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Letošnímu létu se teplotně daří. Na to si
nemůže nikdo stěžovat. Slunce je dost, obloha
většinou tyrkysová, můžeme se koupat, a ještě
raději vyjíždět někam k moři. Cestujeme. Horko zpomaluje naše myšlení. Komu by to ale vadilo v době dovolených a dětských prázdnin.
Rodiče v tuto dobu více utrácejí za své ratolesti
a kritériem bývá kvalitně strávený rodinný čas.
Srpnové meteorické roje Perseidy zřejmě
budou mít ideální podmínky pro naše pozorování. Měsíc bude v novu. Měli bychom vidět
i čtyři nejjasnější planety z naší sluneční soustavy. Tyto roje se jmenují podle souhvězdí Perseus, ze kterého zdánlivě vylétají. Do atmosféry
vplují rychlostí okolo šedesáti kilometrů za
sekundu a září ve sto dvaceti kilometrech nad
zemí. Pak pohasínají. Slzy svatého Vavřince.
Svátek Nanebevstoupení Panny Marie se
slavil již v pátém století. Sbíraly se mimo jiné
v tento čas byliny a žehnalo se jim. Byly to různé druhy rostlin. Většinou s léčivými účinky
a blahodárnou silou pro naše těla i duši. Magické rituály jsme postupně časem opouštěli. Do
osetého pole již nedáváme požehnané rostliny
a ani do krmení dobytku. U sebe je již v šatech
nenosíme. Čas mezi létem a podzimem se dříve poeticky jmenoval poletí.
Blíží se hody a svátek svatého Bartoloměje,
který létu hlavu zlomí. V Indii léčil choromyslné. Možná bychom jej potřebovali i dnes mezi
námi. Do lékáren se již dávno nedodává máslo
stlučené na tento svátek, oplývající léčebnou silou. Tento patron činí konec bouřkám a odvádí
mrakyy nad lesyy a pustá
místa, abyy krupobití
p
p
úrodu nepoškodilo. To ale asi nebude náš rohatecký případ. My si sami spolu s vyhřátými
písky umíme rozhánět mraky mimo naši obec.
A jsme v tom dobří.
Žně na jižní Moravě začaly díky teplu o měsíc dříve. Kvalita obilí je horší.
Už i Česká národní banka se vyjádřila k suchu. Řekla, že naše hospodářství roste, ale přehřívá se.

Naše Země je stará několik miliard let.
A dodnes jsme-li my, lidé, vystaveni něčemu
neznámému, máme z toho strach. Musíme
jej porazit, a tak jako třeba dávní mořeplavci se jednoho dne vydat až za obzor a zjistit,
že se konec nekoná. Pokračuje se dál. Nedá-li se něco pochopit rozumem, zůstává nám
víra. Když není ani ta, potěš pán Bůh, jak se
říká. Stejné rčení lze použít u případu jedné slovenské vesnice a jejich fary. Tam hned
vedle kostela nechal nainstalovat místní farář
samoobslužnou pípu. Jeden kohoutek je na
pivo a druhý na nealko. Je non-stop a věřícím
pomůže zahnat žízeň po Bohu.
Na konci prázdnin jsou zapovězeny nějaké
věty, které by rodiče neměli říkat svým dětem.
Jak se těšíš do školy, neměl by ses už něco učit,
máš už nachystané všechny věci? Učitelům asi
bude vadit, když jim jejich děti nebo ty zapůjčené ve škole, řeknou, že prodavačka v Lidlu
má větší výplatu než oni.
Přesně před padesáti lety, a to uznejme je
pěkně kulaté výročí, se lidé v naší zemi probudili do řevu sovětských tanků. V tyto dny
vstáváme pod pohlazením slunečních paprsků a zpěvu ptačích hlásků. Dnes se mně
zdál líbezný sen o mém synovi, který se zatím
ještě nenarodil. Byli jsme spolu velmi šťastní. Naučil se mluvit již v několika dnech po
narození. Usmíval se na mě a já na něj. Hráli
jsme si a učili se navzájem od sebe. Nechtít se
probudit a žít si krásný sen je přání mnohých
z nás. Nejen sen, ale i den, si žijme krásně
a s otev
otevřeným
e ý srdcem.
s dce .
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Cyklostezka, výstavba domů, nový územní plán
Dlouhé roky se zpracovával nový územní plán obce Rohatec. Nebyl to proces lehký,
všechna možná ochranná pásma, co si dokážete představit, procházejí přes náš katastr,
a brání tak různým našim i vašim aktivitám.
Ochranné pásmo Natura, dálnice D55, železniční koridor, ropovod, letiště Kyjov, kanál
Odra-Dunaj-Labe, ochranné pásmo zdroje
vody, mezinárodní koridor vysokého napětí,
obrovské protipovodňové pásmo… s tím vším
se musím prát při plánování rozvoje naší obce.
Nyní je schválen nový územní plán. Dává nám
šanci moci se pokusit vyvlastňovat na trase
cyklostezek, vymezuje nová území pro výstavbu rodinných domů. Vše bude jako vždy stát

na ochotě majitelů pozemků prodat obci pro
dobrý úmysl své parcely. Cyklostezka směrem
na Hodonín nás trápí již dlouho. Za čtyři roky
se nám podařilo domluvit s mnoha majiteli,
kteří dříve nechtěli své parcely prodat. Dá se
říci, že kromě dvou dědictví a jednoho „američana“ už nám zbývají jen ta nejsložitější jednání, a v úspěchu nám brání jeden významný
zemědělec. Ten samý člověk brání vybudování
chodníku na Soboňky. Bohužel nenašel s radou obce a jejími dobrými nabídkami společnou řeč k řešení za celé čtyři roky. Obec však
nemůže jako zástupce veřejné správy přistoupit
na nesmyslné požadavky a musí se dle zákona
chovat jako správný hospodář. Je s podivem,

proč se stále najdou Rohatčané, kteří těmto zemědělcům prodávají svá pole a nepřijdou se na
radnici poradit. Naše aktivita v akci cyklostezka
Hodonín je stále prioritou. Pozemky kupujeme
neustále. Za uplynulé čtyři roky, mimo cyklostezku, koupila obec dalších 340.000 metrů
čtverečních na více než 200 pozemcích. Jsme
stále nakloněni kupovat půdu, protože jen
vlastnictví obce může přinést další možnosti našeho rozvoje, abychom mohli vyměňovat s těmi,
kdo nechtějí prodat. Majitele pozemku bombardují každý měsíc překupníci a zemědělci. Pokud
budete chtít prodat, přijďte se poradit na obecní
úřad, rádi vám pomůžeme.
Jara Adamec, starosta

Z jednání rady a zastupitelstva
Poslední jednání zastupitelstva obce se uskutečnilo 13. června. Po
technickém bodu následovalo přednesení zprávy předsedů kontrolního
a finančního výboru. V rozsáhlém bloku ekonomických záležitostí byl
schválen závěrečný účet obce i účetní závěrka za rok 2017. Současně
již také mezitímní účetní závěrka za první čtvrtletí tohoto roku a další z řady rozpočtových opatření reagujících na aktuální vývoj příjmů
i výdajů. V desátém bodě bylo schváleno poskytnutí dotace hodonínské
nemocnici na nákup zdravotnického přístroje. V následujících bodech
zastupitelé projednali záměry prodeje a prodej některých pozemků. Zásadním bodem celého jednání bylo definitivní schválení nového územního plánu obce, který upravuje koncepci rozvoje na další léta. Zastupitelstvo dále schválilo zveřejnění výzvy na poskytnutí půjček z fondu
rozvoje bydlení a bylo seznámeno s výsledky výběrových řízení, které
provedla rada obce.

Rada obce zasedá i v letním čase mnohem častěji. Mezi stálé body
jednání patří projednání ekonomických záležitostí, jako jsou dílčí rozpočtová opatření, informace o aktuálním stavu hospodaření nebo změny v poskytnutých dotacích. Velkou část jednání posledních rad tvořilo
schvalování a vyhodnocení výběrových řízení na investiční akce. Mezi
ty nejvýznamnější patřily opravy místních chodníků, vybavení přístavby základní školy, výstavba parkoviště u mateřské školy nebo výběr dodavatelů projektové dokumentace dalších připravovaných akcí. Rada se
dále pravidelně zabývá žádostmi občanů o stanovisko k projektové dokumentaci plánovaných staveb, nebo žádostmi o pronájem kulturních
domů. Zabývala se také přípravou krojovaných hodů i dalších doprovodných akcí.
Tomáš Letocha, místostarosta

Kalendárium
17. 8.
18. 8.
18. 8.
18. 8. – 2. 9.
26. 8.
27. 8.
30. 8.
1. 9.
8. 9.

Předhodová zábava u cimbálu
Koncert skupiny POP STARS
Hodový turnaj v malé kopané
Výstava obrazů Karla Horáka
Bartolomějské hody
Tradiční hodové klání v kopané
Rozloučení s prázdninami
Hodková zábava
Přehlídka mužských sborů

15. 9.
16. – 19. 9.
29. – 30. 9.
4. 10.
6. 10.
6. 10.
14. 10.
17. 10.
19. 10.

Po hodový turnaj v tenise
Burza dětského oblečení
Výstava drobného zvířectva
Beseda s Jiřím Jilíkem
Den seniorů
Tenisový turnaj
Divadelní představení Plejtvák
Beseda s Vlastimilem Vondruškou
Lampionový průvod

Matrika
Úmrtí
Anežka Jančová, 89 let
Anna Elšíková, 93 let
Jan Elšík, 79 let
4

Zlatá svatba
Josef Antoš, 67 let
Marie Kostílková, 97 let

Josef a Hana Salčákovi

číslo 4/2018
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Poděkování
Na začátku prázdnin skončil náš pan
farář Karel Krumpolc výkon své funkce
správce farnosti Rohatec. Neodchází od nás,
zůstane dál Rohatčanem, bude bydlet na naší
faře a bude pomáhat novému správci otci
Robertovi. Ten jako kněz působí ve Strážnici
a do Rohatce bude dojíždět, zejména na nedělní mše svaté. Asi málokdo si vzpomene, jak
je to vlastně dávno, co k nám přišel otec Karel.
Možná vás to překvapí, ale je to druhý nejdéle
sloužící farář v obci – již 27 let, co jej arcibis-

kupství poslalo sloužit k nám. Za tu dobu jsou
to desítky svateb, křtů, návštěv u nemocných,
vychovaných dětí v náboženství, a stovky vykonaných služeb posledních pro naše zemřelé. Děkujeme otci Karlovi za jeho vytrvalost,
pochopení a každodenní službu. Přejeme mu
do dalších let pevné zdraví a životní pohodu,
aby ještě dlouhá léta mohl pomáhat při správě
naší farnosti a zároveň si mohl užít i zaslouženého odpočinku.
Jara Adamec, starosta

Podařilo se nám
I když venku vládnou tropická vedra, jedeme na plné obrátky. Opět je pro mne milou povinností vám oznámit, že další z našich žádostí o dotaci
byla úspěšná. Státní fond dopravní infrastruktury rozhodl, že podpoří naši žádost o vybudování nového smíšeného chodníku pro chodce a cyklisty
na trase od Kronu po Alexu. A to částkou 6,6 milionu korun, což není málo. Taky se těšíte, že zmizí ty drncající panely, asfalt s dírami a budeme
mít tři metry široký kvalitní pohodlný pás pro všechny?
Jara Adamec, starosta

Statistika nejdůležitějších stavebních a investičních
akcí 2015 - 2018
KOMUNIKACE
ul. Slovácká
ul. Semering
ul. u hřbitova
ul. za starou školou
ul. Vítězná a Mírová
panelka Habánská-Cihelny
panelka Na Kopci
parkoviště u Coopu
rozšíření parkoviště u pošty
příjezdová cesta Soboňky
ul. Úzká - probíhá
parkovací stání u MŠ - probíhá
4 nové nasvícené přechody pro chodce
KANALIZACE
ul. Slovácká
ul. Mírová - první etapa
ul. Na Kopci
ul. Úzká - probíhá

CHODNÍKY
ul. U Školky
ul. U Parku
do průmyslové zóny
ul. U Zastávky
ul. Školní
ul. Dělnická
ul. Úvoz
ul. Přívoz
hlavní chodník na hřbitově
ul. Strážnická - probíhá
ul. Žitná - probíhá
úprava prostoru před muzeem

OSTATNÍ STAVBY A VÝZNAMNÉ INVESTICE
rekonstrukce staré školy
zateplení zdravotního střediska na Kolonii
multifunkční sportovní areál v parku u ZŠ
dětské hřiště na Kolonii
dětské hřiště na Soboňkách
environmentální zahrada v MŠ
rekonstrukce obecních studní
vodovod ul. Olšičky
vodovod ul. Slunečná
nová obecní knihovna
nová přístavba základní školy - dílny
rekonstrukce hřbitovní zdi - probíhá
nové kontejnery na sběrné dvory
obecní kloubový nakladač
nový velký i malý traktor a sekačky na trávu
mobilní skládací podium
nový územní plán obce
komunitní centrum na zahradě staré školy - probíhá
posun spodního fotbalového hřiště na pozemky obce
oprava tribuny a nové sedačky ve sportovním areálu
workoutové hřiště v Cihelnách

a mnoho dalších méně finančně náročných akcí jako digitalizace infokanálu, asfaltér, nové webové stránky, možnost platby kartou,
výsadby stromů a bezpečnostní ořezy, klimatizace a videotelefony pro ZŠ a MŠ a jiné.
Za sledované období se podařilo získat více než 36 milionů korun z dotačních programů.
číslo 4/2018
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Volby do zastupitelstev obcí
se uskuteční
v pátek dne 5.10.2018 od 14:00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 6.10.2018 od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem pro konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Základní školy Rohatec, ul. Školní 50 (nová škola) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Baráky, Dělnická, Habánská, Hodonínská 32-86, Hraniční, Květná, Nová, Osvobození, Padělky, Polní, Přívoz, Sadová, Semering, Slovácká, Slunečná, Školní, U Zásady, Úvoz, Úzká, Větrná, Vinařská, Za Humny.
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Základní školy Rohatec, ul. Školní 50 (nová škola) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Budovatelská, Cihelny, Hodonínská 1-31, Jasmínová, K Olšičkám, Krátká, Luční, Na Kopci, Nové Řádky, Příční, Revoluční, Roztrhánky,
Řadová, Strážnická, U Parku, U Školky, U Zastávky, Za Tratí, Zahradní.

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Kulturního domu
Rohatec-Kolonie, ul. Mírová 8 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Hájenky, Mírová, Moravní, Nádražní, Proletářská, Skalická, Soboňky, Tovární, Vítězná, Zátiší, Žitná.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném volebním okrsku – platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky.

HISTORIE
50 let od 21. srpna 1968
Taky už jen historie. I když přece jen o něco
mladší, než únor 1948. Část umělecké společnosti
opakovaně užívá výrazu „zlatá šedesátá“, kdy přece jen dochází k určitému uvolňování. V porovnání s tragickými „padesátými“ určitě. Postupem
času se zdálo, že se i trochu lépe dýchá. Přibylo
kvalitních kulturních akcí, kvalitních filmů a spisovatelé začali psát trochu jinak, než podle jedné
šablony. Dovídali jsme se řadu nových informací,
které dost poopravily dosavadní „jedinou“ pravdu. Došlo i ke změnám ve vrcholových orgánech
a dočkali jsme se i jiného generálního tajemníka,
předsedy vlády, či prezidenta a lid je měl dokonce i rád. Pražské jaro přinášelo opravdu lepší atmosféru. 1. máj byl neskutečně jiný, radostný, ale
především dobrovolný a přirozený. A jak jsme se
nadechovali a varovného prstu „nejmocnějšího“
nedbali, kde se vzal, tu se vzal, 21. srpen 1968.
Přiletěli, přijeli v noci jako nečekaná a nevítaná
návštěva. Měl jsem právě pracovní dovolenou
a potřeboval nějaký kovový materiál. Tak jsem dokráčel do Kovošrotu, kde jsem ale nenabyl dojmu,
že něco pořídím. Chlapi posedávali, někteří skloněné hlavy v rukách. Všichni se tvářili zaraženě,
nesmál se nikdo. Jak jsem přišel, tak jsem odešel
s nepořízenou ..... Do Hodonína jsem ani nejel. Až
příští den jsem dovolenou přerušil a na pracovišti
se dověděl o průběhu událostí. Zhruba jak všude
jinde, kam nezvaně přijeli. Žádné vítání, žádný jásot a děkování. Ale přece se našel jeden s. ředitel,
který skryt za záclonou své ředitelny pravil: „Konečně přijeli, už byl nejvyšší čas.“ !!! Tak jediný
asi nebyl. Jen z druhé ruky vím, že před branou
kyjovské nemocnice stáli hned dva „vítači“. Údajně anonymní pacient v nemocničním oblečení
přiskočil a jednomu jednu vlepil a nepoznán zmi6

zel. Jeden pan MUDr. ovládající jazyk spřátelené
armády, se snažil vysvětlovat, že kontrarevoluce u
nás není a nebyla a snad tvrdil, že je pořád rádi
máme - ale jeho argumenty nepřijali. Prý se někde potkali dva novodobí osvoboditelé důstojníci
a první: „Viděls tu kontrarevoluci?“ Druhý: „Ne,
ale střílel jsem po ní.“ Nebyl jsem u toho, tak
opravdu nevím. Naše tehdejší vrcholné orgány
vpád spřátelených armád odsoudily, ale těžko se
diskutuje s tanky. Když to nešlo po dobrém, přitvrdilo se a s novými, byt´ nemilovanými, přišly i
nové argumenty. Šlo už jen o vstup a dokonce i o
pozvání ke vstupu. Jednou to bylo 99 pragováků,
proč jen 99, rovná 100 by vypadala líp. Pak zvací
dopis, ale bez sdělení jmen. Že by se ani nepochlubili, když to byla správná věc? Po listopadu 1989
měli být snad souzeni i pro velezradu, ale důkazní
materiál se našim trestním orgánům z moskevských archivů dodnes nevydal. Údajně byl podezřelý i svého času hodně mocný Vasil Bilak. Kdysi
dávno u nich zazvonil telefon a zvedla ho podezřívavá s. B. - Kto volá? Spolužiačka, pravila volající
- á už ťa mám ty (vybrané slovo), však Vasil do
žiadnej školy nechodil. Ale to byl taky svého času
jen vtip o zlatou mříž. Faktem zůstává, že i po tolika letech nevíme, jak to vlastně s tím zvaním bylo.
Určitě to ale nebyl nikdo z Rohatce.
A časem těch přátelících se přibývalo. Začalo opět rychle přituhovat, pocity z atmosféry jara
1968 vyprchaly. Čistky v nejvyšších patrech, pak
na krajích, okresech. Početné protesty při prvním
výročí „vstupu vojsk“ už likvidovali naši vlastní
ozbrojení. A opět byli mrtví, a taky se neví, kdo
konkrétní střílel po vlastních spoluobčanech.
A zase závan padesátých let. Výzvy OV KSČ
k odsouzení protestujících živlů měly být masově

schvalovány kolektivy pracujících. Ustavované
pohovorové komise už jen vážily kdo, jak, kdy,
atd. Údajně při prověřování kantorů byli hodnocení účastníci dost vystrašení. Ale od komise
vycházející ředitel zvláštní školy se jen usmíval.
„Co se divíte, všichni v komisi jsou moji bývalí
žáci, v pohodě.“ I takové vtipy o něčem vypovídaly. Bohužel jsem nebyl ředitel zvláštní školy,
a tak to dopadlo, jak to dopadlo. Ztráta zaměstnání byl jen začátek. A bylo nás docela dost, kdo
se stali občany druhé kategorie. Byli i tací, kteří
se i běžnému potkání na ulici vyhnuli - co kdyby
je někdo viděl a třeba i oznámil? Úporné zírání
do výlohy obchodu bylo docela úsměvné, nebo
spíš k politování. Záhy jsem našel při „zájmové“
činnosti ve Slavoji celou řadu kamarádů a přátel,
kterým nevadila skvrna následků 1968. Historie
nám sice dává za pravdu, že únor 1948, či normalizace po roce 1968, nebyly pro společnost přínosné, ale aspoň to poučení pro budoucnost. Jen
ne to Poučení z krizového vývoje po roce 1968 ....
Nakonec se nám mnozí za okupaci i omluvili.
V Mladé frontě dnes z 26. 6. 2018 píše Jan Palička v rozhovoru s Miroslavem Karasem, který pro
ČT pracuje v Rusku. Bavíte se s Rusy o politice?
To nemůžete. Ani s kamarády. Oni jsou od školy
srozuměni s vlastním výkladem historie a žádný
jiný neakceptují. A pokud jim oponujete, útočí.
O osmašedesátém třeba? Rusové žijí v přesvědčení, že přijeli do Československa zachránit mír. Že
nebýt jich, vypukla by válka, protože u Prahy byly
sklady Bundeswehru a armád NATO a čekalo se
jen na den, kdy bude Československo přepadeno.
Poslední odstavec - bez komentáře.
V ostatním tak trochu za mnohé zavzpomínal
Vlastimil Hlaváč
číslo 4/2018
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ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti
Jsou prázdniny, tak něco pro zasmání
Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?
Protože jedna paní ztratila stokorunu.
Aha, a ty jsi ji pomáhal hledat, viď?
Ne, ne, já jsem stál na té bankovce a čekal, až ta paní odejde.
Děti kreslily svou rodinu.
Pepíčku, proč jsi namaloval tatínkovi zelené vlasy?
Protože nemám plešatou pastelku.

Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se všemu ostatnímu,
co mu k smíchu připadá.
Jan Werich
Pepíček zazvoní u sousedů.
Paní Svobodová, našel jsem vašeho kanárka.
Tohle není kanárek, Pepíčku, to je kocour.
Já vím, kanárek je uvnitř.
Hezké prázdniny! Za redakci přeje Anna Kolofíková

Bondíci jako motivace
Jak už to tak bývá, s příchodem nových
prvňáčků přicházejí nové chutě. Nejinak tomu
bylo i v letošním školním roce. U okýnka paní
kuchařky velmi často slýchávaly: „To mně nechutná, nemám to ráda, na zeleninu mám
výslovnou alergii.“ A podobně. Proto byl čas
pro děti přichystat nějakou motivaci, díky které jídlo ochutnají a ve většině případů jim tak
zachutná, že si běží přidat. Ve školní družině
se tedy objevila Bondíková parta, kartičky, na

číslo 4/2018

které paní vychovatelky, vždy po obědě označeném bondíkem, narazily jedno bondíkovo
razítko. Děti soutěžily, snažily se vždy vše sníst.
Tato soutěž probíhala ve 2. pololetí školního
roku 2017/2018 a na konci měsíce června na
naše jedlíky čekalo vyhodnocení. Paní kuchařky, v čele s vedoucí školní jídelny paní Elšíkovou, si svolaly obě oddělení školní družiny
a začaly předávat ceny. Nejdříve bylo vyhlášeno místo čtvrté, třetí, druhé a naposled místo

zlaté. Z tohoto vyhodnocení neodcházel nikdo s prázdnou, pro každého byla nachystána
plechovka sladké kukuřice Bonduell. Velkou
tečkou bylo zvláštní ocenění od paní kuchařek za velké polepšení jedlíka, který na začátku
školního roku obědy vůbec neochutnal a nyní
si chodil velmi často přidávat. Všem oceněným
moc gratulujeme a paním kuchařkám děkujeme za tak skvělou motivaci pro děti.
Vychovatelky ŠD
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Ocenění žáků základní školy
Na konci školního roku dostane každý žák odměnu za svou celoroční práci – vysvědčení.
Na základní škole dostávají některé děti kromě vysvědčení ještě další ocenění. Za výborné školní
výsledky, reprezentaci v soutěžích a olympiádách, jsme rozdali přes třicet knih a sladkých odměn.
Žáci deváté třídy, kteří ukončili základní školní docházku, dostali na památku šerpy s pamětním listem. Velmi oceňujeme kolektiv deváťáků s třídní učitelkou, kteří měli spoustu nových
nápadů ke zpestření školních dnů a pomáhali u každé školní akce.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny, hodně sluníčka, nových zážitků a kamarádů.
Vedení ZŠ a MŠ Rohatec

8

číslo 4/2018

Rohatecká obec

Kreslení děti v mateřské škole
baví a slaví s ním úspěchy
Děti kreslí rády odmala pastelkami, ale už
méně barvami. Není výjimkou, že do mateřské školy přijdou děti, které nikdy nemalovaly prstovými barvami (pro děti od jednoho
roku), vodovými nebo temperovými barvami. O to víc si to pak s kamarády v mateřské
škole užívají. Obzvláště, když mají možnost
s těmito barvami experimentovat a výkresy,
které namalují, nám učitelkám, někdy vyrazí
i dech. Pravidelně výkresy dětí vystavujeme
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v budově mateřské školy a některé zasíláme
do výtvarných soutěží. Letos se zúčastnily děti
od Berušek soutěže, kterou pořádala Městská
knihovna Břeclav a Moravská zemská knihovna v Brně v rámci projektu „Jižní Morava čte“,
na téma „Příběhy mého kraje“. Děti jsem seznámila s pověstí o vodníkovi v rohateckém
mlýně. Pověst se jim líbila a ze zaslaných výkresů byly odměněny tyto děti: Dobeš Ondra,
Trnka Dominik, Šušlíková Markéta, Teturová

Marie a Tesaříková Veronika.
Další soutěž byla na téma „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Tady získala Markétka Šušlíková třetí místo v okresním kole.
Obou soutěží se zúčastnil i Liborek Bábíček, který v první soutěži měl výkres vystavovaný na krajské úrovni v Brně. Ve druhé soutěži vyhrál ve své kategorii předškolních dětí
a byl první v krajském kole!!!!
Blanka Cmolová, MŠ Rohatec
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KULTURA
Střípky z knihovny
• Událo se
Ve čtvrtek 14. června 2018 nás navštívil divadelní soubor SVATOPLUK z Hodonína, který zahrál dětem i rodičům milou pohádku na motivy indiánské báje Čarovný bubínek. Zajíček Menebuš
nám vyprávěl příběh indiánského chlapce Dané. Děti si mohou různé báje a pověsti v knihovně půjčit
i v knižní podobě a společně s rodiči přečíst. Všem děkujeme za účast na tomto veselém představení.
• Co jsme pro vás připravili
I přes prázdniny jsme neodpočívali, ale pilně pracovali. Provedli jsme změnu knihovnického
systému z Clavius na Tritius, který splňuje požadavky moderní doby. Tato modernizace systému
proběhla za podpory dotačního řízení VISK3 z Ministerstva kultury. Do nového knihovního katalogu teď už můžete vstoupit i ze svých mobilů či tabletů. Věříme, že se vám toto nové prostředí
i nové možnosti budou líbit.
Jana Charvátová

Léto
Na zahrádce právě kvetou
růžičky v celé své kráse,
jaro zase vystřídalo léto,
s ním horké dny jsou tu zase.
Dětem už jenom zbývá
pouze jen týden jediný,
pak dostanou vysvědčení,
hurá na letní prázdniny.
Do misky zas nabíráme
rybíz, angrešt, maliny,
odpoledne pak si dáme,
kornout plný zmrzliny.
Další dny na koupališti
plné slunce a pohody,
za chvíli už dolů sviští,
z tobogánu rovnou do vody.
Radim Gerhard
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Rohatecký verbíř
Na začátku minulého školního roku se
v souboru Malá chasa z Rohatca opět začala
připomínat myšlenka na účast kluků ve verbířské soutěži, která se koná vždy každý rok na
začátku května. Chlapci již přes dva roky trénují se svým vedoucím Lukášem Slezákem. Po
všech rozvahách doma s rodiči i sami se sebou,
se rozhodl této soutěže zúčastnit Jozef Ligday.
Tréninky probíhaly každé úterý po zkoušce. Jožka se pustil pilně do nacvičování a s ním
i ostatní kluci, protože ho v tom nechtěli nechat samotného a zároveň nechtěli dopustit to,
aby neuměli všichni to stejné.
První kolo se konalo v Lužicích v neděli
22. 5. 2018. Tohoto kola se zúčastnili pouze
dětští verbíři z Podluží, kteří se rozhodli vyzkoušet před odbornou porotou, co všechno se
za uplynulý rok naučili. Samozřejmě toto nebyl jediný důvod, proč se mladí verbíři do této
soutěži přihlásili. Cíl je vždy vysoký - být nejlepší a probojovat se do oblastního kola, které
se koná v Uherském Hradišti.
Samotná soutěž v Lužicích začínala v první řadě generálkou s cimbálovou muzikou
Slovácko ml. s primášem Petrem Maradou
z Mikulčic. Pro Jožku to byl víceméně první
opravdový střet s cimbálkou. Je sice zvyklý
vystupovat s cimbálovou muzikou v souboru,
ale teď to bylo jiné. Musel si to sám odzpívat,
bylo pouze na něm, aby si určil tóninu, ve které
bude svůj verbuňk zpívat, ale hlavně bylo pouze na něm, jak všechno dopadne. Zkouška přes
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prvotní ostych a nervozitu dopadla dobře, a tak
se už mohl postupně začít soustředit na tu nejdůležitější část celého dne.
Soutěž byla rozdělena dle věku do tří kategorií. Jožka byl zařazen do kategorie druhé,
která byla pro kluky ve věku 10 - 12 let. Svůj
verbuňk zvládl dobře, i když si hned po jeho
vystoupení byl vědom některých chyb, kterých
se dopustil. A právě tyto chyby ho umístily
v očích poroty na druhé místo ve své kategorii.
Avšak i toto umístění znamenalo nakonec,
že se Jožka probojoval do velkého finále, které se konalo 16. června v Uherském Hradišti.
To byla pro nás trochu komplikace, protože
přesně v tento den se konal i Dětský folklorní
festival v Rohatci, a tak nezbývalo nic jiného
než se rozhodnout, co bude přednější a kam se
vydáme.
Rozhodnutí bylo jednoznačné, a tak jsme
se s velkou chutí a odhodláním vydali ráno
v 8 hodin směr Uherské Hradiště, kde jsme se
pokusili ohromit porotu i naším verbuňkem
z Rohatca. Tady už ovšem byla konkurence obrovská. Sjeli se kluci ze všech regionů Slovácka
- vítězové svých regionálních kol. Pod vedením
cimbálové muziky OLiNa z Hodonína s primášem Viktorem Procházkou šel do svého boje.
Jeho vystoupení před odbornou porotou
se zdařilo, dokázal ukázat vše, co se stihl ještě
naučit během těch tří týdnů, které uběhly mezi
jednotlivými koly. Se svým výkonem byl docela spokojen. Ale bohužel jeho výkon na umís-

tění na prvních třech místech nestačil. Všichni
chlapci bojovali o vítězství ze všech sil a my
jsme si museli přiznat, že naše první soutěžní
klání nebude oceněno diplomem a výhrou,
avšak vůbec nám to nevadilo, byly to pro Jožku
cenné zkušenosti.
Cíl do příštího roku je jasný a pevný. Opět
se probojovat skrz regionální kolo podlužáckých verbířů až do toho celonárodního
v Uherském Hradišti, a třeba se nám zadaří.
Pevně věříme, že se do soutěže budou chtít zapojit i ostatní chlapci z našeho souboru, abychom ukázali, že i v Rohatci verbovat umíme.
Dita Machalínková
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Divadlo v přístavu
V pátek 27. července se konalo představení Divadla Meteora ze Vsetína v rohateckém přístavu. Jelikož u nás není vhodné plovoucí podium,
odehráli herci komediální vystoupení z vězeňského prostředí s názvem
Mýdlo na podiu vedle srubu. Za příjemného počasí se sešlo více než
120 diváků, kteří využili blízkost občerstvení a spojili příjemné s užitečným. Herci byli moc rádi za tak hojnou účast. Starosta obce přislíbil, že
určitě zase Divadlo Meteora pozve k dalším vystoupením, třeba do kulturního domu, nebo druhého přístavu. Akce měla vyšší návštěvnost než
v sousedním Hodoníně, děkuji obci Rohatec za spolupráci.
Martina Horáčková, DSO Baťův kanál

Subjektivní kulturní okénko šéfredaktora
Kulturní developer Matěj Velek zvelebil
karlínská kasárna i nákladové nádraží Žižkov.
V prostorech militárních vznikl koncertní sál,
galerie, kino, kavárny, přednáškové a výstavní
místnosti. Je tam taky jedno veliké pískoviště.
A pak že to nejde.
Výstava Dagmar Hochové v Londýně je
pro tamější milovníky fotografie jistě zážitkem.
Říkalo se jí fotografka pravdivého života. Výběr jejích fotografií ze socialistického Československa poukazující na životní realitu Brito-

vé zhlédnou poprvé.
Film Ztratili jsme Stalina vidělo již mnoho
lidí na celém světě. Snad mimo Rusko, kde jej
cenzura zakázala za hanobení jednoho z největších vrahů na světě. Už jen proto stojí za to
si tuto komedii nenechat ujít a zasmát se spolu
s děsivou hrůzou v zádech, která je naservírována bez podbízivé korektnosti. Doporučuji.
Slavný východoslovenský rodák a zakladatel pop-artu Andy Warhol by se dožil devadesáti let. Jeho dílo i slavná Factory ale zůstanou

v povědomí milovníků umění ještě dlouhou
dobu. Nejinak tomu bude i s jeho výrokem, že
každý si užije svých 15 minut slávy.
V Národní galerii je výstava Jiřího Koláře
– Úšklebek století. Můžeme uvidět jeho práce propojené s básnickým dílem a součástí je
Týdeník 1968, soubor šedesáti šesti doličných
koláží mapujících dramatické události tohoto
roku. Moc se těším.
Stanislav Zela

Naše první Svaté přijímání
Pokud chcete přijmout Pána Ježíše Krista,
musíte jít ke zpovědi.
Hodně lidí si řekne: „Co je na tom složitého?“
Jenže není to vůbec tak jednoduché, jak si
myslíte!
Musíte chodit alespoň dva roky do náboženství. A to není zdaleka jednoduché. Můžou vás
od toho odrazovat kamarádi, kteří v Boha nevěří,
ale i ti, kteří v něj věří, ale nebaví je se o tom učit
v hodinách náboženství. I vás může přepadnout
lenost nebo pochybnosti. Nebo se vám nebude
chtít vstávat v neděli do kostela na mši.
Ale když vydržíte, tak na konci máte odměnu za to, že jste překážky překonali v podobě
prvního svatého přijímání. Někdo z vás čtenářů
si určitě řekne: „To je teda odměna“, ale jedno
vám řeknu, pocit, že máte čistou duši bez hříchů,
je úžasný. Cítíte se jako pták, který poprvé vylétl
k obloze. Jste volní, vaše dušička je bílá jako sníh
a ten pocit je k nezaplacení, nebo ne?
Moje první svaté přijímání a kamarádů
z třetích tříd se konalo poslední květnovou neděli 27. 5. 2018 a příprava na něj byla dřina.
A nejen pro nás děti, ale i pro naše rodiče. Holkám bylo potřeba vypůjčit krásné šaty a koupit bílé boty a klukům sehnat hezké kalhoty,
a kdo by klukům vyžehlil košile než maminky?
Kdyby to dělali sami, nechtěla bych to vidět.
S tím vším nám pomáhali rodiče. To jsou ale
14

hodní, co? Na přípravě měla svůj podíl i paní
katechetka. Při výuce měla s námi velkou trpělivost. I pan farář si na nás našel při přípravě
čas. Myslím, že za všechny, co jsme byli spolu
u přijímání, můžu říct jedno velké DĚKUJI.
V sobotu, když už byl kostel uklizený
a vyzdobený, jsme po obědě přišli na naši první zpověď. Byli jsme všichni velmi nervózní
a báli jsme se, abychom něco nepopletli. Ale
naše obavy byly zbytečné, protože nám pan farář pomohl.
V neděli jsme se nastrojili a sešli jsme se
před kostelem. Pak si pro nás přišel pan farář
a šli jsme průvodem před oltář. Tam jsme měli
nachystanou lavičku a kousek dál na stolečku

byly přichystané svíce. Pak začala mše. Během
ní jsme četli přímluvy, dali panu faráři obětní
dary, zapálili nám svíčky a společně jsme pronesli modlitbu před prvním svatým přijímáním. Nakonec vše vyvrcholilo přijmutím Pána
Ježíše Krista, proměněného v hostii.
Po skončení mše se fotilo a fotilo. Já osobně
mám aspoň 1000 fotek. A pak se šlo na slavnostní oběd.
Bylo to moc hezké, jen škoda, že je to jen
jednou v životě.
PS: A víte, jak chutná hostie? Jako kornoutek od zmrzliny. Ale kousat se nemůže, v puse
se nechá doslova rozplynout.
Daniela Konečková

číslo 4/2018
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ROHATEC – areál u KD 18. 8. 2018 od 19:00 hod.
Vstupné 200,- Kč s místenkou * 100,- Kč bez místenky
Předprodej vstupenek na OÚ Rohatec * www.rohatec.cz
číslo 4/2018
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Přehlídka
mužských a ženských sborů

10. ročník
Za Rohatcem, za dědinú
Sobota 8. září 2018 v 15.00 hodin
Letní kino Rohatec, při nepřízni počasí v K D

Vstupné 100 Kč
Během přehlídky se představí MS a ŽS Kobylí, MS Tvrdonice,
ŽS Seniorky Senica, Valášek Zlín, MS Dolní Němčí, MS Rohatčané
Pořadem provází Josef Černý z Hodonína
V průběhu přehlídky budou vyhlášeni vítězové soutěže o
“Nejkrásněji upravený balkon, okno a předzahrádku“

Ochutnávka vín z Rohatce a okolí zdarma
16
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Fotografická soutěž
Připomínáme, že Obec Rohatec v čísle 2/2018 vyhlásila fotografickou soutěž pro amatérské
fotografy

„Vyfoť svůj Rohatec…“

Máte v obci a nejbližším okolí svá oblíbená místa, útočiště, kam se rádi vracíte? Zachytili jste
zajímavý okamžik, detail či zákoutí, který ač jej máme tak blízko, mohl zůstat pohledům ostatních
skrytý? Podělte se s námi o něj…
Cílem soutěže je naši dědinu na první pohled tak známou a každodenní ukázat vaším pohledem. Motiv snímků je libovolný, mělo by z něj však být zřejmé, že pochází z Rohatce. Může se
tak jednat o krajinnou fotografii, zátiší, detail, makro nebo reportážní či dokumentární snímek.
Fotografie nemusí být nutně pořízeny po datu vyhlášení soutěže, mohou být pořízeny dříve.
Pravidla soutěže:
Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích:
1. Děti a mládež do 15 let
2. Dospělí
Soutěž je určena pouze amatérským fotografům.
Jeden soutěžící může přihlásit maximálně deset fotografií, doporučená velikost elektronické
fotografie nejméně 3200*2100 pixelů, tištěné fotografie ideálně formát A4.
Soutěžící (fotograf) zasláním fotografií na níže uvedenou e-mailovou adresu či osobním předáním na obecním úřadě dává Obci Rohatec souhlas s použitím fotografií k propagaci obce bez
nároku na autorskou odměnu.
E-mail či obálka s tištěnými fotografiemi musí obsahovat jméno a příjmení autora, název
fotografie, věk a kontaktní údaj.
Soutěžící tímto prohlašuje, že je autorem předaných fotografií a Obec Rohatec nenese trestně
právní odpovědnost za jejich původ.
Obec Rohatec si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému rámci soutěže.
Vyhodnocení soutěže:
Uzávěrka příjmu fotografií je 30. září 2018.
Po skončení soutěže vybere porota složená ze zástupců obce dvacet fotografií z každé kategorie. Ty budou následně prezentovány na internetových stránkách obce a uskuteční se také jejich
výstava v obecním muzeu.
Návštěvníci výstavy svými hlasy rozhodnou o absolutních vítězích jednotlivých kategorií. Autoři nejlepších fotografií budou oceněni zajímavými cenami.
Adresa pro zasílání fotografií: Email: kultura@rohatec.cz

90 let TJ Slavoj Rohatec
Rok se s rokem sešel zas,
kalendář praví nám včas,
další oslavu tu máme,
90 let rohatecké kopané.
Ve dvacátém století 1928
byl fotbalový klub Slavoj
v Rohatci slavnostně založen,
a posléze první tým sestaven.
Zazářili zde skvělí hráči,
bojovní fotbaloví srdcerváči,
v B. třídě župního přeboru,
posouvali se pomalu nahoru.
Začátkem devadesátých let,
zaznamenal posun vpřed,
postup o třídu nahoru,
do hodonínského okresního přeboru.
Ale jenom na čas krátký,
po roce návrat do B. třídy zpátky,
od roku 2002/2003 nadále hraje,
1.A třídu Jihomoravského kraje.
Než začne se nový ročník hrát,
chci rohateckému Slavoji přát,
hodně štěstí, trpělivost, vše se změní,
v krásný pocit z výhry i lepšího umístění.
Radim Gerhard

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Voda zdroj života
Letošní léto a velké sucho trápí náš kraj.
Jak to bylo v minulosti mně připomenul článek
časopisu Masarykovou stopou, vydávaný v Hodoníně do roku 1948. Jistě zajímavé je, připomenout si v současnosti některá konstatování
i myšlenky, uváděné v tomto časopise. Významný vodohospodář Karel Pospíšil připomíná
řešení vodního problému v suchých oblastech
republiky a nutná opatření, i jak čelit nepříznivým účinkům sucha právě v naší oblasti
jižní Moravy s přilehlým územím slovenským
a Strážnickým Pomoravím. Je to území vzhledem na malou nadmořskou výšku, teplotní
18

i půdní poměry, skýtající příznivé podmínky vegetační, ale trpí nedostatkem vzdušných
srážek a jejich častým výstředním rozdělením
během vegetačního roku. Vody se nedostává
zvláště v jarních měsících, kdy nejsou plně
vyvinuty kořínky a nepropustná jílovitá spodina překáží přívodu kapilární vody. Pokud se
dostaví v jarních měsících jihovýchodní větry,
odnímající rostlinstvu a půdě potřebnou vláhu
a rozviřující zvláště na Hodonínsku po jarním
výsevu obnaženou půdu, stává se celý kraj
zdravotně závadným. Tomuto je nutno společnými opatřeními čelit. K tomu pisatel navrhuje

výsadbu ovocných stromoví, lesních ochranných pásů a stromořadí, a tím zmírnit zhoubný
účinek vysušujících vzdušných proudů. Pisatel
také nedoporučoval předčasné scelování pozemků, dokud výsadby nebudou dostatečně
vzrostlé. Konstatuje také poměrně malý rozsah
lesů jižní Moravy a vysoké procento orné půdy,
i dřívější jednostranné meliorace a regulace
vodních toků, jež přivádějí poklesy podzemní vody, na níž je příroda za nedostatku vody
dešťově odkázána. Zajímavá je i úvaha pisatele
o rozšiřování vodních ploch, což zvyšuje atmosférickou vlhkost v suchých létech a osvěžení
číslo 4/2018

Rohatecká obec
vegetace. Za nejnaléhavější úkol druhé poloviny
dvacátého století považuje v Pomoraví úpravu
tisíců hektarů lučních ploch, které se stanou po
provedené závlaze pramenem blahobytu a kulturního povznesení oblastí po obou březích řeky
Moravy. Celé dvacáté století, populace, rozvoj
všeho technického podnikání a kultury, budou
spojeny s větší spotřebou vody, kterou nutno do
měst a průmyslových středisek se značným nákladem přivádět. Rozvíjející se intenzivní zemědělská výroba již nevystačí se skromnými, stále
se zmenšujícími vodními zdroji.
Jak jsme se s tímto doporučením v minulosti vypořádali, ukazují poslední léta i současnost. První velké sucho přišlo v roce 1948. Bylo
také již po regulaci řeky Moravy, a to pocítili
zvláště občané v části Kolonie, kde v domácích studnách značně poklesla hladina, zvláště
v oblasti s vyšší nadmořskou výškou, t.j. blíže
k železniční trati. To byl zatím zásobován vo-

dou celý Rohatec výhradně domácími a veřejnými studnami. Pokles podzemních vod
v dalších letech postupně pokračoval. Pokles
hladiny v Moravě, zvláště v letních měsících,
způsoboval poklesy podzemní vody, a tím
i nedostatek vody v domácích studnách. Řešilo
se to jejich prohlubováním. Naopak proti nedoporučovanému scelování půdy vznikaly rozlehlé lány, půda částečně vysychala a orná půda
s nedostatkem stromoví i lesních pásů navíc
trpěla erozí. Vše alespoň částečně řešilo zvýšení hladiny Moravy zvýšením jezu v Hodoníně
v roce 1949. Postupně zmizely i některé vodní
plochy. Starší Rohatčané vzpomínají rybníky
mezi Ratíškovicemi a Rohatcem, zásobované
podzemní vodou od Ratíškovic. Dnes jsou úplně vyschlé. Nedostatek znásobilo i neuvážené
hnojení, takže ani v Rohatci nezůstal žádný
zdroj podzemní pitné vody. Vážný nedostatek
nastal v období sedmdesátých let minulého

století, kdy se musel v celé naší obci vybudovat
rozvod pitné vody z cizího zdroje.
Rozvoj průmyslu a techniky kolem nás
způsobil prudký nárůst spotřeby vody, ale i její
nehospodárné využití. Zapomenuta byla opatření k zadržování vody v krajině, zatímco odtok
z potřebných míst se zvýšil. Dešťová voda, i přes
její nedostatek, je odváděna společně se splašky. Rozvod vody společnou vodovodní sítí také
způsobil její nehospodárné využití i některá svévolná opatření. Rušily se domácí i veřejné studny, které by v současnosti alespoň částečně řešily
nynější sucho. Některé zapomenuté studny se
v posledním období znovu objevují a obnovují,
i když mnohé jsou již nenávratně zničeny a zasypány. To vše si připomeňme v současné době,
kdy celý náš kraj trpí suchem. Hodně se budeme
všichni muset naučit hospodařit s životodárnou
tekutinou ve všech oblastech našeho života.
Zdeněk Bíza

Kúpání „U Vrbek“
Jak tak čárám po dědině, toš kolikrát nepotkám ani živů dušu. Néni si s kým povykládat
a málem sa už ani nepoznáme. A toš sa enom
zaobírám spomínkama jaké sme prožili děctví,
co sa gdy v dědině stalo, jaké bývalo počasí
a co sa vařilo. Toš sem si řekla tak sama pro
sebe: víš děvčico co ešče uděláš dokáď ti slůžá
nohy a ani nepadáš z kola? Obejdi celů dědinu
nech máš na co spomínat, jak sa žilo před osndesáti rokama a jak sa žije dnes. Toš totkaj sem
si pomály prošla celý Přívoz, gde sem sa před
osndesáti rokama narodila a skončila sem na
břehu Moravy, gde sa říkalo U vrbek. Tam sme
všecky děcka prožily celé bezstarostné děctví
a aj mládí. Ale čím bych měla začat? Ulica Přívoz začínala domem gde bývali Šafáříké a ze
zadní strany Blahůšké a končila Zichovým a naproti žila tetička Tereza Nováková. Na špici, gde
je dnes letní hospoda a malé hřiště pro děcka,
bylo toto místo volné a na zimu sa z vody vytáhaly na břeh čaje, obrátily sa hore dnem, aby
sa celé natřely térem, aby nepopraskaly a byla
to aj izolace proti vodě. U Zichového byla přes lůky z dolního konca
vyšlapaná cestička a končila přílazkem. Vedlé cesty byl hluboký járek,
kerým odtékala voda z lůk přes šlajsu až do Moravy. O pár kroků dál
byla šlajsa druhá, kerů tékla zaséj
do Moravy voda z mlýnskéj. Tam,
gde je dnes přístaviště, stála dřevěná pumpa. Sedláci tam jezdili z vozama na kerých byla dřevěná lajta,
do keréj si ručně napumpovali moravní vodu jak pro dobytek a také sa
v ní právalo prádlo. Pro vodu tam
jezdívali aj místní hasiči.A už su
číslo 4/2018

u Vrbek. Od téj dřevěnéj pumpy po celém břehu byly vysaděné vrby - proto ten název. Mezi
stromama byl dvacet metrů široký průsek
a břeh sa pozvolna zvažoval do Moravy. Tady
sa vodili čistit a plavit krávy a koně. Přes leto
bylo právě u vrbek tak málo vody, že u břehu
nám byla do půl lýtek a po pár krokách už sa
vynořily veliké ostrůvky štěrku, na kerých sme
si stavjaly hrady jak na nejakéj pláži u moře.
Na protější straně už byl břeh vysoký a hodně vody, z keréj trčaly kůly, gde snád byl gdysi
dřevěný most, po kerém sa vodil dobytek pást
na Skalicků stranu, lebo tam byly veliké lúky
s kvalitní trávů a dokola listnaté lesy. Celé leto
byl přívoz, lúky, Morava a stromy naše hřiště. Nigdo z nás nedostal z vody žádnů ifekci,
nebyly klíšťata, nezralé jabka sme zedly aj
z ohryzkem, pily vodu z kvašáků a najvíc nám
šmakoval krajic chleba ze sádlem. Nebyly BIO
potraviny, ani televiza, počitač ba ani mobil, ale
zato byla pořád plná ulic děcek, keré sa za každého počasí uměly společně hrát.

Třeba si nekeří řeknete, že dnešní děcka
sů v téjto době také spokojené, protože je inší
doba než za nás, hry sů plné techniky, majů
hromady hraček z kerýma sa nehrajů, létajů
z rodičama k moři gde ležijů pod déšníkama,
pijů kolu, jijů naplněné rohlíky že ani nemožů
otevřít hubu aby si mohly kůsek ukůsnůt, ale
gde majů kamarádů? A nigdy ani nepoznaly
běhat bosky po trávě. Zvířata vidijů na internetu a na obyčejnů slépku jich rodiče zavezů
podívat do ZOO. Enom si tak říkám že je to veliká škoda, že nigdy neprožijů to bezstarostné,
šťastné a hlavně bezpečné dětství a mládí jaké
už enom ve spomínkách sme prožily my. A že
to tak bylo, k článečku přikládám svoju fotku
při kúpání u Vrbek, kerá je z roku 1950, gdy
mě bylo 12 roků. Tá pěknější napravo su já.
PS: Stav vody v Moravě sa zvýšil asi v době
mezi rokem 1952 - 55, gdy sa postavila vodní
elektrárna v Hodoníně, kerů sme všecí potřebovali. Přesný údaj nevím. Tým ale také skončilo pohádkové kúpání „ U Vrbek“.
(A ešče malý dodatek, mlůvím
a aj píšu v rohateckém nářečí, keré
sa používalo a keré sa z našéj mluvy
zachvílu úplně vytratí. Starší ročníky
jak dyby sa za svůj mateřský jazyk
haňbyli a děcka už mlůvijů napůl anglicky. A toš přikládám pár vysvětlivek slov, keré sem v článku použila já.)
čárám... pomalá chůze, hen tam...
ukazuji na místo, totkaj...nedávno,
čaja...dřevěná loďka, tér ...nátěr, přílazek...dřevěná opěra přes chodník,
šlajza... propust, pumpa.... na čerpání
vody, lajta...dřevěná cisterna, trčaly...
vyčnívaly.
Božena Vláčilová
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Čápi se připravují k odletu
Čas je neúprosný a opět je tu doba, kdy
mladí čápi vylétávají z hnízda. Nejdříve to
zkoušejí, osmělují se, letos velmi pozvolna.
Několik dní jsem sledovala každodenní rituál:
po ranním krátkém spíše „sletu“ dolů z hnízda
než letu (špacírují hlavně po střechách přilehlé
stolárny), se dostanou zpět do hnízda a tam čekají, co jim rodiče přinesou k jídlu. Abych jim
ale nekřivdila, poslední červencový den začali
přelétávat i přes silnici, na střechy okolních ro-

dinných domů a v dalších dnech v tom pokračují. Návraty na hnízdo za účelem krmení ještě
dodržují docela pravidelně, ale brzy by se měli
začít vydávat na delší výlety z hnízda…
Pro zajímavost uvedu, jak se dařilo čápům
v okolí Rohatce. V Petrově se letos čápům nepodařilo vyvést žádné mladé. Ve Strážnici –
hnízdo u Skalické brány – 4 čápata, další strážnické hnízdo – 3 mladí. Sudoměřice stejně jako
u nás – 3 mladí. Hodonínské hnízdo, obdobně

jako v Mutěnicích – po dvou mladých. Rekordmani v Dubňanech vychovali letos 5 mladých,
ovšem jejich hnízdo je v porovnání s naším
přímo „kolosální“. Tyto zajímavosti, jako i další
informace, se dají čerpat na webových stránkách: http://cap.birdlife.cz/mapa.
Ještě se tu s našimi čápy chvíli potěšíme
a nepotrvá dlouho, hnízdo zůstane opuštěné.
A budeme očekávat příští čapí sezonu!
Vlasta Lužová

SPOLKY
Týden v Písku
V čase, kdy píšu tento článek, prožíváme
s našimi dětmi a vnoučaty prázdniny a s nimi
spojené letošní až příliš horké léto. Tímto svým
vyprávěním se však chci vrátit do měsíce června, kdy jsme prožili téměř týden na rekondičním pobytu v jihočeském městě Písek. Nástupním dnem byla neděle 10. června, pro zpestření
cesty jsme navštívili Klášter Želiv. Tento klášter
patří řádu premonstrátů, v nedávné době prošel
rozsáhlou rekonstrukcí a řadí se k našim předním kulturním památkám. Všichni jsme bedlivě
sledovali poutavý a zajímavý výklad průvodce,
kterým byl jeden z civilních členů řádu. Po prohlídce jsme se občerstvili v klášterní restauraci
a posilněni koláčky od Mirky Tomšejové jsme se
vydali na další část cesty k cílové adrese, a tou byl
Interhotel America v Písku. Byli jsme přivítáni
samotným ředitelem Ing. Danielem Friedlem.
Hotel připomíná svým vzezřením parník. Ubytování i strava byly na vysoké úrovni. V hotelu
jsme měli po celý pobyt k dispozici vyhřívaný
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bazén a posilovnu. Interiéry jsou vkusně zařízené a co se týká jídla, tak jak se lidově říká „to
nemělo chybu“. K snídani byl vždy velký výběr
všeho možného od kávy přes sýry, šunku, pečivo, až po jogurty. Večeře byla sice jednotná, ale
každé jídlo bylo delikatesa, a po ní ještě každý
den zákusek. Však také všichni účastníci chválu
vyjádřili na konci pobytu v jejich malém dotazníku. Druhý den jsme navštívili město Protivín
a v něm Krokodýlí ZOO. V místnostech, kde
chovají krásné, velké i malé exempláře krokodýlů, bylo sice nepříjemné horko a odér, ale
stálo za to tuto nepříjemnost vydržet, a tak jsme
mohli obdivovat jejich chovatelské úspěchy. Někteří z nás ještě navštívili Galerii Kaplanku, kde
jsou vystaveny koláže protivínského rodáka Jiřího Koláře. Dále zde byla výstava hradů vytvořených ze špejlí, zajímavostí byl i krásný kostelík
vedle galerie. Při zpáteční cestě jsme se stavili
v malé vesničce Albrechtice nad Vltavou, kde
jsme byli ohromeni nádherou náhrobních kapli-

ček na místním hřbitově. Tyto unikátní kapličky
jsou doplněny výstižnými veršovanými epitafy.
Hřbitov je unikátem nejen u nás, ale i v Evropě a je také na seznamu UNESCO. Doporučuji
návštěvníkům jižních Čech toto místo navštívit.
V úterý, hned po vydatné snídani, jsme odjeli
navštívit zámek Orlík, skvost mezi našimi zámky. Krásné interiéry, které nám přiblížily tehdejší život šlechty, doplňuje nádherný výhled na
Orlickou přehradu, nad níž se majestátně tyčí.
V devadesátých letech byl tento zámek vrácen
v restitucích orlické větvi rodu Schwarzenbergů.
Další zastávkou bylo Muzeum mlynářství, pekařství a zemědělství v nedalekých Božeticích.
Při prohlídce si mnozí z nás zavzpomínali na
dávné časy dětství, které nám připomněly zdejší
exponáty, ať už to byla mlátička na obilí, turbína
na pohánění mlýnského kola, nebo v pekárně
tvořítka na koláčky a buchty. Průvodce nám
dělal sám majitel pan Stejskal, ten nám zpestřil
prohlídku malým kvízem a výherci při správné
číslo 4/2018
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odpovědi obdrželi sladkou odměnu. VIP průvodce jsme měli z důvodů osobních sympatií
pana ing. Stejskala k Rohatci. Léta zde navštěvoval několik pracovníků KM Bety. A pak, že
Rohatec po zániku Maryše nikdo nezná. Touto
cestou jim od něj vyřizuji vřelé pozdravy. Středu jsme vyplnili prohlídkou města Písek. Tuto
nám sice trochu znepříjemnil déšť, ale zase zpříjemnil náš průvodce Ing. Pospíšil (světe div se,
rodák z Mutěnic). Protože hotel byl v okrajové
části města, tak jsme jeli autobusem a už v průběhu jízdy nám pan Ing. Pospíšil velmi poutavě vyprávěl o historii i současnosti města Písek
a také o jeho kulturních památkách. Po první z mnoha jsme se prošli, a tou byl Kamenný
most. Pod ním na nábřeží Otavy jsme obdivovali sochy z písku, které byly letos tematicky věnovány výročí založení republiky, a tak bylo nabíledni, že první sochou byl prezident Masaryk,
v životní velikosti, jak jinak než na koni. Hodny
obdivu jsou i další památky, jako jsou Putimská
brána, radnice a dominanta města – děkanský kostel Narození P. M. s věží vysokou 72 m,
v jeho prostorách jsme si na chvíli odpočinuli
a mohli tak obdivovat krásnou výzdobu tohoto
kostela. Deštivou procházku jsme zakončili posezením v příjemné restauraci U Reinerů (budoucím návštěvníkům Písku vřele doporučuji).
Déšť nám trochu zkomplikoval další program,
ale i s tím jsme si poradili a některé programy
byly přesunuty. Bohužel, většině z nás déšť znemožnil pěší výšlap k písecké zajímavosti, která
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se nachází asi kilometr od hotelu, a to k „Cestě
bolestných kamenů“. Tam se vydalo jen několik
našich „otužilých turistů“. Tato zajímavost je
nazývána “Křížovou cestou moderního člověka“.
Vytvořili ji studenti OA v Písku. Vybízí k zastavení a zamyšlení nad problémy lidí současného
světa. Čtrnáct zastavení je doplněno patnáctým,
a tím je Naděje. Nad tímto sociálně zaměřených
projektem převzala záštitu zpěvačka Marta Kubišová a kněz Tomáš Halík. Snad pokud bychom se
do Písku vrátili, což není nemožné, neboť v okolí

jsme ještě nenavštívili spoustu památek, tak se
tam podíváme. Čtvrtek byl věnován exkurzi Muzea motorek v ČZ Strakonice, městu Strakonice
a posléze hřebčinci v Písku. Muzeum motorek
a zbraní v ČZ bylo zajímavé a poučné, hlavně pro
mužskou část, se zájmem si prohlíželi exponáty,
které v minulosti vlastnili. Ale ani ženy nepřišly
zkrátka a některé si dokonce vyzkoušely, jak se
sedí na nejdražší závodní motorce z nejslavnější
éry ČZ. Po prohlídce města jsme odjeli i do hřebčince v Písku. Tento hřebčinec je známý také tím,
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že se zde natáčelo mnoho filmů, např. Už zase
skáču přes kaluže, Dobrá voda aj. Režisér Karel
Kachyňa a herec Vladimír Dlouhý se sem rádi
vraceli, a to nejen pracovně. Paní průvodkyně
svůj výklad zpestřila mnoha zajímavými historkami, jednou z nich byla ta, že socha zde stojícího koně jménem Argo (skutečný kůň z tohoto
hřebčince stál modelem Myslbekovi), je zmenšeninou Myslbekova koně na Václavském náměstí
a také historkou, proč má kůň svázaný ocas. Letos jsme měli štěstí na průvodce, kteří poutavě
svůj výklad doplňovali o různé perličky, které
si mnozí snáz zapamatují než strohé informace
s čísly. Den odjezdu jsme ještě vyplnili návštěvou
města Tábor, kde jsme navštívili Husitské mu-

zeum. Zde jsme zhlédli poučný film o době husitské a prohlédli si zajímavé historické artefakty
z té doby. V mezičase jsme obdivovali historické
centrum města Tábor. Poslední naší zastávkou
bylo Muzeum čokolády a marcipánu, na které
jsme byli my Rohatčané, zatíženi léty strávenými
v továrně Maryša, obzvláště zvědavi. Ke svému
úžasu jsme zde na výstavce objevili dvě krabičky
od „maryšáckého“ Značkového dezertu. Ještě po
letech se nám sbíhaly sliny (myslím si, že právem,
protože nebylo nad čokoládu z Maryše). V jejich
prodejně jsme ochutnali nynější jejich výrobky.
Úžasná podívaná byla na to, co vše lze z čokolády
nebo marcipánu vyrobit, lépe řečeno vytvořit, ať
už to byl pohádkový dětský svět, nebo např. šaty

od Blanky Matragi. Letošní rekondiční (zlé jazyky tvrdí, že kondiční) pobyt v Písku v Interhotelu
America, byl od všech účastníků hodnocen „palcem nahoru“. Kdo máte facebook, tak si můžete
prohlédnout fotky z tohoto pobytu. Tyto rekondiční pobyty pořádáme již třetím rokem, snad se
i pro příští rok podaří přichystat zajímavý pobyt
pro téměř 50 našich členů.
Ještě bych ráda upozornila na akce, které
nás čekají v září a říjnu. Jsou to jednodenní výlet
do skláren ve Strání a do Luhačovic, dále Pasohlávky, lázeňské koupání a vířivka v Hodoníně,
koncert v Hodoníně. Závěrem přeji všem občanům krásný zbytek léta.
Za SZPO Anna Homolová

Tábor s Harrym Potterem
Ve dnech 9. až 13. července se konal příměstský tábor s tématikou Harryho Pottera. V neděli jsme si pro děti připravili třídu a nedočkavě
a s nadšením jsme čekali na pondělní ráno. Přišlo pondělí, úterý a najednou tu byl pátek! S dětmi jsme si během týdne vyrobili kouzelnickou
výstroj, nějaký ten tajemný lektvar a zahráli spoustu kouzelnických (i kouzelných) her. Rozhodl jsem se pro děti vybrat i hry spíše staršího
data. Většina z nás třeba zná velice oblíbenou zapikávanou, při které se děti nejednou rozčilovaly. V pátek jsme navštívili zlínský zábavní
park Galaxii, kde se děti pořádně vyřádily a řádně tak zakončily náš táborový týden. Když jsme se po příjezdu do Rohatce loučili, myslím, že
všichni jsme byli spokojeni. Není potřeba velkých slov, když vidíte radost v jejich očích.
P.S. Musíme s velkou radostí oznámit, že během celého týdne nedošlo ani k jednomu zranění, až na pár malinkatých oděrek!
Jakub Trávník
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Hasiči oslavili výročí
Dobrovolný hasičský sbor v Rohatci byl
založen 10. června 1888. Toho dne byly tehdejším obecním zastupitelstvem a c.k. politickým úřadem schváleny a podepsány závazné
stanovy. V letošním roce si tak rohatečtí hasiči připomněli už 130. výročí svého fungování. Oslavy se uskutečnily v sobotu 30. června
v kulturním domě a areálu „Pod zeleným“.
Dopoledne zahájila slavnosti valná hromada
sboru, kde ve zprávách z jednotlivých oblastí činnosti zazněly nejdůležitější události
či úspěchy za posledních deset let. Součástí
slavnostní schůze bylo i předávání ocenění
a vyznamenání členům sboru. Jedním z oceněných byl i čestný starosta sboru pan Jaroslav Gromus, který obdržel medaili sv. Floriána. Rohatecký sbor získal u této příležitosti
pamětní stuhu krajského sdružení hasičů na
svůj prapor a čestné uznání ústředního sdružení hasičů za práci na úseku požární ochrany.
Odpolední program zahájil slavnostní
průvod obcí. Před kulturním domem se seřadili členové domácího i pozvaných okolních
sborů, hosté a početná hasičská technika. Za
doprovodu dechové hudby se průvod v čele
s prapory vydal na místní hřbitov, kde byl
u centrálního kříže položen věnec a uctěna
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památka všech zemřelých hasičů. Poté, co
se průvod vrátil zpět ke kulturnímu domu,
následovaly v přilehlém areálu ukázky historického i soudobého hašení. Své umění

předvedli i domácí mladí hasiči v požárním
útoku. K vidění tak byla historická technika
i nejmodernější automobily dobrovolných
a profesionálních hasičů, např. automobilový
žebřík s dosahem až čtyřicet metrů. Největší
úspěch u dětí měla rozhodně část programu,
kdy byla vytvořena hasící pěna, kterou mohli
probíhat. Zakončením oslav pak byl večerní
ohňostroj. Oblohu nad středem obce po několik minut oslňovaly nejrůznější světelné
efekty uspořádané do ohromné podívané,
která sklidila velký potlesk.
Slavnosti hasičů doplňovaly ještě dvě výstavy. V rohateckém muzeu byla po tři víkendy k zhlédnutí expozice provázející historií
i současností hasičů v naší obci. Vystaveny
zde byly poháry a další ocenění za sportovní
úspěchy všech kategorií, fotografie z pořádaných akcí a figuríny oblečené do dobových
i moderních uniforem a zásahových oděvů.
Druhá výstava byla umístěna přímo v sále
kulturního domu. Zde si mohli návštěvníci
po dobu oslav prohlédnout početnou sbírku
hasičských domovenek a mnoho dalšího vybavení.
Výbor SDH Rohatec
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Ze života SRPŠ
Tak, jak tomu bylo i v minulých letech,
i letos jsme pro děti připravili příměstský tábor, který probíhal ve dvou turnusech. Od
9. do 13.7. jsme se s dětmi přenesli do kouzelného světa Harryho Pottera, zdokonalili jsme
se v čarování, naučili se vařit lektvary a zahráli
si spousty her. Pohádkový týden jsme zakončili výletem do Galaxie, zábavního centra ve
Zlíně, kde nám děti jasně předvedly, že jejich
zásoby energie jsou prostě nevyčerpatelné. Ve
dnech 16. – 20.7. jsme se seznámili se zvířátky z různých koutů světa, zjistili jsme, jaké
vydávají zvuky a čím jsou zajímavá. Užili jsme
si den s domácími mazlíčky, během kterého
nám v klubovně dělali společnost křečci, želva, králík, myška, morčata a na chvilku i několik pejsků. Náš týden se zvířátky jsme završili
v ZOO Lešná.
Ráda bych poděkovala našim skvělým vedoucím – paní Janě Gajdové a panu Jakubovi
Trávníkovi – za jejich energii, vynalézavost,
tvořivost a trpělivost, kterou vložili do organizace tábora. Dále děkuji našim instruktorům,
zdravotnicím, všem, kteří nám byli jakkoli nápomocní, a také rodičům za projevenou důvěru, kterou jsme, doufám, nezklamali…
Světlana Holešínská
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Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
v minulém vydání Mysliveckého okénka jsme popsali
některé druhy dravců. Pojednání o nich bývá často
spojováno se sovami. Těm jsou od nepaměti přisuzovány nadpřirozené
schopnosti. Zřejmě za tím stojí jejich noční život, díky čemuž jsou pro
nás zahaleny rouškou neznáma. Mezi lidmi mají více nepřátel než přátel,
přitom k tomu nemáme žádný oprávněný důvod. O sovách se často říká,
že jsou „nočními dravci“, přitom s dravci nejsou nijak biologicky spojeni.
Jistě některé z nich znáte, např. výra velkého, kalouse ušatého, sovu
pálenou nebo kulíška nejmenšího. Většinu z uvedených druhů sov v okolí
Rohatce nepotkáte, sovy patří obecně k silně ohroženým druhům. Dříve
bylo možno potkat i za bílého dne sýčka obecného, jehož populace ale
v České republice dramaticky klesá. Dnes jej u nás žije jen 100 – 130 párů
a jeho stavy dále klesají právě kvůli necitlivému zásahu lidí do krajiny.
Sýčka lze považovat za ukazatele „zdravé zemědělské krajiny.“ Také díky
tomu byl vyhlášen za „Ptáka roku 2018.“ Sýček převzal pomyslné žezlo
od datla černého.
Když už se zmiňujeme o ohrožených druzích, nemůžeme vynechat
vzácné druhy ptactva, které můžete potkat i při toulkách v okolí naší obce.
Pokud se pozorně díváte kolem sebe, narazíte třeba na ledňáčka říčního,
břehuli říční, vlhu pestrou, dudka chocholatého nebo čejku chocholatou.
Ledňáček říční je nezaměnitelně zbarveny drobný ptáček s tyrkysově modrou, kropenatou hlavou a křídly, naopak bříško je oranžové barvy.
U nás žije v řečišti řeky Moravy, kde hnízdí v norách, které si vyhloubí
v písečných březích. Živí se drobnými nebo nemocnými rybkami, na které
se vrhá prudce do vody. Můžete jej buď spatřit na větvích keřů kolem řeky,
kde číhá na svou kořist, nebo když jej vyrušíte, tak odlétá těsně nad hladinou. Na zimu ledňáček odlétá do teplejších biotopů.
Břehule říční je zákonem chráněná nejmenší vlaštovka. Můžete je potkat kolem Moravy, kde si v říčních březích hrabou až metr dlouhé nory.
Břehule je tažný pták, který přilétá během dubna až května a odlétá v průběhu července až září. Samec i samice jsou na horní straně těla hnědí,
na spodní bílí a jejich charakteristickým znakem je vidlicovitě vykrojený
ocas. Břehule říční se živí výhradně drobným létavým hmyzem a patří
u nás mezi nejohroženější druhy ptáků.
Vlha pestrá je často nazývána klenotem Jižní Moravy. V letu připomíná špačka. Její hlavní potravou je hmyz, například i vosy a včely. Jak už
napovídá název, má velice pestré zbarvení. Hrdlo a konce křídel jsou žluté,
na obličeji má černou masku, záda má červenohnědá, ocas je zelený a spodek těla je tyrkysově modrý. Její nezaměnitelný trylek „urru“ se rozléhá do
veliké dálky. Stejně tak jako ledňáček nebo břehule hnízdí vlha v norách
vyhloubených do písčitých břehů řeky Moravy.
Dudek chocholatý je velký asi jako sojka. Žije v lesích, potravu sbírá
na zemi a tvoří ji zejména hmyz a její larvy. Hlavu a krk má rezavě hnědé,
spodek těla nažloutlý, křídla a ocas má černý s příčnými bílými pruhy, na
hlavě rezavou chocholku. Zajímavostí dudka je to, že samice a mláďata
umí v době hnízdění vylučovat ze žláz na ocase páchnoucí tekutinu, kterou vystříknou v případě ohrožení na svého nepřítele. Na zimu odlétá do
Afriky.
Čejka chocholatá je 30 cm dlouhý pták, má černo bílé zbarvení, kdy
bílé bříško doplňuje kovově lesklý černý fráček, černě kropenatá křídla
a až 9cm dlouhá chocholka na hlavě. K hnízdění u nás vyhledává mokřadní louky a pole, spíše otevřená prostranství s nepříliš hustou vegetací.
Potravu tvoří hlavně hmyz, larvy, žížaly a v menší míře pak žáby a drobné
rybky. Sameček v době toku předvádí ve vzduchu překrásný let, plný zvratů,
střemhlavých pádů a prudkých otoček. Své hnízdiště čejka brání vytrvalými
střemhlavými nálety doprovázenými hlasitým křikem.
Hezký zbytek léta vám přejí Vladimír Jašek a Miroslav Kývala
Foto: Karel Šimeček
číslo 4/2018
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Seniorské prázdniny
Dětem nastaly dvouměsíční letní prázdniny.
Určitě se na ně velmi těšily. Nemuset vstávat do
školy, učit se a psát domácí úkoly… My, senioři,
můžeme na prázdniny jen nostalgicky zavzpomínat. Také jsme se těšívali na oddych od učení, na koupání, hlavně v naší Moravě, na hraní
– třeba kuliček, semla, s balonem, s kamínky…
Teď máme „seniorské prázdniny“, které ale
spočívají hlavně v pomoci našim synům a dcerám s jejich ratolestmi, v mnohých případech
i s pravnoučaty. Dovolenou si na celé dva měsíce
vzít nelze a děti zase nemohou zůstat bez dozoru. Takže tak trávíme prázdniny my.
I naše klubové akce se během měsíců července a srpna (až na jízdu po Moravě) přesouvají na měsíce další. Je to ale i z důvodu počasí.
Pokud jsou moc horké dny, musíme být raději
doma kvůli našemu věkem již pošramocenému

zdraví. A osvěžujícího deště, který jak příroda
tak i my tolik potřebujeme, je velice málo. Než
jsme „nastoupili“ prázdniny, rozloučili jsme se
na Pátku v klubu. Ten se konal 15. června. Tentokrát byl veselejší, nechyběla ani hudba a my
jsme poblahopřáli našim sedmi jubilantům,
kteří svá jubilea slavili během 2. čtvrtletí. I tentokrát jsme měli výjimečnou oslavenkyni. Dne
13. května se dožila 90-ti let paní Jarmila Solíková, která je členkou našeho klubu od začátku
a aktivně se zapojovala do všech akcí klubem
pořádaných. Známe ji jako milou, kamarádskou, vždy usměvavou a vstřícnou ke všem.
Nehleděla na svůj vyšší věk, ráda jezdila na kole
a ráda si také při muzice zatancovala. Bohužel
před oslavou svých devadesátin onemocněla
a musela i do nemocnice. Přesto ale se na Pátek v klubu nechala přivézt, aby byla mezi námi.

Děvčice z naší Lúčnice jí připravily jako poděkování malé překvapení – zatancovaly vesele při
písničce a s krásnou kyticí paní Jarmile Solíkové
popřály hlavně hodně sil a zdraví!
Jak jsem zmínila, 8. srpna nás čeká tradiční
jízda lodí Konstancie po Moravě i s posezením
s harmonikou v hospůdce u Moravy, a pak také
příprava krojů pro naši mladou chasu na Bartolomějské hody. A co nás čeká dál?
7. září – Pátek v klubu s gratulací našim dalším
jubilantům, začátek v 18:00 hod.
18. září – Zájezd do Náměště na Hané (prohlídka
zámku) a na Svatý Kopeček (návštěva ZOO)
Na sobotu 6. října připravujeme oslavu „Dne
seniorů“ v kulturním domě se začátkem v 18:00
hod., na kterou vás všechny srdečně zveme!
Za Klub důchodců Rohatec, z.s.
Marie Nováková

SPORT
První workoutové hřiště a U-rampa
V rámci oslav devadesátého výročí Slavoje Rohatec proběhlo ve sportovním areálu
v Cihelnách slavnostní otevření našeho nového
workoutového hřiště. Pásku s námi stříhal šikovný mladý sportovec David Horňáček, který
je letošní vícemistr Moravy a Slezska v klasické
kulturistice. Asi málokdo z nás o tomto úspěchu
ví. Workout je sportovní aktivita s vlastní vahou
těla, která zahrnuje různé cviky na veřejných
sportovních hřištích, především na hrazdě,
bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících
a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen na cvičení
s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Zástupci
dodavatelské firmy WORKOUT CLUB PARKS
si připravili pro zvědavé návštěvníky exhibici,
kdy se nám tajil dech nad jejich silou a obratností. Pro odlehčení zapojili také děti i dospělé
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do soutěží o ceny. A tak jste mohli vidět dospělé
jak soutěží v přitahování, nebo děti v tom, kdo
nejdéle vydrží viset. Večer už bylo hřiště v obležení mládeže. Bude veřejně přístupné každý den
od rána do večera, otevírací doba a provozní řád
i návody, jak cvičit, najdete u vstupní brány i na
hřišti samotném.
Naše aktivita v této oblasti ale zdaleka
nekončí. Již nyní máme vysoutěženého dodavatele U – rampy pro koloběžky, skateboardy,
inlajny, která bude umístěna za workoutovým
hřištěm. Pracujeme také na pořízení kamerového systému, který bude celou lokalitu hlídat.
Z důvodu dlouhých termínů dodání rampy vyráběné na zakázku, bude k dispozici všem milovníkům těchto aktivit v druhé polovině září.
Pojďme se hýbat.
Jara Adamec, starosta
číslo 4/2018
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ROZPIS ZÁPASŮ MUŽSTEV TJ SLAVOJ ROHATEC - PODZIM 2018
Tým

Den

Datum

Kolo

Zápas

Čas

muži B

sobota

4.8.

1.

Svatobořice B – Rohatec B

17:00

muži B

pátek

10.8.

2.

Rohatec B – Nesyt Hodonín

17:30

dorost

sobota

11.8.

2.

Velká nad Vel. - Rohatec

14:00

muži A

sobota

12.8.

2.

Velká nad Vel. – Rohatec

16:30

muži B

neděle

19.8.

3.

Násedlovice – Rohatec B

17:00

dorost

neděle

19.8.

3.

Rohatec – Podivín

14:45

muži A

neděle

19.8.

3.

Rohatec – Veselí nad Mor.

17:00

ml. příp.

neděle

26.8.

1.

Rohatec – Kostelec

10:00

st. příp.

neděle

26.8.

1.

Dubňany – Rohatec

10:00

ml. žáci

sobota

25.8.

2.

Rohatec – Žarošice

10:45

st. žáci

sobota

25.8.

2.

Rohatec – Žarošice

9:00

muži B

pátek

24.8.

4.

Rohatec B – Domanín

18:00

dorost

sobota

25.8.

4.

Rohatec – Velké Bílovice

14:45

muži A

sobota

25.8.

4.

Rohatec – Velké Pavlovice

17:00

ml. příp.

sobota

1.9.

2.

Milot./Ratíšk. – Rohatec

10:00

st. příp.

neděle

2.9.

2.

Rohatec – Morava

10:00

ml. žáci

neděle

2.9.

3.

Žeravice – Rohatec

11:15

st. žáci

neděle

2.9.

3.

Žeravice – Rohatec

muži B

neděle

2.9.

5.

Čejkovice – Rohatec B

17:00

dorost

neděle

2.9.

5.

Dambořice – Rohatec

14:45

muži A

neděle

2.9.

5.

Milotice - Rohatec

16:30

ml. příp.

neděle

9.9.

3.

Rohatec – Ždánice

10:00

st. příp.

neděle

9.9.

3.

Kyjov – Rohatec

10:00

ml. žáci

neděle

9.9.

4.

Velká nad Vel. – Rohatec

10:45

st. žáci

neděle

9.9.

4.

Velká nad Vel. – Rohatec

9:00

dorost

neděle

9.9.

6.

Rohatec – Dol. Bojanovice
VOLNO

16:00

muži A

neděle

9.9.

6.

Rohatec – Lednice

16:00

ml. příp.

středa

12.9.

4.

Žádovice/Ježov – Rohatec

16:00

st. příp.

středa

12.9.

13.

Rohatec – Veselí nad Mor.

17:00

ml. příp.

neděle

16.9.

5.

Rohatec – Svat./Šardice

11:30

st. příp.

neděle

16.9.

4.

Rohatec – Strážnice

9:30

ml. žáci

sobota

15.9.

5.

Rohatec – Strážnice

10:45

st. žáci

sobota

15.9.

5.

Rohatec – Strážnice

9:00

muži B

pátek

14.9.

7.

Hodonín B – Rohatec B

19:00

dorost

neděle

16.9.

7.

Dubňany/Svat. – Rohatec

13:30

muži A

neděle

16.9.

7.

Dubňany – Rohatec

16:00

ml. příp.

neděle

23.9.

6.

Sudoměřice – Rohatec

st. příp.

neděle

23.9.

5.

Hodonín – Rohatec

10:00

ml. žáci

sobota

22.9.

6.

Rohatec – Vracov/Vlkoš

10:45

muži B

číslo 4/2018

9:30

13:45
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st. žáci

sobota

22.9.

6.

Rohatec – Vracov/Vlkoš

9:00

muži B

sobota

22.9.

8.

Vracov – Rohatec B

15:30

dorost

neděle

23.9.

8.

Rohatec – Mutěnice

13:15

muži A

neděle

23.9.

8.

Rohatec – Vyškov B

15:30

ml. příp.

neděle

30.9.

8.

Rohatec – Bzenec

11:30

st. příp.

neděle

30.9.

6.

Rohatec – Vacenovice

9:30

ml. žáci

sobota

29.9.

7.

Žarošice – Rohatec

14:45

st. žáci

sobota

29.9.

7.

Žarošice – Rohatec

13:00

muži B

neděle

30.9.

9.

Rohatec B – Lužice

15:00

dorost

sobota

29.9.

9.

Ratíškovice – Rohatec

12:45

muži A

sobota

29.9

9.

Ratíškovice – Rohatec

15:00

ml. příp.

sobota

6.10.

9.

Lovčice – Rohatec

10:30

st. příp.

neděle

7.10.

7.

Milot./Ratíšk. – Rohatec

10:00

ml. žáci

sobota

6.10.

8.

Rohatec – Žeravice

10:45

st. žáci

sobota

6.10.

8.

Rohatec – Žeravice

9:00

muži B

neděle

7.10.

10.

Čejč – Rohatec B

15:00

dorost

neděle

7.10.

10.

Rohatec – Hr. Lhota

12:45

muži A

neděle

7.10.

10.

Rohatec – Hr. Lhota

15:00

ml. příp.

neděle

14.10.

10.

Kostelec - Rohatec

11:00

st. příp.

neděle

14.10.

8.

Mor. Písek – Rohatec

10:00

ml. žáci

sobota

13.10.

9.

Rohatec – Velká nad Vel.

10:45

st. žáci

sobota

13.10.

9.

Rohatec – Velká nad Vel.

9:00

muži B

neděle

14.10.

11.

Rohatec B - Těmice

15:00

dorost

neděle

14.10.

11.

Podluží/Lanžhot – Rohatec

12:45

muži A

sobota

14.10.

11.

Rakvice – Rohatec

15:00

ml. příp.

neděle

20.10.

11.

Rohatec – Milot./Ratíšk.

11:30

st. příp.

sobota

20.10.

9.

Rohatec - Prušánky

9:30

ml. žáci

sobota

20.10.

10.

Strážnice – Rohatec

10:45

st. žáci

sobota

20.10.

10.

Strážnice – Rohatec

9:00

muži B

sobota

20.10.

6.

Rohatec B – Vlkoš

14:30

dorost

neděle

21.10.

12.

Rohatec – Lužice

12:15

muži A

neděle

21.10.

12.

Rohatec – Bučovice

14:30

ml. příp.

sobota

27.10.

12.

Ždánice - Rohatec

10:00

st. příp.

sobota

27.10.

10.

Vnorovy – Rohatec

10:15

ml. žáci

neděle

28.10.

1.

Vracov/Vlkoš – Rohatec

11:15

st. žáci

neděle

28.10.

1.

Vracov/Vlkoš – Rohatec

9:30

dorost

sobota

27.10.

13.

Krumvíř – Rohatec

11:45

muži A

neděle

28.10.

13.

Pačlavice/Dětk. - Rohatec

14:00

ml. příp.

neděle

4.11.

13.

Rohatec – Žádovice/Ježov

11:30

st. příp.

neděle

4.11.

11.

Rohatec – Hr. Lhota

9:30

dorost

sobota

3.11.

1.

Rohatec – Bzenec

11:45

muži A

sobota

3.11.

1.

Rohatec – Kyjov

14:00

st. příp.

neděle

11.11.

12.

Svat./Šardice – Rohatec

10:00
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Letní budování

Silnice na Soboňky

Panelová cesta Na Kopci

Chodník na hřbitově

Přístavba školy

Workoutové hřiště

Tribuna na hřišti
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