovat jeho údržbu. V jakém stavu a čistotě toaleta bude, však
záleží jen na vás, uživatelích.

Uzavírky komunikací
Opravu povrchu vozovky na silnici I/55 v úseku mezi drůbežárnou a vlakovou zastávkou v Rohatci máme již za sebou. Současně se nám podařilo v obci opravit i většinu děr a výmolů na
místních komunikacích pomocí vlastního zařízení. Opravovat se
budou i kanálové vpusti, které jsou na mnoha místech propadlé.
K zásadní rekonstrukci vozovky dojde v letošním roce také
na Kolonii, kde by měla být opravena celá ulice Mírová i Vítězná.
4

stupitelstvem projednala rada obce i přijetí
smluv pro spolky a organizace, které patří do
její kompetence. Převážná většina tak již má
finanční prostředky na tento rok na svých
bankovních účtech.
Zásadním tématem jednání rady se počátkem roku stalo také lesní hospodářství
a povinnosti obce vyplývající z vlastnictví
těchto pozemků. To má zcela jiná pravidla
než údržba veřejné zeleně, která patří již delší dobu k prioritám obce.
Rada obce pravidelně projednává
a schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene či smlouvy o smlouvě budoucí pro
stavebníky či organizace v naší obci.
Zásadními body jednání jsou pochopitelně také jednotlivé dotační tituly. Vedení
obce pokračuje v zahájeném trendu loňského roku a aktivně vyhledává možnosti získávání finančních prostředků z jiných zdrojů.
Rada již schválila podání žádostí o dotaci
např. na výsadbu zeleně, vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, na vybavení jednotky
hasičů či kurzy pro seniory.
Stavební sezóna již naplno běží, a proto
bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele chodníku v ulici U Parku a připravují se
další.
Tomáš Letocha, místostarosta

Opravu krajské silnice provede na opakovanou žádost obce Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje. V tuto chvíli je připravována
projektová dokumentace a příslušná povolení. Konkrétní datum
rekonstrukce ani způsob uzavírky není prozatím znám. Po získání
těchto údajů vás budeme samozřejmě informovat.

Hřiště už se posune
I v regionálním tisku jste se mohli nedávno dočíst o dlouholetém sporu o pozemky pod fotbalovým hřištěm. Někteří již možná
zaznamenali, že zastupitelstvo obce rozhodlo o posunutí tréninkového hřiště na obecní pozemek. Toto usnesení bylo přijato poté,
co ztroskotala všechna vyjednávání o ceně za stávající pozemky.
V tuto chvíli je dokončena projektová dokumentace a je požádáno o příslušné vyjádření dotčených orgánů a povolení stavby. Před
námi je vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Samotný přesun by měl proběhnout během června až srpna. V současné době
je vlastními silami připravován pozemek pro přesun.

Poplatek za psa
Upozorňujeme občany, že poplatek za psa za rok 2016 byl
splatný do 31. 3. 2016. Kdo stanovený poplatek v tomto termínu
neuhradil, může tak učimit přímo v pokladně OÚ nebo převodem
na účet u KB č. 23327671/0100 s variabilním symbolem 1341.
číslo 2/2016
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Anonym mluví za občany?
Jak už to tak bývá, někteří lidé raději problémy hledají a uměle vytvářejí, než
aby se těšili z toho, co se daří, že mohou
ráno vstát a žít další krásný den. Nedělám
si iluze, že předchozím starostům žádný
anonym nepřišel. Pravděpodobně na něj
ani nereagovali, protože jak reagovat, když
je to anonym? Mám ovšem dopisovatele,
který se dožaduje svých odpovědí, a tvrdí,
že mluví za občany. Jelikož jeho adresu neznám a své jméno si vymyslel fiktivní, podepsal se strýc Michal Šmehlík, odpovím
mu na některé jeho podněty touto cestou.
Některé jeho názory patří do Fámy-Frky-Plky, ale na určité se musím více rozepsat,
a proto uvedu vždy jeho dotaz a odpověď
radnice.
Jak dobře musí být placena knihovnice, když se jí vyplatí denně jezdit z Brumovic? Co tam celý den dělá, dříve byla
knihovna jen odpoledne a stačilo to.
Knihovnice je stejně jako všichni zaměstnanci obce placena podle tabulek.
Podle věku, odpracovaných let a dosaženého vzdělání je zařadíme do platového stupně a platové třídy, podle toho
kam přesně kdo z obecních zaměstnanců spadá. A že dojíždí z Brumovic? Jak si
to udělá, tak to má. Knihovnice dojíždí
z Brumovic, naše pokladní z Hodonína,
investiční referentka z Dubňan, matrikářka z Kolonky… Řekl bych, že důležitější,
než kde naši obecní zaměstnanci bydlí
je, zda svou práci odvádějí tak, jak mají,
zda se k občanům chovají vstřícně, snaží
se jim pomoci a přispívají ke kvalitnímu
plnění úkolů státní správy.
Jak jsou nebo byly placeny děcka přes
prázdniny? To nestačí dělat zaměstnanci
obce? Proč se kopou záhonky před domama a lidi se na ně dívají? Proč se nekope
všem?
Mládež, která chodí o prázdninách na
brigádu, je placena minimální hodinovou
mzdou, jakou nám zákon umožňuje, takže
letos to bude cca 60 Kč/hodinu. Bylo to tak
za Elšíka, bylo to tak za Králíka, bude to tak
i za mě, pokud bude zájem. Proč? Protože
je to jeden z mála způsobů, jak se pokusit
ve vhodném věku mladým lidem vštípit, že
okolo nich existuje veřejný prostor, o který
je potřeba se starat. Že existují na ulicích
koše, do kterých se házejí odpadky, že majitel psa po něm má sbírat jeho hromádky.
A možná tomu nebudete věřit, ale mnoho
z našich brigádníků drží poprvé v životě
číslo 2/2016

v ruce koště, hrábě či motyku. Takže obec
v tomto vlastně i nahrazuje roli někoho jiného. A jestli to nestačí dělat zaměstnanci
obce? Asi nemáš tušení, Michale, kolik má
obec pozemků, o které se má starat, aby to
hezky vypadalo. Kéž by se někteří soukromí vlastníci snažili starat o své pozemky,
jako se snaží naše „Rychlá Rota“. Však jenom od Autorenovy po Soboňské rybníky je
to 6 kilometrů. Že si lidi před svým domem
neokopou „obecní“ záhonek. No Michale,
můžeš to zkusit je o tom přesvědčit, kdo to
chce mít hezké, tomu nikdo na obci bránit
nebude, komu se nechce, toho ani starosta
nepřesvědčí a nutit je nemáme jak, vždyť je
to obecní. Kopat všem? Na to nemá obec ani
lidi, ani prostředky. Záhonky se dělají jen
u hlavních cest a trasa od obce ke kulturnímu domu, kudy chodí hodový průvod. Záleží také na tom, jak nám přeje počasí.
Proč se nemůže školník starat o hřiště
u školy a má to na starost kmotr Weber?
Stejně hřiště patří škole a nikdo jiný tam
nechodí.
Proč se o hřiště u školy nestará školník? Abych pravdu řekl, nabídl jsem mu
to. Ovšem od rána je na osm hodin v práci ve škole, a aby byl pak ještě do večera
a o víkendech k dispozici, když je potřeba něco ve sportovním areálu? To by mu
z života zbyl jenom spánek. Pan Weber
byl ochotný to dělat, ono být 10 měsíců
v roce každý den včetně víkendů na telefonu připraven půjčit sítě, rozdělat sloupky,
dávat pozor na areál, který naše mládež už
likviduje, není kdovíjaký med. Jestli o někom víš, kdo to chce na poloviční úvazek
zodpovědně dělat, rád si ta jména zapíšu.
Mít správce alespoň na dva roky byla podmínka dotace, kterou do projektu napsal
můj předchůdce, a nám už nezbývá než ji
dodržet. A že na hřiště nikdo nechodí? Asi
málo chodíš po dědině Michale, i v mrazech si tam děti chodily kopat, rezervaci
časů mají fotbalisti, hasiči, SRPŠ, stolní tenisti, tenisti i soukromé osoby, ale hlavně
tam jsou děti.
Proč byla na úřad vybrána paní Goišová, to v Rohatci není nikdo, kdo by se
na to hodil, nebo čí je to zase kmotra?
Paní Goišová, naše nová referentka
spisovny, vyhrála výběrové řízení na toto
místo. To znamená, že z uchazečů, kteří
se přihlásili, byla nejlepší. A já jsem již na
začátku avizoval, že nebudu nikoho vybírat po známosti, ale chci na úřad toho, kdo

bude ve výběrovém řízení ten nejlepší. Ano,
bylo těžké, ano, hlásilo se i dost Rohatčanek, no ale nejvíce bodů získala Dubňanka.
A jelikož chceme, aby daný člověk co nejlépe zvládl vše, co dnes na úředníkovi státní
správa vyžaduje, tak jsme vybrali, jak jsme
vybrali. Možná je to i dobře, že není z Rohatce, protože tady nikoho nezná, nemá
tady příbuzné, bude ke všem stejně milá.
Kdyby vyhrála výběrové řízení Rohatčanka, to bys teprve Michale asi řešil, čí je to
kmotra, do které rodiny patří, s kým se kdo
zná. Jen bych ti chtěl Michale připomenout,
že moji předchůdci už na radnici vybrali
další dvě kolegyně, které nejsou z Rohatce
a ani tady nemají příbuzné, a nejsou ničí
kmotry. Pevně věřím, že všechny úřednice
na OÚ se snaží a budou snažit tak, abys měl
pocit, jako by byly naše.
Proč se něco neudělá s parkováním
aut na Školní, Budovatelské, Za Humny?
S parkováním to je a bude stále složitější, lidé si dnes pořizují mnohem více automobilů, než bylo dříve zvykem. Koňské
povozy už dnes nemá skoro nikdo, ale není
výjimkou, když má rodina dvě, tři, i čtyři
auta, ale garáž jen jednu. Nemůžeme lidem zakázat parkovat na ulici. Že se někde
dá složitě jet? Řešením jsou jednosměrky,
které provoz zmírní, ale Michale na kterou
stranu a v kterých ulicích? Protože když
někde provoz ubyde, nutně na jiné ulici
přibude. To, že mají lidé více aut, s tím se
budeme muset smířit, s tím že parkují na
chodníku, když nemusí, s tím už nikoliv.
Chodníky jsou pro chodce a ne pro auta!
Bohužel s námi žijí spoluobčané, kteří to
stále nepochopili, a na ty řešení existuje.
Milý strýcu Michale, jak vidíš, za odpovědi se nestydím, milerád ti cokoliv vysvětlím, stačí mně napsat zpáteční adresu,
protože naše noviny nejsou zrovna vhodné
pro naše další dopisování. Není třeba mít
strach, akorát je potřeba si občas přiznat
pravdu, někdy bohužel skousnout, že svět
kolem nás už je dnes takový a hlavně nehledat kmotry tam, kde nejsou. Takže na další
anonymy v novinách odpovídat nebudeme,
k tomu obecní zpravodaj neslouží. Obec
má 7 radních a 21 zastupitelů, ti všichni by
měli pravdivě informovat občany o tom co
se v obci děje, a mohou se vedení radnice
zeptat, když se tazatel stydí zeptat sám. Přeji
hezké jarní dny a budu se těšit, až přiložíš
ruku k dílu za lepší Rohatec, rád tě na radnici přivítám.
Jara Adamec, starosta
5

Rohatecká obec

Podařilo se nám…
Možná už jste si toho všimli, když jste po letošní krátké zimě začali úřadovat ve svých zahradách. Na sběrném dvoře se nám objevily
krásné nové zelené kontejnery, které mají i zaklápěcí střechy. Konečně jsme se dostali do bodu, kdy nemusíme mít půjčené kontejnery.
Trvalo to pět let, než si obec pořídila všechny, co potřebuje, vlastní.
Celkem máme 19 nových kontejnerů, všech možných druhů. Máme
také novou váhu a podařilo se nám pořídit velký dvoukomorový lis
na papír, který nám velmi pomůže při odevzdávání této suroviny

dál. Také jste mohli již na rohateckých cestách potkat červený kloubový nakladač, který se stal rovněž součástí vybavení našich dvou
sběrných dvorů, a pomůže nám při nakládání s odpadem. Všechno
to stálo hodně peněz, na které bychom šetřili dlouho. Podařilo se
nám však získat dotaci skoro 4,5 milionu korun, a tak nás těch 19
kontejnerů, kloubový nakladač s příslušenstvím a váha na odpad
stály jen něco málo přes milion. A to se vyplatí.
Jara Adamec, starosta

Naše obec významně podporuje činnost spolků
Finanční výbor zastupitelstva obce na
svém zasedání dne 23. února projednal
mezi jiným dokument Dotace z rozpočtu
obce Rohatec v roce 2016. Konstatoval, že
naše obec letos poskytne dotace celkem
ve výši 1.408.000,- Kč včetně příspěvku na
sanitku pro nemocnici Hodonín a vydavateli Malovaného kraje na jeho publikační
činnost. Vzhledem k předpokládané aktualizaci jedné z dotací v průběhu roku lze
předpokládat dosažení významné částky
jednoho a půl milionu korun. Finanční výbor se také zabýval vývojem poskytovaných
dotací za posledních pět let. Z porovnání
finančních objemů na letošní rok a za rok
2012 vyplývají další potěšitelné skutečnosti. Přímé dotace spolkům na činnost za rok
2012 činily 904.500,- Kč a letos dosahují

Matrika

částky 1.353.000,- Kč. Finanční výbor zaznamenal, že v období pěti let se přímé dotace rohateckým spolkům zvýšily o padesát
procent. Magických 50 procent se objevilo
ještě jednou při porovnání počtu spolků,
kterým byla obcí Rohatec poskytnuta dotace
na činnost. V roce 2012 získalo tuto dotaci
10 spolků. V letošním roce byly schváleny
dotace patnácti organizacím, tedy skutečně
o padesát procent více.
Velmi důležitý je i konkrétní účel dotace.
I zde finanční výbor konstatoval, že počet
dotací na konkrétní akci se zvýšil pětkrát.
V roce 2012 to byla jedna účelová dotace,
v letošním roce je to pět příspěvků na konkrétní akci nebo investici. Tímto se ještě
více znásobí efektivnost vynaložených obecních prostředků. Závěrem lze s potěšením

Úmrtí:
Josef Bureš
František Míša
Irma Výmolová
Marie Chudíčková

64 let
77 let
78 let
91 let

konstatovat, že obec dotace nejen úspěšně
získává, ale je také v hojné míře, uvážlivě
a konkrétně poskytuje. Nutno dodat, že široko daleko žádná obec naší velikosti není
ke svým spolkům tak štědrá. Existuje však
pomyslná hranice, za kterou by se nemělo
jít. Dobrý nápad je jistě vhodné podpořit, na
druhou stranu to nesmí vést k tomu, aby si
spolky zvykly, že cokoliv si vymyslí, zaplatí
obecní pokladna. Ještě toho máme hodně co
v Rohatci budovat a opravovat. Každodenní
podpora spolkového a společenského života
našich občanů by nemohla fungovat bez sepětí vedení obce, rady a zastupitelstva s každodenním životem občanů, s jejich radostmi
i starostmi, sny i vizemi.
Jaroslav Andrýsek,
předseda finančního výboru

Marie Janečková
Božena Procházková
Vojtěch Hasík
Zdeněk Pískatý
Klement Rosypálek
Marie Čachotská

87 let
90 let
63 let
91 let
62 let
87 let

A víte že…
… máme v Rohatci 49 ulic o délce více než 21 kilometrů?
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Neměli bychom zapomenout
V nedávné době nás opustily učitelské
legendy, paní Božena Procházková a Zdeněk
Pískatý. Oba zemřeli ve věku přes devadesát
let.
Paní Božena Procházková se narodila
v Rohatci roku 1925. Byla poslední z třinácti dětí rodiny Novákovy. Jako mladá musela
pomáhat rodině, hlavně s opatrováním dětí
starších sourozenců. Později chodí pomáhat
do mateřské školy. Aby mohla učit, při práci
dálkově studuje pedagogiku. Při práci s dětmi
dosahuje dobrých výsledků, děti miluje, ony
ji mají rády. Sama vychová tři děti. Když je
jí nabídnuto místo ředitelky MŠ na Kolonii,
přijímá, a v této funkci vytrvá až do odchodu do penze. Přitom sama vychová několik
úspěšných učitelek i svou náhradu. Dožívá se
vysokého věku. Poslední roky však měla velké
zdravotní potíže. Díky dceři, která ji pomáhala a vozila na vozíku, mohla při plné duševní
pohodě dožít konce svého života. A za toto je
třeba poděkovat. Jistě si především vzpomenou její žáčci na milá slova, slova povzbuzení,
a také na chvíle, kdy jim ukazovala, kterak
prožít první krůčky v životě.
Pan Zdeněk Pískatý, dlouholetý učitel na
zdejší škole, se narodil v roce 1924 na Podkar-

patské Ukrajině. Jeho životní příběh a osudy
jsem popsal v čísle 4 Rohatecké obce z roku
2010. Kromě Zdeňka se tam narodili ještě
další tři sourozenci. V roce 1939 si však tuto
část území přisvojí Maďaři, a tak se celá rodina vrací na Moravu, do Rohatce. Konec válečných let prožije Zdeněk jako totálně nasazený
v továrně na letecké motory poblíž Berlína.
Jakmile skončila válka, jde do Brna na studie. Vybral si pedagogickou fakultu. Učitelo-

Kalendárium
16. 4. 2016

Akce „Ukliďme Rohatec“

22. 4. 2016

Pálení čarodějnic

23. 4. 2016

Květinový bál

4. 5. 2016

Den otevřených dveří
u hasičů

7. 5. 2016

Svátek matek

6. - 9. 5. 2016

Výstava trofejí

8. 5. 2016

Běžecký závod
„Rohatecká desítka“

13. 5. 2016

Den matek

14. 5. 2016

Májový turnaj v tenise

2. 6. 2016

Pasování prvňáčků na čtenáře

5. 6. 2016

Soutěž mladých hasičů

17. 6. 2016

Den otců

18. 6. 2016

Dětský folklórní festival

číslo 2/2016

vat začíná v Dubňanech, pokračuje ve Velké
nad Veličkou. Vystřídá ještě několik škol, až
se natrvalo usadí v Rohatci, poté, co se oženil.
Dva bratři zůstali v cizině. Potají se scházejí
v Budapešti, jednou i ve Vídni. Tato činnost
je mu neustále předhazována. Až po roce
1990 může i on cestovat a dohnat tak handicap z předchozího života. Letí za bratrem do
USA, Brazílie. Všichni spolu byli i v místě svého rodiště. Kromě učení ve škole se zabýval
i praktickými věcmi. Se školáky vysadil moruše, chovali bource. Děti učil jak zahradničit,
pečoval o skleník. Choval též ovečky. Práce
v oboru zemědělství mu byly jak v praktickém, tak teoretickém životě srdeční záležitostí. A lásku k přírodě se snažil předávat i svým
žákům. Byl výborným učitelem se širokými
vědomostmi, trpělivostí a občas i s pádnou
rukou. Jako učitel vstoupil do života mnoha
Rohatčanů, vedl přírodovědný kroužek, učil
své žáky také včelařit. Školáky připravil do
života po všech stránkách. Jako důchodce se
rád zúčastňoval akcí s místními důchodci. To,
co mu život nadělil, nesl statečně. Dokázal zestárnout, aniž zahořknul. Nezbývá, než mu za
jeho práci co nejsrdečněji poděkovat.
Antonín Jaroš

Fámy – frky – plky
KEC - FRK - PLK
(a lidová tvořivost)
Paní Němcová byla v knihovně,
aby se knihovnice sama nebála.

Naši dva mladí kluci na radnici
zadlužují obec.

Náš spoluobčan, který se stará
o znečišťování stěn budovy
muzea a jeho pejsek o hromádky
hovínek zejména na ulici
Hodonínská, dostal klíče od
záchodu v kostele pro svou
potřebu.
Obec prodává lavičky z letního
kina za 50 Kč/kus.
Pro lidi chodící na odpolední
směny jsme zavedli hlášení
v nočních hodinách.
Naše knihovnice má obecní
služební auto.

Realita
Mzdu paní Němcové nám platil úřad práce
a pomáhala v knihovně se zavedením
elektronického systému a revizí knižního fondu.
Obec Rohatec nemá žádné dluhy, veškerou
investiční činnost a rozpočet na každý rok schvaluje
všech 21 zastupitelů, kterýkoliv z nich to může
potvrdit. Škoda, že na zasedání Rohatčané nechodí,
vše podstatné by pak věděli. Budujeme více, než
bylo dříve zvykem, ale získáváme si na to dotace.

Po prozkoumání situace s panem kostelníkem
opravdu nikdo klíče od záchodu v kostele nemá,
záchod slouží pouze pro návštěvníky kostela.

Toto není pravda, i kdyby kino nefungovalo,
tak lavičky obec vždy bude potřebovat na různé
kulturní a sportovní akce.
Došlo k nedopatření, stala se chyba, a tak rozhlas
hrál tehdy, kdy neměl. Omluvili jsme se, věříme, že
se nám to stávat už nebude.
Opět lidová tvořivost, naše knihovnice nemá
služební obecní auto, obec totiž žádné služební auto
nemá, každý jezdíme svým vlastním.
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Z DĚJIN
Vodní mlýn v Soboňkách
Lesem od Rúdníku protéká potok dnes
pojmenovaný Soboňský, který poskytoval v minulosti pohon vodnímu mlýnu.
V katastrálních mapách je v současnosti
označen „Ratíškovský potok“. Budovy, kde
vodní mlýn v minulosti býval, jej již vůbec
nepřipomínají. Místo za železniční tratí
Břeclav - Přerov, včetně Soboněk, patřilo
od vzniku územně do katastru obce, dnes
města Vracov. Vznik Soboněk se datuje
do roku 1826. Celá tato vracovská oblast
náležela panství bzeneckému. Bzenecká
vrchnost si v této době uvědomovala potřebu vodních mlýnů, neboť se uchylovala jen k sousedním osadám. Tyto však,
například v Kelčanech nebo Žádovicích,
trpěly v době sucha nedostatkem vody.
Významu nabýval Rúdník, kde byl dvůr
a vodní mlýn, nebo bylo třeba se uchylovat melivem do vodních mlýnů v Rohatci,
ve Veselí a Ostrohu. Začátkem 19. století, kdy došlo ke kácení lesa v jižním cípu
bzenecko- vracovské Dúbravy, přimělo
bzeneckou vrchnost založit na příhodném místě v blízkosti vodního toku novou
osadu s názvem Soboňky. V katastrální
mapě z roku 1836 je označována „Sabonka“. Bylo to místo, kudy protékal potok od
Rúdníku. V nejnižším místě již koncem
18. století byl zřízen rybníček pro napá-
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jení početného vracovského dobytka, pasoucího se na pastvinách Dúbravy. Právě
v jeho blízkosti bzenecká vrchnost zřídila
vodní mlýn a palírnu. Vodní síla potoka
byla dostatečná pro jeho zřízení. Pohon
zajišťovalo jedno vodní kolo pohybem na
horní vodu a zajišťovalo pohon strojního
zařízení německého původu s dvojitým
složením, což umožňovalo mlet mouku
hrubou i jemnou. Pravděpodobně zde byl
i kašník, což bylo zařízení pro zpracování prosa na jáhly. Voda na vodní kolo se
pouštěla dřevěným korytem s česlem, kterému se říkalo lanfešt. Zde byl i hamovní
kůl k odměřování výšky hladiny. Od vodního kola se voda odváděla podzemním
tunelem pod budovou mlýna do přilehlého rybníčku a dále Soboňským potokem
do řeky Moravy. Vlastní strojní zařízení se
nacházelo v zadní části budovy, v přední
poschoďové byla palírna a byt mlynáře.
Celou usedlost tvořilo i přilehlé hospodářství. Náhon mlýna se zachoval asi do
roku 1960 a dle pamětníků mělo vodní
kolo průměr 1 m 50 cm a šířku 40 cm. Potok od Rúdníku je označován koncem 19.
století různými názvy. Kromě Rúdnický
potok či Soboňská voda se vyskytuje i název Červené blato nebo Ratiborský potok.
Od Rúdníku protékal údolím, kterému

se říkalo Račí údolí. Voda byla křišťálově
čistá a do padesátých let minulého století
zde žilo množství raků. Zmizeli po zřízení rybníků a postavení hráze v roce 1954.
Kdo byl prvním mlynářem není známo,
ale 27. října 1937 uzavírá bzenecké panství
smlouvu o prodeji mlýna č. 342 s Josefem
Hanákem z Rohatce. Dle této smlouvy měl
mlynář odvádět 150 zlatých činže a semlet
700 měřic obilí za odměnu 3 vídeňských
krejcarů za jednu měřici. Poté 22. března
1838 dochází k ujednání smlouvy s Mosesem Löwem ze Strážnice. Dostal i držbu
palírny, k níž patřilo 36 jiter pozemků
vzniklých již dříve vykácením olšového
lesa s méně hodnotným dřevem. Dalšími
známými mlynáři byli Josef Hanák, syn
Františka Hanáka z Rohatce, či Josef Salinger v roce 1880, který měl 16 úlů, 2 koně,
5 krav, 8 prasat, a v roce 1890 hostinský
Hůlka, který měl i 13 krav. V roce 1903 byl
mlynářem František Doubal, který hodlal
mlýn přebudovat na parní, k čemuž patrně z neznámých důvodů nedošlo.
V roce 1932 budova mlýna vyhořela,
zůstala jen jeho část a přilehlá budova palírny. V tomto stavu ji koupil včetně pozemků mlynář pan Kopečný, avšak provoz
mlýna již nebyl nikdy obnoven. Po roce
1970 byla hlavní budova přestavěna na
obytný dům. Významnou roli
tato budova sehrála v době druhé světové války, v roce 1945,
kdy se zde částečně zastavila
fronta a v prostorném sklepě
přežilo několik rodin z okolí.
Až do 12. června 1960 od
svého vzniku náležely Soboňky
ke vzdálenému katastru Vracov, i když spád obyvatel byl
vždy do Rohatce, nikoliv lesem
do 5 km vzdáleného Vracova. Část přežívá s vracovským
katastrem dodnes, i když je to
v době moderní dopravy velmi nevýhodné. Přežívá i název.
Původně se říkalo „na Soboňkách“ stejně jako „na Rohatci“.
Toto označení najdeme i v různých historických pramenech.
Správně by mělo být „v Soboňkách“ jako „v Rohatci“.
Zdeněk Bíza
číslo 2/2016
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ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti
„Cílem vzdělání a moudrosti je,
aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval,
pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský

1. Matematická

Hádanka

Obrázek si vystřihni nebo obkresli, pak skládej dílky k sobě tak,
aby příklady měly správný výsledek. Dokážete skládanku složit ve
velký čtverec?

Když se černoušek narodí
má černé tělo, černé ruce,
černé nohy, černou hlavu
a jaké má zuby?

Pro zasmání
Vy nemáte rohožku, že si chodíš otírat boty
k sousedům?”
„Máme, ale nechci ji zašpinit.”
Školu hrou vám přeje

číslo 2/2016

Omluva:
Poznali jste, že ROHÁČEK měl pravé horní
čtverečky navíc? Nedopatřením jsem je nevymazala.
Anna Kolofíková
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Zápis pro školní rok 2016/2017
Dne 11. února se uskutečnil na naší škole zápis do budoucích prvních tříd. Již tradičně přivítaly budoucí prvňáčky postavy ze známých
pohádek a provázely je celým zápisem. Děti se seznámily s prostředím školy a přitom plnily různé zajímavé úkoly. Žáci školy pro budoucí prvňáčky vyrobili pěkné dárky, z kterých si děti na závěr zápisu vybraly. Všichni se na budoucí prvňáčky těšíme.
Vedení ZŠ a MŠ Rohatec

Prvňáčci poskytovali první pomoc
V úterý 2. února 2016 navštívila naše prvňáčky erudovaná školitelka Zdravotnické záchranné služby paní Jitka Jagerová, která zábavnou
formou seznámila děti se zásadami poskytnutí první pomoci.
Hodina byla zaměřena hlavně na situace, které bezprostředně
ohrožují lidský život. Děti si prakticky vyzkoušely na pacientovi – plyšovém medvědovi – jak pomoci zraněnému v bezvědomí, jak ošetřit zlomeninu, popáleninu, co dělat při tepenném a žilním krvácení.
Neméně důležitý je začátek celé záchrany, a to přivolání pomoci, tzn.
kam a jak správně telefonovat, což si děti také zkusily. Nyní získané
poznatky opakujeme v hodinách prvouky a masáž srdce provádíme
na plyšovém krtečkovi.
Mgr. Jana Najgebaurová, tř. uč. 1. A

Čtěme dětem
Všechny děti mají rády, když jim čtou
rodiče pohádky i jiné příběhy. Březen je již
tradičně nazýván měsícem knihy. Také v rohatecké škole mají děti tento měsíc víc akti-
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vit, které se týkají čtenářských dovedností. V
pátek 11. března, na konci „týdne čtení“, čekalo všechny děti jedno velké překvapení. Do
tříd je přišli navštívit starosta Jarmil Adamec

a místostarosta Tomáš Letocha, které doprovázel ředitel školy Zbyněk Andrýsek. Rozhodli se dětem zpestřit výuku tím, že jim sami na
střídačku něco přečtou. Nikoho nevynechali
a v každé třídě dětem přečetli úryvek z knihy,
kterou si děti předem zvolily. Žáci na prvním
stupni tak poslouchali příběhy svých oblíbených knižních hrdinů, a na druhém stupni
ukázky z knihy povídek pánů Šimka a Grossmanna, při kterých i tři naši předčítající měli
chvílemi úsměv od ucha k uchu. A protože
k základní škole patří také škola mateřská a ta
má nejhodnější posluchače, hned po obědě
se vydali do mateřské školy, kde všem dětem
četli pohádky na dobrou noc, protože ve školce je po obědě siesta. Moc děkujeme za jejich
snahu nás obohatit a pobavit 
Děti z MŠ a ZŠ Rohatec
číslo 2/2016
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Požár školy byl jen cvičně
V rámci prevence se na základní škole v Rohatci koná dvakrát
ročně cvičení civilní ochrany a požární ochrany. Letos v březnu
se tento den stal velkým překvapením pro žáky a učitele školy
i pro rohatecké hasiče. Nejlepší zkouškou připravenosti je cvičení,
o kterém nikdo neví, a tak můžeme zjistit, jak jsme připraveni –
tímto heslem jsme se letos řídili. Školou se dopoledne rozezněly sirény a na chodbě se objevil kouř. I když tuto situaci nikdo nečekal,
velmi rychle a spořádaně se žáci i s ostatními zaměstnanci školy
evakuovali na školní parkoviště.

číslo 2/2016

Po chvilce se objevila hasičská auta a hasiči zahájili neplánovanou akci. Společně s požární hlídkou školy vnikli do budovy
a podle zavedených pravidel prohlédli každou místnost. Při prohlídce objevili „zapomenutou“ žákyni, kterou z budovy vyvedli.
I když všichni během akce pochopili, že jde pouze o cvičení,
chovali se profesionálně až do konce akce, protože každá zkušenost v oblasti prevence požární ochrany je velmi důležitá. Děkujeme všem zúčastněným.
Milana Ševčíková, ZŠ a MŠ Rohatec
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KULTURA
Moravská beseda v rekordním počtu
Letošní krojovaný ples byl pro nás, jako
chasu, zase v něčem jiný. I když jsme se
s okolními chasami domlouvali již v létě na
hodech, jestli přijedou nebo ne, nikdy se ještě
nestalo, že by nám ples vyšel přímo na fašaňk,
a tak se nám kryl s krojovým plesem v Hodoníně. Byla to velmi prekérní situace. Do organizace plesu jsme ztráceli chuť, přesto jsme se
nevzdávali a snažili se jezdit pořád někam na
hody a stále hledali nějaké jiné chasy, popřípadě soubory, které by nám ples svými kroji
oživily a společně s námi zatancovaly moravskou besedu. Nakonec vše dopadlo nad naše
očekávání.
Předtančení besedy se zúčastnila dvě domácí kolečka, dvě podlužácká kolečka z Mutěnic, dvě ze Vnorov a jedno kolečko SPT
Bzenčan. I přes veškeré komplikace s fašaň-

kem bylo u nás poprvé rekordních sedm koleček a kromě krojovaných z výše uvedených
obcí k nám zavítali také krojovaní z Brumovic, Milotic, Myjavy, Velkých Bílovic, Veselí
nad Moravou a Vlkoše. A to nesmíme zapomenout také na DH Vracovjáci (nástup a besedu je možno shlédnout na youtube.com).
Aby nebyl večer jenom plný pestrých krojů, písniček a tancování, připravili jsme pro
každou chasu a naše radní těžký úkol, a to,
aby si zvolili čtyři zástupce, kteří reprezentovali svůj tým v soutěži. Motivace k vítězství
byla velká - dort od paní Bízové, dort a koláčky od paní Tomšejové a stárkova kořalka.
Disciplíny zvládli naši soutěžící bravurně,
patřily například mezi ně i hod papírem do
dálky nebo mumifikace páru krojovaných
k zachování folkloru pro další generace. Vítězi

se stali zástupci Vnorov, na druhém místě se
umístila rohatecká chasa, na třetím stupínku
STP Bzenčan. Skóre bylo velmi vyrovnané
a věříme, že se do budoucna pořadí prostřídá.
Plesem se nám naše stárkovské období
přiblížilo ke svému konci a naší povinností
bylo uspořádat novou volbu stárků. Proběhla po uzávěrce tohoto čísla Rohatecké obce
a noví stárci jsou již v této době známi. Doufáme, že se vám rok v naší režii líbil, rádi se
s vámi potkáme na dalších chasou organizovaných akcích.
Pozn. redakce: Volba stárků proběhla
v sobotu 2. dubna a na tradiční rohatecké
hody se budou těšit naši noví stárci Alena Pokorná a Michal Valuch.
Loučí se stárci roku 2015, Bea a Honza
Foto: viz druhá barevná strana

Poděkování
Tož hody s hodkama, Kateřinsků zábavů a krojovým plesem sa dávno minuly. Aj
kovat mojej
volba nového stárka a stárky proběhla. Proto bych chtěl tůto cestů poděkovat
stárečce Beátě Zahradníkovej za veliků pílu ohledně hodů a trpělivost se mnů.
nů. Eště jednů,
moja bývalá stárečko, Ti moc za všecko děkuju. Tvůj stárek Honza Svoboda.
a.

Trofeje a ceny vystaví tentokrát spolky
Po loňské úspěšné premiéře, kdy výstavu
trofejí, pohárů, plaket a medailí rohateckých
sportovců vidělo během tří dnů přes pět
stovek návštěvníků, pro vás letos připravujeme 2. ročník. Nejen sportem živ je člověk,
a protože v Rohatci máme spoustu dalších
šikovných lidí, dáme tentokrát prostor spolkům. Svými úspěchy se tak pochlubí například chovatelé, myslivci, kynologové, vinaři
a mnoho dalších.
Otevírací hodiny budou upřesněny v týdnu před výstavou prostřednictvím internetových stránek obce, místního rozhlasu,
kabelové televize a informačních letáčků na
plakátovacích plochách v obci.
Za kulturní a muzejní komisi Luděk Durďák
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Výstava trofejí
aneb úspěchy našich spolků
se uskuteční
od pátku 6. do pondělí 9. května 2016
ve výstavním sále „Staré školy“
číslo 2/2016
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Moravská písnička v Praze
V sobotu 20. února letošního roku se konal v prostorách Národního domu na Smíchově jubilejní 60. tradiční Moravský ples. Mezi
pozvanými účinkujícími byl tentokrát i rohatecký mužský sbor. Náš
region reprezentovaly folklorní soubory, mužské a ženské sbory,
národopisné skupiny, cimbálové muziky, chasy a dechová hudba.
Představily se také soubory a kroužky z Prahy, Brna a Bratislavy,
které i v těchto městech udržují moravské tradice a zvyky. Rohatčané se mezi desítkami účinkujícími rozhodně neztratili. Zazpívali si
s námi kromě ostatních účinkujících i návštěvníci plesu. Jak už bylo
zmíněno, jedná se o ples tradiční, hojně navštěvovaný. Věřím, že
jsme přispěli k dobré náladě a naše vystoupení umocnilo příjemnou
atmosféru. Pro mě osobně bylo velmi milé zcela náhodné setkání
se svou bývalou spolužačkou, dlouhodobě žijící ve Švýcarsku. Patří
mezi ty, kteří neváhají přicestovat ze zahraničí, aby si zavzpomínali
na Moravu a ocenili snahu udržovat a rozvíjet tradice, přenechané
nám jako dědictví.
Jiří Hostýnek, mužský sbor

Informace z knihovny
Knihovna v Rohatci je profesionální
Svátek knihoven byl letos narušen jejím uzavřením z důvodu provedení plánované revize knihovního fondu, který podléhá knihovnickým předpisům. Za přerušení se svým uživatelům omlouváme.
Přesto jsme pro vás připravili různé akce a dostali od regionálního
oddělení Městské knihovny v Hodoníně, které nás metodicky vede,
dárek. Jaký? Naše knihovna byla za svou proměnu a za svou zlepšenou činnost zařazena k dalším patnácti profesionálním knihovnám
okresu Hodonín. Je to pro nás velké ocenění a výzva zároveň.
Pokud vás zajímá, co vše se změnilo, co je náplní práce knihovnice a jaké činnosti se v knihovně dějí, není nic jednoduššího, než se
k nám přijít podívat. Knihovna je prostor veřejný, kam může přijít
kdokoliv, i neregistrovaní čtenáři. Budete vítáni!

Beseda s Naďou Horákovou
Opět k nám přijala pozvání regionální spisovatelka paní
Naďa Horáková, která nás zasvětila do své tvorby a autorským
čtením nás ponořila do děje své
nové knížky. Beseda proběhla
v přátelské sousedské atmosféře,
ve které se debatovalo nejen o životě autorky a její tvorbě. Na závěr proběhla autogramiáda. Paní
Naďo, děkujeme!

Trénujeme svou paměť
V úterý 15. března jsme přivítali v knihovně pana Zdeňka Gloze s jeho přednáškou v rámci Národního týdne trénování paměti
„Nedovolte mozku stárnout, aneb, jak si můžete zapamatovat v 18-ti
i 80-ti letech“. Účastníci se dověděli, proč je důležité paměť trénovat, a vyzkoušeli si praktické ukázky trénování paměti, při kterých
se všichni příjemně bavili. Také se seznámili s tím, jak se naučit kačíslo 2/2016

lendář pro rok 2016 zpaměti. Myslíte, že je to nemožné? Přijďte to
příště také zkusit!

Pokud budete mít zájem, přihlaste se v knihovně a v podzimních
dnech uspořádáme celý kurz.

Prvňáčci v knihovně
Bylo mně velkým potěšením přivítat
v knihovně letošní prvňáčky z obou tříd.
Měla jsem obavy, že pro těch třicet dětí
nebudeme mít ani tolik místa, ale každý
si to svoje maličké místečko našel. Děti
si s velkým zájmem prohlížely knížky
a povídali jsme si o jaru a jarních svátcích. Překvapily mne společným přednesem jarní básničky. Milé děti, děkuji
vám a těším se na vás zase někdy příště.

Příběhy našich sousedů
je právě běžící projekt knihovny, na kterém spolupracují dobrovolníci 8. a 9. ročníku základní školy. S výstupem tohoto projektu vás
seznámíme formou besedy v měsíci květnu nebo červnu.

Co jsme pro vás připravili?
Výstavu fotografií Filipa Šálka Obojživelníci lužní krajiny Břeclavska – duben
Čerstvou zásilku 50 ks knih z výměnného fondu MěK Hodonín
Jana Charvátová
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OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Falešní hrdinové…
Přemýšlím, co vede samozvané kreativce k bezduché seberealizaci, jejímiž svědky
jsme v poslední době na různých místech
naší obce. Je to asi povznášející pocit zničit
dětskou hračku v podobě dřevěného bobra u Gebhardu, kterou někdo vytvořil, aby
přinášela radost.
Pošramocené ego anonymního čmárala
musí patřičně bobtnat, když sotva zaschlou
fasádu vlakové zastávky počmárá pseudograffiti. Pokolikáté už? Stejně tak jistě čiší

pýcha z toho, kdo na stejné zastávce na dvě
poloviny přelomí plastovou rozvodnou
skříň tak, že obnažené kabely trčí ven. O
neustále potrhaném plotu kolem sportovního areálu u školy ani nemluvím a mohl
bych dál pokračovat.
Je to pocit rádoby hrdinství, zadostiučinění nebo prostě jen neschopnost sám
něco kloudného vytvořit a dokázat? Sklízí
snad za své hloupé činy obdiv vrstevníků?
Věřím, že ne.

Dotyční se asi ze dne na den nezmění. Těžko vytvoří novou dřevořezbu, nevezmou štětku a vlakové zastávce nevrátí
původní oranžový odstín, neopraví plot.
Tolik hrdinství v sobě asi nepobrali. Je lehké ničit a rozbíjet, mnohem jednodušší než
něco vytvářet.
Mladým fandím, vždycky mě rozzlobí, když je někdo rovnou odepisuje a láme
nad nimi hůl, aniž by jim dal šanci. Kvůli
těm, o nichž jsou tyto řádky, bohužel končí
v jednom pytli všichni, i ti šikovní a nadaní.
Luděk Durďák

Kancelářský balík pro osobní počítače
V tomto příspěvku chci upozornit uživatele počítačů, kteří si
z různých důvodů nechtějí koupit kancelářský balík MS-Office od
firmy Microsoft, na možnost používat kancelářský balík LibreOffice. Je vyvíjen komunitou nezávislých vývojářů pod názvem LibreOffice - The Document Foundation. Kancelářský balík LibreOffice
je poskytován zdarma pod GPL licencí podobně jako například
webový prohlížeč Firefox a můžete si jej stáhnout z internetu.
Kancelářský balík LibreOffice funguje na operačních systémech Windows, Apple Mac OSX , GNU/Linux , Android/Linux
a dalších. Nabízí šest plnohodnotných aplikací pro práci s dokumenty a daty s názvy Writer, Calc, Impress, Draw, Base a Math.
číslo 2/2016

Jsou to vlastně ekvivalenty úplného balíku MS-Office. Ke stažení zdarma je i následující anglická dokumentace ve formátu pdf
(nebo je možné si koupit vytištěné knihy):
Getting Started, Writer Guide, Impress Guide, Math Guide,
Base Handbook, Draw Guide a Calc Guide. Česká podpora dokumentace je menší a můžete ji získat také zdarma díky rozsáhlé
a zanícené komunitě uživatelů, přispěvatelů a vývojářů.
Aktuální verze LibreOffice funguje na počítačích, které splňují tyto požadavky: Microsoft Windows XP SP3, Vista, Windows
Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012, or
Windows 10; PC s procesorem Pentium III, Athlon nebo novější;
15
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256 MB RAM (512 MB RAM doporučeno); 1.5 GB volného prostoru na disku a minimální rozlišovací schopnost 1024x768 (doporučována je však vyšší), minimálně 256 barev. Některé aplikace
vyžadují instalaci Javy zvláště aplikace databáze Base.
Firma Microsoft pokračuje ve vývoji kancelářských balíků
a v letošním roce nabízí pro své operační systémy verzi MS-Office2016. Verzi pro domácnosti za 3.380 korun, verzi pro podnikatele za 5.970 korun a úplný balík za 18.490 korun.

Já osobně teď používám program LibreOffice, dříve jsem používal OpenOffice. Pro ilustraci možností těchto programů uvádím,
že i knihu Rohatec – Obrazová minulost, na jejíž přípravě jsem
se podílel, jsem celou zpracovával v programu OpenOffice. Když
jsem potřeboval předat soubor někomu, kdo pracuje se systémem
MS-Office, dal jsem příkaz uložit ve formátu Microsoft Word97
a soubor jsem předal.
Drahoslav Melo

Okřídlení migranti jsou tady
Tak Rohatčáci, další rok s čápy začíná. Letos byl první čáp viděn 24. 3. v letu
a následně 25. 3. už na komíně, ovšem
nemusí to být přesné, neboť datum, které uvádím, je den, kdy jsem ho viděla já.
Osobně se vždycky na konec března těším, zhruba v tomto čase se tu čápi objevují. Doufám a věřím, že i většina z vás
to tak bere. Máme výjimečnou příležitost
pozorovat jejich úsilí při budování hnízda, když se podaří tak jejich nádherné
vzlety, přistání, plachtění, či jejich klapání zobáky. Sleduji osudy čápů u nás v Rohatci od roku 2011 (na amatérské úrovni
samozřejmě).
V roce 2014 byli čáp bílý a čáp černý
vyhlášeni „ptákem roku“. Je to akce České
společnosti ornitologické, kdy v každém
roce vyberou některého zástupce ptačí
říše a ten je vyhlášený ptákem roku (například letos je to červenka). V uvedeném
roce proběhla mohutná kampaň a za pomoci dobrovolníků a dopisovatelů bylo
zmapováno a sledováno velké množství
čapích hnízd a v určitém měřítku to stále
pokračuje.

Údaje jsou dostupné na adrese: http://
cap.birdlife.cz/mapa
Největší handicap našich místních
čápů asi je, že musejí skoro každý rok vystavět celé hnízdo znovu. Bohužel se jim
nové hnízdní místo, „nabídnuté“ před
pár lety, nezalíbilo. Zůstávají věrní svému

nepohodlnému a málo prostornému místu na komíně stolárny. Z mého pohledu
nejnapínavější je vždy čekání, kolik mladých čapích hlaviček se postupně objeví
v hnízdě. Držme jim palce, ať se jim i letos
podaří úspěšně vyvést mladé.
Vlasta Lužová

Jaro
Tentam je sníh a mráz,
první kvítek otvírá se,
už je tady po roce zas,
jaro v celé své kráse.

Travička již zelená se,
kolem poletují motýli.
Jaro je tu v celé své kráse,
podívej, zastav se na chvíli.

Ptáčkové svou píseň pějí,
slyšte jejich krásný hlas,
den co den je venku tepleji,
radujte se, jaro je tu zas.

Děti si na hřišti hrají,
slyšet je kolem jejich smích,
jsou veselé, radost mají
a úsměv něžný ve tváři.
Radim Gerhard
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SPOLKY
V povoze přivezli basu
Lidová pranostika nám říká: březen za
kamna vlezem, duben ještě tam budem! Po
poněkud aprílové zimě přichází nové jaro.
Probuzená příroda ožívá a my se kocháme
její rozkvétající krásou a vůněmi.
Když se ještě poohlédneme za odcházející zimou, vzpomeňme, že náš klub důchodců připravil už tradiční fašaňkovou zábavu,
která se uskutečnila 27. února. Slavnostní
sobotní večer zahájila a všechny přítomné
přivítala předsedkyně paní Anna Davidová.
Potěšilo nás, že i na této akci nás navštívili pan starosta Adamec a místostarosta pan
Letocha a během večera se zastavil i místopředseda Senátu ČR Ing. Škromach. K tanci
a poslechu vyhrávala dechová hudba Dolinečka ze sousedních Sudoměřic pod vedením pana Bučka, a hned nám bylo veseleji.
Krásným zpěvem večer obohatili krojovaní
rohatečtí Mužáci pod vedením pana Hostýnka. Byl to úžasný zážitek zaposlouchat
se do jejich mužných libozvučných hlasů.
Ale to by nebyly ani děvčice z důchodcovské
Lúčnice, aby se i ony nezapojily. „Zastavili se
v naší obci cikáni“ informovala Majka Hovězáková, „což abychom je mezi sebe pozvali
na oslavu?“ A oni přišli. Za doprovodu písně
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Cikánský baron jsem já, a nejen cikáni, ale
celá jejich „tlupa“. Sličné černovlasé cikánky,
které provázely svého barona, nám v úborech, kdy až oči přecházely, předvedly typické
cikánské tance, za které sklidily velké ovace.
A nechyběl ani cikánský povoz, ba ani miminko v kočárku. V povoze přivezli i basu,
se kterou se patřičně s vtipným veršováním
v podání Zdeňky Koláčkové, rozloučili. A
zase, ostatně jako vždy, můžeme jen obdivovat výkon našich děvčic při uvědomění si, že
jejich věkový průměr je sedmdesát let.
Jistě je na místě, že probíhají i potřebné
masáže u našich rohateckých masérek a že
jsme si zajeli opotřebované klouby prohřát
do termálních vod maďarského Györu, kam
tradičně a rádi zajíždíme. Vydařil se
i březnový pátek
v klubu (11. 3.),
kde jsme si mohli
popovídat o uplynulých událostech,
pobesedovat a oslavit tentokrát šest
jubilantů z našich
řad.

Také jsme mezi sebe pozvali šéfredaktora Rohatecké obce pana Stanislava Zelu,
který za námi přišel do naší nové klubovny.
Velice zajímavě a poutavě nám povyprávěl
o svých zážitcích z cest, kde pořizoval i fotografie, které jsme měli možnost zhlédnout
(Černobyl, karneval v Benátkách, Indie,..).
Velmi se nám to líbilo a slíbili jsme si, že
s panem šéfredaktorem se rádi setkáme i na
podzim a dozvíme se, jak se žije a jaké jsou
zvyky v dalších, jím navštívených zemích.
A nyní jsou už připraveny, a můžeme se
na ně těšit, zájezdy, výstavy i divadelní představení. Přejeme vám všem pohodové jarní
prožitky!
Za klub důchodců Marie Nováková
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Pomlázku z Rohatce dostal i hejtman
Začátek roku byl v naší organizaci
časem, kdy jsme plánovali akce na rok
2016 a sžívali se s novou klubovnou, kterou máme v pronájmu od obce v budově
staré školy. Tuto využíváme k výborovým
schůzím a plánujeme zde různá setkávání
našich členů. V měsíci únoru se konala
výroční členská schůze, na které byli naši
členové seznámeni s hospodařením ZO,
s plánem činnosti, se zprávou kontrolní
komise. Hosty na této VČS byli starosta
pan Jarmil Adamec a místostarosta Tomáš Letocha. V diskusi, která se rozvinula, představitelé obce zodpověděli dotazy
našich členů, mimo jiné starosta ozřejmil
problematiku výkupu pozemků na cyklostezku, kanalizace na ulici Mírová, a také
nás seznámil s chystanými investičními
akcemi na rok 2016. Hovořil o plánované
akci ve spolupráci s obcí Ratíškovice, kterou bude setkání bývalých pracovníků závodu Maryša. Přítomným se tato myšlenka
velmi zamlouvala. V neposlední řadě byli
naši členové výborem informováni o novinkách v sociální oblasti pro rok 2016,

týkajících se zdravotně postižených občanů a seniorů. Výbor potěšila hojná účast.
V březnu jsme pořádali v rohateckém muzeu malou výstavu nazvanou „Velikonoce
jsou za dveřmi“. Velkou poctou byla účast
hejtmana Jihomoravského kraje Michala
Haška, se senátorem Zdeňkem Škromachem s chotí. Spolu s nimi si k nám ze zabijačky, na které byl hejtman JMK hostem,
odskočili i místostarosta a někteří hasiči
v pracovních stejnokrojích, takže jsme se
lekli, jestli náhodou nehoří. Starosta Jarmil Adamec v úvodu svými slovy podpořil naši činnost a k jeho slovům se připojil
i hejtman JMK s tím, že je velmi rád, že udržujeme tyto krásné lidové tradice živé. Poté
nám děti nastrojené v rohateckých krojích
zahrály, zazpívaly a zatančily pásmo jarních
písniček, které s nimi nacvičila Mgr. Blanka
Fajkusová. Básněmi o jaru program zpestřila Nikola Marková. V prostorách muzea
pak mohli návštěvníci vidět různé techniky
zdobení kraslic, perníčků, pletení „šlahaček“, které tradičně předváděl Jožka Straka
ml. Připraveny byly tzv. dílničky, kde si

mohly děti, ale i dospělí, sami vytvořit výzdobu k blížícím se Velikonocům. Inspirace
na jarní výzdobu si mohli vzít také z vystavených výtvorů, které připravily, a mnoho
z nich také vyrobily, členky výboru. Velmi
nás potěšil velký zájem a návštěvnost po
oba dva dny. Oceněním pro nás byla pochvalná slova a poděkování, že ukazujeme
tradiční velikonoční zvyky a dáváme podněty k vyzdobení svých domovů. Budeme
se snažit v této tradici pokračovat. Na závěr
bych odcitovala jeden zápis z návštěvní knihy: „Hody, hody, doprovody, dejte fernet
místo vody. Taky hezkou mašli, když už
jsme k vám zašli. Řehtačky a mrokanice,
i štamprle slivovice. Tak se svátky jara slaví,
celému spolku přeju hodně zdraví.“ Nosková. Výbor ZO věří, že nám zachováte přízeň
i pro další ročníky a těší se na vaši návštěvu
a účast na dalších akcích. Závěrem chci poděkovat výboru za přípravu a pozvat naše
členy na Májový večírek, který se bude konat 6. května 2016 v kulturním domě.
Za výbor Anna Homolová
foto k článku-viz zadní strana

Hasiči v jiných disciplinách
Naprosto čistým skóre bez jediné porážky si zajistili první
místa oba vítězové předjarního hasičského turnaje ve stolním
tenise. Mezi všemi muži to byl Martin Slavík, pomyslnou stříbrnou medaili vybojoval Martin Mlčoch a bronz patřil veliteli
jednotky Tomáši Letochovi. V kategorii žen soutěžilo osm stolních tenistek. Již podruhé po sobě zvítězila Veronika Bubíková
a protože se jedná o putovní pohár, budeme všichni zvědaví,
zda příště opět zvítězí a pohár se odstěhuje k manželům Bubí-
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kovým do speciální vitríny v jejich obývacím pokoji. Stříbrná
byla Gabriela Sedláčková a bronzovou medaili vybojovala Jana
Letochová. V průběhu celého turnaje jsme viděli skvělé i obětavé sportovní výkony. Skvělou náladu v tělocvičně doplňovaly i
naše hasičské děti. S přicházejícím jarem začneme pochopitelně
využívat sportovní areál v parku k dalším sportovním odvětvím
– k fotbalu, volejbalu či tenisu.
Jaroslav Andrýsek, SDH Rohatec
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Mladí hasiči zahájili sezónu výborně
Soutěžní sezóna začala mladým hasičům už 19. března, kdy
jeli na halové závody do Velké nad Veličkou. Zde se závodilo ve
štafetách 4 x 40m, štafetě požárních dvojic (ŠPD) a uzlové štafetě.
Družstev se tady sešlo hodně. Rohatečtí šli na to v klidu a pohodě. Mladší začínali na uzlové štafetě a s časem 102,14 byli na
průběžném 4. místě. Starší závodili ve štafetě 4 x 40 metrů, tam
byli s časem 35,94 na 2. místě a v ŠPD s časem 55,79 na průběžném 1. místě. Poté si štafety vyměnili, mladší soutěžili na štafetě
4 x 40m. Tam s časem 45,62 skončili na 3. místě a v ŠPD s časem 73,37 na 5. místě. Starším se uzlová štafeta povedla v čase
40,03 a bylo z toho 3. místo. Všechny disciplíny už byly odběha-

né a teď jsme jen čekali na celkový součet, který pro naše mladé
hasiče vyšel parádně. Družstvo mladších se umístilo na celkovém
2. místě z 19 družstev a družstvo starších na stupni nejvyšším
z celkového počtu 22 družstev. Takové skvělé výsledky ani jedno
družstvo nečekalo. Bylo na našich hasičích vidět skvělé trénování
přes celou zimu. Teď budeme pilně trénovat dál všechny štafety
a hlavně dětmi oblíbený požární útok. Další soutěže nás čekají od
1. května v Kozojídkách, Žeravicích, Vacenovicích, Mistříně, Petrově a 5. června na domácí půdě v Rohatci. Všichni jste srdečně
zváni – přijďte podpořit mladé hasiče.
Dáša Skořepová, vedoucí mládeže

Jaro s Dúbkem
Pomalu začalo jaro, příroda se začíná připravovat na další vegetační sezónu,
a stejně tak se připravuje i spolek Dúbek.
Nejprve se ale vrátíme do zimního období, kdy jsme dokázali, že do hospody se
nemusí chodit pouze na pivo, a uspořádali
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jsme dvě vědomostní soutěže „ Pub kvíz,
aneb aj múdrý pivuje“. Jedná se o hospodský kvíz, který je ve světě velmi populární
a účastní se ho všechny věkové kategorie.
Soutěží týmy složené ze dvou až šesti členů, kteří odpovídají na otázky z nejrůzněj-

ších oblastí. Ne vždy jsou otázky jednoduché, ale i to je cílem hry, něco se přiučit.
Ovšem nedílnou součástí je zábava a pro
vítěze malá odměna.
První hospodský kvíz se konal U Gerasima v předvánočním čase, kde se sešlo
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na třicet odvážných soutěžících v pěti týmech. Čekalo je čtyřicet otázek z oblastí
geografie a přírodní vědy, historie, kultura, hudba, sport, logika a všeobecný přehled. Druhý kvíz se konal na konci února
v hospodě U sudu. Soutěžících přibylo,
sešlo se jich kolem padesáti rozdělených
do osmi týmů. Otázky byly z podobných
oblasti, navíc byl začleněný okruh otázek
Znáš svůj region? Během května plánujeme další kvíz, tentokrát opět v hospůdce
U Gerasima.
Jednou z činností spolku Dúbek je
i environmentální výchova a vzdělávání.
Proto jsme na počátku letošního roku
podali projekt na Jihomoravský kraj se žádostí o spolufinancování několika plánovaných aktivit. Tento projekt byl schválen
a Jihomoravský kraj se tak bude finančně
podílet na většině vzniklých nákladů. Zbylé náklady projektu budou pokryty z rozpočtu obce Rohatec a z vlastních zdrojů
spolku, případně sponzorů.

První aktivitou projektu „Za Rohatcem za dědinů“, která proběhne již v dubnu, bude vytvoření několika tzv. motýlích
záhonů. Nově vytvořené záhony v obci
budou osety speciální letničkovou směsí
vyvinutou Zahradnickou fakultou v Lednici, která bude svým složením lákat rozmanité druhy hmyzu, především motýly.
Ti však nebudou jedinou námi podporovanou skupinou organismů. Pro žáky
ZŠ a MŠ Rohatec uskutečníme workshop
na výrobu velkého hmyzího hotelu, který
pak bude zdobit místní školní pozemek
a poskytovat tak úkryt mnoha užitečnému hmyzu. Hmyzí hotely jsou velmi
variabilní co do tvarů, velikostí i použitých materiálů, proto chceme dát příležitost vyrobit si svůj originální hmyzí
domek i široké veřejnosti na speciálním
jarním workshopu. Dále jsou v projektu plánovány botanické, entomologické,
ornitologické exkurze po biologicky zajímavých lokalitách v okolí obce, např.

do NPP Váté písky nebo PP Osypané
břehy. Na své si přijdou i občané, kteří se
zajímají o kontroverzní a často diskutovaná témata. Na diskusní setkání s občany budou vždy pozváni odborníci, kteří
pomohou osvětlit danou problematiku.
Můžete se těšit na přednášky s tématy
jako lužní krajina a povodně, bobr jako
architekt krajiny, invazní druhy rostlin
a další. V průběhu roku zavítáme také
do záchranné stanice pro handicapované živočichy v Buchlovicích, která území
Hodonínska spravuje.
A rovnou také připojujeme pozvánku
na výstavu fotografií obojživelníků lužní
krajiny autora Filipa Šálka, která se koná
v budově staré školy a potrvá až do 2. května. Všichni jsou srdečně vítáni!
Bližší informace k plánovaným akcím můžete sledovat na plakátových plochách, facebooku a webových stránkách
www.dubek.cz.
Přema a Bára Březovičovi

Včelaři bilancovali
Základní organizace Českého svazu včelařů Rohatec byla založena v roce 1920 př. Františkem Novákem. Jsme jednou z nejstarších včelařských organizací v okrese Hodonín.
Včelaři: Rohatec, Rohatec – Kolonie, Soboňky
Sudoměřice

32 členů
5 členů

Včelaři obhospodařovali 366 včelstev v r. 2015. V roce 2016
došlo k poklesu na 348 včelstev.
Díky finanční podpoře obcí Rohatec a Sudoměřice vlastní organizace jedny z modernějších aerosolových vyvíječů pro účinný boj proti varoa destruktor a včelímu moru. Dále jsou z těchto
finančních prostředků každoročně pro členy ZO nakupovány
oplozené matky z vyšších šlechtitelských chovů. Léčení včelstev
se provádí dvakrát individuálně včelařem a dvakrát komisionálně aerosolovým vyvíječem.
Členové ZO se také zúčastňují včelařských akcí pořádaných
OV ČSV (přednášky, kurzy, zájezdy na celostátní výstavy atd.).
Včelaři se starají i o výsadbu v parku na Kolonii.
Včelaři si vychovali 125 včelích matek. Dále zakoupili pro
zkvalitnění chovu 40 ks ušlechtilých matek. Náš devítičlenný tým
se schází dle potřeby u přítele Okáníka. V současnosti probíhají
výroční schůze u předsedy ZO ČSV př. Milana Matěje. Zároveň
děkujeme obci za poskytnutí prostor v budově staré školy.
Poslední lednovou sobotu se ve sklípku p. Chalupy konala výroční schůze ZO Českého svazu včelařů Rohatec za přítomnosti
32 členů z celkového počtu 37 evidovaných. Úvodní slovo si vzal
př. Martin Buchtík, který pak dále vedl celé jednání. ,,Podle nového občanského zákoníku jsme přešli na zapsaný spolek a jsme napojeni na centrální informační systém CIS, což je velice přehledné se všemi informacemi, včetně dotací“, řekl Martin Buchtík.
Poté byly zvoleny mandátová a návrhová komise. Hovořil dále
o schůzové činnosti, o práci výboru ZO. V naší organizaci byl
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proveden rozbor i na mor, protože se nachází v ochranném pásmu, kde se tato nemoc vyskytla. Mor se naštěstí v žádném vzorku
nepotvrdil. Nákazový referent Pavel Toman v srpnu vydával důvěrníkům pásky pro léčení Gabon Flum a informoval o jejich použití. Zprávu o hospodaření ZO přednesl pokladník Petr Šuráň.
Naše pozvání přijal i starosta obce Jarmil Adamec, který řekl pár
slov k našemu spolku včelařů. Byli přizváni i zástupci okresního
výboru ČSV a zasloužilý př. Šupálek z Ratíškovic.
Závěrem výroční schůze proběhla velmi plodná diskuze v přátelském duchu, jak bývá mezi přáteli včelaři dobrým zvykem.
Poznámka:
Druhové ochrany MŽP připomíná, že v USA došel nedostatek včel tak daleko, že si farmáři najímají včelaře, kteří i s včelstvy
přijíždějí až k plodinám, aby mohly být opylovány. Jde o bludný
kruh. Zemědělská velkovýroba hubí tvory, na nichž je životně závislá. Může se něco podobného stát i v Česku, kde včelstva decimují nejenom zásahy do přírody (kácení stromů, agresivní zemědělská chemie), ale i různé choroby, např. roztoči. Začíná to být
závažný problém a pokud ho budeme ignorovat, mohou úbytek
kvalitních včelstev v budoucnu zemědělci nepříjemně pocítit. Zájem o český med neustále roste, jeho kvalita je vysoká a je dobře,
že to lidé postupně poznali a dávají přednost medu od místních
včelařů. Rozdílná barva medu je ovlivněna složením nektaru. Na
jeden kilogram medu musí včelky uletět vzdálenost rovnající se
cestě sedmkrát okolo rovníku!
Chci touto cestou poděkovat celé naší ZO za dobrou práci a výsledky, naše poděkování patří také vedení obcí Rohatec
a Sudoměřice, za pomoc a zejména za dotace pro naše začínající
členy. Jelikož probíhá kácení starých stromů, děkujeme obci za
výsadbu lip, za které jsme velmi vděčni.
Ivan Bušek
foto viz předposlední strana
číslo 2/2016
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Rohatečtí chovatelé exotů a holubů sklízejí úspěchy
Naše organizace není jenom o drůbeži a králících, ale máme ve svém kolektivu i úspěšné chovatele exotického ptactva
a holubů. Dovolte mně tedy pár slov k těmto chovatelům. Na úseku exotů v roce 2015
dosáhl mladý chovatel Tadeáš Kmenta
v Kyjově na okresní soutěži mladých chovatelů krásného umístění, když skončil
první a na celostátní soutěži v oboru exot
čtvrtý. Vzhledem k tomu, že se soutěže
účastnil poprvé, je to vynikající úspěch.
Chovatelů exotů je v Rohatci deset našich
členů. V řadách máme vynikající chovatele
holubů. Tito začali výstavní sezonu v měsíci září, a to přehlídkou výletků moravských
bagdet, která se již tradičně pořádá v našem areálu. Z našich členů zde vystavovali
své holuby př. Domanský, Čachotský a př.
Opavský. Jejich holubi patřili k nejlepším.
Nejúspěšnějším výletkem přehlídky byl
vybrán holub př. Domanského. Za týden se
konala místní výstava, kde bylo vystaveno

90 holubů z okresu. Z našich členů na této
výstavě získali čestné ceny př. Nezval na koburské skřivany, př. Domanský na moravské bagdety, př. Čachotský na německé holuby, př. Vítek na italské racky a př. Opavský
na moravské bagdety. V měsíci říjnu se ko-

nala okresní výstava drobného zvířectva
v Hodoníně. Zde vystavili své holuby př.
Vítek, Nezval a Čachotský. Všichni zde získali čestné ceny. Při této výstavě se konala
Speciálka klubu MB. Své holuby předvedli př. Domanský – získal čestnou cenu na
kolekci MB červených, př. Opavský - získal
1. místo v soutěži o Mistra klubu a dvakrát titul šampion na bílou a žlutou MB.
Koncem listopadu se konala v Holicích
CV bradavičnatých holubů. Na této vystavil př. Opavský bílou MB, na kterou získal
čestnou cenu. Začátkem prosince se konala v Holicích speciální výstava NVH. Zde
vystavil své holuby př. Čachotský. Získal
dvakrát titul šampion a mistr klubu NVH
žluté. Výstavní sezonu zakončuje speciální
výstava koburských skřivanů, která se letos
konala ve Velkých Pavlovicích. Př. Nezval
obdržel čestnou cenu na koburského skřivana pruhového a čestnou cenu na kolekci.
Petr Předínský

SPORT
Starší přípravka pokračuje ve vítězném tažení!
Předposlední únorovou sobotu jsme se
zúčastnili velmi dobře obsazeného turnaje
v Hustopečích. V týdnu před turnajem nás
postihla velká marodka, kdy onemocnělo
pět hráčů. Zůstali nám pouze čtyři hráči do
pole a dva brankáři. Po dohodě se spřáteleným oddílem MIRAVA (Milotice, Ratíškovice, Vacenovice), který trénuje náš bývalý
hráč Libor Lamáček, jsme se dohodli na za-

Finále OHL Lužice
číslo 2/2016

půjčení čtyř hráčů do pole. Turnajem jsme
prošli jako nůž máslem, bez ztráty bodu
a zaslouženě jsme ovládli celý turnaj.
Výsledky:
Slavoj 3 : 1 Start Brno
Slavoj 4 : 3 Tatran Bohunice
Slavoj 5 : 2 Lednice
Slavoj 3 : 1 Pohořelice
Slavoj 6 : 2 Hustopeče

Halová sezona 2015/2016 je za námi.
Hodnotíme ji jako velmi povedenou. Kluci
si vybojovali účast ve finále Okresní halové ligy, které se konalo 20. března v hale
v Lužicích. Umístili se na krásném čtvrtém
místě. Třetí místo nám uniklo jen o jeden
gól. Nejlepším hráčem finálového turnaje
byl vyhlášen Adam Meluš a mezi brankáři
byla nejlepší naše Jitka Prčíková.
Erik Chalupa, Lukáš Vyslužil

Turnaj Hustopeče
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Tenisté jsou připraveni na novou sezónu
Všechna družstva Tenisového klubu Rohatec, dvě v kategorii OPEN
a nově i mužstvo v kategorii VETERÁN, hlásí: „Jsme připraveni na sezónu.“ Nejen po stránce herní, ale rovněž co se týče hřiště a okolí. Tenisové dvorce prošly v minulém roce opravou, dostaly zcela nový nátěr
hrací plochy a v letošním roce (hlavně díky hojnému počtu členů na
brigádě) výměnu stávajících stínících plachet za nové a efektivnější, které nyní dotvářejí zcela nový celkový vzhled kurtů.
Po vyčištění okolí hřiště a travnatých ploch, zejména u oplocení
areálu, přišlo na řadu dětské pískoviště. Výměna starého písku za nový
se bude našim nejmenším dětem
určitě líbit. Těšíme se na vstup do
nového ročníku neregistrovaných
hráčů, na novou místní turnajovou
sérii a pevně věříme, že letošní rok
bude pro naše hráče stejně úspěšný,
jako ten předchozí. Místní tenisová
sezona pod otevřeným nebem začíná jako již tradičně Velikonočním
M-Stav cupem, turnajem ve čtyřhrách, který se bude konat v sobotu
9. dubna, v případě příznivého počasí. Výsledky a informace z turnaje
v příštím čísle Rohatecké obce.
Radek Šindar, předseda TK

Zimní turnajová tenisová sezóna skončila
Rohatečtí tenisté nesložili pomyslné
zbraně a v zimním období se zúčastnili několika prestižních tenisových turnajů, které
se konaly pod střechou tenisových hal, zejména v nedalekém Petrově a Strážnici.
Do těchto turnajů se zapojuje velká
řada špičkových tenistů nejen z našeho
okresu, ale také ze sousedního Slovenska.
Turnaje nejsou určeny pouze pro neregis-

trované hráče, ale také pro zkušené a stále
ještě soutěžící tenisty. Není proto žádným
tajemstvím, že si naši hráči každého úspěchu na těchto kvalitně obsazených turnajích velmi cení.
Největšími úspěchy našich hráčů jsou
dvě první místa na turnaji v Petrově, a to
hráčů Radka Šindara, Ondřeje Šrůtky a ve
Strážnici pak dvojice Radek Šindar a Ol-

dřich Glöckl. Dále určitě stojí za zmínku
finálová účast na dalším turnaji pro dvojici
Jaroslav Luzum a Ondřej Vašek ve Strážnici
a také semifinálová účast páru Jiří Hostýnek a Rostislav Tomšej v Petrově.
Poděkování patří i ostatním členům tenisového klubu, kteří se rovněž aktivně do
bojů v těchto turnajích zapojují.
Radek Šindar, předseda TK

Rohatecká desítka
– sportovní dopoledne nejen pro běžce
Rohatec se konečně oblékl do jarního
hávu. Stejně jako každý rok i letos k jaru
v naší obci neodmyslitelně patří Rohatecká desítka. Populární běžecký závod se
uskuteční už po třiadvacáté. Překonáme
společně loňských sedm desítek aktivních domácích účastníků?
Pořadatelé z řad dobrovolných hasičů
připravují pro sportuchtivé opět bohatý
program. Kromě běžců všech věkových
kategorií, na něž čekají distance od 60
metrů pro ty nejmenší, až po hlavní zá22

vod na deset kilometrů, si přijdou znovu na své i vyznavači kolečkových bruslí.
Jedním z vrcholů dopoledne se pomalu,
ale jistě stává závod čtyřčlenných štafet
na 4x300 metrů. O loňském souboji dorostenců Slavoje s hvězdným kvartetem
Mixle Pixle v sestavě s atletickou reprezentantkou Veronikou Paličkovou, jejímž
finišmanem nebyl nikdo jiný, než první
rohatecký běhající starosta Jarek Adamec, si ještě dnes cvrlikající vrabci podél
trati. Sestavit tým může prakticky kdoko-

liv. Třísetmetrový úsek zvládne s noblesou i neběžec. Pokud se přesto někdo na
aktivní účast necítí, nevadí. Za příznivého počasí bude pro děti k dispozici skákací hrad. Členové Spolku rodičů a přátel
školy připravují několik zábavných her
a soutěží, hlady a žízní vás taky trpět nenecháme. Zkrátka v neděli 8. května se
rozhodně vyplatí být u toho. Vše podstatné včetně časového harmonogramu
najdete na plakátku níže.
Luděk Durďák, ředitel závodu
číslo 2/2016
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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 2/2016
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Sudoku

Koupím pole
v Rohatci
Petr Zlámal
603 871 034
zlamalhodonin@seznam.cz
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Včelaři

Pan Jaroslav Krakovský

Kurz první pomoci

číslo 2/2016

Chovatelé
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Velikonoční výstava
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