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Jak správně třídit
V tomto čísle rohateckého zpravodaje se dále dočtete, jak jsme v oblasti odpadového hospodářství dopadli v roce 2016. Stále je
mezi námi ještě spousta občanů, kteří nevědí, jak správně třídit. Pokud si tedy nejste jistí, jaký odpad kam patří, tady je názorný
návod. Může vám pomoci i piktogram na obalu.

Plasty
Sem patří:
PET lahve, kelímky od jogurtů
a pomazánek, lahve od šamponů
a kosmetiky,
y sáčky,
y tašky,
y folie.

Do nádob a pytlů nepatří:
Výrobky z PVC, lino, trubky, kabely,
molitan, pryž, znečištěné obaly od
barev či chemikálií.

Nápojové kartony
Sem patří:
Prázdné nápojové kartony od džusů,
mléka, vína – tzv. tetrapack.

Do pytlů nepatří:
Nesešlápnuté nebo částečně plné obaly,
kartony, papír, plast.

Sklo
Sem patří:
Lahve a sklenice bez uzávěrů, tabulové
sklo, nevratné lahve.

Do nádob nepatří:
Autoskla, zrcadla, drátěná skla,
porcelán, keramika, žárovky,
znečistěné obaly a lahve.

Bio odpad

Do nádob nepatří:
Zbytky masa, kosti, fritovací oleje,
tuky, textil, sáčky z vysavačů, velké
větve, kamení, potraviny v obalech.

Sem patří:
Tráva, listí, zbytky rostlin, seno, piliny,
ovoce, zelenina, pečivo, čajové sáčky,
skořápky vajec.

Papír
Sem patří:
Noviny, časopisy, reklamní letáky,
knihy, sešity, karton, kancelářský papír.
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Sběr papíru základní a mateřské školy
nebo sběrné dvory
Sem nepatří:
Mokrý nebo znečištěný papír,
voskovaný papír, papírové pleny,
proložky od vajec.
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ÚVODNÍK
Vstupujeme do jednadvacátého ročníku, kdy nás provází tento zpravodaj.
Přes počátek nového roku jsme se už
přehoupli a nyní nastává doba pozdní
zimy a předjaří podle přírodního času.
Masopust je tradičně provázen tancem
ve svých podobách, maskami, průvody
a dříve i draním peří. Rolníci se připravovali na polní jarní práce. Na toto
období se plánovaly zabíjačky i svatby.
V rámci veselí a tance se konají rozličné
karnevaly. Byly tance na úrodu pro dobrý růst rostlin. Tančilo se kolem snopku
obilí, dupalo se na úrodu. Mužské mečové tance prováděli fašaňkáři. Pochovávaly se tradiční masky a střílelo na
medvěda. Tolik tradice.
Po letech jsme si opět užili sněhové nadílky. Někdo v tom viděl potěšení
a radost, jiný trable s úklidem a dopravou. V nedalekém Mikulově celníci nepouštěli přes hranice kamiony bez sněhových řetězů, a to je na jižní Moravu
docela silné sousto. Ne ale tak silné, aby
se vyrovnalo třeba Billu Gatesovi, jemuž
chybí už jen 915 miliard dolarů, aby se
stal prvním bilionářem na světě. Kdo se
má v těch číslech vyznat. Proto i náš ministr financí nedávno prohlásil, že nikdy
peníze nepočítal a neví, kolik si vydělal.
Při jednom internetovém hlasování
jsem musel potvrdit a odkliknout, že
nejsem robot, ale člověk. To by se Karlu Čapkovi moc líbilo. Stejně tak jako
informace, že právě robot porazil hráče v pokeru. Měl být skvělý a dokonce
blafoval. To určitě nedělala švédská královna Silvia. Prohlásila totiž, že v jejich
královském paláci žijí duchové. Jsou ale
přátelští a oni se jich nebojí. Politici nás
v souvislosti se strachem z uprchlíků
rádi postraší a pak nás chtějí zachraňovat. Méně reálného nebezpečí na jedné
straně znamená nezdravou úzkost na
straně druhé. Líbí se mně přirovnání, že
se dějiny neopakují, ale někdy rýmují.
Winston Churchill říkal, že kdo není ve
dvaceti levičák, nemá srdce, ale kdo je
jím ve čtyřiceti, nemá rozum.
V Rusku v souvislosti s nedostatkem
peněz na léky někteří lékaři předepisují
místo léků modlitbu. Zajímavá by byla
studie po letech o účinnosti této metody.
Tomáš Halík říkal, že ten předposlední

papež napsal svá nejlepší sdělení v letadle. A dodal, že je to možná tím, že tam
vysoko v nebi je blíže ke svému šéfovi.
Ten současný papež sděluje, že Bůh není
kouzelník s čarovnou hůlkou a velký
třesk není v rozporu se zásahem božského tvůrce.
Nějakým zásahem se ale znovu objevila teorie pohrávající si s verzí rakouského císaře Františka Josefa prvního jako otce našeho, a taky prvního,
prezidenta Masaryka. Mladý císař má
být místo panského kočího pravým otcem Masaryka. Měl se zastavit v Hodoníně a oni mu hledali nějakou ženu. Tu
měla představovat mladá budoucí matka
T.G.M. Ještě odvážnější jsou slova o tom,
jak mu pak „jeho“ syn rozbil mocnářství.
Může to být jen naše nespokojenost se
současným stavem věcí veřejných a soukromých, kdo vyhledává a zabývá se
těmito myšlenkami. Při objednávání
hudebního přehrávače do auta jsem četl
v jedné recenzi poznámku. Zvuk je špatný. Kvalita nic moc. Pořád ale lepší než
poslouchat manželku.
Genetici zkoumají DNA Boženy
Němcové a jejího syna. Vlasy jí byly
odebrány po smrti. Narodila se ve Vídni
a neví se, který to byl přesně rok. Ví se,
že psala pěkné pohádky, a ty nám možná
chybí. Určitě si je však pamatuje nejstarší člověk na světě, pan Jesrael Kristal. Má
113 let a přežil Osvětim. Vážil 37 kilogramů a o své dlouhověkosti s lehkostí
říkal: „Vše se rozhoduje tam nahoře“.
Na jedno vydání novin N.Y. Times
musí být vykáceno 63 tisíc stromů. Na
vydání jednoho našeho zpravodaje počet vykácených stromů neznáme přesně.
Bude to o poznání méně. Dost na to,
abychom si přečetli a připomenuli, že
každý Čech dluží státu minimálně sto
padesát tři tisíce korun.
Aktuálně podle čínského kalendáře
je nahrazen rok zlomyslné opice rokem
ohnivého kohouta. Má jít o soupeření
na svých územích či smetištích a úklid
před vlastním prahem. Taky se předvídá
jistý chaos. Kohout je především správce a hospodář. Vyplatí se nehrabat pod
sebe a investovat do mezilidských vztahů. Příjemné investice.
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Nejstarší Rohatčanka
Konec roku a počátek roku nového bývá často doprovázen odchody našich starších spoluobčanů. Nejinak
tomu bylo i letos. Naše řady opustila nejstarší občanka
obce paní Emílie Čadová. Ještě jsme si s ní v létě stihli
popovídat u příležitosti jejích 97. narozenin (viz foto).
Vždy ráda čekala na každé nové číslo Rohatecké obce,
aby si mohla počíst, co nového je v dědině. Pomyslnou
štafetu po paní Čadové převzala paní Anna Brantalová
z Vinařské, které jsme byli v lednu zavinšovat pevné
zdraví a dobrou náladu také k 97. narozeninám. Nezapomínejme na naše nejstarší, jejich vzpomínky jsou cenné a vzácné.
Jara Adamec, starosta

Z jednání rady a zastupitelstva
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva
v loňském roce se konalo 8. prosince. Po
tradičním technickém bodu následovaly
zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru. V následujícím hlasování zastupitelstvo delegovalo na radu přijímání
rozpočtových opatření a přesuny v rámci
jednoho paragrafu rozpočtu obce. Zastupitelé následně schválili poslední rozpočtové
opatření roku 2016, kterým se narovnává
rozpočet dle skutečného plnění v závěru
roku, a přijali rozpočtové provizorium na
rok 2017. Poslední ekonomickou otázkou
bylo schválení dodatků k poskytnutým
dotacím pro některé ze spolků. Zastupitelé
dále projednali smlouvu o nájemném a věcném břemeni pro stavbu plavební komory

na Baťově kanále a přijali novelu obecně závazné vyhlášky o odpadech. V posledním
projednávaném bodě zastupitelé schválili
smlouvu o budoucí kupní smlouvě se společností FCC STAV, s.r.o. na dokončení
stavby komunikace v ulici Sadová.
Během prosince loňského roku se rada
obce sešla na dvou svých zasedáních. Mimo
jiné byla projednána nájemní smlouva na
pozemek u přístaviště na Kolonii, schváleny smlouvy na vytvoření a provoz nových
internetových stránek obce či povolena
tříkrálová sbírka. Dále byl schválen pronájem kulturních domů a nová podoba psích
známek a jejich dodavatel. Na posledním
jednání rady v roce 2016 byly schváleny výpůjčky prostor v budově staré školy na další

období a projednána příprava reprezentačního plesu obce.
Na prvním letošním jednání rady obce
byl prodiskutován upravený rozpočet obce,
který bude předložen ke schválení na zasedání zastupitelstva. Mimo jiné byla přijata
také nová směrnice upravující účtování
o dani z přidané hodnoty, jejímž plátcem se
obec stala. Součástí směrnice je i rozsáhlý
aktualizovaný ceník poskytovaných služeb.
Rada dále schválila vítěze výběrového řízení na dodavatele mobilního pódia, které
obec pořídí díky krajské dotaci. V dalších
bodech radní schválili několik smluv týkajících se věcných břemen inženýrských
sítí na obecních pozemcích. Mimo jiné
rada dále projednala pronájem KD, podnět
k připravovanému územnímu plánu a několik dalších bodů.
Tomáš Letocha, místostarosta

Plán významných investičních akcí v roce 2017
Název akce

Projektované náklady cca

Bezbariérové chodníky od vlakové zastávky po přístav + 4
rekonstruované přechody pro chodce
Kanalizace a chodník Mírová - první část
Chodník k MŠ - propojení U Školky a Budovatelská
Kanalizace + komunikace ulice Úzká
Vodovod Olšičky + Slunečná
Přístavba ZŠ Rohatec včetně vybavení
Dětská hřiště úpravy Soboňky, Fléček, u KD
** budeme realizovat v případě úspěšné žádosti o dotaci, kterou jsme již podali

Předpokládaný termín
dokončení

** 10 mil. Kč

3. čtvrt. 2017

1,5 mil. Kč
1 mil. Kč
2 mil. Kč
1,4 mil. Kč
** 9 mil. Kč
800 tis. Kč

1. pol. 2017
1. pol. 2017
2017
1. pol. 2017
1. pol. 2018
3. čtvrt. 2017
Jara Adamec, starosta
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Objekt bývalé knihovny na Kolonii
Budova, ve které byla dlouhá léta umístěna naše obecní knihovna než se přestěhovala do nových a lepších prostor, má za sebou
již mnohé. Byla využívána jako služební byt pro továrnu Küfferle.
Bydlel v ní například ve třicátých a čtyřicátých letech vynálezce
porézní čokolády Dr. Palík. K budově bylo postupem času dostaveno sociální zázemí, ovšem do objektu samotného se v podstatě desetiletí nevložila ani koruna. Vzhledem k havarijnímu stavu
střechy, která je téměř průhledná a jen zázrakem ji letošní sněhová
nadílka nepoložila, bude zastupitelstvo postaveno před otázku, co
s objektem dále.

Jako nejpravděpodobnější se jeví budovu zbořit a prostor obrovské zahrady, který se nachází za ní a málokdo o něm ví, využít lépe.
Už jen samotný fakt, že objekt vůbec stojí, nás stojí peníze, protože
pokud nechceme, aby spadl hned, musíme topit. Můžeme třeba postavit i objekt nový, umístěný lépe na této parcele tak, aby mohly
vzniknout třeba nové parkovací plochy pro kulturní dům, aby se zahrada otevřela pro obyvatele Kolonie jako další klidové místo. Můžeme dále diskutovat o jiném využití. Zahradu jsme celou v loňském
roce vyčistili a byli bychom rádi, aby z toho lidé něco měli.
Jara Adamec, starosta

Nakládání s odpady v roce 2016
Nakládání s odpady je jedna z priorit,
které je každoročně věnována náležitá pozornost. V průběhu roku se sleduje a vyhodnocuje, jak se daří či nedaří na jedné
straně snižovat produkci např. směsného
a objemného komunálního odpadu, stavebních sutí apod. Na druhé straně se vyhodnocuje, jak občané přistupují k třídění
odpadů a sleduje se množství vyseparovaných jednotlivých komodit.
Proti předcházejícímu roku 2015 nastalo mírné zlepšení v separaci takřka
u všech komodit, ale v porovnání s jinými
srovnatelnými obcemi regionu a celostátním průměrem stále zaostáváme a nedosahujeme takových výsledků, s nimiž by
mohlo být vedení obce spokojeno. Velké
rezervy jsou ve třídění plastů (PET, plastové obaly, tvrdé plasty tzv. drogerie), skla,
ale taky papíru.
Podmínky pro nakládání s odpady jsou
ze strany obce stále zlepšovány (dva sběrné dvory a jejich vybavení, servis v podobě
předávání pytlů na plasty a Tetrapak až do
domu, navýšení veřejných sběrných míst
pro sběr bílého a barevného skla z osmi
na deset stanovišť apod.). V současné době
bylo k veřejným stanovištím ke sklu instalováno 6 ks žlutých kontejnerů na plasty.
Každá domácnost má možnost obdržet
sadu barevných tašek na třídění odpadu.
Je třeba si uvědomit, že obec na nakládání s odpady vynakládá každoročně nemalé finanční prostředky. K tomu, aby se
snížil rozdíl mezi náklady a příjmy, mohou
ovlivnit z velké části sami občané, a to důsledným tříděním odpadů. Za vyseparované suroviny získá obec do svého rozpočtu
zpět nejen finanční prostředky za prodané
suroviny, ale taky nemalé finanční částky ze
systému EKO-KOM.
Podobné finanční prostředky získává
obec také sběrem elektrozařízení v rámci
číslo 1/2017

sběrného odběru, který je od roku 2012
realizován přes specializované firmy
ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o. a ELEKTROVIN a.s. Tato zařízení mohou občané
odevzdávat na sběrném dvoře a sběrném
místě.
Opatření na úseku odpadového hospodářství v obci pro 2017
1. Snižovat produkci směsného komunálního odpadu kvalitní separací využitelných složek.

2. Zlepšit stav v produkci vytříděných složek, tj. plastů, papíru, Tetrapaku a skla.
3. Zvýšit prevenci - předcházet vzniku
odpadů (podle Rámcové směrnice
2008/98/ES má prevence odpadů nejvyšší prioritu v odpadovém hospodářství a vychází z jednoduchého principu.
Vyprodukujeme-li méně odpadů, spotřebovává se méně zdrojů a tím se šetří
vynaložené úsilí (finanční, energetické)
na recyklaci či odstranění odpadů.
4. Postupně připravit podmínky pro
vlastní likvidaci BIO odpadů – výkup
pozemků, projektová příprava, žádost
o dotaci.

Přehled o produkci odpadů (v tunách)
2013
706,1
220,4
139,1
227,4
37,0
2,1

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

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

2016
627,0
201,8
380,6
369,0
5,7
3,0
7,0

2013
31,2

2014
33,9

2015
53,6

16,9
1,8
1,4
5,8
30,9

23,9
7,2
3,2
6,7
39,6

3,2

45,0

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

2016
69,1
22,7
27,5
23,3
11,7
3,4
23,3
38,5
23,9
14,6
3,9
7,7

Přehled o zpětném odběru zařízení (ks, tuny)
2013
2014
lednice, sporáky
84 ks
130 ks
TV, monitory
234 ks 180 ks
ostatní elektroodpad
0,85
0,65
zářivky, výbojky

2015
8,64
5,72
1,87
0,11

směsný komunální odpad
objemný odpad
BIO odpad
stavební suť
směsné stavební odpady
nebezpečný odpad
odpad s azbestem
Přehled o vytříděných odpadech (v tunách)
papír
z toho ZŠ a MŠ
z toho občané
PET, plast
směsné plasty
nápojové kartony
kov
sklo
z toho bílé
z toho barevné
pneu
textil

2016
8,02
4,14
2,38
0,15
5

Rohatecká obec
Graf č. 1 – Vývoj produkce směsného komunálního odpadu
v letech 2007 až 2015

Graf č. 2 – Podíl největších složek odpadu v letech 2014 až 2016

Graf č. 3 – Podíl vytříděných složek odpadu v letech 2015 a 2016

Znovu připomínáme – tříděním a využitím některých odpadů
ušetříte jak svoji peněženku, tak obecní pokladnu. Základem všeho
je v prvé řadě předcházet vzniku odpadů a v případě, že již vznikl,
6

snažit se z množství komunálního odpadu vyseparovat to, co lze
(BIO, papír, plast, sklo, železo, dřevo, elektro apod.).
Radoslav Němeček
číslo 1/2017
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Jak na kácení dřevin
Kácení dřevin v soukromých zahradách
Majitel nemusí ve správním řízení žádat o povolení pokácet
ovocné dřeviny, které se nacházejí na jeho pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Kácení a prořezávání stromů, pokud nejsou ovocnými dřevinami
Podmínky kácení a prořezávání stromů upravuje zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhláška č. 189/2013
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zmiňovaného zákona.
Stromy soukromých majitelů, které nejsou součástí významného
krajinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce 130 cm nad
zemí obvod kmene menší než 80 cm, je možné kácet bez povolení. Stromořadí je pro účel vyhlášky definováno jako souvislá řada
nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. O stromořadí se
jedná, i pokud chybí v některém úseku souvislé řady některý strom.
Za stromořadí se naopak nepovažují stromy rostoucí v ovocných
sadech a v plantážích dřevin.
Zákonem je regulováno také kácení souvislých porostů keřů,
které je bez povolení možné až do celkové plochy 40 m2. Kácení stromů a keřů na soukromých pozemcích se zpravidla provádí
v období vegetačního klidu, které je obecně považováno v době
od 1. října do 31. března. Toto období však není zákonem přesně
stanoveno. Je však doporučováno i z toho důvodu, že v té době
nehnízdí ve větvích či v dutinách stromů ptáci, kteří jsou rovněž
obecně chráněni. Zákaz úmyslného vyrušování ptáků, zejména
během rozmnožování a odchovu mláďat, a poškozování nebo ničení jejich hnízd vychází ze směrnice EU a je zakotven v zákoně
o ochraně přírody a krajiny.
Podmínky kácení stromů
Nejsou-li stromy součástí významného krajinného prvku nebo
stromořadí, můžeme je pokácet za těchto podmínek:

U zdravého stromu (pokud nehrozí bezprostřední ohrožení
zdraví či majetku), který má ve výšce 130 cm nad zemí obvod
kmene větší než 80 cm, je potřeba vyjednat si povolení pro kácení stromu od příslušného úřadu, v tomto případě Obecního
úřadu v Rohatci. Po podání žádosti je nutné počkat na písemné
rozhodnutí. Délka doby zpracování žádosti záleží na místních
podmínkách (například zda je nutné o kácení stromu informovat některé občanské sdružení), obecně však obecní úřad povolení vydá do 30 dnů. Proto je vhodné podat žádost s dostatečným
předstihem.
Kácení stromů a keřů z důvodů pěstebních (obnova nebo
probírka porostů) či zdravotních (likvidace ohnisek chorob nebo
škůdců) je možné na soukromém pozemku udělat bez povolení.
Kácení je však potřeba písemnou formou oznámit minimálně
15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody (v tomto případě Městský úřad v Hodoníně, odbor životního prostředí), který má právo kácení omezit, pozastavit nebo zakázat úplně. Začít
s kácením lze pouze v případě, že orgán ochrany přírody nezahájí
v těchto 15 dnech správní řízení.
Pokud je strom nemocný, což je na první pohled viditelné díky
suchým větvím, napadením houbami, případně hrozí z jiného důvodu bezprostřední ohrožení značného majetku, zdraví či lidského života, není nutno povolení vyjednávat. Je potřeba pouze do
15 dnů od pokácení stromu poslat příslušnému úřadu (v tomto
případě Městský úřad v Hodoníně, odbor životního prostředí)
oznámení s přiloženými fotografiemi stromu.
Porušením povinností je možné postihnout jako přestupek
pokutou až do výše 20.000,- Kč.
Vážení spoluobčané, pokud si nebudete jistí, zda je ke konkrétnímu, vámi plánovanému zásahu do dřevin vyžadováno
jakékoli povolení či oznámení, raději se obraťte na pracovníky
obecního úřadu, kteří vám rádi poradí s vyřízením potřebných
dokumentů.
Pavel Jurečka, právník obce

Tříkrálová sbírka opět úspěšná
Tříkrálová sbírka se v naší obci konala 7.
1. 2017. Letos ji provázel neobyčejný mráz,
v některých místech Rohatce až -20 stupňů
C. Už brzy ráno jsem měla několik telefonických hovorů, zda se půjde koledovat. Co na
to odpovědět, když je vše připravené a domluvené. Nechala jsem rozhodnutí na každém jednotlivci. Chápu, že z obavy o zdraví
svých dětí někteří rodiče děti nepustili. Na
OÚ jsem šla s obavou, zda tam někdo vůbec bude, a byla jsem mile překvapena, kolik
nadšenců nakonec přišlo. Obavy byly také
z toho, kolik lidí před dětmi zase zabouchne dveře nebo jim někdo vynadá. Poučení
z minulých let koledníky vedlo k tomu, že
tyto domy nenavštívili. Radost dětí byla veliká, že letos bylo koledování provázeno jen
milým přivítáním a obdarováváním. Každým rokem nás vždycky někdo překvapí.
Čím míň lidi mají, tím více dají, bohatí neočíslo 1/2017

tvírají nebo řeknou, že nemají. Jsou to zkušenosti několika let. Koledování může mít
pro spoustu lidí velký význam. Jsou to vzpomínky na dětství nebo být trochu užitečný
a dát něco potřebným. Vyjít ven, pozdravit
se s koledníky a uvědomit si, že život je krásný a stále je pro co žít. Koledníci přinášejí
do vašich domovů požehnání. K+M+B ve

svém původním významu znamenají „Kristus mansionem Benedikt“, česky „ať Kristus
požehná tento dům.“ Koledováním společně pomáháme lidem, kteří pomoc potřebují,
šíříme dobro a radost.
Děkuji všem dětem a vedoucím skupinek, že i v třeskutém mraze vyšli do ulic,
obci za teplý čaj a občerstvení, Otci Karlovi
za požehnání v kostele a Vám, všem dobrým lidem, že jste do kasiček přispěli.
Anna Trávníková
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A víte že…
… máme v Rohatci 20 spoluobčanů starších devadesáti let?

Matrika

Narození
Marián Kašperlíkk
Tomáš Koubek
David Miklík
Tomáš Vereb
Ondřej Havlík

Zlatá svatba
vatba
Petr a Anna Předínští

Diamantová svatba
Jan a Eva Okáníkovi

Úmrtí
Ú
M
MUDr.
Zdeněk Tomešek, 84 let
Oldřich Šrutka, 81 let
Květolava Koštuříková, 93 let
Miroslav Vaško, 56 let
Ing. Jarmil Adamec, 84 let
Zdeňka Tomšejová, 84 let
František Cigánek, 82 let
František Tomšej, 76 let
Václav Švásta, 95 let

Kalendárium
25. 2.

Disco ples

3. - 12. 3.

Výstava „Vyfoť Baťův kanál“

4. 3.

Fašaňk

19. 3.

Výroční členská schůze ZO ČZS

27. - 29. 3.

Burza dětského oblečení

31. 3.

Noc s Andersenem

1. - 2. 4.

Velikonoční zdobení

2. 4.

Degustace vín

8. 4.

Akce „Ukliďme Rohatec“

16. 4.

55. Výstava vín

21. 4.

Pálení čarodějnic

22. 4.

Květinový bál

Fámy – frky – plky
KEC - FRK - PLK (a lidová tvořivost)

Realita
Hlavním pořadatelem vánočního koncertu stejně jako loni a předloni, byla Obec
Rohatec, ta také zaplatila vystoupení cimbálové muziky, které stálo 13,5 tisíc Kč
Starosta si nechal dobrovolné vstupné
+ občerstvení 3 tisíce Kč, a stejně jako loni a předloni si nechala Obec Rohatec
z vánočního koncertu.
dobrovolné vstupné (letos se vybralo 7 449,- Kč). Jako všechny kulturní akce je i tato
prodělečná, vstupné je jediná možnost obce, jak náklady alespoň snížit.
Letošní zima je dlouhá a sněhem obdařená. Ano, někdy nám to trvalo déle, protože se
nám pokazila technika a ta když se kazí, tak rovnou dvě zároveň. Únorové sněžení bylo
za dlouhá léta dokonce rekordní, celých 28 dní v lednu mrzlo ve dne i v noci, jako vždy
Kašleme na zimní údržbu a uklízíme si
naschvál sněžilo odpoledne a v noci. Naši zaměstnanci začínali už v pět, aby hlavní
hlavně v dědině.
chodníky byly ráno schůdné. Bohužel se potvrzuje, že nám chybí technika zejména na
posyp vozovek, když je ledovka.. věřím, že nikdo nebude proti, když ji letos pořídíme,
peníze na to máme.
Ano, to je pravda. Vedla se delší diskuze na toto téma a většina členů redakční rady
Nechceme dovolit řádkovou inzerci
zastává názor, že do našeho dvouměsíčníku řádková inzerce nepatří. Mnohem lépe pro
v rohateckých novinách.
tento účel poslouží náš infokanál, kde se takový inzerát může objevit už následující den.
Kéž by tomu tak bylo. Na poradě Policie ČR jsme museli oznámit, že v loňském roce
projelo kolem radaru naproti pneuservisu skoro 1 milionu aut. Ano, 1 milion aut,
Řidiči v Rohatci začali dodržovat
bohužel více než půl milionu řidičů zde nedodrželo povolenou rychlost !!! a
předpisy.
9 510 z nich jelo více než 90 km/h !!! Máme si tam pořídit stacionární radar a začít
vybírat pokuty?
Spolek Dúbek si loni požádal o dotaci na projekt enviromentálního vzdělávání, školka
Obec zaplatila za každý
a škola s ním souhlasily, zastupitelstvo obce jej schválilo (všichni přítomní byli PRO),
"motýlí záhon" 40 tisíc Kč.
materiál na všechny motýlí záhony stál 11 tis. Kč. Jestli mohly být záhony vhodněji
umístěny? Na to máme každý asi jiný názor, s Dúbkem to prodiskutujeme.
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Z DĚJIN
Vzpomínky na zimní sporty
Letošní pravá zima, v lednu neobvyklá proti těm minulým, je pravým rájem
dětských radovánek. Sáňky, které několik teplých zimních let zahálely nebo byly
uschovány, přišly letos k užitku. Stejně
brusle nebo lyžařská výbava, pokud nebyly
využity na horách nebo umělých ledových
kluzištích. Letos potkáváme i lyžaře na běžkách na zasněžených lesních cestách. Míst,
kde mohou děti nebo mládež bruslit či sáňkovat, v druhé polovině minulého století
v Rohatci značně ubylo. Rovněž poslední
zimy byly nepříznivé. Zamrzající vodní
plochy nejsou, nebo jen malé na vysychajících rybníčcích v Roztrhánkách. Soukromé rybníky v Soboňkách jsou nepřístupné.
Vhodná místa nebo svahy pro sáňkování
nejsou, nebo jsou nevyužitelné. Řeka Morava zamrzala v minulých letech málo. Jen
letos mrzlo celý měsíc leden, led je silnější,
ale uprostřed řeka nezamrzla, led je místy
velmi slabý a vstup na ledovou plochu velmi nebezpečný.
Jak to bylo v minulosti? Využit byl každý kopeček nebo svah. Cesty byly neasfaltované, sníh zůstával, aut v zimních měsících jezdilo málo, jen na hlavní silnici, tak
se sáňkovalo všude, kde se plocha jen trochu svažovala. Nejvíc se využívaly zamrzlé
vodní plochy. Byl jich tady dostatek. Rybníček v Cihelnách, menší plochy na loukách, zamrzlé vodní plochy na několika
rybníčcích v Roztrhánkách i Soboňkách,
dvě mrtvá ramena řeky Moravy v Kolonii. Dnes jsou tato místa již dlouho mi-

číslo 1/2017

nulostí. Rybníček v Cihelnách je zasypán
a stojí zde rodinný domek, louky odvodněné, rybníčky v Roztrhánkách trpí nedostatkem vody, okraje zarůstají, soukromé
rybníky v Soboňkách nepřístupné, mrtvá
ramena v Kolonii zasypána a na jejich
místě vyrostly skladovací haly, plynová
stanice a tenisové kurty. V Rohatci se hrával i hokej. Od roku 1937 SK Rohatec na
rybníčku v Cihelnách. Po roce 1945 Slavoj
na obou mrtvých ramenech v Kolonii. Na
ledové ploše bylo rozebíratelné ohrazení
a trubkové branky a před každým zápasem se ledová plocha upravovala. U břehů
byly lavičky. Pro bruslení se vše provádělo svépomocí, kdo přišel první, odhraboval sněhovou vrstvu, pokud zasněžilo,
nebo čistil led. V odpoledních hodinách
se kluziště hemžilo dětmi, mládeží i dospělými. Po zamrzlé stojaté vodě, v bývalém toku pojmenovaném Mlýnská, bylo
možné se na bruslích dostat od Přívozu
až k mrtvým ramenům v Kolonii. V roce
1950 vybudoval Slavoj ledovou plochu na
loukách na konci dnešní ulice Slovácká,
kde se hrávaly zápasy okresního přeboru
v hokeji. Po roce 1960 toto zimní hřiště
zaniklo. Sáňkovalo se ponejvíce na svazích od silnice Nové řádky, v Cihelnách
od silnice a na svahu u původního stadionu k loukám. V Kolonii to bylo v pískové
jámě u bývalé cihelny a na svahu do luk
u podjezdu železniční trati do Soboněk.
K zimním radovánkám se využívalo vše.
Sáňky jednomístné i dvoumístné, dřevě-

né, okované, lyže jednoduché s vázáním
koženými řemínky, zimní šněrovací boty
s tvrdou koženou podrážkou, použitelné
i k bruslení. První brusle byly takzvané
válečkové, říkali jsme jim kolumbusky.
K botám se připevňovaly. Nad bruslovým
nožem byl šroub se dvěma čelistmi, kterými se svírala brusle k botám. Jeden pár čelistí ke šlapce, jeden k patě. K bruslím byl
nutný klíček, který se nasazoval na šroub.
Jeho pomocí se čelisti stahovaly k podrážce boty. Pokročilejší bruslaři již používali
brusle připevněné trvale šroubky k botám
do podrážky, říká se jim šeksny. Nejprve
se připevňovaly k zimním botám, později
byly v prodeji již pevně sešroubované se
speciálními botami, jako v současnosti.
Starší mládež a hokejisté již používali tzv.
kanady. Byly vyšší, pevně přišroubované
ke speciálním botám. Starší lidé vzpomínali, jak někteří v dětských letech nosili
brusle dřevěné, připevňované k botám koženým páskem, a sáňky dřevěné neokované, nebo jen obyčejné desky s provázkem.
Zimním oblečením bývaly tepláky
nebo látkové teplé kalhoty dole sepnuté,
říkalo se jim pumpky, teplý svetr ke krku,
pletený maminkou nebo babičkou. Po setmění jsme přicházeli promočení, unavení
ale s radostnými zážitky ze zimní krajiny.
Protože nebyla televize ani počítače, příjemným pokračováním byl zdravý spánek
ve vytopeném pokoji pod péřovou duchnou a ráno radostné vstávání do školy.
Zdeněk Bíza
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ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti
1. Z písmen slova KRASOBRUSLAŘKA se pokus utvořit
co nejvíc dalších slov.

Bez usilovné pracovitosti
není ani talentů, ani geniů.
Dimitrij Mendělejev

2. Z následujících slov se pokus odebrat jedno písmeno na
libovolném místě slova tak, aby vzniklo jiné slovo
VRATA
LAMPA
STUŽKA HOUSLE
VLAK
KOMPARS
PLATNÝ
KOMPOST POUŠŤ
3. Hledej úsečky od 1 do 7, tím seřadíš písmena z opačné
strany ve slovo.

Vánoce v mateřské škole
Vánoční období je nejkrásnějším obdobím školního roku.
Nazdobili jsme s dětmi vánoční stromek a halu, ve které se letos vyjímal krásný velký smrček, darovaný rodinou Kozlíkovou. Začali jsme
přípravou na Mikuláše, kdy děti mají obavy, zda byly celý rok hodné.
Učí se básničky a písničky pro Mikuláše, čerty a anděly, kteří nás pravidelně každý rok navštěvují, a doufají, že jim nějaké to zlobení během roku odpustí. Tento rok Mikuláše s čerty a anděly představovali
kluci a holky z deváté třídy. Sešli jsme se v hale a společně jsme jim
zazpívali písničky. Všechny děti dostaly balíček s ovocem a sladkost-
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mi. Děti se podílely i na vánoční výzdobě třídy svými výrobky, vnímaly vánoční atmosféru doma, v rodině i ve vesnici. Společně jsme
pekli linecké cukroví a perníky, které jsme pak nazdobili a ochutnali,
ale všechno jsme nesnědli. Byly přichystané pro rodiče na vánoční
besídku. Děti s radostí zpívaly koledy, učily se básničky o Ježíškovi
a vánočních tradicích. Besídky pro děti a rodiče se uskutečnily ve
třídách dětí a byly provoněny cukrovím, vzájemnou láskou, tolerancí
a duchem Vánoc. Vzájemně jsme si popřáli zdraví, štěstí a rodinnou
pohodu a všechno nejlepší v novém roce…..

číslo 1/2017
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Odešel dobrý člověk, nejstarší rohatecký učitel
Ing. Jarmil Adamec
Zpráva o jeho úmrtí nás zastihla uprostřed prvního měsíce letošního roku. Pan
učitel Adamec patřil svou oblibou a znalostmi k lidem, které jste chtěli potkat na
ulici, zastavit se a popovídat si. Do Rohatce
přišel v roce 1956. Učil nejprve 4. a 5. postupný ročník, pak několik let střídavě vyšší ročníky na druhém stupni. Měl rád své
žáky a od začátku si vytvořil velmi dobrý
vztah ke škole i mládeži v Rohatci. V učitelském povolání byl pečlivý a vždy připraven
předat svým žákům ty nejlepší poznatky
a zkušenosti, i ty, které přebíral od svých
starších kolegů. Toužil po vyšším vzdělání,
během zaměstnání dále studoval a doplnil
si vysokoškolské vzdělání. Po jeho ukončení uplatnil své bohaté znalosti jako profesor
středních ekonomických škol v Hodoníně,
později ve Veselí nad Moravou. Protože mu
učitelský život byl vším, i po odchodu do

důchodu ještě pokračoval v Komenského
řemesle ve Strážnici a svou učitelskou profesi zakončil opět na základní škole u nás
v Rohatci. Mezi kolegy i studenty byl oblí-

ben pro svou píli, družnou a veselou povahu. Pro výchovu mladé generace se dokázal
nadchnout, ale i obětovat, byla mu vším.
Často také navštěvoval naši obecní knihovnu, kde vyhledával svoji oblíbenou literaturu. Patřil k nejpilnějším čtenářům. Účastnil
se skoro všech odborných přednášek s různými tématy i setkání se zajímavými lidmi.
Velmi se zajímal o veřejné dění. Rádi jsme
se s ním potkávali i na výstavách, vzpomínali na minulost a jeho působení ve školství, nebo jen prohodili několik slov. Jeho
stále dobrá nálada byla velkou výhodou.
Panu učiteli Adamcovi patří poděkování za
jeho celoživotní práci při výchově budoucího pokolení, ale i za přátelství k nám všem.
S úctou na něj budou vzpomínat jeho žáci,
přátelé a rohatečtí občané. Děkujeme za
společná léta.
Zdeněk Bíza

Co se děje ve školní družině
Hned na začátku nového roku 2017 proběhl již tradičně ve školní družině DEN HRAČEK – děti si přinesly své nové nebo nejoblíbenější hračky
a v tělocvičně je ukázaly svým kamarádům, popřípadě předvedly, co umí.
U chlapců převládala auta a tanky na dálkové ovládání, u dívek hry, panenky a interaktivní hračky.
Další akcí v tomto roce byla návštěva dětského hřiště Sokolíček v Kyjově. Hřiště plné průlezek, tobogánů a hraček bylo jistě tou pravou odměnou za předvánoční pilné tvoření. Ale v družině si děti jen nehrají. Protože je letošní zima opravdu tuhá, vyráběli jsme společně s dětmi krmítka
pro ptáčky, která jsme nazdobili, a protože se nám moc povedla, naplnili
jsme je zrníčky a zavěsili hned na několika místech. V parku, na „Fléčku“
i v „Zásadě“. Nezapomněli jsme ani na ostatní zvířátka a u „Bobra“ jsme
nazdobili také strom a keře jablíčky, mrkví, chlebem a kukuřicí.
Hana Okáníková

číslo 1/2017
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Vánoční koledování
V předvánočním čase se před základní školou uskutečnilo tradiční vánoční koledování spojené s malým jarmarkem, kde jednotlivé
třídy nabízely své výtvarné i jiné výrobky.

Jak to dopadlo s Pepíčkem ze známé dětské písničky
podle žáků VI. třídy
Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí,
natrhala lupení, lupeníčka.
Přišel na ni Pepíček, rozšlapal jí košíček.
„Ty-ty-ty, ty-ty-ty, ty to budeš platiti“!
„Já to platit nebudu, nebudu, nebudu,
radši se dám na vojnu, na vojničku.“
„Na vojnu se nedávej, truc rodičům nedělej!“
„Udělám, udělám, na vojnu se přece dám!“…
…Pepíček se na vojnu ale dal. Když začala válka, Pepíček už
všechno uměl a stal se z něj tankista. Po čtyřech letech válku vyhráli. Pepíček dostal vyznamenání a vrátil se domů k rodičům.
…Ale Pepíček šel na vojnu a ujistil se, že to není nic jednoduchého. Nanynka se doma sama bála, a tak šla do vojny za Pepíčkem. Pepíček řekl: „Co tady děláš?“ Nanynka odpověděla: „Bylo
mi smutno.“ A tak byli na vojně spolu. Po roce už to nezvládali, tak se rozhodli, že půjdou spolu domů. Doma jim bylo dobře
a rozhodli se, že od sebe nikdy neodejdou.
…Pepíček si stál pořád za svým. Nastal den, kdy měl jít na
vojnu, ale stala se nečekaná věc. Rozloučil se s maminkou a tatínkem a šel. Ale Nanynka vyběhla za Pepíčkem a dala mu pusu.
Pepíčkovi naskočilo v hlavě, že k Nanynce něco cítí, ale šel dál.
12

Měl krutou vojnu, a tak asi po roku a půl se mu začalo stýskat
po rodičích, ale i po Nanynce, tak šel domů. Všichni měli radost,
že se vrátil. A pak už začal okukovat Nanynku. Asi za dva roky
měli svatbu. Pořád si chodili na zelí, a pak k nim doletěl čáp. Měli
krásnou holčičku Nelu a možná žijí doteď.
… Nanynka začala Pepíčka přemlouvat, aby jí koupil nový
košíček. Pepíček se naštval a rozhodl se, že půjde na vojnu. Když
ale Pepíček odcházel z domova na vojnu, zapomněl, že měří tři
metry jako rám dveří, teda jen dva, a nesklonil se, a tak narazil
hlavou do zdi. Vtom omdlel. Nanynka zavolala záchranku a Pepíček skončil v nemocnici s otřesem mozku, a když se vyléčil,
koupil Nanynce nový košíček a na vojnu nešel.
…. Šel na vojnu a tam byl vojákem. Musel lozit pod lany, běhat, střílet atd.. Chtěl se vrátit za Nanynkou, ale musel být stále
na vojně. A našel si také kamaráda jménem Vojta. Byli to nejlepší
kamarádi. Za pět let se vrátil za Nanynkou. A byli zase spolu.
… Pepíček se dal na vojnu i přesto, že ho Nanynka přemlouvala. Uběhl rok a Pepíček pořád nikde a Nanynka byla čím dál tím víc
smutnější. Najednou někdo zaklepe na dveře a Nanynka se lekla.
Bála se, kdo to může být. Když otevřela dveře, stál tam Pepíček.
Nanynka byla štěstím bez sebe a za dva týdny byla svatba.
Ukázky ze slohové práce žáků VI. třídy
číslo 1/2017
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KULTURA
Pozvánka
„VELIKONOCE JSOU ZA DVEŘMI“
Spolek zdravotně postižených občanů Rohatec vás srdečně zve
na tradiční
tradi
velikonoční akci, která se koná v místním muzeu ve dnech 1. a 2. dubna 2017
od 14.00
14. do 18.00 hodin. Můžete se zde inspirovat různými technikami zdobení kraslic,
pletením p
pomlázek, zdobením perníčků, apod. Výrobky si můžete i zakoupit. Děti i dospělé
čekají „dílni
„dílničky“ k vytvoření velikonoční a jarní výzdoby. Zahájení bude v sobotu 1. 4. 2017
ve 14.00 hodin na obecním úřadě.
Na vaši návštěvu se těší výbor ZO

Informace z knihovny
Petra Dvořáková a nebezpečná anorexie
Paní Petra Dvořáková opětovně navštívila v prosinci naši knihovnu, tentokrát se vzdělávací zdravotnickou přednáškou Nebezpečná anorexie, kterou navštívili žáci 6. až 9. ročníku. Přednáška byla
interaktivní, a byť to bylo vážné téma, děti se vzdělávaly i příjemně
bavily.

Jižní Morava čte
Postupně vám ve zpravodaji představíme jednotlivé soutěžní příspěvky dětí z obou kategorií, které se zapojily do tohoto projektu.
Dnes je to Jáchym Rybecký, žák druhé třídy a nad 9 let Petra Hlaváčová.
Jáchym Rybecký, 2.B
O holčičce a chlapci, jak chtěli lidi přinutit, aby třídili odpad
Eliška řekla: „Tady je ten kontejner.“ „Je v něm všechno!“ vykřikl. „Ali,
to teda ne!“ A potom celé město začalo třídit odpad a žilo se krásně….
A ty třídíš doma odpad? Napiš ANO nebo NE. Ale NE nerad uslyším.

Tančíme v Rohatci
V prosinci skončil závěrečnou prodlouženou taneční kurz pro
dospělé začátečníky, jehož se účastnilo dvanáct párů. Pravidelně
každou středu po deset večerů se v kulturním domě procvičovaly základní krůčky až po jednotlivé figury různých společenských
tanců. Každý večer byl jedinečný něčím jiným a závěrečný večer
proběhl doslova svátečně i s taneční soutěží. Děkujeme všem za
účast a věříme, že si to užili nejen po taneční, ale i kulturní stránce.
Těší nás, že byla navázána i nová přátelství.
číslo 1/2017
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Setkání rohateckých knihovnic
V prosinci se již tradičně v knihovně setkaly bývalé rohatecké
knihovnice. Bohužel tentokrát kvůli nemocnosti jen v úzkém kruhu. Atmosféra byla opět velmi příjemná a předvánoční.
Změna provozní doby
Upozorňujeme uživatele knihovny, že po dobu nemoci bude
knihovna otevřena pouze v úterý a čtvrtek v době 8.00 – 11.00,
12.00 – 16.00 hodin.
Co jsme pro vás připravili?
Nové knihy z projektu Česká knihovna v počtu 50 ks titulů a nově
přivezený soubor z výměnného fondu MěK Hodonín. Seznam
k nahlédnutí na www.rohatec.knihovna.cz a facebooku knihovny.
Jana Charvátová

Vánoční koncert v kostele
Vzpomínka na předvánoční čas v podání mužského sboru Rohatec, jeho hostů a CM Lália z Velkých Bílovic.

Česko zpívá koledy
I my v Rohatci jsme se připojili k akci regionálních Deníků Česko zpívá koledy. Na desítkách míst
celé České republiky se sešel největší sbor koledníků a v 18.00 hodin spustil následně koledy Nesem
vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu
do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko a Pásli ovce
Valaši. My jsme si zazpívali i nepovinnou koledu
Vánoce, Vánoce přicházejí. Tato akce se minulý rok
konala už pošesté. V Rohatci jsme se jí zúčastnili
teprve podruhé. V prosinci 2016 nás přišlo zpívat
dvojnásobně více než v roce 2015. V předvánočním
shonu jsme tak na chvíli zapomněli na každodenní
starosti a společně si zazpívali koledy u vánočního
stromu před obecním úřadem. Děkuji všem, kteří
jste se akce zúčastnili, i když to bylo všechno na poslední chvíli. Je sice začátek roku, ale do kalendáře
si můžete poznačit na den 13. 12. 2017 Česko zpívá
koledy. Je to vždy středa a tak se těším, že letos se
nás tam sejde opět víc.
Anna Trávníková
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Pozvánka na Fašaňk
Klub důchodců zve na pochování basy v sobotu
4. 3. 2017 v 18.00 hodin do kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje oblíbená Dolinečka,
vystoupí i naši mužáci a rohatecká Lúčnica.
Předprodej vstupenek je v novinovém stánku.

Marie Hovězáková
číslo 1/2017
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Kulturní subjektivní okénko šéfredaktora
V Berlíně je krásná výstava děl slavného malíře Hieronyma Bosche. Jsou tam
převážně jeho kresby. Mezi ty nejznámější
patří Les má oči a pole má uši. Taky není
časté, aby se oltářní triptych jmenoval Vůz
sena. Svět je vůz sena a každý bere z něho
co může. Při alegorii nalézáme i kritiku na
hříšný život a jeho následek peklo. Bosche
byl současník Luthera a Cranacha. V době,
kdy oni malovali svá plátna, u nás husité
umění pálili a ničili.
V Olomouci je zajímavá výstava Šumění andělských křídel. Zabývá se úlohou
andělů v lidském životě. Můžeme se tam
pokochat u děl Mikuláše Medka, Bohuslava Reynka, Josefa Váchala a mnohých dalších. Nalezneme zde obrazy, sochy, kresby,
ale i multimediální tvorbu. V katalogu již
vyprodaném, se kurátorky výstavy zmiňují
o tom, kdo jsou andělé. Nikdo je neviděl,
ale všichni víme, jak by měli vypadat.
Před pár dny proběhla neobvyklá věc.
V sedmdesáti městech a devadesáti kinech
v České republice se v přímém přenosu
vysílalo představení zlínského divadla Ovčáček čtveráček. Dlouho jsem nebyl v tak
nabitém kině. Byla to derniéra a hrála se
v psychiatrické léčebně. Obecenstvo plakalo smíchy. V jedné ze závěrečných scén
přichází tibetský Dalajláma za Jiřím Ovčáčkem a říká, že má pro něj to, co celý
život hledá. Prezidentský mluvčí ožije a vykřikne: „Ty jsi ho našel! Ten článek!“
Mezi nejzajímavějšími seriály loňského
roku byly Pustina a Rapl. Neromantické
názvy ve stejně nelíbezné krajině.

V pražském Rudolfinu vystavuje fotografie Juergen Teller. Svému jménu jde
tento vyhledávaný umělec příkladem
a opravdu talířky jako nositele fotek tam
naleznete. Ne každému může sednout komerční nasazení a sdělení. Já jsem si osobně více užil expozice o patro níže. Tam je
umístěna velká tužka k boxovacímu pytli,
výběr nezajímavějších galerií světa, ukázka
jak vypadá obraz ze zadní strany a mnoho
dalšího zajímavého.
Na nočním stolku mně přistála nová
kniha od oblíbeného Václava Cílka. Jmečíslo 1/2017

nuje se Co se děje se světem? Podtitulek
prozrazuje, že je to kniha malých dobrodiní v časech velké proměny země. Autor
nám sděluje proč létat ke hvězdám, když
se můžeme zahrabat do hlíny a přimknout
k vegetaci. Že lhostejnost hvězd je hrozivější než lhostejnost stromů. Skály, prameny
a jeskyně si budují bohové pro sebe bez
ohledu na lidi. Pokud se člověk snaží a tato
místa cíleně (cílek) hledá, většinou jeho
úcta místo dál zvýrazní. Jiný se může dívat
okolo sebe, nic nevidí, otočí se a odejde.
Stanislav Zela
15
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OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Počasí v roce 2016
Úvod mého povídání o počasí patří jako vždy tabulce. Jsou v ní uváděny údaje stejného charakteru tak, aby si je mohl čtenář porovnat s roky
minulými.
Dešťové srážky (mm)
Období / měsíc
Leden
Únor
Březen
Zimní období
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Vegetační období
Říjen
Listopad
Prosinec
Zimní období
CELKEM za rok

Padesátiletý Průměr let
průměr
2009-2013
31
36
29
38
30
38
90
112
50
35
57
97
63
99
87
72
67
49
51
47
365
399
50
32
45
30
35
32
130
94
585
605

Toto jsou hodnoty, které jsem zjistil
já doma. Nadmořská výše je 180 m nad
mořem. Zkusil jsem porovnat tyto údaje
s ostatními stanicemi. A už přítel ing. Melo
na Kolonii má sice skoro stejné naměřené
hodnoty a jsme jen 3 km od sebe vzdáleni. Už větší rozdíly jsou mezi stanicemi
v Sudoměřicích či ve Strážnici. Skutečnost
je taková, že rok 2016 byl o něco sušší jak
minule, avšak počet deštivých dní hlavně
ve vegetační době byl vyšší, ne však rovnoměrně. Nebýt na konci dubna několika
mrazivých dnů, které udělaly konec úrodě
ve vinicích a ovocných sadech, tak by se
dalo říci, že to byl rok pro běžné plodiny
příznivý. Úroda obilovin, okopanin a zejména kukuřice byla dobrá. Výnosy kukuřice v zrně byly u mnoha podniků přes
10 tun z hektaru. To je výnos, o kterém se
nám před čtyřiceti či dokonce padesáti lety
ani nezdálo. Možnost vyrobit pro dobytek dostatek kvalitních krmných směsí je
i předpokladem vysoké užitkovosti zvířat.
Jen pro zajímavost uvedu užitkovost stáda
krav v Lipově. Nadojilo se v průměru od
jedné krávy za rok přes 10 000 l mléka. A to
jsou podniky i s vyšší užitkovostí. Tím bych
se mohl dostat k problémům našeho země16

2016

Rok 2016
dnů se
srážkami

13
79
23
115
56
45
51
119
39
10
320
54
41
13
108
543

13
12
7
32
6
10
8
11
7
5
47
12
8
8
28
107

Teploty
Poznámka
Maximální Minimální
13
13
19

-12
-5
-3

většinou déšť
opět jen déšť
2x sněží

25
28
35
35
32
32

-2,7
1,6
10
10
11
4

mrazy od 26. do 30.4.

24
14
7

1,5
-7
-9

35

-12

dělství, cenám, ale protože mluvíme a píšeme o počasí, tak tuto diskuzi ponechávám
na jindy a fundovanějším osobám.
Zima v roce 2016 prakticky ani nebyla. Mrzlo málo, až na ty nešťastné dubnové mrazíky. Sníh nebyl, převážně pršelo
a v březnu nás zlobil nepříjemný silný vítr.
Duben začal velmi dobře. Teploty přesahovaly dvacítku, vše pěkně rašilo, pupeny na
stromech i révě se chlubily stoprocentním
nasazením květů i letorostů. Přišel konec
dubna, naděje na pěknou úrodu byly pryč.
25. dubna ráno bylo jen 0,5 °nad nulou, ale
hned následující den jsem měl mínus 2,7°,
přes den bylo jen 5°. I následující dny až
do 30. 4. byly mrazivé a mrazík ničil téměř
vše. Smutný byl pohled i na vzešlé brambory, případně vzešlou zeleninu. Naštěstí
přísadu ještě ven nikdo nesázel. Našla se
však v obci místa, hlavně proluky mezi
domy nebo tam, kde je průvan, že réva či
brambory zůstaly nepoškozeny. Měsíce
květen a hlavně červen se snažily ukázat
příznivé podmínky pro růst téměř všeho,
ale révě a ovocným stromům to již mnoho
nepomohlo. V době žní nebylo počasí taky
nijak příznivé. Oproti létům minulým, kdy
žně byly prioritou, hodně i medializova-

né, jsme minulý rok skoro ani nevěděli, že
sklizeň obilí započala či skončila a s jakým
výsledkem. Kdo sledoval, čím se nyní sklízí,
jaké parametry mají kombajny, jak jsou například vybaveny kabiny pro obsluhu, tak
se mi to zdá až neuvěřitelné. A to není jen
u obilovin. Technologie sklizně řepy, brambor, ovoce a nakonec i hroznů je nesrovnatelná s tím, co jsme měli k dispozici třeba
na začátku šedesátých let minulého století.
A podobně je tomu i v živočišné výrobě.
To všechno však nedokáže přimět přírodu,
potažmo počasí, aby nám to hrálo, tak říkajíc, na ruku.
Podzim byl poměrně teplý a suchý.
Kde réva, případně ovocné stromy nezmrzly, byla velmi kvalitní úroda. Bohužel však
takových míst bylo velmi málo. Nás potěšila kvalitní a vysoká úroda brambor, i jiné
zeleniny, rajčat, papriky. Příchod zimy byl
pomalý, dokonce to vypadalo, že zima bude
opět mírná. Krtci ještě o Vánocích ryli o sto
šest, listopadové mrazíky byly slabé, takže
barborky tak tak vykvetly se zpožděním.
Tím se dostávám k pozorování přírody
z jiné strany. Ubývá nám vlaštovek, téměř
se vytratili rorýsové. Nepatrné množství jiřiček, břehulí, ptactva, jež se živí výhradně
číslo 1/2017
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hmyzem, nás přesvědčuje o tom, že hmyzu
je asi méně. Vlaštovky, které často hnízdily
i dvakrát ročně, v minulých letech zahnízdily pouze jedenkrát a místo šesti mladých
jsou často jen čtyři. I odlet začínají dříve,
vloni první vlaštovky končily s pobytem už
koncem srpna. Také mne překvapil celkově
malý výskyt hmyzu. Mšice, které bývají ve
květech černého bezu nebo na ovocných
stromech či zelenině, se vyskytla jen nepatrně. Chrousti se rovněž neukázali, v minulých letech hojně se vyskytující zlatohlávek
huňatý, či nárazovitě se vyskytující muchnice, se už neobjevili. I vran a havranů
přilétá každý rok méně. Ne že by mně tito

migrující ptáci scházeli. Na příkladu labutí,
hus, či kachen vidíme, co přinášejí. Z těchto několika uvedených příkladů je vidno, že
s počasím se mění i vegetace, zvyky a výskyt živočišných druhů.
Letošní rok začal pro nás dosti nezvykle. Pokles teplot jsme poznali všichni. Údajně v lednu poklesla v průměru o 5 stupňů
oproti minulým rokům. Vidět to i na řece
Moravě. Tak jak je zamrzlá letos, byla naposled v roce 2006. Jako kluk pamatuji podobně zamrzlou řeku, snad i víc. To pak při
tání se ledové kry hromadily u železničního mostu a hrozilo poškození jak železničního, tak hlavně silničního dřevěného mos-

Tetka Bětka
Dyš sa tak pořád vracám do teho našého dětství, toš si kolikrát
říkám, že dnešní děcka nebudů za chvílu vědět co je to snih, veliký
mráz ba ani pořádná fujavica jak to bylo indá. A toš jak to indá
bývalo? Skoro dycky napadal snih už na Martina lebo na Mikuláša a málem vydržal až do Jozefka. Negdy ho bylo tolik, že sa na
ulici enom uhrnůly chodníky a na dvoře cesta do šopky pro dřevo
a uhel, ke chlévkom a na dřevěný záchod, kerý stál u hnoja až na
samém konci dvora. Sáňkovalo sa na gdejakém kopečku a dyš zamrzla řeka Morava, toš kluci odmétli z ledu snih, aby mohli hrát
hokej. Bruslilo sa aj na Mlýnskéj a také na lůkách pod Cibulkovým.
Odvšaď sa nésl děcký křik a smích. Jak sa začalo stmívat, toš to už
byl čas pomáli sa tahnůt dom, ale ešče aby teho hrátí nebylo málo,
došlo aj na gulování. Nos a líca sme měli červené jak laterňa a dyš
nám visal sopél, toš sa utřel do rukáva. U vrát sme jeden druhého
ométli metlů, aby nebyl snih až v kuchyni, rychlo vyzut boty a strčit jich aj z onučkama pod šporák aby do druhého dňa uschly, ruky
namočit do lavóra ze studenů vodů, lebo ináč by zalézl mráz za
nehty a honem sa napit teplého čaju z lipáčí. A jak nám šmakovala
večeřa nech to bylo co chtělo, lebo už sme sa těšili jak půjdeme
spat a to proto, že celé odpoledňa sa v trůbě zehřívaly tihle lebo
skřidlica, keré sa omotaly nejaků starů hadrů a strčily sa každému
pod duchnu místo termofóna a to sa to spalo. Ani bych to nespomínala, ale včíl koncem ledna a začátkem února po moc rokách
a za pár dní napadalo tolik snihu, že to už dávno nepamatuju, ale
po děckách ze saňama nebylo ani slechu ani dechu. Šak si myslím
že sů tak zhnilé, že než by sa venku vydováďaly, toš sa rači hrbijů
u počitačů. Ale ani starých lidí nebylo venku moc vidět, že by si
před svojím aspoň odmétli cestu, ale rači čekali, až jim to odhrnů chlapci z obecní rychléj roty, lebo sa myslím báli že dostanů tů
ptačí nemoc a potom jich hasiči odvezů do kafilérky. Já sa ale teho
nebójím, lebo su dobře naočkovaná sliboviců.
Dnes je neděla pátého února a celé dopoledňa je mlhavo tak jak
nekolik posledních dní. Ale co to? Jak začalo zvónit poledně, toš sa
jak zázrakem ukázalo slůnko a začalo aj hřít jak na jaro. Toš sem si
řekla : děvčico, už tu tak dlůho nebudeš, toš si teho sněhu a slůnka ešče co najvíc užij. Rychlo sa obléct, do břucha hodit štamprlu
slibovice proti bacilom, popadnůt dvě hůlky a hybaj ven. Sama
sem sa bála jít za dědinu, toš sem zavolala aj kamarádku, lebo včíl
bárjací vagabundi přepadajů aj staré důchodkyně a dyš jim nemajů
co ukract, toš jich aj znásilnijů. A víte kam sme pomaličky zašly?
číslo 1/2017

tu. Museli přijet vojáci a pomocí kanonů
stříleli do nahromaděného ledu. Někdy si
museli pomoci i minami. Uvolněný led pak
dělal problémy v Hodoníně na jezu. Pamatuji i roky, kdy se Morava během zimy rozlila. V průběhu ledna a února toto obrovské
jezero zamrzlo a dalo se na bruslích od Maryše dojet až téměř ke Strážnici. Málokdo
však tuto náročnou bruslařskou exhibici
pro velkou fyzickou náročnost dokázal.
Tolik k historii. Přejme si, aby k nám
zbytek zimy byl příznivější, přečkali bez
újmy jaro a v příštím roce očekávali jen ty
nejpěknější okamžiky.
Antonín Jaroš

Z dědiny až na Soboňky, ale nic sa nám takého netrefilo. Za celé
odpoledňa sme neuviděly ani jedno děcko ze saňama, enom dvě
rodiny ze psama. A toš na co budů ty dnešní děcka spomínat až
budů tak staří jak su já dnes? A toš tak.
Ale ešče sa v krátkosti vrátím k temu mojému poslednímu psaní do rohateckých novin. Aj dyš už su tak stará, furt su zvědavá
co sa v dědině děje, toš buď pěšky lebo na kole křižuju po celéj
dědině, ale ešče sa mě nestalo, aby mňa zastavilo tolik lidí jak včíl
a jak reagovali na můj článek o tem množení motýlů. Nebudu sa
rozepisovat kolik a jaké měli připomínky, ale uvedu enom nekeré
a velice stručně.
Všecky ošpagátované kolečka co sů nevhodně rozmístněné po
dědině zrušit a za ty peníze co to stálo nechat poséct a poorat kůsek zanedbaných lůk na dolňansku a tam to kvítí a trávu vysadit,
lebo je tam celý rok vlhko a hlavně klid pro motýlí rozmnožování.
Také sa zajímali, esli to rozmístnění koleček určovalo zastupitelstvo obce lebo esli sa zaplatil nejaký zahradní architekt. A protože
sa blíží jaro a budů sa dělat záhonky, vysévat a vysaďovat kvítí, toš
by byl najvhodnější čas ty nepodařeně rozmístněné kolečka přestěhovat do přírody, keré tam podle občanů patřijů. Já sem slůbila, že sa k jejich připomínkám ešče jednů vrátím, ale že by sa
k temu mělo vyjádřit a hlavně tyto dotazy jasně zodpovědět vedení
spolku Dúbek lebo pan starosta. A na závěr: su velice ráda že to
moje psaní aj negdo čte, ale bych byla ešče rači, dyby aspoň občas
nekolik občanů došlo na veřejné zasedání obce a tam celému zastupitelstvu řekli, co sa nám v dědině lůbí, ale také s čím nejsme
spokójení, co by sa mělo zlepšit, co nám v dědině chybí, ale také
jak možeme obci sami pomoct, lebo oni si možů myslet, že občané
nemajů o dědinu zájem a néni co řešit. A na konec moja rada: esli
sa bójíte mlůvit, toš to napište na papírek a vhoďte to do krabice
kerá je hned za dveřama na radnici, lebo to dajte nekerému členovi
redakční rady. Seznam jmén je na zadní straně rohateckých novin.
Toš takový život byl indá a takový je dnes.
A na závěr nekolik rad ze života, co píšů na internetu !!
Neřeš minulost, stejně ji nezměníš a nevrátíš čas. Také si neplánuj budoucnost, nikdy nevíš co se může stát. Proto žij přítomností!
Žij pro tento okamžik, protože to, co prožiješ teď, už nikdy prožít
nemusíš. Pomluvy vymýšlí závistlivci, šíří je blbci a věří jim idioti.
Je mi líto, že jsem byla k některým lidem zlá. Kdybych mohla vrátit čas, byla bych ještě horší. Pravý přítel tě upozorní, když uděláš
chybu, falešný upozorní všechny ostatní. Ty nejtěžší okamžiky si
člověk uvědomí, až když na ně vzpomíná.
Vaša tetka BĚTKA
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Motýlí záhony? A proč ne…
Nejsem ekologický aktivista a už vůbec
ne tiskový mluvčí spolku Dúbek. Většinu jeho členů sice znám a nemám s nimi
žádný problém, ale myslím si, že pokud budou cítit potřebu, obhájí se sami. Dovolím
si však jen malé zamyšlení a vlastní reakci na článek Tetky Bětky z minulého čísla
zpravodaje. Překvapila mě totiž vlna nevole
vůči motýlím záhonům, které loni po Rohatci právě Dúbek vybudoval.
Neříkám, že dřevěné kůly, které ony
květinové kruhy ohraničují, jsou kdovíjaký

architektonický skvost. Netvrdím ani, že
tam pravidelně pozoruju na květech bujné
vegetace milující se motýly. Nezůstávám
v němém úžasu pokaždé, když jedu kolem.
To určitě ne. Na druhou stranu ale kvituji
skutečnost, že někdo měl snahu přinést trochu více zeleně do centra obce a oživil pár
míst záhonem obyčejných květů. Párkrát
jsem se svými ratolestmi na barevné kvítky přišel podívat. Společně jsme sledovali
včelky a čmeláky, jak poletují z květu na
květ. Dětem se to líbilo. Kolikrát pak doma

hmyzí idylku překreslovaly na papír. Dává
mi to smysl, nevidím v tom nic zbytečného
nebo dokonce pobuřujícího.
Vadí mi v Rohatci spousta věcí, posprejovaná zastávka, psí hromádky lemující
chodníky a cesty, rozmlácené a vysypané
odpadkové koše po každé větší akci v dědině, pomočená zeď u obecního úřadu a dalo
by se dlouho pokračovat. Vadí mi v neposlední řadě i lidský negativismus. Kritika
všeho, co někdo vytvořil v dobré víře, je tak
jednoduchá. Motýlí záhony mi ale určitě
nevadí, nemám s nimi problém. Snad pokvetou i letos…
Luděk Durďák

SPOLKY
U seniorů
Konec roku 2016 byl v Klubu důchodců naplněn příjemnými
akcemi. Jednou z nich bylo Mikulášské posezení, které se tradičně
konalo v rohateckém kulturním domě 2. prosince. Na úvod, po zahájení a poblahopřání našim čtyřem jubilantům, vystoupili chlapci
a děvčata ze Zeleného domu pohody z Hodonína, které vedl pan
Eduard Mezera. Pod jeho vedením nám zahráli, zazpívali i zatančili a snažili se nás pobavit. Jejich vystoupení jsme ocenili velkým
potleskem. A pak přišel Mikuláš i anděl a nechyběli ani čerti. S nadílkou začali právě u našich hostů a mám za to, že je velmi potěšili.
Obdarovali nás samozřejmě všechny a my jsme slíbili, že budeme
hodnější! Byl to hezky strávený večer. Další veselou akcí byl, v pořadí
již patnáctý, Silvestr, který proběhl 30. prosince 2016 v silvestrovsky
vyzdobeném sále kulturního domu. Slavnostní večer zahájila předsedkyně paní Anna Davidová, všechny přivítala, i představitele naší
obce pana starostu Adamce a pana místostarostu Letochu, které vyzvala k pronesení přípitku. Připili jsme si hlavně na zdraví i na další
úspěšnou činnost. Potom začala vyhrávat Slovácká kapela Romana
Horňáčka se svými sólisty. Svižné polky, krásné valčíky i odpočinková tanga nás provázely po celý večer a nechyběl ani „večerníček“. Dvě
vystoupení nám připravily naše tanečnice z důchodcovské Lúčnice.
V první části večera, v šarmantním oblečení doplněném zelenkavý-

mi deštníčky, pěkně zatančily v rytmu písně „Šepotá..“ a chvílemi si
s nimi šepotal i celý sál. V druhé části nám jako berušky předvedly
rozverné tanečky za doprovodu písně „Beruško, dej mi jednu tečku“ v čele s vedoucí beruškou (J. Tomšejová), které přispěchal na
pomoc i brouček (J. Straka). Obě vystoupení zaslouženě provázely
velké ovace. Nechyběla ani bohatá tombola, kdy hodně účastníků
večera si odneslo zajímavé ceny. A ti co nevyhráli, to brali se silvestrovským nadhledem nebo s tím, že asi mají více štěstí v lásce. Paní
předsedkyně poděkovala všem sponzorům, kteří nám pěkné ceny
věnovali a také všem, kteří se na přípravě večera obětavě podíleli.
Dalo to spoustu práce a starání, ale večer se vydařil, většina zůstala
a bylo veselo až do konce. Určitě nám takové rozptýlení vylepšuje
náladu. A jestli se to někomu nelíbilo (vždy se najde i pár kritiků),
tak ať tam nechodí!
Na leden naplánovaná výroční členská schůze se pro dost
krutou a zasněženou zimu a s tím spojené nemoci, neuskutečnila.
Termín byl přesunut na čtvrtek 23. února 2017 se zahájením již
v 15.00 hodin. Na 8. února jsme však zorganizovali zájezd do Lanžhota k Osičkovým na posezení při písničkách i ochutnávce jejich
proslaveného řízku.
A teď se můžeme těšit na Fašaňk, který je naplánován tentokrát
na sobotu 4. března 2017 se zahájením v 18.00 hodin v Kulturním
domě v Rohatci. Budeme rádi, když se přijdete pobavit s námi!
Za Klub důchodců Rohatec, z. s. Marie Nováková

Prosincové zážitky členů Spolku zdravotně
postižených občanů
V minulém vydání „Rohatecké obce“
jsem vás informovala o plánovaných akcích na měsíc prosinec. Tou první, v pátek
9. prosince, na počátku adventního období, byl Mikulášský večírek. V úvodu jsem
přítomné členy a hosty seznámila s programem, ve kterém nás letos potěšily děti
z Dětského folklorního souboru Malá chasa
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z Rohatca. Za doprovodu cimbálové muziky Fanynka z Mutěnic nám ty tzv. „starší
děti“ oblečené v krásných rohateckých krojích předvedly pásmo s výstižným názvem
„Na panském dvoře“, které mapovalo práce
na polích i v domácnostech v časech, kdy
se mnoho těchto činností dělalo ručně s pomocí dnes už historických nástrojů. Na ně

navazovaly ty nejmenší děti souboru, a jak
předeslal jejich vedoucí Lukáš Slezák, měly
na našem večírku premiéru. Zazpívaly nám
krásné koledy a všichni jsme je povzbuzovali potleskem. Děti, ty starší i ty malé, byly
za své milé a pěkné vystoupení odměněny
nejen potleskem, ale i malou sladkostí. Poté
v programu pokračovaly Venda Sakmarová a Nicol Marková, které nám již tradičně
naše večírky obohacují o krásný zpěv a recitaci. I tentokrát nezklamaly a přítomní se
číslo 1/2017
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tak mohli zaposlouchat do čistého a procítěného zpěvu Vendy. „Haleluja“, nebo
pro nás neznámá koleda, se v jejím podání
nesly ztichlým sálem a byly pohlazením
v tomto adventním podvečeru. Atmosféru
ještě umocnila Nicol svojí básní oslavující
předvánoční čas. Také ony za své vystoupení sklidily velký aplaus. Následně přítomné
v sále poctil svou návštěvou Mikuláš s andělem a čertem. S nimi jsme si zazpívali
koledu a potom nás tato nerozlučná trojice,
za všeobecného veselí, obdarovala malým
dárečkem. V mém krátkém adventním zastavení jsem oficiální část večírku zakončila
přáním k nadcházejícím svátkům vánočním a vyslovením přání do nového roku
2017, dále poděkováním výboru za přípravu tohoto večírku a za jejich celoroční práci. Po očekávaném občerstvení následovala
volná zábava, která se, jak je již zvykem,
protáhla do pozdních nočních hodin. Mě
i výbor velmi těší, že je o naše večírky, a nejen o ně, tak velký zájem. Pochvalná slova,
týkající se programů, výzdoby sálu, organizace večírků, ale i dalších našich akcí, které
organizujeme, jsou pro nás povzbuzením
v další práci.
Naše adventní zážitky dále pokračovaly zájezdem 13. prosince do Brna na
adventní trhy, které byly letos umístěny
na čtyřech místech. Nejpůsobivější byla
výzdoba náměstí Svobody, také „Zelňák“

nezůstal pozadu a krásně vyzdobené bylo
i Dominikánské náměstí. K vidění i ke
koupi toho bylo hodně a tak někteří ani
nestihli navštívit Moravské náměstí, které bylo také nádherně vyzdobené a letos
mělo novinku v podobě vyhřívaných stanů, kde se mohli naši členové občerstvit
a také ohřát. Na všech místech bylo možné
ochutnat tradiční punč, svařák, nebo medovinu. Mnozí z nás ochutnali i dobroty,
kterých bylo na všech stáncích nepřeberné
množství. Svorně jsme se shodli, že letošní
brněnské adventní trhy se vyrovnají těm
věhlasným ve Vídni. V rámci výletu jsme
navštívili „Vaňkovku“, abychom se pokochali vánoční výzdobou. Někteří členové
čas využili také k nákupu vánočních dárků
a občerstvení. Počasí nám přálo a tak jsme
vydrželi na trzích až do večera, kdy byla
světelnými efekty výzdoba ještě krásnější.
Odjížděli jsme s dobrým pocitem, že i u nás
jsou lidé schopni připravit krásnou atmosféru adventních trhů.
Poslední akcí tohoto roku byla návštěva vánočního koncertu dechové hudby
Túfaranka, která se konala v Domě kultury v Hodoníně. Zúčastnilo se ho 40 našich
členů. Letošní koncert byl pojat odlišně od
předchozích, ale i tak byli účastníci vcelku
spokojeni.
Myslím si, že jsme v roce 2016 naplnili
představy našich členů a dodrželi jsme plán

činnosti, který jsme si stanovili. Věřím, že
i v roce 2017 se budeme setkávat na našich
akcích v tak hojném počtu jako v r. 2016.
V únoru 2017 bude VČS, na které vás, kromě jiného, seznámíme s plánem na rok
2017, do něhož se snažíme začlenit i vaše
návrhy, které jste vznesli v průběhu roku.
Tyto podněty ještě můžete doplnit v rámci
diskuse na VČS, a pokud to bude v našich
možnostech, rádi je budeme realizovat.
Za SZPO ZO Anna Homolová

ZO ČZS Rohatec
Naše organizace bude mít dne 19. března 2017 v 10.00 hodin
v KD Rohatec výroční členskou schůzi. Zveme všechny členy, aby
se schůze v co největším počtu zúčastnili. Budou se projednávat
výsledky činnosti organizace za minulý rok a plány pro rok letošní.
Je nutné, aby se členové mohli k těmto dokumentům vyjádřit. Stejně tak rádi na této schůzi přivítáme i nečleny, kteří by měli zájem
nás podpořit a podílet se na činnosti naší organizace.
Na 2. dubna 2017 je připravena degustace pro 55. Výstavu vín.
Žádáme tímto všechny vinaře, aby dodáním vzorků a svou účastí
podpořili tuto jubilejní akcí. I přes vinařsky velmi nepříznivý mičíslo 1/2017

nulý rok doufáme , že i za vaší pomoci se podaří zajistit důstojný
průběh nejen degustace, ale i 55. výstavy, která proběhne 16. dubna 2017. Pro vinaře, kteří dodají 6 vzorků, je vstup na výstavu
zdarma. Pro vinaře z Rohatce, kteří dodají alespoň 2 hodnocené
vzorky, je vstup na výstavu za poloviční vstupné. Tradičně budou
vyhodnoceny ceny - Šampion bílých a červených vín, Cena starosty obce pro nejlépe hodnocené bílé a červené víno a kolekce 4 vín,
která v součtu dosáhne nejvyššího hodnocení.
Těšíme se na Vaši účast a spolupráci
Jiří Trávníček, předseda ZO ČZS Rohatec
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Hasičské ohlédnutí
První sobotu v novém roce se u hasičů konala Výroční valná
hromada. Sešli jsme se již tradičně v kulturním domě. Program byl
seřazen jako vždy – zprávy o činnosti z jednotlivých oblastí za uplynulý rok 2016 (celého SDH, mladých hasičů, sportovců, hospodaření i zásahové jednotky). Sbor pořádá během celého roku řadu
soukromých i veřejných akcí, o nichž vás, milí spoluobčané, průběžně informujeme. Pravda, už je těch aktivit tolik, že více už snad ani
zvládnout nelze. Těmi posledními před koncem roku byl Mikulášský karneval a Půlnoční svařáček. Mladí hasiči za sebou mají opět
velmi vydařenou sezonu. Zapojili se například i do soutěže TFA

a mezinárodní Ligy mladých hasičů Jihomoravského a Trnavského
kraje. Během zimních měsíců se připravují na nadcházející sezonu
například v tělocvičně ZŠ. Sportovní družstvo mužů je stálým členem Grand Prix Hodonín a má stabilní výsledky. A náš tým TFA?
O něm jste již jistě slyšeli. Jsme pyšní, že máme mezi sebou vicemistra ČR v této disciplíně mezi dobrovolnými hasiči! Michalu Skřivánkovi patří obdiv, povzbuzení k dalším úspěchům a dík za reprezentaci nejen našeho sboru, ale i obce Rohatec a Jihomoravského kraje.
Ani náš další člen Luděk Durďák nezahálí a opět je absolutním vítězem Moravsko-Slovenského běžeckého poháru. V uplynulém roce
2016 jsme byli velmi úspěšní v získávání dotací i sponzorských darů.
Touto cestou všem dárcům děkujeme. Velmi si vážíme vaší přízně.
Miroslava Slavíková, jednatelka sboru

Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
v duchu slibu z minulého čísla Rohateckého zpravodaje se opět
hlásíme s naším „mysliveckým okénkem.“
Na konci minulého příspěvku jsme vám
položili 3 otázky týkající se zajíce polního.
Vaše tipy si můžete zkontrolovat v následujících řádcích.
Zajíc polní (latinsky Lepus europaeus)
Zajíc polní obývá většinu Evropy. Můžete se s ním potkat až ve Skandinávii,
Skotsku nebo dokonce i na Sibiři. Byl také
vysazen jako nepůvodní druh v mnoha zemích mimo Evropu, např. v Severní a Jižní
Americe, Austrálii a Novém Zélandu.
Zajíc polní je silně teritoriální zvěř a pohybuje se na ploše 3 až 20 ha, v závislosti na
úživnosti honitby. Preferuje pole a louky
s remízky, můžete se s ním ale potkat i na
okraji lesů nebo v menších lesících.
Zajíc je velmi vybíravý býložravec, vyhledává křehké plevele, motýlokvěté rostliny a mladou trávu. Přes zimu rád okusuje větve a kmeny mladých stromků, což
nedělá radost mnohým zahrádkářům. Má
zvláštní způsob trávení potravy, tzv. cekotrofii. Ve slepém střevě se zajícům vytváří
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během trávení kašovité výkaly s vysokým
obsahem vitamínu B1. Tuto „vitamínovou“
kaši zajíci olizují z okolí řitního otvoru, potom tato trávenina projde znovu zažívacím
ústrojím a teprve pak vznikají tvrdé bobky.
Jinak samotářští zajíci se vždy v době
páření shlukují do malých hloučků. V myslivecké mluvě se zaječí říje nazývá „honcování.“ Tato začíná převážně v únoru
a trvá až do srpna. Někdy můžete vidět
na poli „průvod“ zajíců, kdy za první zaječkou běží hned několik samců. Zaječka
je březí 42 až 44 dnů, během roku může
mít až 7 vrhů a v každém vrhu je 2 až 5
mláďat. To je možné díky dvojité děloze
zaječky, kdy ještě během březosti může
dojít k dalšímu oplodnění a v jejím těle se
tak vyvíjejí dva zárodky nestejného stáří.
Tomuto jevu se říká dvojí březost nebo
také „superfetace.“
Mláďata se rodí plně osrstěná a vidoucí. Jsou sice kojena až do věku 3 týdnů, po
8 až 10 dnech už jsou ale schopna přijímat
rostlinnou potravu a velmi rychle se osamostatňují. Zajímavostí je, že po nakojení
zaječka odchází, aby u mláďat nezanechávala svůj pach a chránila je tak proti predátorům. Po dobu kojení se pak každou noc
vrací, aby je znovu nakojila.
Kvůli tlaku na dosahování vyšších výnosů a modernizaci zemědělského hospodaření došlo ve druhé polovině 20. století
k drastickému úbytku stavu zaječí populace. Zajícům uškodilo zejména zmenšování
výměry travních ploch, scelování pozemků, rušení remízků a intenzivní hnojení.
Nepřátelé zajíců jsou také lišky, divoká prasata a dravci. Z důvodu zvýšené silniční dopravy zahyne mnoho zajíců také pod koly
automobilů.
Jeden ze způsobů, jak pomoci reintrodukci zajíců, je jejich umělý chov a následné vysazování do krajiny. Také náš mysli-

vecký spolek tento krok udělal a v r. 2013
jsme vysadili do honitby 30 kusů. Nakoupili jsme je také díky státní dotaci a příspěvku
obce Rohatec. S vysazením zajíců souvisí
zákaz jejich lovu na území celé honitby po
dobu 5 let.
Po žních, kdy jsou naráz sklizeny velké plochy plodin, trpí zajíci často hladem.
V tomto období spotřebují nejvíc potravy,
traviny a plevele jsou však zaschlé a chudé
na živiny. Zajíci paradoxně hladoví s plným žaludkem, což vede k metabolickým
poruchám často končícím úhynem. Proto
je vhodné začít s přikrmováním už v tomto
období.
Není pravdou, že zajíc spí s otevřenýma očima, v myslivecké mluvě „otevřenými bakadly.“ Má ale velmi jemný čich
a hmat. K recepci hmatu slouží hlavně
dlouhé vousy v okolí čumáku, kterým se
říká „vibrisy.“
Menším příbuzným zajíce je další zástupce čeledi zajícovitých, králík divoký
(latinsky Oryctolagus cuniculus).
Králík pochází ze Španělska a k nám
přišel už s římskými vojáky, kteří jej chovali pro jeho chutné maso. Liší se od zajíce
zejména tím, že žije v podzemních norách.
Samice rodí po 31 dnech březosti 6 až 12
číslo 1/2017
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mláďat, a to až pětkrát ročně. Mláďata
se rodí holá a slepá, oči se jim otevřou až
10 dní po narození. Setrvávají v noře vystlané srstí, kde o ně pečuje matka, a osamostatňují se až po 1 měsíci.
Někteří z vás si jistě pamatují na králíky divoké, kteří se hojně vyskytovali třeba
v pískovně na Kolonii. V r. 1956 k nám
bohužel dorazila infekční nemoc ,,myxomatóza“, která prakticky vyhubila původní
populaci králíků. Dnes se vyskytuje sporadicky, převážně v umělých chovech.
Všichni jistě znáte králíka domácího,
což je domestikovaná forma králíka divokého.

Na závěr si dovolíme navodit téma pro
příští myslivecké okénko:
1. Víte, jak se nazývají končetiny bažanta
obecného?
2. Dokážete uhodnout, kde má bažant
,,poušky?“
3. Co dělá kohout když tzv. „ostruhuje“ slepici?
Odpovědi na uvedené otázky najdete
opět v příštím vydání mysliveckého okénka. Jak jste jistě uhádli, bude o bažantovi
obecném. Zatím se mějte hezky.
Vladimír Jašek, Miroslav Kývala,
Foto: Karel Šimeček,
Myslivecký spolek Závidov Rohatec

Závěr roku 2016 u kynologů
Ani koncem roku 2016 Kynologický klub Rohatec nezahálel
a zorganizoval hned dva závody, které proběhly za hojné účasti nejen členů klubu. Dne 22. října se konaly závody v poslušnosti podle
zkoušky ZZO „O pohár obce Rohatec“, kterých se zúčastnilo sedm
týmů v kategorii začátečníků a pět týmů v pokročilých. Celá akce
proběhla v příjemném a přátelském duchu. Přispělo k tomu i počasí,
kdy na závodníky po ranní mlze vykouklo sluníčko. Náročný závod
zpestřili členové Jihomoravské záchranné brigády kynologů ukázkou plošného vyhledávání osob. Potom už jen stačilo sečíst body
a vyhlásit vítěze. Vyhlašování se zúčastnil i starosta, pan Adamec,
který osobně předal hlavní pohár vítězce a současně i nejmladší
účastnici Kateřině Ivanové s border kolií Maxem.
V prosinci se uskutečnil již tradiční oblíbený Mikulášský zimní „sranda“ závod, ve kterém týmy zdolávají opravdu netradiční
překážky a úkoly. Během nich se nadřou spíš psovodi než samotní
psi, ale cílem je pobavit se, seznámit se s novými lidmi a především
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utužit přátelství. Počasí bylo nádherné a všech 25 závodníků se do
jednotlivých disciplín pustilo s vervou. Zaslouženou odměnu nakonec dostali všichni, hlavně naši psí mazlíčci.
Členové KKR bodovali i v jiných oblastech kynologie, kterým se
věnují. Například Vláďa Novák se naplno věnuje agility. „Běhá“ hned
s několika psy a loni se mu opravdu dařilo hlavně s dlouhosrstými
koliemi Deanem Gold a Fredym Black. Na závodech v agility „Collie
Cup Brno“, který byl vypsaný speciálně pro toto plemeno kolií, získali Vláďa s Deanem první místo mezi konkurencí z celé ČR. Dařilo
se i Fredymu, který v součtu dvou běhů zvítězil na agility závodech
v Luhačovicích.
Další aktivitou, které se věnuje mnoho členů klubu se svými psími parťáky, jsou výstavy. Pěkných výsledků i nadále dosahuje Brandy
z Papouščího ráje (švýcarský bílý ovčák) majitelky Ivety Markové.
V závěru roku získala titul Šampion Chorvatska a také na mezinárodní výstavě v rakouském Welsu zvítězila s titulem - V1, CACA.
Border kolie Max majitele Jaroslava Jaroše dosahoval na výstavách v závěru roku skvělých výsledků. Nejlépe se mu vedlo na mezinárodní výstavě v Nitře, kde po oba dva dny vybojoval shodně
známku V1, s titulem CAC, navíc i titul Res.CACIB.
Hodně se dařilo i Stanislavu Pluháčkovi a jeho psovi Arniemu
(toller). V posledním čtvrtletí získali titul Junior šampiona ČR.
V listopadu 2016 pak složili zkoušku OVVR s 228 body z 232 celkových možných a umístili se na skvělém druhém místě. (OVVR je
ověření vlohových vlastností retrieverů a je to mimo jiné i podmínka uchovnění psa).
Titulem Šampion Rakouska se může od prosince chlubit také
kolie Fredy Black majitelky Vlasty Lužové. V Rakousku ve své třídě zvítězil hned na třech výstavách a tím splnil podmínky k udělení
titulu.
I v roce 2017 nás čeká program nabitý výstavami, soutěžemi a závody, také se budeme snažit dál vylepšovat cvičák. O úspěších našich
členů i dalších aktivitách klubu budeme i nadále informovat.
Zuzana Terazová, Kynologický klub Rohatec
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Chovatelé v roce 2016
Letošní chovatelský rok jsme začali výstavou ve Velké nad Veličkou. Vystavovalo
zde celkem 56 chovatelů - 156 králíků, 29
voliér drůbeže a 82 holubů. Z rohateckých
chovatelů se zúčastnili přítel Březovský,
získal Čestnou cenu, dále př. Grombiřík,
Kmenta P. ( Čc), Předínský (Vítěz výstavy),
Stávek (Čc) a Zemčík (Čc). Poté naši chovatelé zajížděli na 2. Oblastní výstavu zvířat
mladých chovatelů a místní výstavu do Kyjova. Na této výstavě bylo v kategorii Mladých chovatelů celkem 50 králíků. Z našich
Mch vystavoval Tadeáš Kmenta, získal Čc
a Štylárek Lukáš. V místní vystavovali př.
Štylárek Miroslav (Čc), Stávek (Čc), Kmenta Patrik (Pohár za nejlepší kolekci králíků), Předínský (Čc). V oboru drůbež bylo
vystaveno celkem 67 voliér a vystavovali
př. Štylárek Mirek, Stávek a Zemčík (Čc).
Vystavovalo celkem 7 našich chovatelů.
Následovala další Okresní výstava mladých
K,D,H. v Hroznové Lhotě. Zúčastnilo se
11 našich chovatelů. Jmenovitě př. Březovský (Čc), Kmenta Tadeáš a Patrik (Čc), Předínský (Čc), Stávek (Čc), Škromach, Vlasák
(Čc) a Zemčík (Čc) na drůbež. Tato výstava
byla velmi úspěšná. Následně jsme zajížděli
k našim slovenským přátelům do Prietrže,
a to př. Březovský František (Čc), Vítek
Miroslav (Čc), Štylárek Miroslav a Lukáš
(Čc), Kmenta Patrik a Tadeáš, Domanský
Oldřich ( Čc ), Předínský, Stávek, Vlasák

a Zemčík. Následovala výstava v Lužicích,
kde vystavili tři chovatelé, přítel Březovský (Čc), Předínský (Čc) a Grombiřík.
Další výstava byla již naše Místní výstava
K,D,H. Celkem vystavovalo 37 chovatelů
z okresu a Slovenska. Z našich domácích
chovatelů vystavilo své králíky 10 členů,
a to Vlasák (Čc), Mch Štylárek Lukáš (Čc),
Štylárek Mira (Čc), Mch Tadeáš Kmenta
získal Pohár věnovaný senátorem Zdeňkem Škromachem, Stávek (Čc), Grombiřík
(Čc), Březovský (Čc), Opavský (Čc), dále
Předínský a Vítek. Z našich drůbežářů vystavovali př. Stávek (Čc), Štylárek Mira, Vítek (Čc), Zemčík (Pohár senátora Zdeňka
Škromacha). Naši chovatelé holubů př. Nezval (Čc), Čachotský (Čc), Domanský získal Pohár věnovaný senátorem Zdeňkem
Škromachem. Po naší výstavě jsme zajížděli na další výstavy, kde jsme opět získávali
ocenění na svá zvířata. Jenom v kostce. V
Dubňanech vystavovalo 5 chovatelů, získali
3 čestné ceny a pohár mladého chovatele.
Lužice 3 vystavující, 2 Čc, zároveň
s Lužicemi byla výstava ve Strážnici, které
se zúčastnili 4 chovatelé. Získali 2 poháry
a čestnou cenu. Následovala Okresní výstava v Hodoníně. Devět chovatelů králíků,
získali 4 ČC. Dále vystavovali 4 drůbežáři, čestnou cenu nezískali, ale při výstavě
byla ukončena soutěž o nejlepší organizaci
okresu Hodonín, kde se Rohatec umístil na

1. místě. Zajížděli jsme na Národní výstavu
do Olomouce, zde vystavilo 6 chovatelů.
U králíků př. Opavský získal Pohár a titul
Mistr republiky, u drůbeže Štylárek Mirek
2 poháry, př. Zemčík pohár a Stávek čestnou cenu. Následovala speciální výstava
v Přerově, kam zavítali 3 naši chovatelé
a získali: př. Štylárek čestnou cenu a př. Stávek Pohár primátora Přerova.
Výstavní výsledky sezony 2016 obor holubi
Celostátní výstava mladých holubů
Olomouc. Přítel Čachotský obdržel na MB
pohár za nejlepšího holuba národního plemene. Okresní výstava Hodonín, Čestná
cena: Nezval Leoš, Vítek Miroslav, Čachotský Dušan. Při Okresní výstavě se konala
klubová výstava MB. Šampiona výstavy na
holuba MB získal Josef Opavský a zároveň
získal titul Mistra klubu. Na této výstavě
získali čestnou cenu přítel Čachotský a přítel Domanský. V měsíci listopadu se konala
v Holicích CV bradavičnatých holubů, přítel Josef Opavský zde získal šampiona na
MB. Přítel Nezval se zúčastnil ve Velkých
Pavlovicích klubové výstavy koburských
skřivanů, kde získal na svého holuba šampiona a titul Mistra klubu. Krajská výstava
se konala v prosinci v Brně na výstavišti.
Přítel Nezval zde získal čestnou cenu. Josef
Opavský obdržel pohár na nejlepší kolekci
holubů Národního plemene věnovaný ministrem zemědělství.
Petr Předínský

SPORT
Tenis - rekapitulace roku 2016
Vážení sportovní a zejména tenisoví příznivci,
sešel se rok s rokem a s ním i jedna tenisová sezóna. Rádi bychom vás seznámili s tím, jak tento úspěšný a zajímavý tenisový rok
probíhal.
Tenisový klub Rohatec, který čítá nyní celkem 24 aktivních členů, pořádal během minulého roku celkem pět turnajů neregistrovaných hráčů v tenise, z toho čtyři se konaly na místních tenisových
kurtech (Velikonoční, Májový, Po hodový a turnaj O pohár starosty)
a jeden v zimním období (Vánoční) v příjemné tenisové hale v Petrově. Celkem se účastnilo 38 velmi kvalitních hráčů, což je téměř
stejný počet, jako v loňském roce.
Naší místní turnajové sezony se zúčastnili nejen hráči z Rohatce, ale i borci ze sousedního Slovenska, Hodonína, Břeclavi a také
z Brna a okolních obcí. Nejlépe si v celé sérii všech turnajů vedl místopředseda klubu Ondřej Šrůtka, druhý skončil Oldřich Glöckl a na
třetím místě se umístil Antonín Nekarda z nedalekých Sudoměřic.
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Dále náš tenisový klub reprezentovala tři družstva v dlouhodobé soutěži neregistrovaných hráčů, kterou pořádá tenisové sdružení
Podluží o.s.. Dvě mužstva hrála v soutěži I. ligu a nově jsme sestavili
jedno družstvo do kategorie Veterán.
A - družstvo, ve složení Radek Šindar ( C ), Michal Janča, Ondřej Šrůtka, Milan Drábek a Oldřich Glöckl, které hraje první ligu již
třetím rokem, obsadilo s celkovým ziskem dvanácti bodů, tři výhry
a šest porážek, celkem sedmé místo v tabulce.
B - družstvo, ve složení Václav Štrunc ( C ), Jaroslav Luzum, Jiří
Hostýnek, Tomáš Zlámalík a Martin Luža, si jako nováček v první
lize vedlo trochu hůře a skončilo se ziskem devíti bodů (ani jednou
se nepodařilo porazit soupeře) na posledním místě tabulky první
ligy neregistrovaných hráčů.
Největší radost nám udělalo mužstvo složené z hráčů starších
45 let, které v kategorii Veterán nepoznalo tíhu porážky a se ziskem
čtrnácti bodů jednoznačně ovládlo tabulku a získalo tak pohár pro
číslo 1/2017
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nejlepší. Nově složené mužstvo v sestavě Václav Štrunc, Rostislav
Tomšej, Oldřich Glöckl a David Brychta, vedené kapitánem Radkem Šindarem, nedalo soupeřům mnoho šancí a ukázalo tak sílu
rohateckého tenisu.
Také bych rád připomněl výkony našich jednotlivců v žebříčku
neregistrovaných tenistů Amatérského tenisového sdružení Podluží
o.s. v okresech Hodonín, Břeclav a Brno-venkov. Nejlepší z našich
hráčů se umístil na 14. místě Radek Šindar, 20. Oldřich Glöckl, 41.
Ondřej Šrůtka, 43. Václav Štrunc, 54. Michal Janča a 59. Rostislav

Tomšej. Tohoto ročníku se jen pro představu zúčastnilo celkem
196 hráčů.
Všem družstvům reprezentujícím rohatecký tenis nejenom
v našem okrese děkujeme za předvedené výkony a přejeme mnoho úspěchů a možná i trochu více tenisového štěstí do následující
sezóny.
Více informací naleznete také na webových stránkách Tenisového klubu Rohatec www.tenisklub.estranky.cz.
Radek Šindar

Tenisový klub Rohatec
Konečné výsledky 2016 (38. ročník soutěže družstev neregistrovaných hráčů)
OPEN - I. LIGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TK Lednice
BOCA Juniors Lednice
KP Team Břeclav
Hurikáni Hustopeče
1.Tenis Lanžhot
Lokomotivní depo Břeclav
Tenisové rarity Břeclav
TK Rohatec – Kolonie A
Sokol Tvrdonice
TK Rohatec – Kolonie B

číslo 1/2017

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

81
72
72
63
45
45
45
36
27
09

20:7
19:8
17:10
19:8
13:14
14:13
13:14
9:18
7:20
4:23

43:18
41:20
38:24
38:21
30:30
33:31
28:29
22:39
18:41
10:48

329:193
308:200
297:223
288:228
269:254
281:293
241:272
207:300
212:304
151:316

17
16
16
15
13
12
12
12
10
9

1xS
1xS
1xS
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OPEN - II. LIGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pinec Lanžhot A
Tenis Pohořelice
Sokol Lanžhot B
Tenis Pohořelice A
Pinec Lanžhot B
Tenis Hodonín
TK Velké Bílovice
Slavoj Velké Pavlovice
Wimbledon Kopčany
Sokol Kobylí

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

90
81
63
54
45
36
36
45
18
27

26:1
22:5
15:12
15:12
14:13
12:15
8:19
11:16
6:21
6:21

53:5
45:11
34:27
33:27
32:34
28:31
18:42
25:34
17:43
13:44

342:123
305:166
289:238
261:205
286:303
242:279
231:313
173:241
191:289
145:308

18
17
15
14
13
11
11
9
8
7

7
7
7
7
7
7
7
7

70
61
43
43
25
25
25
16

17:4
16:5
13:8
12:9
9:12
8:13
5:16
4:17

36:9
33:15
29:19
25:21
18:24
20:28
12:35
12:34

244:144
240:183
231:175
210:188
177:192
185:228
167:247
149:246

14
13
11
11
9
9
9
8

1xS
1xS
4xS
2xS
4xS

VETERAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TK Rohatec - Kolonie
VTR Tenis Pohořelice
STAS Břeclav
Sokol Lanžhot
Drinking Team Břeclav
VTR Sokol Tvrdonice
TC seniors Ladná
Torpédo Sokol Tvrdonice

Mrzlo, až praštělo, přesto se běželo
Nádherné zimní počasí, sluníčko, modrá obloha a bílé ojíněné stromy. Taková
byla kulisa druhého novoročního proběhnutí v Rohatci. Přestože brzy ráno teploměr
ukazoval více než deset stupňů pod bodem
mrazu a já se obával, zda po silvestrovských
oslavách vůbec někdo najde odvahu a vyrazí společně se mnou do ulic, ukázalo se, že
jsem se strachoval zbytečně.
Krátce před jedenáctou to už před
obecním úřadem docela slušně žilo. Několik desítek běžců a běžkyň prohřívalo
ztuhlé svaly a očekávalo symbolický start.
První zahřívací kolo od kostela kolem
staré školy, kulturního domu a ulicí Za
Humny zpět absolvovalo podle neoficiálního sčítání asi dvaatřicet nadšenců,
jednou tolik ve srovnání s loňskou premiérou. Většina z nich navíc pokračovala
dál k rohateckému přístavu a zhruba polovina, včetně mladých fotbalistů z místní
přípravky, dorazila až k nejzazšímu bodu
trasy, Habánskému oku na konci protipovodňové hráze.
Celkem ti nejzdatnější uběhli přibližně šest kilometrů. O to ale první den roku
2017 vůbec nešlo. Mnohem důležitější bylo
se sejít a užít si společně trochu pohybu.
Co říct závěrem? Snad jen, že si rád společně zaběhám častěji. Běhat chodím téměř
denně, napište mi třeba na facebooku a nějakou další skupinovku určitě domluvíme.
Luděk Durďák
24
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Nejlepší běžec je opět z Rohatce
Vytrvalostní běžci Moravsko-Slovenského běžeckého poháru koncem ledna
bilancovali loňskou sezónu. Absolutním
vítězem se již pošesté stal rohatecký atlet
Luděk Durďák. Na to, jak hodnotí uplynulou sezónu a jaké má plány do budoucna,
jsme se ptali po slavnostním vyhlášení,
které proběhlo v kulturním domě ve Gbelách.
Další titul absolutního vítěze běžeckého poháru znamená skvělou sezónu,
jaká byla z tvého pohledu?
Začalo to nenápadně, rozhodně jsem
nečekal, že by loňský rok měl být, oproti
těm předešlým, nějak mimořádně úspěšný. Ale měl jsem dobrou zimu, vydržel
jsem zdravý a postupem času se rozběhal
k solidním výkonům. Forma mi gradovala někdy v průběhu září, kdy jsem během
pár týdnů vyhrál tři závody a sbíral i další
medailová umístění.
Je to pátý titul za posledních šest let.
Čemu přisuzuješ největší podíl v tomto
dlouhodobém úspěchu?
Je to víc faktorů. Na prvním místě je
rozhodně rodina. Třicet víkendů v roce
jste na závodech, šestkrát týdně minimálně hodinu denně v lese na tréninku,
to bez podpory manželky a dětí nejde.

Naštěstí mně maximálně fandí a trpělivě
snáší moje občasné náladičky. Důležité je
samozřejmě zdraví, jakmile vás něco bolí
nebo omezuje, není to ono. Běhat se s tím
třeba dá, ale je to víc boj s vlastním tělem,
než nějaká radost z pohybu. V neposlední řadě mi k úspěchu pomáhají i samotní
soupeři. Běžecký pohár je celoroční soutěž. Zatímco já beru úspěch v něm jako
prioritu, většina výkonnostně lepších běžců má v sezoně jeden dva vrcholy a pohár
pravidelně neběhá.
Celý seriál má celkem 37 závodů na
obou stranách Moravy. Kolik z nich jsi
absolvoval a který běh byl pro tebe něčím výjimečný?
Z poháru jsem odběhal 28 závodů, do
celkového pořadí se počítají výsledky z 26
nejlepších, takže je to i trošku o matematice, kalkulovat, kde můžu vynechat, aby
mi body na konci sezony nechyběly. Výjimečný je a vždycky bude závod v Rohatci.
Budu se opakovat, ale je to doma, lidi mě
znají, fandí. Motivace uspět je tu vždycky
dvojnásobná. O to víc mě mrzí, že loni to
byl zrovna jeden ze závodů, který mi vůbec nevyšel. Běžel jsem tři závody v osmi
dnech, Rohatec jako ten třetí a v druhé
půlce trati už nebylo kde brát. Chybami se
ale člověk učí.

V tomto roce již přecházíš do kategorie veteránů nad 40 let. Co pro tebe tato
změna znamená?
Je to nová výzva. Na rozdíl od hlavní
kategorie je ve veteránech mnohem více
těch, kteří pohár absolvují celý. Jestli budu
chtít za rok zase slavit celkový triumf, nečeká mě rozhodně nic jednoduchého. S lipovským Dušanem Tomčalou nás na závodech většinou v cíli nedělí víc než jedno
dvě místa a pár vteřin ve výsledném čase.
Jsem sám zvědavý, co mi letošní rok přinese, ale těším se na to.
Vidíš v Rohatci nějaké mladé talenty,
kteří by mohli jít ve stopách tvých úspěchů v následujících letech?
Určitě. Děti sport zase začíná bavit, důkazem toho je třeba i Rohatecká desítka, do
níž se loni zapojilo přes padesát místních
školáků. Všestranným sportovním talentem je třeba David Tříska, velmi nadaná
a cílevědomá je Veronika Lacková. Co se
týče přímo běhu, tak sleduju pokroky Elišky Jakubčíkové a loni mě moc příjemně
překvapila teprve pětiletá Terezka Podaná.
Sprinterka Veronika Paličková moje úspěchy dávno strčila do kapsy. Nerad bych na
někoho zapomněl, ale talenty v Rohatci
rozhodně máme. Jako táta věřím, že sport
bude dál bavit i moje dvě děti.
Chystáš se v tomto roce mimo Moravsko-Slovenského běžeckého poháru
zúčastnit ještě nějakého jiného mítinku,
např. maratonu?
Maraton v plánu nemám. Absolvoval jsem jeden před pěti lety, zážitek je
to nezapomenutelný, ale příprava na maraton je zcela odlišná a mnohem náročnější, než na závody do deseti kilometrů,
na něž se zaměřuju. Časově bych to stěží
zvládal. Mimo běžecký pohár bych se ale
určitě podívat chtěl. V květnu se chystám
už potřetí na hasičský přebor v přespolním běhu do Kunratického lesa v Praze.
Uvažuju o závodu Děvín-Bratislava nebo
nějakém pěkném půlmaratonu například
v září v Budapešti. Uvidíme, jak se sezona
bude vyvíjet.
Ještě jednou gratuluji k vynikajícím
výsledkům a zisku dalšího titulu. Přeji ti
mnoho úspěchů, zdraví, vyhraných závodů i radosti z běhání v dalších letech.
Děkuji za rozhovor i skvělou reprezentaci
naší obce.
V rozhovoru se ptal Tomáš Letocha
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E- Shop: se zahradním vybavením

Ladislav Otáhal
info@stylegarden.cz
Nábytek - kuchyně, altány, pergoly,
Vybavení pro zahrady: stínící sítě (plachty),
zatravňovací rohože, pryžové dlažby, umělé
trávníky na terasy a balkony, litá pryž k bazénům,
Nově !! Umělé vánoční stromky ze Španělska

Na dírku chytali i na Soboňkách
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Beseda v knihovně

Tančíme
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Mikulášský karneval
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