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ÚVODNÍK
Jaro už tu máme několik dnů a to,
co jej provází, pozorujeme okolo sebe.
Mezi prvními rozkvetly sněženky. Pak
se přidaly zpod hliněné prohřáté přikrývky narcisy a už kvetou i tulipány. Ovocné stromy a krásné magnólie.
Včelky nalétávají na levandulové keříky
a hledají modrofialové květy z loňského
roku. Ty jsou usušené ve skříních, kde
svázané mašličkou dělají společnost pro
šaty a košile. Violka vonná se ukázala ve
stejnou dobu jako bledule jarní. Ta je jedovatá. V květomluvě znamená: „ Moje
láska je věčná“. Mnozí z nás už ochutnali medvědí česnek a někteří se pustili
i do výroby pesta, které je z něj výtečné.
Medvědí česnek obsahuje vitamín C,
je přírodním antioxidantem a snižuje
krevní tlak.
Opět padají teplotní rekordy. Stav
našich podzemních vod je rok od roku
horší. Bude v budoucnu na jižní Moravě
polopoušť? Klimatické změny spolu se
suchem, nadměrným vyčerpáním zdrojů a třeba i zánikem mokřadních ekosystémů nás přivádějí do svízelné situace.
Nedokonalá vodní infrastruktura tomu
taky napomáhá.
Na zahrádce jsem vykopal ponravu
chrousta obecného. Jen se tetelila a začala rozhýbávat své tělíčko. Chroustí čtyřletý cyklus a jeho následný jepičí život
jsem respektoval a šoupnul ji zase zpět
do půdy.
Více se topilo. Ano i v dluzích, ale
nejvíce doma. V domácnostech jsme
protopili letos více. Máme v nich milion koček a více než dva miliony pejsků,
kterým dáváme svoji lásku a péči. Proto
už nám asi nezbývá pro nás samotné.
Ve zvířecí říši je to jiné. V okolí Božího
Daru lze potkat stáda ovcí, mezi kterými
se pohybují psi, fenky. Myslí si, že jsou
ovce a žijí spolu dohromady. Chovají se
stejně a hlídají si své stádo. Když se lidé
stávají stádem ovcí, tak to není tak zajímavé.
U nás v České republice je celkem
čtyři sta dvacet pět tisíc invalidních důchodců a každý desátý Čech je v exekuci. A do toho se naši vědci z Národního
ústavu duševního zdraví snaží porozumět schizofrenii. Narušená schopnost
rozlišení zjevně nepostihuje vědce

u protinožců. Lehce dokázali rozpoznat,
že otisk, který našli, nepatří člověku, ale
dinosaurovi. Stopa je velká 1,7 metru
a je největší na světě. Stáří asi sto čtyřicet miliónů let. To je panečku volebních
období.
Jsou tu Velikonoce. Náš nejstarší křesťanský svátek zná každý. Oslava
zmrtvýchvstání Ježíše Krista je svátek
pojící obnovu života. Je spojován s obřady přechodu bytí duchovního a pozemského. Každý si už možná nepamatuje
všechny názvy postních nedělí v předvelikonočním období: černá, pučálková,
liščí, kýchávná, pražná, družebná, smrtná
a květná. Podle etnografů v současnosti v Čechách existují pouze tři lokality
s kontinuální tradicí na smrtnou neděli.
Vynášení smrti a smrťáka v jedné, obchůzka s panenkou v druhé a ve třetí je
to s miminkem. Na Moravě a ve Slezsku
je doloženo častější konání těchto zvyků.
A to na přelomu 20. a 21. století. „Smrťáka nesem s velikým nosem, do vody ho
dáme, nad ním zazpíváme“. Padesát dní
velikonočního trvání graduje slavností
Seslání Ducha svatého, letnicemi. Špenátovou tradici na Zelený čtvrtek uvítají
nejenom vegetariáni. Stejně tak jako již
proběhnuvší Mezinárodní den mrkve.
Lidové modlitby nám vždy pomáhaly
a posilovaly spolu s křesťanskými motivy.
Zaříkání nad pramenem, líbání země či
očista těla. Nezapomeňme, že na Velký
pátek se otevírá země a poklady ve skalách. Stačí jen najít to světýlko nebo zářící kapradí. Ano má se otevírat i památná
hora Blaník. Vzhledem k aktuálním poměrům v naší zemi si můžeme myslet, že
blaničtí rytíři přišli o koně. Kdo ví. Jak se
říká v jedné pohádce: „ My kohouti jsme
malí páni, to jitřenka řídí kokrhání“. Někdy je však potřeba zakokrhat.
Lze dnes už i doložit pomocí laserového měření, že stromy v noci prodělávají fázi podobnou spánku. Jejich aktivita se utlumí. Rozlišuje se tak u nich
denní a noční cyklus. Břízám během
spánku větve klesnou až o deset centimetrů. Šetří tak energii a přes den je zase
zvedají výše, aby listy mohly absorbovat
sluneční světlo. Přeji vám všem spoustu
světla, a to ve dne i v noci.
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Z jednání rady a zastupitelstva
Na prvním letošním zasedání zastupitelstva obce byly po technických bodech
předneseny zprávy předsedkyně kontrolního výboru a předsedy finančního
výboru. Zásadním bodem jednání bylo
schválení rozpočtu obce na rok 2017. Jeho
odsouhlasením byly stanoveny priority
a investiční záměry na tento rok. Zastupitelé současně vyslechli zprávu o plnění
rozpočtu za předchozí rok. Obec opětovně vyhlásila možnost výpůjček z fondu
rozvoje bydlení. V následujícím bodu pak
byly schváleny smlouvy o dotacích z rozpočtu obce pro jednotlivé spolky na jejich
činnost či jednotlivé akce. Další body jednání patřily projednávání prodeje či koupi
pozemků. V tom posledním zastupitelstvo
odhlasovalo záměr prodeje pozemků na

Kolonii včetně budovy bývalé ubytovny.
Obec si však v pravidlech stanovila přísné
podmínky, kterými zajistí následný účel
budovy. Zájemce se tak zaváže k rekonstrukci budovy a vzniku moderního bytového domu.
Únorové jednání rady projednávalo
především ekonomické body. Schválila inventarizační zprávu obce za rok 2016, přijala dodatek ke stávajícímu odpisovému
plánu a odsouhlasila závazné ukazatele
rozpočtu pro ZŠ a MŠ Rohatec. V dalším
bodě projednala celkový rozpis rozpočtu
na rok 2017. V posledním bloku radní
projednali zadávací podmínky pro výběr
dodavatele elektřiny a plynu.
V pořadí již šedesáté jednání rady
obce se uskutečnilo 6. března. Po schvá-

lení dodavatelů energií rada přijala rozpočtové opatření číslo jedna. Na základě schváleného rozpočtu odsouhlasila
smlouvy o dotaci z rozpočtu obce pro
některé ze spolků. V následujícím bloku se radní věnovali informacím z naší
příspěvkové organizace, tedy školy. Pro
ředitelství vodních cest byla schválena
smlouva o nájmu pozemku potřebného pro budoucí stavbu plavební komory
na Baťově kanále u Rohatce. Byl schválen dodavatel stavby vodovodu na ulici
Slunečná. Rada uzavřela smlouvy o hudební produkci na kulturní akce konané
v tomto roce. V dalších bodech projednala možnosti dotačních titulů, umístění
uvítacích cedulí, provedení další etapy
inventarizace zeleně či statistické údaje
z radarů umístěných v naší obci.
Tomáš Letocha,
místostarosta

Informace z radnice
Poplatek za psa
Upozorňujeme občany, že poplatek za psa za rok 2017 byl
splatný do 31.3.2017. Kdo stanovený poplatek v tomto termínu neuhradil, může tak učinit přímo v pokladně OÚ nebo převodem na
účet u KB č. 23327671/0100 s variabilním symbolem 1341. Rovněž je možné si pořídit novou nerezovou známku pro psa namísto
ztracené či poškozené známky staré. Cena je dvacet korun. Sáčky
na exkrementy si můžete vyzvednout v pokladně OÚ.
Dárek pro děti
Velikonoční dárek pro děti v podobě nových herních prvků se
objeví na „Fléčku“. Staré a hlavně nebezpečné prolézačky musely
být na podzim demontovány. Místo nich tu budou mít děti novou
skluzavku i houpačku. Nové úpravy se v brzké době dočká i hřiště
u kulturního domu a drobné opravy plácek na Kolonii. Zcela nové
dětské hřiště vznikne v průběhu roku na Soboňkách.
Rohatec v novém kabátě
V květnu by tomu bylo už osm let od doby, kdy obec Rohatec
pořídila své poslední oficiální internetové stránky. Za tu dobu se
však mobilní technologie a internet obrovsky posunuly. Proto se
vedení obce rozhodlo, že Rohatec svou oficiální internetovou prezentaci zmodernizuje a vylepší. Po několika měsících příprav byly
nové stránky v pondělí 27. března spuštěny do ostrého provozu.
Najdete je pochopitelně na stále stejné adrese www.rohatec.cz, jen
v nové podobě.
Nové stránky nemají jen novou grafickou úpravu, obsahují
i několik novinek a moderních funkcí. Například dnes již zcela
běžné propojení se sociálními sítěmi nebo jazykové verze. Součástí
stránek je i zjednodušená verze pro seniory či občany se zrakovým
4

postižením. Obsah stránek si nově můžete nechat přečíst. Dalším
moderním prvkem je mobilní aplikace „V obraze“, díky níž můžete
dostávat informace a novinky přímo do svého telefonu, ať jste kdekoliv. Pomocí kalendáře vám již neunikne žádná akce v obci ani
v okolí. Stránky obsahují podrobný přehled kontaktů a nový modul pro občany, jak postupovat v nejrůznějších životních situacích.
Jejich součástí jsou pochopitelně všechny povinně zveřejňované
informace a elektronická úřední deska. Na hlavní stránce najdete
také odkaz na mapový portál obce, který je online napojen i na
katastr nemovitostí.
Internetové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro
vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem
stanovených podmínek. Pevně věříme tomu, že se naše stránky
stanou pro většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem i život v obci.
Tomáš Letocha, místostarosta
číslo 2/2017

Rohatecká obec

Matrika
Narození
Matyáš Sedláček
Tobias Matěj

Úmrtí
Jiří Florián, 75 let
Josef Kobeda, 83 let
Jaroslava Veselá, 66 let
Jan Tomčala, 79 let

Kalendárium
15. 4.

Velikonoční turnaj v tenise

12. 5.

Den matek

16. 4.

55. Výstava vín

13. 5.

Májový turnaj v tenise

21. 4.

Pálení čarodějnic

22. 4.

Květinový bál

13. – 28. 5. Výstava Kristiny Zahradníkové

4. 5.

Den otevřených dveří u hasičů

3. 6.

Den dětí

4. 6.

Soutěž mladých hasičů

6. 5.

Svátek matek

17. 6.

Dětský folklórní festival

8. 5.

24. ročník běhu Rohatecká
desítka

A víte že…
… máme v Rohatci umístěno celkem 607 lamp pouličního osvětlení?

Obrázky z nití
Nitku k nitce pavouk přede,
nikdo víc to nedovede,
nitka sem a nitka tam,
pavučina vznikla nám.
Místo nitek – provázky.
Tak vznikají obrázky,

Významné výročí
Už hodně uplynulo let, kdy jsem
se s paní učitelkou Annou Netíkovou setkávala v naší staré škole. Byla
jako správná učitelka vlídná, ochotná vždy podat pomocnou ruku, pečlivá. Nechyběl úsměv, který kolem
sebe rozdávala, takže ani matematika
nebyla v jejích hodinách strašákem.
Byla všestranná. Její zásluhou se školní skleník pyšnil voňavými růžemi,
vypěstovala nádherné květy chryzantém. Výtvarná výchova jí poskytovala
prostor naučit děti vnímat krásu, zís-

kat lásku k přírodě. Vždyť její zahrádka před domem zářila barvami květin,
vynikaly nejrůznější druhy kosatců.
Největší její láskou však byla umělecká grafika – niťáky. Té se věnovala
hlavně v důchodu. Občas nás pozvala
k sobě, nabídla upečený zákusek a začala beseda. Ráda nám ukazovala, co
nového tvoří, co je hotovo.
Mohla bych ve vzpomínkách pokračovat, ale chtěla jsem jen připomenout, že letos 4. dubna by měla 100 let.
Anna Kolofíková

které naše paní váže,
lépe to snad nikdo nedokáže.
Režné nitě proplétá a sukuje,
pávi, slunko i kohoutek už tu je.
Za dětmi se vážka rozletí.
Svatá Anežka ty její ruce posvětí.
Anna Kolofíková
číslo 2/2017
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Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat
nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí a na
druhé straně firmy, které naopak chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější.
Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou
uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let, a na druhé straně
firmy.
Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých
firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu
z velkého spektra oborů. Jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci
zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a mnoho dalších. Po celou dobu
vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec
dané firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro účastníky je to
zejména možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání

praktických zkušeností a v neposlední řadě případnou možnost
uplatnění se v dané firmě. Firmy si v projektu naopak vyzkoušejí
svého potencionálního zaměstnance v praxi, ověří si mentorské
schopnosti svých zaměstnanců a získají kompenzaci vynaložených nákladů.
K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád
a bezplatně poskytne veškeré informace v souvislosti s projektem, zodpoví případné dotazy a pomůže vám s registrací.
Regionální manažer pro Jihomoravský a Zlínský kraj
Bc. Michaela Procházková
+420 778 439 737
michaela.prochazkova@fdv.cz
Pro další informace můžete navštívit stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Z DĚJIN
Historie starých domů na Kolonii
Mezi nejstarší domy v Kolonii, mimo
panského dvora strážnického velkostatku
a mlýna na řece Moravě z 15. století, patří
první domy kolem cukrovaru, dokončeného v roce 1863. Vídeňští bankéři Karel
a Rudolf Auspitzovi, kteří cukrovar stavěli,
si byli vědomi, že potřebují odborné pracovníky, které mohou získat v Rakousku
a Německu. K tomu budovali potřebné
byty, ale i nutné občanské vybavení. Vstup
do areálu cukrovaru byl od cesty vedoucí
od hlavní silnice směrem k tehdejší „Severní dráze císaře Ferdinanda“ (Břeclav-Přerov), kde byl přejezd. Dále pak pokračovala
jen lesní cesta s hlubokými kolejemi v písečném terénu do Ratíškovic.
Hlavní silnice vedla od panského dvora a mlýna směrem k Rohatci a dále k Hodonínu. Asi od roku 1850 byl již u mlýna
nový most, odtud tehdejším lužním lesem
silnice pokračovala ke Strážnici. Přístup do
cukrovaru se napojoval v nejjižnější části
cesty k železniční dráze v blízkosti panského dvora. Vstup do areálu chránila vrátnice. Široká křídlová vrata měla uprostřed
silný ukotvený dřevěný sloup a na něm se
křídla otáčela. To umožňovalo vjezd i vý6

jezd povozům nebo kočárům s koňským
spřežením. Po levé straně se nacházel vstup
pro zaměstnance v bloku hospodářských
budov. Po obou stranách příjezdu-spojnice k vrátnici cukrovaru byla vysázena alej
lip a kaštanů. Stromy vydržely do dnešních
dnů. Za nimi byl dostatek místa pro stavby občanského vybavení zaměstnanců. Po
pravé straně před přístupem vystavěli budovatelé cukrovaru na svou dobu honosný
dům pro vlastní potřebu se dvěma prostornými byty. Majitelé cukrovaru, bratři
Auspitzové, dům využívali jen krátkodobě,
protože trvale bydleli ve Vídni. Trvale zde
bydlel ředitel cukrovaru a v pozdějších dobách ředitel čokoládovny Küfferle. Tomuto
domu se všeobecně říkalo vila nebo také
dům úředníků. Celý prostor kolem, kde se
nacházela prostorná zahrada, byl oplocen
a za domem, za jeho jižní částí, býval kulatý
zděný bazén. V zahradě stál také prostorný vytápěný skleník a domek zahradníka.
Zajímavou historii má dům po roce 1945.
Bývala zde prodejna potravin, zdravotní
středisko se zubní ambulancí a mateřská
škola s jeslemi. Dnes je v těchto místech
zdravotní středisko, bývalá mateřská ško-

la, kde v současnosti sídlí stavební firma,
a volný prostor po nedávno zrušené sauně.
Na jižním okraji zahrady stávala od roku
1870 dvouposchoďová budova, v přízemí
s prostornou restaurací a kuchyní a v patře
s velkým sálem. V pravém křídle bylo několik hostinských pokojů a pravděpodobně
i kasino. Ještě v třicátých létech se užíval
název kasino, i když byl v přízemí jen hostinec. V roce 1945 budovu zničil válečný
požár. Je to místo, kde je dnes autobusová
zastávka. Za budovou se nacházelo větší
řeznictví se zpracovnami zapuštěnými do
podzemí. I tyto zničila druhá světová válka.
Mezi areálem tehdejšího cukrovaru
a řekou Moravou se rozléhal prostorný
dobře udržovaný park, jehož střed zdobila kruhová kašna. Na okraji parku u řeky
Moravy bývala i menší loděnice. Zde trávili
volné chvilky nejen zaměstnanci cukrovaru, ale i panstvo z okolí i pozvaní přátelé
majitelů cukrovaru z nedaleké Vídně. Dnes
je rameno Moravy, které tudy protékalo, zazemněno, a na jeho místě je sklad odpadů,
tenisové kurty a plynová regulační stanice.
Pro osobní dopravu používalo tehdejší
panstvo (úředníci) vlastní kočáry s koňmi.
číslo 2/2017
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K tomuto účelu měl cukrovar vlastní dvůr
s několika kočáry a koňskými spřeženími.
Sloužily pro služební účely, ale i k projížďkám do okolí. Je známo, že pokud ještě
nebylo v Rohatci zřízeno vlakové nádraží,
projížděl kočár s úředníky lesem přes Soboňky až do bzeneckého cukrovaru. Dopravní dvůr stával v místech, kde je dnes
prodejna potravin a vedlejší bytovka.
Za bývalou vrátnicí v areálu cukrovaru jeho majitelé vybudovali dům se čtyřmi bytovými jednotkami. V roce 1950
byl čokoládovnami přestavěn na závodní
jídelnu s kuchyní. Prostor jídelny byl až
do roku 1967 využíván i ke kulturním akcím a bylo zde i divadelní jeviště. Dnes
je na tomto místě robotizovaný sklad.
Za zmíněným domem stával blok šesti
dělnických bytových jednotek přístupný
vstupní vrátnicí.
Pro úředníky sloužil i dvoubytový dům,
který stojí po levé straně před bývalým vstupem do areálu cukrovaru, dnes soukromý
dům. Zvláštní historii má dlouhá budova
směrem k silnici, současné ulice Mírové,
který byl vystavěn později než bytové domy,
až v roce 1881. Zde bývala cukrovarnická
soukromá dvoutřídní německá škola a mateřská škola. Poslední část, kde je dnes klubovna a sál, sloužil poštovnímu úřadu. Tehdy měl název Telegrafický a poštovní úřad.
Do školy chodily děti cukrovarníků
Němců i Čechů a učili se v němčině. Po
roce 1920 se stává škola českou. Odešel
německý řídicí učitel Tannert a dále již nepůsobil ve školství. Do roku 1928 zde učil
český učitel Jan Šmehlík. V roce 1929 zakoupila celý blok budov obec a od tohoto
roku se stala škola dvoutřídní expoziturou
obecné školy Rohatec. Mateřská škola byla
již v roce 1920 zrušena a přeměněna na byt.
V roce 1929 zakoupila celý blok budov
obec. Škola nebyla německá ani později, jak
uvádí článek obecních novin č.4/16 a foto,
nápis“Volkschule“. Fotografie pochází asi
z roku 1943, kdy bylo německými okupačními úřady nařízeno umístit na veřejné budovy mimo české i německé názvy.
Poštovní úřad byl v roce 1967 z Kolonie přemístěn do rekonstruované budo-

vy v Rohatci. Celá budova včetně školy je
v roce 1972 rekonstruována. Na místě pošty vznikl sál pro kulturní akce s jevištěm.
Škola byla v roce 1975 zrušena.
Ke starým cukrovarnickým budovám
patřil rovněž dům vedle školy, situovaný
do dnešní ulice Mírová. Má číslo popisné 229. V letech 1880 až 1920 sloužil jako
bytový. V roce 1922 jej zakoupil tehdejší
vlastník vápeno-pískové cihelny v Rohatci

Kolonii Bohumil Orlický pro svou rodinu.
Přistavěl dvě místnosti jižním směrem a ve
dvoře podsklepenou prádelnu se zahradní
letní obývací verandou. Od roku 1935 se
dům stává majetkem čokoládovny Küfferle
a slouží až do roku 1950 jako byt ředitele.
Později se stává majetkem obce jako bytovka. V letech 1998 až 2014 zde byla umístěna
obecní knihovna.
Zdeněk Bíza

Rohatec-kasino 1925

Rohatecký cukrovar od Moravy 1915

Bytový blok dělnických domů, stav v r.1934
číslo 2/2017
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ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk
viděl před sebou jasnou cestu života, po ní
opatrně vykračoval, pamatoval na minulost,
znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský

Každáá číslice má svoje písmeno. Číslice
Čí
v každé skupince seřaď podle velikosti, tím dostaneš slovo:
lovo:
3 5 2 1
0 4 3 5 2
7 9 6 8 4 2 1 3 5 10
Z Y R B
B O D U U
N C O O I E V L K E
Něco pro zasmání:
Pepíčku, proč dáváš slepicím čokoládu? Aby
mi snesly kindervajíčko.
Paní učitelka napsala na tabuli chemický
vzorec H2SO4. Ptá se nepozorného žáčka, co
je to za vzorec.
Pepíček koktá: Paní učitelko, mám to na jazyku!
Tak to honem vyplivni, vždyť je to kyselina!

Pěk
Pěknéé svátky
átk jjara všem!
š !
Anna Kolofíková

Základní škola a mateřská škola Rohatec oznamuje,
že zápis dětí do mateřské školy a den otevřených dveří se uskuteční ve dnech 2. a 3. května 2017
od 8.00 do 13.00 hod. v budově mateřské školy.
K zápisu přineste:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
s potvrzením od lékaře
Tiskopis „Žádost o přijetí“ si vyzvedněte v MŠ
ve dnech 20. a 21. dubna od 8:00 do 13:00 hod.
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Jak se máme v mateřince a co připravujeme
S lístky v kalendáři se převrátil i školní rok do druhého
pololetí a na hezké chvíle při vánoční besídce budou děti a jejich rodiče už jen vzpomínat třeba při prohlížení fotografií.
Kromě společných akcí s rodiči probíhají v naší školičce odpolední zájmové kroužky. Děti se zájmem zhlédly pohádku
v podání divadla „šikulky“, kouzelnické vystoupení - školička
kouzel, dále vystoupení hudebního kroužku a kroužku výuky
na flétnu p. uč. Frantové. Ve školce se uskutečnilo vyšetření
zraku u dětí. Děti se mohou těšit na výukový program „Zvířát-

ka na statku“, během kterého navštíví selský domek se zvířátky
v Kněždubě. V květnu pojedou na výlet do Vracova, kde si
prohlédnou železnici a vláčky. Pro předškolní děti je uspořádán výukový program „Motýl“ z Ekocentra Důbrava Hodonín.
Každé úterý v květnu a červnu budeme jezdit do lázní v Hodoníně, kde proběhne výuka plavání. Věříme, že na všechny akce
nám bude přát počasí a zdraví a všichni si je náležitě užijeme
a vychutnáme.
S pozdravem jara kolektiv MŠ

Co se děje ve školní družině?
Kdo v pátek 24. 2. 2017 otevřel dveře
tělocvičny, uviděl maškarní karneval školní družiny.
Od rána se na něj děti těšily. Karneval
zahájila promenáda masek. Princezny,
víly, králíčci, kočičky, čarodějnice, piráti,
vojáci, sněhulák, siamská dvojčata a další
se vzájemně představili a předvedli, co je
pro ně typické. O kreativitu nebyla nouze, a proto nebylo vůbec jednoduché vyhodnotit nejlepší kostýmy. A zábava pokračovala, celé odpoledne probíhaly hry
a soutěže, z nichž největší úspěch měla hra
„Bum do hrnce“. Na závěr čekala děti samozřejmě sladká odměna.
Jaro přivítala školní družina „Velikonočními dílničkami“. Děti si vyrobily velikonočního zajíčka, zápich do květináče,
obšily vajíčko a vytvořily ozdobu ze slaného těsta. Všichni se moc snažili a výrobky
se povedly.

A co nejvíce zaměstnává děti ze školní
družiny nyní? Příprava divadelního představení „Ať žijí duchové“ a „Popletené
pohádky“. Každodenní nácvik i příprava
kulis dává dětem i paním vychovatelkám

občas zabrat, ale už se moc těší, až budou
moci pohádky zahrát a ukázat, co pilně
natrénovaly. Držíme jim palce!
Vychovatelky ŠD Hana Okáníková
a Adéla Kotková

Matematické kroužky ve Velkých Pavlovicích
Na přelomu listopadu a prosince se žáci čtvrté, páté a osmé tovat postup při úlohách z matematické olympiády, což je velmi
třídy, kteří navštěvují matematický kroužek, skoro už tradičně obtížné a hlavně je to také základ důkazů matematických úloh.
vydali do Velkých Pavlovic. My starší jsme se po tuto dobu zaOdpoledne jsme se prošli po okolí a oddechli si na cestě
měřili hlavně na témata přijímacích zkoušek, které nás čekají k rozhledně Slunečná.
příští rok, a to například procenta, racionální čísla nebo Pythagorova věta. Čtvrťáci a páťáci zase rozvíjeli prostorovou představivost . Modelovali krychle, kvádry a postupně přicházeli na
11 sítí, ze kterých lze sestavit krychle.
Hned po příjezdu jsme se sešli v učebně, kde nás paní učitelky Bachelová a Tománková přivítaly v Ekocentru Trkmanka
a seznámily všechny s programem.
Po večeři a posledních aktivitách vždy jistá skupina žáků vytvořila večerní program, který víceméně obsahoval hry, které
využívaly i logického myšlení a pohybu.
Ráno po snídani a rozcvičce nás, osmáky, čekala angličtina, přijela za námi totiž paní učitelka Škrobáková. Menším se
věnovala paní učitelka Bachelová, probírala s nimi, jak komen-
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Po 15. hodině jsme se všichni sešli v jedné učebně a prošli spolu další logické úlohy, tentokrát zaměřené na přesouvání
barevných kamenů po ploše podle daných pravidel. Mezi ně
se zařadily aktivity se zápalkami, problémové úlohy a nejedno
modelování staveb z kostek.
Tento rok se obešel bez Matboje (týmová soutěž) a místo něj
jsme se intenzivněji zabrali do několika dalších činností a příprav na další učivo.
Poslední den jsme řešili některé úlohy profesora Milana
Hejného, které jsou pro nás vždy zajímavé, a pak následovalo vyhodnocení. Hodnotilo se všechno – soutěž v sudoku, výkon ve všech aktivitách, ochota pomáhat či pořádek na pokoji.
S plnou hrstí odměn jsme se dopotáceli na zahradu, kde jsme
strávili poslední chvíle, a pak jsme se odebrali zpět do našich
domovů.
Další užitečný pobyt za finančího příspěvku SRPŠ, za který
moc děkujeme. Rádi bychom v příštím školním roce absolvovali další takovou akci.
Adéla Bejdová a Gabriela Vičarová, žákyně osmé třídy

Lyžařský kurz
ZŠ Rohatec
V neděli 22. 1. 2017 se žáci sedmé,
osmé a deváté třídy vydali na LVZ (lyžařský výcvikový kurz) do Jeseníků. Cesta začala před ZŠ v Rohatci nakládáním
lyžařské výstroje do autobusu. Rodiče se
s dětmi naposledy rozloučili a vyjelo se
na cestu. Přibližně v polovině cesty byla
krátká přestávka pro zakoupení svačiny.
Kolem poledne výprava konečně dorazila
na místo určení. Byla to chata Kazmarka,
která se nachází v Karlově pod Pradědem

v obci Malá Morávka. Než se všichni vybalili a odpočinuli si po dlouhé cestě, byla
večeře.
Hned další den dopoledne byly děti
rozděleny do skupin podle úrovně lyžování.
Skupina A byla pro zkušené, B pro mírně
zkušené a skupina C pro ty, co nemají s lyžováním skoro žádné zkušenosti. Opět čas
utekl jako voda, byl oběd a pak odpolední
klid. A pak zase lyžování. To se jelo poprvé
na vleku. Většinou skupiny vyjely na sjezdovku jménem Kazmarka a odtud lesem na
ostatní sjezdovky. Když se vyjelo na vrchol
Kazmarky, byl vidět vysílač nejvyšší hory
Jeseníků Praděd (1 491 m.n.m.). Na kopci
se žáci rozcvičovali jak tělesně, tak zpěvem.

Lyžovali také na sjezdovkách Roháč, Myšák
a dalších. Po třetím dni dolehla únava a tak
se odpoledne nejezdilo, ale všichni šli na
procházku. Ostatní dny probíhaly hladce.
Bylo krásné počasí, a hlavně hodně sněhu, občas zataženo, ale to vůbec nevadilo.
V den odjezdu (27. 1. 2017) se snad nikomu nechtělo domů. Jinak balení lyžařské
výstroje probíhalo docela podobně, jako
při příjezdu na kurz. Všichni pomáhali nosit lyže, hůlky, snowboardy a snowblady, na
kterých směli jezdit pouze účastníci skupin
A a B. Po obědě žáky zase čekala tři a půl
hodinová cesta domů. Všem se kurz velice
líbil a přivezli si spoustu zážitků.
Magda Strnadová, 7. třída

Můj nejoblíbenější koutek v přírodě
Řekla bych, že moje fantazie je značně omezená, tím pádem se
zdám docela nenáročná. Už jen ten svěží vzduch, když člověk vyjde z budovy, dokáže ohromit. Když bydlíte na kraji vesnice jako
já, máte velký kus přímo před nosem. Za mostem přes železniční
trať, který se zdá jako brána do kraje polí a lesů, máte na výběr ze
tří naprosto odlišných cest. Ta levá se za zimy či časů bouřek zdá
skoro až odpudivá, ale na jaře, když jsou stromy a květiny rozkvetlé, procházka po této smyčce dokáže vyvolat úsměv na tváři.
Na vyvýšených místech potůčku, kam vodní ruce nedosáhnou,
lze vidět krásné malé blatouchy. Když pokračujete dál, narazíte
na podchod železnice. Je celkem malý a uprostřed temný, ozvěna
zní skoro jako druhý hlas. Můj strýc mi vyprávěl příběhy o příšeře, která se značně podobala chobotnici a vždy, když šel někdo
kolem, vynořila se z bahna a člověka zatáhla do podchodu a tam
ho rozlámala na kusy.
„Nikdy si neposvěcuj baterkou,“ říkal mi strýc, „mohla bys
totiž vidět na stěnách krvavé fleky, někdy i části lidských těl.“ Tato
cesta je místo opředené mnoha pověrami.
10

Když půjdete místo toho rovně a překročíte nebezpečnou silnici, kde se povedlo zahynout nejednomu neopatrnému člověku,
spatříte před sebou celou síť dalších možností. Na leteckém cvičišti jsou málokdy lidé, kteří zkouší schopnosti svých mechanických
miláčků. Místo toho se na rovném trávníku zabydlel černý, pracovitý uličník, který zavítal až k babiččině předzahrádce, a museli jsme ho odklidit zpátky domů. Tenhle krtek už tam žije docela
dlouho, ale nikoho nikdy příliš nezajímal. Mineme letecké cvičiště
a narazíme na super zdravý keř s malými plody oranžové barvy.
„A teď si každý utrhne rakytník,“ rozkáže pro změnu teta.
Nyní se před námi nachází les, jako by objímal celou drůbežárnu
i pole vedle ní. Po cestě lze minout mohutný dub, který s sebou
nese i strašlivou tragédii. Nevzpomínám si, jestli se na něm ten
student přímo oběsil, nebo jen spadl, ale dodnes jsou pod dubem
kalíšky od vyhořelých svíček, skoro uvadlé květiny a značně zaprášený rám s fotkou.
Vejdeme do lesa. Samozřejmě že je nádherný, jako všechny ostatní, ale na divoká prasata si člověk musí dávat pozor. Na
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průzkumu se sestrou jsme kousek od cesty našly černý pytel, ze
kterého trčela zablácená bota. Když jsme odbočily na skrytou,
mnohem menší cestu, která je teď již zarostlá, v dálce jsme zahlédly zchátralou chatu již porostlou mechem, jako by se ji snažil
pohltit. Rychle jsme vyběhly zpět na cestu. Neměly jsme z toho
dobrý pocit.
Když se budete držet pásu lesa, dostanete se na další rozcestí. V jedné části se nachází půvabný lesík, ve kterém se vyskytuje až nepřirozeně mnoho hub a za ním jde slyšet hlasité ržání.
Několikačlenná rodinka jak chladnokrevných koní, tak teplokrevníků a jejich strážný oddíl agresivních hus stojí za vidění.
Anebo můžete projít klikatou cestou propletenou všelijakým
plevelem a bažinami, abyste se dostali k býkárně a užili si ten
krásný výhled za ní.
Vraťme se k poslední možnosti, která navazuje na pravou
cestu. Obklopená stromy i seshora tvoří příjemný dojem. Až se
dostanete k drůbežárně, nalevo od ní je cesta, které se od předminulého ledna docela hrozím.
Byla zima, ale sníh sotva napadl a už zase tál. S kamarádkou
a psem jsme šli na oddechovou procházku a zahnuli jsme přímo
sem. Před námi se rozprostírala bahnitá plocha a na jejím konci
krásný krmelec, u kterého by mohly být i nějaké shozené paro-

hy, které jsem tak toužila získat. Rašeliniště vypadalo mělce do té
doby, dokud jsem tam nezapadla po kolena. Unaveně jsem prohlédla okolí krmelce a zjistila, že cesta byla k ničemu. Pak jsem se
rozhodla riskovat ještě víc a proběhla zpět po ledě, který hrozivě
křupal. Dost takových vzpomínek!
Překročíme-li ještě jednou vražednou silnici, dostaneme se
na mně již velmi dobře známou panelovou cestu. Pak zajdeme do
menšího lesíku, avšak bohatě obydleného zvířaty, hlavně srnami.
Náš opravdu malinký krmelec, který jsme postavily se sestřenicí,
vystlaly ho mechem a naplnily kaštany, je už dávno rozbořený.
Prodereme se už opět zarostlou cestou až ke kolejím a po okraji
přejdeme do dalšího lesa, který ukrývá třináct rybníků, nekonečno spletitých cest a dosud jsem nebyla schopná ho zcela prozkoumat.
Možná má tahle krajina smutnou historii a hluboko uvnitř
mě i trochu děsí, ale je to místo plné úžasných zážitků s mými
příbuznými. I když bych se od nich odloučila jako se sestřenicí,
tohle mi zůstane.
To množství úzkých a zarostlých cestiček, které byly kdysi
průchodné, místa, která jsme spolu všichni objevili. Pořád je to
tady.
Adéla Bejdová (8.třída)

Tonda Obal
V pátek 24. 3. 2017 se naše třída zúčastnila projektu „Tonda
Obal“. Asi vás teď napadá – „Obal..? Co je to za zvláštní jméno?“
Jenže Tondovi, vážení, jeho jméno vyloženě sluší! Není to totiž
obyčejný kluk V. třídy jako třeba Jan nebo Lukáš, on je to název
ekologického projektu pro děti.
Během první vyučovací hodiny jsme tak měli možnost vyzkoušet si třídění odpadu do popelnic, prohlédli si zajímavé obrázky, zhlédli vtipná videa a zábavnou formou jsme se tak dozvěděli spoustu zajímavých věcí.
Díky Tondovi a jeho zajímavému vyprávění už tedy víme, že
třídění odpadu není přece žádná věda a přitom je to velká pomoc
pro naši krásnou planetu.
Žáci V. třídy ZŠ Rohatec
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Průběžné pořadí soutěže ve sběru papíru
Třída

Celkem na třídu

Kg na žáka

Nejlepší sběrači ve třídě / kg

I.

1281kg

58 kg

Podéšťová Alexandra/ 207 kg
Podéšť Matyáš / 207 kg

II. A

468 kg

36 kg

Slezák Tomáš/ 184kg

II. B

763 kg

51 kg

Matušinová Linda / 214 kg

III.

2282 kg

79 kg

Šrůtková Karin/ 341 kg

IV.

1167 kg

51 kg

Ligday Jozef / 306 kg

V.

1826 kg

70 kg

Eich Marcel / 527 kg

VI.

965 kg

48 kg

Lichtenberk Jakub / 336 kg

VII.

521 kg

17 kg

Škromach Michal / 100 kg

VIII.

501 kg

24 kg

Rybecký Patrik / 111 kg

IX.

816 kg

63 kg

Řezáčová Denisa / 200 kg

V březnovém sběru papíru u základní školy
bylo nasbíráno celkem přes 10 tun papíru
a kartonu.
Ocenění vítězné třídy a nejlepšího sběrače
proběhne až po druhém kole sběru v červnu.

Budou oceněni
• vítězná třída (kg na žáka) – speciální
výlet
• vítěz z každé třídy
• nejlepší sběrač vyhraje hodnotnou
cenu

Obec Rohatec a vedení ZŠ a MŠ Rohatec
děkují všem, kteří se sběrem pomáhali a fandí dětem do dalšího kola. Nic není
ztraceno, sčítají se obě dvě kola, až pak budeme mít vítěze.

KULTURA
Výzva – Anna Netíková
V měsíci dubnu by se dožila významná rohatecká rodačka paní Anna Netíková 100 let. K této
příležitosti chystá obec Rohatec vydat první soubornější publikaci o jejím životě a tvorbě. I
když výročí je právě tento měsíc, vydání knihy a velká výstava v místním muzeu bude v sobotu
26. srpna o hodovém víkendu. Do té doby jsme si dali nemalý úkol pokusit se sehnat co nejvíce
informací o tom, kdo má doma jaký obraz nebo niťák.
Prosíme spoluobčany, kteří vlastní cokoliv týkající se života paní učitelky Netíkové, aby se nám
ozvali. Případně sami vyfotili, co doma mají a poslali na můj email, nebo se zastavím udělat
fotku osobně. Potřebujeme vyfotit obrazy nebo niťáky do připravované knihy a domluvit se pak
o zapůjčení na výstavu do obecního muzea. Moc děkujeme za jakoukoliv pomoc a podporu.
Jara Adamec, starosta
12
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Informace z knihovny
Projekt Jižní Morava čte a jeho pokračování
Dnes vám představujeme další zapojené soutěžní práce literární soutěže:

Marie Robková, kategorie do 9 let

Petra Vacenovská, kategorie nad 9 let

Pověst o škole
Na místě, kde je dnes kulturní dům
v Rohatci kolonii, bývala dřív škola, školka,
prádelna a pošta.
Když tam byla ještě škola, tak to bylo ze
začátku krásné místo, ale postupně se děti
začaly bát a do školy nechtěly chodit. Začala tam totiž chodit dívka, která byla na děti
zlá, strašila je nebo jim dokonce vyhrožovala. Posedl ji totiž duch barona. Baron byl

duch, který se v době, kdy se založila škola,
upsal ďáblu a začal se všem posmívat a brát
dětem hračky. A říkalo se, že se vždy o půlnoci proměnil v příšeru.
A právě ji baron posedl. Jedna holčička ji viděla, jak se proměnila na obrovské
monstrum s jedním okem a třemi nohami.
Rodiče nepouštěli děti do školy a učitelé
odcházeli, protože si vždy vybrala jednu

osobu a tu strašila někdy i celý rok. Jednou
si vybrala chlapečka, ale ten si řekl, že se nenechá vystrašit. A taky to dokázal. A asi po
týdnu se dívka opravdu vypařila.
Ale stejně školu zavřeli, aby se do ní
nemohla vrátit. Říká se, že její duch je tam
dodnes.
Petra Hlaváčová,
kategorie nad 9 let

Velikonoční tvoření
Rohatecký Spolek zdravotně postižených občanů pořádal 1. a 2. dubna 2017
tradiční jarní akci pod názvem „Velikonoční tvoření aneb Přivítejme jaro“. Letos jsme
část výstavy pojali v duchu moderní jarní
výzdoby, ze které mohli návštěvníci čerpat inspirace ke zkrášlení svých domovů.
Chtěli jsme ukázat, že výzdobu lze vytvořit
i z obyčejných, téměř nepotřených materiálů, jako jsou například proložky od vajec, staré pletivo, staré síto, nebo nazdobit
lopatku na smetí. Naše ukázky se setkaly
s velkým ohlasem, zvláště u žen. Další novinkou této výstavy byly výrobky nazvané
číslo 2/2017

„jedlá výzdoba“, které potěší v prvé řadě oči
a poté si na nich i pochutnáme. Návštěvníci nepřišli ani o ukázky různých technik
zdobení kraslic, které jim předvedly zručné
řemeslnice z Rohatce, Zarazic a Hodonína.
Tradici pletení šlahaček (pomlázek) předváděl pan Václav Škromach, některé, zvláště mladé chlapce, také pletení učil. Věřím,
že letošní výstava všechny potěšila a navodila atmosféru blížících se Velikonoc. Pochvalná slova návštěvníků nám dodala sílu
na uskutečnění velikonoční akce i v příštím
roce.
Anna Homolová
13
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Krojovaný ples 2017
V sobotu 11. února se uskutečnil v kulturním domě krojovaný ples. Jak je již zvykem, zahájili jsme ho předtančením české
besedy, v celkovém počtu 7 koleček. Jako
domácí chasa jsme dokázali vytvořit tři kolečka, z nichž jedno bylo téměř celé sestavené z ženáčů. Tímto chceme všem ukázat,
že opravdu vítáme každého, kdo má stále
chuť se s námi aktivně zapojit do krojových
akcí. Dále k nám přijelo jedno kolečko chasovních z Hodonína, dvě kolečka z Vnorov
a jedno kolečko SPT Bzenčan. Co by to
bylo za ples, kdyby nám chyběla hudba, že
ano. Samozřejmě muzikanti byli přítomni
i se svými nástroji, a to v podání DH Ištvánci ze Šardic. Na ples zavítali též krojovaní z Myjavy, Mutěnic, Lipova, Velkých
Bílovic, Syrovína a Lanžhota.
Po loňské úspěšné soutěži mezi chasami a radními jsme se rozhodli, že uspořádáme letos soutěž znovu. Tentokrát se
ovšem mohli zapojit i naši spoluobčané.
Utvořilo se celkem 10 soutěžních týmů
po čtyřech členech (2 ženy + 2 muži). Závodilo se ve čtyřech disciplínách a to: košíková s pingpongovými míčky, hod brčkem, košt vína a štafeta v párech na běžkách. Po urputném boji zvítězilo družstvo
chasy Rohatecko-Mutěnsko-Lanžhotské,
druhé místo patří nově vzniklé skupině
Val-Str (Valuchovi-Strnadovi) a na třetím
místě se umístila chasa ze Vnorov. Finalisté byli samozřejmě za své výkony patřičně
odměněni a s prázdnou neodcházeli.
Ples nám ovšem ohlásil, že naše stárkování pomalu, ale jistě končí, a je třeba
zvolit další nástupce, kteří se ujmou hlavních otěží. Přejeme jim, ať se jim vše vydaří, a kéž byste je vy, milí čtenáři a přátelé
folkloru, podporovali minimálně stejně
jako nás v našem počínání.
Budeme se těšit na příští setkání s vámi
na nějaké chasou organizované akci.
Proto tedy říkáme NA SHLEDANOU.
Alča a Míša, stárci 2016
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Kulturní subjektivní okénko šéfredaktora
Před měsícem se objevila zpráva, že se
v aukci prodal obraz malíře Gerharda Richtera za více než půl miliardy korun. Jmenuje se Eisberg (ledovec) a je jednoznačně
nejdražší vydraženou krajinomalbou na
světě. Olej tohoto současného umělce, který bude letos vystavovat i v Česku, patří do
kategorie maleb hyperrealistických. První
větší zakázkou tohoto umělce byla nástěnná malba pro muzeum hygieny v Drážďanech v roce 1958. Když pak Richter emigroval, malbu přemalovali. Teď by asi měla
větší hodnotu, ale z hygienických důvodů
socialistického Německa vešla vniveč či někam úplně jinam.
Počínání členů umělecké skupiny Ztohoven, kteří vyvěsili na pražský hrad místo
prezidentské standarty velké rudé trenky,
soud nepravomocně odsoudil k podmíněnému trestu. Tento jejich happening byl
také přirovnán k terorismu a narušení práv
České republiky. Za mě osobně můžu říci,
že ty velké trenky mé právo nikterak nenarušily. Běda jim, jestli se o to kdy vůbec pokusí. Někomu holt svítí velké červené srdce
jinému velké rudé trenky. Život běží dál.
V mezinárodní soutěži World Press

Photo zvítězila kontroverzní fotografie.
Byla vybrána z více jak osmdesáti tisíc přihlášených. Je to snímek atentátníka, který
právě zastřelil ruského velvyslance v Ankaře. Autorovi šlo sice v tu chvíli o život, ale
zvěčnil vraždu. Kdo jste ten snímek viděli,
víte, že kdyby se zakryla spodní půle, můžeme si myslet na někoho, kdo třeba napodobuje Elvise. V té spodní půlce je vidět
revolver v ruce a mrtvé tělo na zemi. I to je
dnešní svět.
V japonském Tokiu se s velkým úspěchem vystavuje Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Návštěvnost je veliká a daleko předčí tu tuzemskou. Na tomto cyklu
pracoval Mucha osmnáct let a měl údajně
počítat i s jeho cestami mimo republiku.
Ozývají se i hlasy, které upozorňují na falešné myšlenky slovanství v rozporu z historickými skutečnostmi a hrdiny na plátnech autora. Mně osobně všechna plátna
fascinovala spíše a více těmi rozměry
a monstrózností než prvotně uměleckým
zážitkem z malby.
V kinech můžeme aktuálně vidět film
Masaryk, který dostal několik ocenění.
I když jej skoro nikdo před předáváním cen

neviděl. Když opomenu častější scény s bujarým životem tohoto bezesporu zajímavého muže, našel jsem si tam i jiná témata.
Třeba roli sudetských Němců před Mnichovem či zrádnost politické diplomacie.
Pro milovníky umění, kteří si rádi zadají i s mobilními aplikacemi, doporučuji
tu s názvem Arts and culture. Můžete tam
prozkoumat sbírky umění z celého světa
a prohlédnout si i konkrétní dílo skoro jako
přímo v galerii.
Do Prahy přijel slavný režisér Emir
Kusturica a převzal na Fébiofestu cenu
za celoživotní dílo. Jeho filmy jako třeba
Underground a Černá kočka, bílý kocour
jsou legendární. On je pro mě krásnou
ukázkou toho, jak může zvítězit umělecký
projev autora nad jeho politickým smýšlením.
Kniha, kterou můžete mít i vy na nočním stolku, a o kterou se aspoň v krátkosti
podělím, se jmenuje Způsoby vidění a napsal ji John Berger. Tento esejista a výtvarník přináší nový pohled na to, jak vnímat
umělecké obrazy a jak o nich smýšlet. Tak
proč to nezkusit.
Stanislav Zela

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Je konec zimy, jaro je zde
I když to tak z počátku zimy v prosinci na nějakou zimu nevypadalo, nakonec se nám, snad po víc jak deseti letech,
ukázala zima, jakou si ji vybavuji z mládí.
No, nebyla úplně ta pravá, alespoň u nás.
Sníh sice byl, ale zase tolik ho nebylo. Vydržel na naše poměry dlouho, první napadl 12. 1. a poslední zbytky sněhu roztály
19.2.. Sněhová pokrývka v jednom kuse
tedy byla 39 dní, ale její vrstva, či množství sněhu, byly malé. Ukazují to i naměřené hodnoty spadlých srážek sněhu. Spolu
s dešťovými srážkami to bylo za první tři
měsíce pouze do 50 mm. Přitom dlouhodobý průměr za toto období je u nás
90 mm. Vezmeme-li úvahu, že v prosinci
napršelo pouze 13 mm, máme tady hluboký vláhový deficit a pokud se něco nestane,
je zaděláno na nepříjemné sucho. Co se
týká mrazů, což je nezbytná součást zimy,
tam bych řekl, že i když byl leden studený,
číslo 2/2017

snad v průměru o pět stupňů oproti letům
minulým, daly se snést. Zvýšené mrazy
v lednu a pak relativně dlouhé, chladné
období způsobily, že opět po několika letech zamrzla řeka. Led vydržel dosti dlouho. Nevím, jaké tloušťky led dosahoval,
jak u nás, tak severně proti proudu. Ale
asi tlustý příliš nebyl. Když se kolem 20.2.
oteplilo a voda více proudila, dokázala
tloušťku ledu velmi zmenšit. A tak, přestože dopoledne 22.2. řeka byla ještě sevřená
ledem, odpoledne led již pukal a k večeru
odplouval. Tak jednoduché jsem si to nepředstavoval. Morava zamrzla 7.1. a po 47
dnech 22.2. byla opět volná. Hladina vody
se příliš nezvedla. Zavzpomínal jsem, jak
před lety, kdy jsem pracoval v družstvě,
jsem měl vždy plno práce, když tály ledy
nebo hrozily záplavy, s manipulací stavidel.
To jsem si v dílně půjčil klíč, myslím, že to
byl 36 mm, a s traktorem jsem ujížděl do

Závidova, na Přívlač, Přívoz a stočil dřevěné zábrany, aby stoupající voda nevtekla na
pole. Po poklesu hladiny jsem zase stavidla
zvedal. Při velkých vodách však ani tato
opatření nestačila a došlo k záplavám. Letos však něco podobného nehrozilo. Tak,
jak odpluly ledy, odletěli i havrani. Bylo
jich, dle mého, v letošní zimě podstatně
méně, jak jiné zimy. Spletlo mne i počínání krtků. Ti v období mezi Vánoci a Novým rokem tvořili krtičince, a tak jsem si
to vysvětlil tím, že zima bude mírná, není
se čeho obávat. Ale hned po Novém roce
zamrzlo a půda byla promrzlá během několika dní až do hloubky 50 cm. Zřejmě si
krtci dělali zásoby, aby přečkali delší dobu
mrazu. O co méně bylo havranů, o to se
mi zdálo, že bylo více kosů. Během zimy
je bylo vidět poskakovat a usilovně hledat
potravu. Ve sněhu s tím měli problém. Za
každé pohozené zrno byli rádi. A na jaře
15
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se nám za to odvděčili ranním zpěvem.
Zima byla vždy obdobím, kdy se prováděl
řez stromů a střihání vinic. Těch bohužel
však pomalu v Rohatci ubývá. Příčinou
může být, že místní pěstitelé žehrají na jarní mrazy, které dokáží zničit podstatnou
část oček a tím i úrody. Zabránit tomu lze
velmi těžce. Pokud se réva stříhala na hlavu, měli vinaři pro tento případ připravené
papírové klobouky, které nasadily na hlavu. Tak se jim podařilo omezit vliv jarních
mrazíků. S ovocnými stromy je ještě větší
potíž. Ty, kromě toho, že rovněž trpí jarními mrazíky, jsou v průběhu roku napadány mnohými škůdci a chorobami. Ošetření
stromů je náročné. Finančně i manuálně.
Výsledek není především u starších výsadeb adekvátní úsilí. Tím však, že stromy nejsou ošetřeny, trpí i dobří pěstitelé.
Sklizené ovoce je nevzhledné. Možnost
použití je pak jen do moštů či kořalek.
Sněhová pokrývka se ukázala jako velmi
dobrá pro česnek. Vzhledem k podzimnímu suchu velmi těžko vzcházel. Když sníh
roztál, všechen česnek byl rovnoměrně
vzešlý, o velikosti 10 cm. Předpoklad dobré úrody. Nebude se muset tolik dovážet.
Jen pro zajímavost, v tisku byla zpráva, že
celosvětová produkce česneku je téměř 25
mil. tun. Kdo si myslí, že se ho nejvíce vypěstovalo v Číně, uhodl. A to více jak 20
mil. tun. Při výnosu 6 tun z hektaru se tak
musela v Číně osadit polovina rozlohy naší
republiky. U nás se pro informaci pěstoval
česnek vloni na 230 ha. A můžeme pomalu
přejít k jaru.

Jaro se už ukázalo, ale jen opatrně.
Půda rychle vyschla, ale pro sázení brambor či setí zeleniny byla přeci jenom trochu
chladná. Duben má býti teplý, tak snad to
zpoždění dožene. Nedá mně to, abych nenapsal pár řádek k diskutovanému problému, a to jsou „motýlí záhony“. Taky jsem
kolem nich jezdil a přemýšlel nad jejich
smyslem. Z jedné strany je to úžasné, že se
najdou děti, potažmo vedoucí, kteří chtějí
ukázat ostatním krásu květin a motýlů, kteří by je měli navštěvovat. V současné době
by se měly záhony vysadit. Ale ne tak hustě.
Květiny by se měly během roku zbavit plevelů a pravidelně zalévat. To se však vloni
nedělo. Záhony byly přeschlé, kytky vadly
a nevydávaly patřičný nektar, který by
motýly vábil. Objel jsem několikrát všech
pět záhonů, možná až na výjimky byla situace stejná. Motýlů jsem mnoho nezahlédl.
Co by také na schnoucích květech hledali.
Chtějí-li děti v této činnosti pokračovat,
a myslím si, že je to činnost záslužná, měly
by pozornost věnovat už samotné výsadbě
a zajistit závlahu záhonů, třeba i za pomoci
obecní pracovní čety. Do záhonu umístit
informační tabule, na kterých by mělo býti,
kromě účelu a významu onoho počínání,
i popis pěstovaných rostlin, vyobrazení
a popis našich známých motýlů (bělásci,
otakárci, babočky apod.), případně zmínka
o jejich užitečnosti či škodlivosti. Vím, je to
dosti náročný požadavek, ale určitě by to
těm záhonům prospělo.
Na jaře je neobyčejně mnoho práce.
Upravují se záhony, stříhají keře, hodně

Pozdravení
Čas plyne údajně jak voda v řece. Událostí neúměrně přibývá. Nestačíme je často ani vnímat. I ten čas plyne hodně rychle,
mnohem rychleji než dřív, a než bychom si sami přáli. I na mnohé
dějinné události si obtížněji vzpomínáme. 15. březen 1939, Vítězný únor 1948, srpen 1968, listopad 1989. Prý je to už tak dávno…
A co teprve rok 1938, okupace? Pamětníků zákonitě a rychle ubývá. A mnohdy přicházíme pozdě a nemáme se již koho zeptat.
V období kolem konce starého a začátkem nového roku se
slovíčko zdraví vyslovuje asi nejčastěji. Zdraví není nikdy dost
a skoro každý ho přeje skoro každému. Od slova zdraví není
daleko ke zdravení. Komunikace mezi lidmi je důležitá a občas
začíná i obyčejným pozdravením. I v lidových písních staršího
data se dovídáme, že šohájek nedal pozdravení a proč… Na vesnici se vždy zdravilo mnohem častěji než ve městě, kde se většinou jen anonymně míjeli. Tak trochu se vracím do dřívějších
časů a vzpomínám, jak to s tím zdravením bylo. Jako všechno,
i obyčejné zdravení se navzájem, prochází vývojem a změnami.
Z raného dětství si vybavuji to dlouhé „pochválen buď Pán Ježíš Kristus“ s odpovědí „až na věky“ , někdy i s dodatkem: to je
hodný chlapec či děvčica. Takto se zdravilo méně často a větši16

práce je s révou. Ostříhat, uvázat, provést
klasický zimní postřik. Ne vždy je pěkné
počasí. Nutno využít každé možné vhodné chvíle. Pozoruji, že mnozí sejí, respektive sázejí zeleninu příliš hustě. Jak v řádcích, tak i samotné řádky jsou zahuštěné.
Ono někdy méně bývá často víc. Nebudu
zde radit, co a jak. Každý si to stejně udělá
podle svého a tak, jak to umí. Velmi pěkný je náš hřbitov. Od jara až do podzimu
zde lze obdivovat krásnou květinovou výzdobu. I samotný hřbitov a jeho okolí je
v naprostém pořádku. Ani se nedivím, že
již víc jak deset let zhlíží na hřbitov čápi.
Přilétají prakticky stále ve stejném termínu. Letos se tu pan čáp objevil 26. března.
Vloni jsem zaznamenal přílet 24. března,
a tak je tomu pravidelně rok co rok. Ubývá
nám vlaštovek, sýkorek a i dalších malých
zpěvných ptáčků. Přibývá však těch větších. Hrdličky, kosi, špačci, dokonce hnízdí po mnoha letech i divocí holubi. Ale koroptve či bažanti nejsou vidět vůbec. Do
jaké míry pomohlo nakoupení a posléze
vypuštění zajíců do honitby nedovedu
posoudit. Ale i přes to, že se zajíci nestřílí,
nepozoruji jejich zvýšený stav. Možná se
ale mýlím. Začíná jaro. Snad bude příznivé. Děti se těší na Velikonoce, rovněž tak
vinaři, protože se můžou na výstavě pochlubit svými produkty. Lze ocenit i dívčí
sekci zahrádkářek, které připravují další
Květinový bál. Začíná i fotbal, děti mají
nyní prostor se vyřádit v přírodě. Tak ať se
nám jaro vydaří.
Antonín Jaroš

nou stařenky a stařečky. Při práci na poli kolemjdoucí zdravili
- pomáhej pánbu s odpovědí dejžtopánbu. Přání Boží pomoci
přetrvávalo i v době JZD (jednotné zemědělské družstvo, někdy žertovně přezdívané jede zloděj dědinů). Nezapomenu na
jednu situaci o žních. Měli jsme jedno políčko hned za dědinů
a hned vedle cesty. Kráčel kolem nás předseda KSČ ke své parcele a zmíněný pozdrav v jeho případě byl naprosto nepoužitelný.
Zamrkotal něco jako dobrý a ne moc nahlas. Hlasitě jsem zvolal:
„Dobrý“, i když dobrý to vůbec nebylo. S kosou jsem si až tak
moc nerozuměl. Ale zpět k běžnému zdravení. Často používaný pozdrav byl vitámvás vůči starším nebo jen vitaj mezi věkem
rovnými. Ve škole nás učili a naučili dobrý den nebo i ráno, odpoledne či večer. Nejraději jsme používali den, protože to bylo
slovo nejkratší. I u nás byly lignitové doly, kde fáralo docela dost
místních havířů (proto jsme asi říkali havírňa a ne doly). Práce
nejen těžká, ale hodně nebezpečná. Bylo proto docela přirozené,
že jednotlivé doly měly ve svém názvu jména svatých jako např.
Barbora, Prokop, kteří je měli ochraňovat. I proto se nejčastěji
používal pozdrav „zdař Bůh“. Po únoru 1948 se měnilo všechno. Místo jmen svatých se u nově otvíraných dolů objevily názvy
důl Mír, nebo Obránců míru apod. A tak vymizel i pozdrav zdař
Bůh… Dříve hojně užívaný pozdrav „nazdar“, byl spíš provokativní, protože připomínal Sokol, legionáře a podobné pozůstatky
číslo 2/2017
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z časů První republiky TGM. Ještě ten ahoj byl bezproblémový.
Velmi rychle se šířilo „čest práci“. Ani ne tak na pracovištích s namáhavou fyzickou prací, ale především na úřadech, ve státních
institucích. Tak si vzpomínám na nemocnici v Kyjově, kde na
mnoha cedulkách jsme mohli číst: jsme všichni odboráři, oslovujeme se soudružko, soudruhu a zdravíme se Čest práci. A bylo to
všem jasné. Ne jak někdy v současnosti, kdy v mnohém pokynu
se ani čert nevyzná. Málem co právník, to jiný výklad. Někdejší starší kolega ze zaměstnání mně důvěrně prozradil, že tento
pozdrav na vlastní uši zaslechl i na koupališti, taky v Kyjově a to
z úst vysoce postaveného funkcionáře MěNV (městský národní
výbor), oděného jen v plavkách. Oděv jsem chápal, protože šlo
o koupaliště, ale jestli je plavání nebo koupání práce, to jsem nechápal ani tehdy. Pro plavčíka na koupališti asi o práci šlo, ale ti
ostatní? Sám jsem měl později osobní zkušenost a zážitek současně. V tehdejším Gottwaldově, nyní i od nepaměti Zlíně (nevím
dost dobře proč se tak krásný název musel měnit na tak dlouhý),
jsem zažil pracovní poradu na tehdejší Krajské správě státní spořitelny. Jak bylo přirozeností, o přestávce se pánové odebrali na
onu místnost. Vstoupil i krajský soudruh ředitel, což bylo docela

normální, byl taky jen člověk se svými potřebami. Co mně už
nepřipadalo úplně normální, když zaznělo jasné a úderné Čest
práci… Starší, zkušenější byli asi už zvyklí, někteří i hlesli jen
čest… Já jsem byl dost překvapen, takže jsem nestačil ani popřemýšlet, co ještě je nebo není práce. Ani jsem si hned nevzpomněl
na slova oné Písně práce, že práce je matka pokroku a s ní kráčí… Naštěstí jsem se nestačil zasmát. To by mohlo mít i nedobré
následky. Vlastně ani dnes nevím, bylo to k smíchu nebo spíš
k pláči? Protože jsme byli i tehdy v Čechách, kde jak víme, nám
nikdy nic není svaté, našli se smíškové, kteří zdravili práci čest,
rukám klid nebo ještě odvážněji čestbůh. Časem zdomácnělo
buď zdráv, možná i proto, že toho upracovaného bylo už moc.
Anebo spíš další prohloubení onoho - Sovětský svaz náš vzor?
Tam se přece používalo pozdravení zdrávstvůjtě! Ale abych byl
objektivní, i z opačné strany světa, myslím, že z Italie k nám svého času proniklo „vynikající“ čau. Pak se k tomu přidávalo vole,
taky nevím proč. Svět je dost často divný, nebo spíš lidé. Nejen
při tom pěkném, či méně pěkném zdravení se.
Tak nazdar! zavzpomínal Vlastimil Hlaváč

Čapí sezona 2017
Kočičky, jehnědy, žlutá záplava zlatého deště, krokusy,
narcisky, tulipány… Každý máme s jarem spojené nějaké
symboly.
Pro mě jaro začíná až tehdy, když se na komíně objeví
„náš rohatecký“ čáp .
V tomto roce dorazil jen pár dnů po astronomickém
začátku jara, konkrétně v sobotu 25. 3., což jeden z našich
čapích zpravodajců také ihned zaznamenal na webové
stránky České společnosti ornitologické, a tím pádem se na
mapě hnízd celé ČR objevilo naše hnízdo jako obsazené.
Teď už držme palce, aby v pořádku přiletěla partnerka
a po vybudování hnízda se časem rodinka rozrostla.
Doufám, že v duchu loňského scénáře, k tomuto cíli
budou mít v době vydání zpravodaje „Rohatecká obec“ už
úspěšně nakročeno.
Vlasta Lužová
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Klobouky, sukně aneb kde se stala chyba
Muži už nenosí klobouky a ženy se rády
oblékají do kalhot. Chlapi mají na hlavách
své klobouky, tvrďáky, barety, čepice se štítkem, buřinky i cylindry. Smekají před známou dámou na ulici či neznámou v budově
ve výtahu. Dnes už to neplatí a my prostě
nesmekáme.
Přitom tento starý rytířský zvyk, ze kterého smeknutí klobouku pochází, má svá
opodstatnění. Rytíř sejmutím přilbice při
pozdravu zdraví a dává i důvěru k prostředí, kde se ocitá. Pozdravit své bližní a dát
důvěru svému okolí se věru již nenosí,
stejně tak jako ty klobouky. Sám jsem si
jeden takový chtěl v minulosti koupit. Při
pohledu na výsledek mně dáma v mé blízkosti sdělila, že bude rozumnější jej vrátit
do regálu. A to jsem se prosím fakt snažil.

Nevím, co bylo tou pravou příčinou. Jestli
tuze špatný klobouk nebo moje od narození přidělená hlava.
Slušnost spojená se smekáním (smrkání je jiná kapitola) se vytratila stejně tak
jako samotné klobouků nošení. Máme hledat spojitosti s jinou dobou? Někdo tvrdí,
že klobouky zmizely tehdy, kdy se zmenšily
střechy aut, vymizela neformální pravidla
a nastoupila naše nelibost je dodržovat.
Dostat se někomu pod sukně je stejně
tak těžší. Sukně bývala nezaměnitelnou
oděvní součástí žen. Samy ženy tvrdí, že
dlouhé sukně jim dávají pocit žádoucích
křehkých stvoření. To může jistě každý
muž jen potvrdit. Je mu dáván prostor být
třeba tím silnějším ochráncem. Je tu ale
i zdravotní rovina nošení dlouhých suk-

Vzpomínání na Krakov
Jelikož je po postní době, ráda bych zavzpomínala na Světové dny mládeže, které
se na přání papeže Františka konaly v Krakově. V podvečer 19. 7. 2016 jsme se strážnickou farností v čele s P. Lukaszem Karpinskim vyrazili na naši nádhernou a dlouho
očekávanou poutní cestu do Polska.
Avšak naše kroky nevedly hned do
Krakova, ale jeli jsme na předprogram do
jednoho městečka poblíž Baltského moře
s názvem Bolschewo, kde nás s Boží láskou a ochotou přijaly rodiny, které na nás
již dlouho čekaly. Bylo moc krásné, jak se
o nás staraly. Například někteří z nás byli
ubytovaní u rodiny, která před měsícem
byla vytopená, jiní zase byli ubytovaní
u jedné maminky, která ovdověla a měla
obrovský dluh. I přes to všechno to dělali
s obrovskou láskou, a co je hlavní, že zadarmo! Jelikož Strážnice patří pod piaristy, tak i v Bolschewu jsme měli piaristický
program. Nejenže jsme si dobře zatancovali, podívali se na divadlo o sv. Faustyně, ale
také jsme všichni byli spojeni skrze modlit-

bu. Navštívili jsme také les, kde za 2. světové války bylo zabito přes 20 tisíc lidí, včetně
maminek, dětí i kněží.
Dále naše kroky vedly do Krakova, kde
jsme se již konečně setkali s Čechy a s tak
dlouho očekávaným papežem Františkem.
Na SDM bylo kolem 2,5 mil. lidí z celého
světa. V českém centru bylo na 6 tisíc Čechů a skoro celý den byl bohatý program.
Takové společné radosti a pospolitosti jsem
nikdy nikde nezažila. Všude byla cítit Boží
láska. Nastal den D a my se vydali na Campus Misericordiae do svého sektoru. Měli
jsme mše svaté se sv. Otcem a vůbec nám
nevadilo, že spíme pod širákem a přes den
jsme na přímém slunci. Dokonce jsme měli
i obnovu křestního slibu. Ke konci jsme se
dozvěděli, že další SDM se budou konat
v Panamě v roce 2019. Snad se tam všichni sejdeme. A pokud ne, tak alespoň tento
rok na Celostátním setkání mládeže v Olomouci, kam snad pojedu.
S láskou na vzpomínku z SDM
Vendula Sakmarová

ní. Zatímco pokrývka hlavy chrání citlivý
prostor, tak i sukně hraje stejnou roli. Dříve
babičky děvčatům říkávaly, že se sukně obléká přes hlavu. Protože „jinak se nevdáš“
zněla pověra.
Ve východních tradicích již dávno věděli, že žena přijímá energii z Matky Země.
Je propojená se svými kořeny. Sukně dlouhá až k zemi má vytvářet kužel vedoucí
a shromažďující sílu pro ženy. Ani hrdost
či energetický příjem při nošení sukní jako
příslušník opačného pohlaví bohužel potvrdit nemohu. Co mohu je povědět a napsat, že nám ženy v dlouhých sukních a pánové v kloboucích na ulicích chybí. Aspoň
mně. Tomu, kdo tak činí, sukně s klobouky
nosí, se omlouvám a smekám.
Stanislav Zela

Jaro přišlo
k nám
Rozjasní se náhle tvář,
když hlásí nám kalendář,
radujte se je tady zase,
jaro v celé své kráse.
Dny se pomalu prodlužují,
první květy ven vykukují,
prvosenky, též bledule,
vykvetly nám, kde minule.
Broučci se již probouzejí,
ptáčkové svou píseň pějí,
volám: „Péťo, Honzo, Kláro!“
radujte se, přišlo jaro.
Teplých dní je stále více,
rozkvetla žlutá zlatice,
travička již zelená se,
inu jaro máme tady zase.
Radim Gerhard
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SPOLKY
Seniorské ohlédnutí
Čas nám všem stále běží, ať horko je či sněží… A tak po
zasněžené a mrazivé zimě přišlo, námi seniory zvlášť očekávané,
jaro. Jen co sluníčko trochu hřeje, naše duše i tělo pookřeje.
23. února jsme, v posunutém termínu, uskutečnili výroční členskou schůzi, na které jsme hodnotili i plánovali. Možno
konstatovat, že i v roce 2016 jsme se snažili pro naše členy (je
nás 175) připravit akce zajímavé, lákavé i poučné. Můžeme dokumentovat krátkou statistikou: Fašaňk, 5 pátků v klubu, 7 zájezdů
(za kulturou, poznáváním i ozdravných), oslava Svátku matek,
setkání Maryšáků, posezení u Moravy při harmonice, důstojně
jsme oslavili 15. výročí založení našeho klubu včetně výstavky fotografií, dále Mikulášské posezení a v neposlední řadě i v pořadí
patnáctý důchodcovský Silvestr.
101 našich členů využilo možnosti masáží u rohateckých masérek, a pokud nám to síly dovolily, zúčastnili jsme se i brigády na
úklid obce. Nutno poděkovat našemu obecnímu zastupitelstvu za
velkou podporu, bez níž bychom nemohli tyto akce uskutečňovat. Také pro rok 2017 máme připravenu řadu akcí, takže věřme,
že nám bude zdraví přát a budeme si moci užívat. Rádi také přivítáme do našich řad nové členky a členy i další „tanečnice“ na
doplnění naší „Lúčnice“.
Vzpomeňme nyní na Fašaňk, který za velké účasti proběhl
v sobotu 4. března v kulturním domě. Tentokrát byl opět krojovaný, naše děvčice zatančily veselé tanečky, krásně nám zazpívali

rohatečtí Mužáci pod vedením pana Hostýnka a my jsme si zazpívali s nimi. Došlo i na rozloučení s basou, kterou nesli Mužáci,
a které vtipně ve verších komentovaly paní Zdeňka Koláčková
a paní Hanka Straková. Celým večerem nám vesele vyhrávala dechová hudba Dolinečka za Sudoměřic pod vedením pana Bučka,
takže všichni si měli možnost procvičit klouby i při tanci.
9. března proběhla přednáška pana šéfredaktora Zely, který
se s námi podělil o své nevšední zážitky z daleké cesty po Tibetu.
Velmi poutavě nám popsal i svou poutní cestu (měřící 53 km),
kolem posvátné hory Kailás (je vysoká 6600m), kterou osobně
zdolal se svými přáteli za 3 dny, což je obdivuhodné! Vyprávění
doplnil i ukázkami (promítáním) a odpověděl na řadu dotazů.
Rádi se s panem šéfredaktorem setkáme na zajímavé besedě znovu. (Podrobnější informace o jeho cestě po Tibetu, jsou obsaženy
i v Rohatecké obci č. 6/2016).
19. března jsme vyjeli za kulturou do Brna do Městského
divadla na muzikál TITANIC. Kdo by neznal nejznámější loď
v dějinách, která se po fatálním střetu s ledovcem v noci ze 13. na
14. dubna roku 1912 potopila a utonulo 1670 lidí. Muzikál se
nám moc líbil i díky krásným melodiím, skvělým výkonům herců, ale i zajímavým efektům, vystihujícím smutnou atmosféru.
Byl to skutečně nevšední zážitek!
Teď nás čekají zájezdy do maďarského Györu i na květinovou
výstavu do Kroměříže. Všem přejeme krásné prožívání jarních
měsíců!
Za Klub důchodců Rohatec, z.s.Marie Nováková
(foto: viz poslední strana)

Dúbek a jeho jarní aktivity
Kdybych tento příspěvek psal prvního
dubna, mohl bych jeho název směle prohlásit za apríl, ale není tomu tak. Dnes je druhého. A tak se bez nátlaku přiznávám, že to
myslím zcela upřímně a tak moc vážně, jak
jen to u této nadsázky jde.
Jaro je v plném proudu a environmentální štěbetání je navzdory občasnému
lomozu ze starého kovošrotu stále slyšet.
A nejen to. My máme plán. Není to Plán na
zimu, jak by se určitě líbilo členům kapely
s poetickým názvem Hm.., ale my máme
plán na jaro, léto a podzim. Opět jsme letos požádali o podporu Jihomoravský kraj
a čekáme, jak se páni zastupitelé vyjádří. Mezitím ale čas běží a my v Dúbku už
máme za sebou první akci. S omladinou
ze sedmé a osmé třídy jsme dole na lúkách
společnými silami vysadili na třicet vrbových kůlů. Ptáte se proč? Nebojte, není to
krmivo pro bobry. Smysl našeho počínání
jde mnohem hlouběji. Rádi bychom vrby
v průběhu času zapěstovali na hlavu a dočíslo 2/2017

plnili tak společenstvo rohateckých vrb
o jejich hlavaté sestřenice. Do budoucna
tak může vzniknout jakási rohatecká vrbovna, kde bude dost proutí pro každého.
Někdo si uplete košík, někdo velikonoční
žilu a někdo si třeba nařeže pro ovce. Tož
tak. No a navíc se to v hlavatých vrbách líbí
i vzácným saproxylickým broukům jako
je lesák rumělkový, zlatohlávek skvostný,
roháč obecný nebo třeba páchník hnědý.
Ošklivý výraz sapro-cosi určitě najdete ve
výkladovém slovníku :-) Všechno krásní
brouci, jak určitě potvrdí mladí ze školy, se
kterými jsem si o hlavatých vrbách povídal.
Nedalo mi to a zeptal jsem se jich taky, jestli se jim aktivity jako jsou motýlí záhony,
návštěva záchranné stanice v Buchlovicích
nebo sázení vrb, které společně děláme,
líbí a jestli v nich taky vidí nějaký smysl.
Co byste řekli, že odpověděli. A to se hned
člověku nahrne energie do žil, když má i od
mladých podporu. Já vím, že příroda není
koníčkem každému a na spoustu věcí bude
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mít řada lidí jiný názor, ale my v Dúbku věříme, že jdeme po správné cestě.
Tak vrby jsou v zemi a co dál? V oblasti
environmentální výchovy je nám důležitým a hlavně aktivním partnerem základní a mateřská škola. Pro letošní rok máme
naplánovanou celou řadu dalších aktivit,
jako je výroba a instalace ptačích budek
a krmítek, instalace loggeru (a zase to cizí
slovo), tedy jakéhosi broukoviště, které by
mělo doplnit už stojící hmyzí hotel u ZŠ
a motýlí záhon. Dále opětovné osetí oněch
pěti gulatých přistávacích ploch pro mimozemšťany a taky speciálně zaměřené programy o vodě s názvem V kapce vody (pro
ZŠ) a s dětmi z MŠ program s názvem Ze
života hmyzu. Ale my bychom rádi zapojili
i ostatní veřejnost. V průběhu sezóny nás
tak čeká několik nevšedně pojatých výletů
do biologicky zajímavých míst v okolí Rohatce. Nebojte, kdy, kam a jak se vždy včas
dozvíte. Držme si tedy palce, aby nám to na
Žerotínově náměstí správně podepsali a na
viděnou při některé z našich environmentálních akcí.
Environmentální aktivity budou během
celého roku doplňovat i ty společenské. Po
divácky úspěšném divadelním představení
pro nejmenší Červená Karkulka v podání Martina Hrušky jsme oslovili bzenecké
loutkové divadlo Kašpárek a jen co se nám

podaří najít vhodný termín, určitě se na
Kašpárka a jeho příběhy můžete těšit.
Navázat bychom chtěli na, dovolím si
říct, tradiční Pub kvíz aneb Aj múdrý pivuje, který se uskuteční 26. 5. v Cyklobistru
u Gerasima.
Jaro je časem pro očistu čehokoli – těla,
duše, ale třeba také rodinných příbytků. Proto akce „Blešák na Blešáku“. Tedy bleší trh,
kde můžete prodat či udat cokoli ze svých
domácností, co už nepotřebujete, co překá-

ží, ale někomu jinému by mohlo posloužit.
Akce se uskuteční v sobotu 13. května v Rohatci na Kopci (přezdívaný Blecháč). Zázemí
(stoly a židle pro prodávající) poskytne Bistro u Gerasima. Provětrejte své domácnosti
a přijďte nasát atmosféru bleších trhů, které
jsou oblíbeným cílem sobotních dopolední
ve velkoměstech. O přesných časech budeme včas informovat.
Za spolek Dúbek Rohatec se na vás těší
Honza Švanyga

Jaro v kynologickém klubu
Z oblasti činnosti KKR bych ráda zmínila dvě události. První z nich je významný úspěch, kterého dosáhla naše členka Jitka
Nováková s jejím psem Diamondem Badria’s Darling. Ve dnech
9. – 12. 3. 2017 se konala výstava psů v anglickém Birminghamu CRUFT’s , kde získali ve své třídě první místo. Kdybych měla
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použít jednoduché přirovnání, tak Crufts Birmingham je
ve světě pejskařů něco jako pro tenisty Wimbledon. Je to
prestižní záležitost, nejen výstava psů samotná, ale i bohaté doprovodné programy, po čtyři dny běží on-line přenosy,
vše za hojné divácké účasti. Výjimečnost výstavy je dána i tím, že
se na ni nemůže přihlásit každý zájemce, je potřeba splnit dané
podmínky. V různých státech probíhají během roku na vybraných mezinárodních výstavách pod záštitou FCI, výstavy s přívlastkem „kvalifikace Cruft’s“ a pouze ti psi, kteří si
vybojují tuto kvalifikaci (další možnost účasti mají
psi, kteří získají během kariéry titul Interšampion),
se mohou přihlásit na výstavu do Birminghamu.
Proto si každý majitel psa, kterému se podaří tak
krásný výsledek na této výstavě, zdejšího úspěchu
velmi váží. Gratulujeme.
Jako druhou hlavní událost KKR pro toto a nastávající období chci zmínit přípravu a konání
neoficiálních závodů v agility, které pod názvem
„Rohatecký koláček“ pořádáme dne 23. 4. 2017 na
našem cvičáku. Tímto bych ráda pozvala spoluobčany, kteří se o tento sport zajímají, aby se přišli
podívat. Své čtyřnohé kamarády ovšem prosím nechte doma, mohli by zbytečně rozrušovat začínající
mladé závodící týmy a i vy si lépe užijete atmosféru
závodu. Závod začíná v 8 hodin první prohlídkou
parkuru.
Vlasta Lužová, Kynologický klub Rohatec
číslo 2/2017
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Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
v tomto „Mysliveckém
okénku“ vám chceme přiblížit naše nejznámější zástupce zvěře pernaté.
Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Je u nás nepůvodním druhem, byl vysazen
asi pře 600 lety z Kavkazu. Potkat se s ním
můžeme v celé naší republice s výjimkou
těch nejvyšších poloh.
Bažant je druhem stálým, s celoročním
výskytem. Jeho typickým prostředím je
zemědělská krajina, potkat ho můžeme ale
i v lese a na městských periferiích.
Výrazný samec (kohout) má nejčastěji zelenomodrou kovově lesklou hlavu s nápadnými růžky z prodloužených pírek – tzv.
poušky. Okolí oka je červené a dlouhá ocasní pera jsou v hnědých odstínech. Někteří
kohouti mají na krku bílý obojek, jiní jsou
bez obojku, záleží na poddruhu. Samice
(slepice) je celkově menší s nenápadným
šedohnědým zbarvením. Nohy bažanta se
nazývají stojáky, kohouti na nich mají ostruhy.
Dospělí bažanti se živí především potravou
rostlinnou, tj. různými semeny, zelenými
rostlinami, bobulemi. Mladí bažantíci potřebují hodně živočišné potravy, tj. hmyzu,
larev apod.
Bažant je tzv. polygamní druh. Tok samců
probíhá brzy na jaře (můžete je slyšet i v našem okolí), projevující se hlasem a taky
bubnováním křídel. Po tzv. ostruhování
slepice kohoutem dochází ke stavbě hnízda
a kladení vajec, těch bývá 8-15. Mláďata se

líhnou za 22-27 dní, schopna plného letu
jsou asi za 45 dnů a od matky se oddělí po
dvou měsících.
Bažant vydržel odolávat tlakům civilizace
až do 70. let minulého století, pak se jeho
stavy začaly prudce snižovat. Je předmětem
mnoha polemik, který činitel má na tomto
úbytku největší podíl. Zda jsou to změny
v zemědělském hospodaření (chemizace,
rychlejší technika), nebo šelmy a dravci
včetně divokých prasat, nebo necitlivé zásahy do krajiny (zcelování pozemků, úbytek úkrytů a remízků).
Nepříznivý stav se pokouší na mnohých
místech řešit vypouštěním uměle odchovaných bažantů. Náročnost tohoto způsobu se ještě zvyšuje, neboť s vypouštěním je
spojena i nutnost úpravy biotopů bažantí
zvěře, tlumení predátorů, předcházení nemocem, veterinární opatření atd. I proto je
úspěšnost této metody předmětem mnoha
diskuzí v odborných kruzích.
Určitě je dobře, že v okolí Rohatce můžete bažanty ještě pořád vidět a slyšet. Třeba
v ekopásech obhospodařovaných ploch,
které zemědělci hojně vytváří.
Koroptev polní (Perdix perdix)
Je naším původním druhem a stejně jako
bažant patří do čeledi ptáků hrabavých.
Vyhledává otevřenou zemědělskou krajinu
s remízky, hlavně v blízkosti obdělávaných
polí. Je to pták spíše zavalitého tvaru s krátkým ocasem a zakulacenými křídly. Samec
je šedohnědý s rezavě zbarveným obličejem, na hrudi má hnědou podkovovitou

skvrnu. Samice je podobně zbarvená, avšak
nemá podkovu.
Potrava je převážně rostlinná, mláďata však
jsou první tři týdny závislá na živočišné
složce až z 90 % (hmyz, hlavně mravenci
a jejich kukly).
Koroptev je monogamní, tj. žije ve stálých
párech. Hnízdo tvoří mělká jamka v zemi,
kam samice snáší od dubna 12-20 vajec.
Inkubační doba je 23-25 dnů, sedí pouze
samice a samec hlídá okolí. V případě problému může však odchovat (adoptovat) kuřátka i opuštěný kohoutek (tzv. celibátník).
Mláďata jsou velmi choulostivá na nepřízeň
počasí, vzlétnout umí již ve stáří 16 dnů.
V současné době jsou stavy koroptve na
početním minimu, důvody jsou podobné
jako u bažanta.
Z hlediska legislativy je koroptev zařazena
do kategorie ohrožených druhů (Zákon
č.114/1992 Sb.). Pokusy o návrat koroptve
do naší krajiny je nutno podporovat a vážit
si těch, kteří se o tento nelehký úkol pokoušejí. Pro odchovy ve vypouštěcích voliérách
je možno získat státní dotaci.
Koroptev si můžete i „adoptovat“ v rámci
akce spolku „Naše společná krajina z.s.“
(www.koroptvicky.cz).
A zase něco v rámci přípravy na příště:
1. Kdo je nazýván ,,Rytířskou zvěří?´´
2. Kde najdete u lišky ,,fialku?´´
3. S kým může liška bydlet v noře ?
Hezké jaro Vám přejí
Vladimír Jašek a Miroslav Kývala,
MS „Závidov“ Rohatec
Foto : Karel Šimeček

číslo 2/2017
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SPORT
Rohatecká desítka láká na bohatý program
nejen pro sportovce
Příroda se už dávno probudila ze zimního spánku, venku všechno tepe a překypuje energií. V malou elektrárnu se každoročně na
jedno dopoledne mění i centrum naší obce. Tradičně 8. května při
Rohatecké desítce by se kolem kulturního domu energie stovek
sportuchtivých dala doslova krájet. Loni se nás aktivně zapojilo už
více než 500, z toho téměř pětina domácích. Kolik to bude letos?
Rohatečtí hasiči pro všechny příchozí připravují opět spoustu lákadel. Od 9:00 se rozběhnou dětské závody. Pro mladší ročníky jsou
připravené tratě od 60 metrů až po jeden velký okruh v délce 1660
metrů. Těm, co místo botasek raději obouvají boty s kolečky, bude
znovu patřit závod na in-line bruslích. Naprosto všem, i absolutním
nesportovcům, je pak určen štafetový běh na 4x300 metrů. O prvenství v něm v posledních letech svádí lité boje kvarteto starosty

Jary Adamce s dorosteneckou sestavu fotbalového Slavoje. Srdnatě
se však zápolí i o další místa a tři sta metrů je distance, kterou zvládne zdolat prakticky každý, jen chtít.
V 11:45 pak přijde na řadu hlavní závod. Muži poběží šest okruhů v celkové délce deseti kilometrů, ženy polovinu. Loni se do výsledkových listin zapsalo neuvěřitelných dvanáct domácích běžců
a běžkyň.
Ač je Rohatecká desítka především sportovní akcí, na své si přijdou opravdu všichni. Dětem bude za příznivého počasí k dispozici
skákací hrad. Spolek rodičů a přátel školy opět chystá zábavné hry.
Diváci i závodníci určitě nebudou trpět hladem ani žízní. Věřím, že
v pondělí 8. května se centrum Rohatce zase změní v elektrárnu a vy
budete u toho.
Podrobný časový rozpis a veškeré potřebné informace najdete
na plakátu.
Luděk Durďák

Hodnocení fotbalového podzimu
V podzimní části reprezentovalo náš
klub v soutěžích Fotbalové asociace ČR
sedm mužstev, mladší přípravka, starší
přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost,
B mužstvo mužů a A mužstvo mužů. Kromě
áčka a dorostu, které nastupují v krajských
soutěžích, ostatní týmy působí v soutěžích
řízených okresním fotbalovým svazem.
A jak si jednotlivá družstva vedla?
A mužstvu mužů se podzimní část nevyvedla a 8. místo se ziskem 18 bodů a s náskokem 4 bodů na předposledního není nic,
co by nás mělo nechat klidnými. Obzvláště,
když zimní příprava nebyla co do výsledků,
ale hlavně předvedené hry ideální. Věříme,
ale že kluci vědí, o co jde, a chytnou začátek
soutěže, protože hrajeme se soupeři, kteří jsou pod námi. Na druhou stranu máme
ztrátu 4 bodů na 3. místo, takže i posun vpřed
je reálný. V realizačním týmu došlo přes zimu
k malé změně, kdy Roberta Lábadiho nahradil Pavel Anšlág. Hlavním trenérem je Marek
Antoš, asistentem Petr Doležal. Změny
• odešli: Létal (Podivín) Kolařík (host.
Ořechov)
• přišli – Horecký (Mutěnice) Herzán
(Vracov)
Dorost je po podzimní části na 1. místě,
když utrpěl jedinou porážku s V. Pavlovicemi, které jsou druhé. A hned první utkání
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sehrají kluci právě v Pavlovicích. To už ale
opět pod novým vedením, kdy Miru Jüstela,
který na vlastní žádost ukončil svou trenérskou kariéru, nahradili Robert Lábadi spolu
s novou krví, a to Kubou Tomšejem a Petrem Macháčkem ml. I přes úzký kádr se
nám daří a i díky spolupráci s FK Hodonín
máme nové přírůstky do týmu.
B mužstvo podzim už tak úspěšný nemělo, díky reorganizaci soutěží a zrušení IV.
tříd jsme byli přeřazeni do III. třídy, sk. A,
která je kvalitativně lepší. Takže podzimní
9. příčka se ziskem 12 bodů je jednoznačný
neúspěch. Nutno však podotknout, že na to
mělo vliv několik faktorů, zranění (Kučera, Stankovič, Semotán), špatná tréninková
morálka a nechuť některých převážně mladých kluků zabojovat a zapojit se. Do jarní
části povede béčko Luděk Michalica. Snad
se mu povede lépe.
Starší žáci hrají od podzimní části
v okresním přeboru, sk. A a jsou na 4. místě se ziskem 24 bodů. I když se ne všechna
utkání odehrála tak, jak bychom si představovali, přesto vyhlídky na jaro jsou dobré.
Někteří hráči se již zapojují do tréninkového procesu v dorostu, což jim jistě pomůže
posunout svou výkonnost výše. Trenérem je
Lukáš Hřebačka, velkou pomocí pro něj jsou
ochotní rodiče, kteří jezdí na zápasy ven.
Mladší žáci hrají od podzimu taktéž
okresní přebor a jsou na 4. místě se ziskem

30 bodů. Pro většinu kluků je to však jejich
první sezona v žácích, neboť vyšli z přípravky, někteří věkově do ní stále ještě patří. Ale
otrkají se letos a příští rok to bude už jen
lepší. Vedení žáků má na starosti osvědčená
dvojice Lukáš Vyslužil, Erik Chalupa.
Obě družstva žáků se zúčastnila pravidelné zimní okresní halové ligy žáků. Starší
obsadili konečnou 5. pozici, kdy před nimi
byly jen týmy hrající vyšší soutěže. Mladší
obsadili 9. místo a zkušenosti zužitkují v jarní části.
Přípravky
Od nové sezony máme opět dva týmy
starší i mladší. Jsou to kluci, kteří teprve nedávno začali hrát fotbal. Starší jsou po podzimu na 5. místě okresní soutěže, mladším
patří 8. místo. Pro ně je to první kontakt
s organizovanou soutěží. A výkony jsou stále
lepší. Zde patří poděkování pánům Pavlovi
Řačákovi, Davidu Kubešovi, Jarovi Luzumovi a i panu Františku Zlámalíkovi, který jim
pomáhá.
Po loňském druhém ročníku turnaje O pohár starosty obce – Rohatec Cup
letos uspořádáme již třetí ročník, ovšem
již dvoudenní klání mužstev, tentokráte
mladších a starších žáků. Termín turnaje je
24. a 25. června 2017. Srdečně již nyní zveme všechny příznivce.
Lukáš Hřebačka
číslo 2/2017
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Rozpis zápasů mužstev TJ Slavoj Rohatec
JARO 2017
Tým

Den

Datum

Kolo

Zápas

Čas

dorost

sobota

25.3.

14.

V. Pavlovice – Rohatec

12:45

muži A

neděle

26.3.

14.

V. Pavlovice – Rohatec

10:30

ml. příp.

neděle

2.4.

13.

Rohatec – Blatnice

10:00

st. příp.

neděle

2.4.

13.

Rohatec – D. Bojanovice

11:00

ml. žáci

sobota

1.4.

15.

Rohatec – Sudoměřice

10:00

st. žáci

neděle

2.4.

13.

Lovčice – Rohatec

13:00

dorost

neděle

2.4.

15.

Rohatec – V. Bílovice

13:15

muži B

sobota

1.4.

13.

Rohatec B – Násedlovice

15:30

muži A

neděle

2.4.

15.

Rohatec – Břeclav B

15:30

ml. příp.

neděle

2.4.

14.

Petrov – Rohatec

10:00

st. příp.

VOLNO

ml. žáci

neděle

9.4.

16.

Žarošice – Rohatec

13:00

st. žáci

sobota

8.4

14.

Rohatec – Dambořice

10:00

dorost

sobota

8.4

16.

Mikulov – Rohatec

13:45

muži B

neděle

9.4.

14.

Lužice – Rohatec B

15:30

muži A

neděle

9.4.

16.

Kyjov – Rohatec

10:15

ml. příp.

VOLNO

st. příp.

VOLNO

ml. žáci

neděle

16.4.

17.

Rohatec – Strážnice

9:00

st. žáci

neděle

16.4

15.

Rohatec – Prušánky

11:15

dorost

sobota

15.4.

17.

Rohatec – Mutěnice

13:45

muži B

sobota

15.4.

15.

Rohatec B – Vacenovice B

10:15

muži A

sobota

15.4.

17.

Rohatec – Dražovice

16:00

ml. příp.

sobota

22.4.

16.

KEN Veselí – Rohatec

13:00

st. příp.

sobota

22.4.

16.

KEN Veselí – Rohatec

14:30

ml. žáci

neděle

23.4

18.

Žeravice/Ježov – Rohatec

13:30

st. žáci

neděle

23.4

16.

Násedlovice – Rohatec

13:30

dorost

neděle

23.4

18.

Dubňany – Rohatec

13:45

muži B

neděle

23.4

16.

Čejč – Rohatec B

16:00

muži A

neděle

23.4.

18.

Dubňany – Rohatec

16:00

ml. příp.

neděle

30.4.

17.

Rohatec – Vnorovy

10:00

st. příp.

neděle

30.4.

17.

Rohatec – Nesyt

11:00

ml. žáci

sobota

29.4.

19.

Rohatec – Hodonín

9:00

st. žáci

sobota

29.4.

17.

Rohatec – Lužice

11:30

dorost

neděle

30.4.

19.

Rohatec – Hovorany

14:15

muži B

sobota

29.4.

17.

Rohatec B – Čejkovice

16:30

muži A

neděle

30.4.

19.

Rohatec – Vyškov B

16:30

ml. žáci

středa

3.5

14.

Blatnice – Rohatec

16:00

ml. příp.

neděle

7.5.

17.

Veselí nad Mor. – Rohatec

10:00

st. příp.

neděle

7.5.

17.

Čejkovice – Rohatec

10:00
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Tým

Den

Datum

Kolo

Zápas

Čas

ml. žáci

neděle

7.5.

20.

Babí lom – Rohatec

14:15- Strážovice

st. žáci

neděle

7.5

18.

Nenkovice – Rohatec

14:00

dorost

sobota

6.5.

20.

Ratíškovice – Rohatec

14:15

muži B

sobota

6.5

18.

Vlkoš – Rohatec B

16:30

muži A

sobota

6.5.

20.

Ratíškovice – Rohatec

16:30

st. žáci

pátek

12.5.

20.

Hovorany – Rohatec

17:00

ml. příp.

neděle

14.5

19.

Rohatec – Lužice

10:00

st. příp.

neděle

14.5.

19.

Rohatec – Lužice

10:00

ml. žáci

sobota

13.5.

21.

Rohatec – Čejkovice

9:00

st. žáci

sobota

13.5.

19.

Rohatec – Mikulčice

11:30

dorost

neděle

14.5

21.

Rohatec – D. Bojanovice

14:15

muži B

sobota

13.5.

19.

Rohatec B – Nesyt

16:30

muži A

neděle

14.5.

21.

Rohatec – Krumvíř

16:30

ml. příp.

neděle

21.5.

20.

Bzenec – Rohatec

10:00

st. příp.

neděle

21.5.

20.

Bzenec – Rohatec

10:00

ml. žáci

neděle

21.5.

22.

FKM Morava – Rohatec

14:30 - Vlkoš

dorost

sobota

20.5.

22.

Bzenec – Rohatec

14:15

muži B

sobota

20.5.

20.

Prušánky – Rohatec B

16:30

muži A

sobota

20.5.

22.

Rakvice – Rohatec

16:30

ml. žáci

středa

24.5

26.

Nesyt – Rohatec

17:00

ml. příp.

neděle

28.5.

21.

Kyjov – Rohatec

9:00

st. příp.

neděle

28.5.

21.

Prušánky – Rohatec

10:00

ml. žáci

sobota

27.5.

23.

Rohatec – Moravany

9:00

st. žáci

sobota

27.5.

21.

Rohatec – St. Poddvorov

11:30

dorost

neděle

28.5.

23.

Hr. Lhota – Rohatec

14:15

muži B

sobota

27.5.

21.

Šardice – Rohatec B

16:30

muži A

neděle

28.5.

23.

Blatnice – Rohatec

16:30

ml. příp.

neděle

4.6.

22.

Rohatec – St. Poddvorov

10:00

st. příp.

neděle

4.6.

22.

Rohatec – Mor. Písek

11:00

ml. žáci

sobota

3.6.

24.

Ždánice – Rohatec

10:00

st. žáci

sobota

3.6.

22.

D. Bojanovice – Rohatec

14:30

dorost

neděle

4.6.

24.

Rohatec – Svatobořice

14:15

muži B

sobota

3.6.

22.

Rohatec B – Milotice B

16:30

muži A

neděle

4.6.

24.

Rohatec – Veselí n. Mor.

16:30

ml. příp.

neděle

11.6.

21.

Hodonín – Rohatec

10:00

st. příp.

sobota

10.6.

21.

Kněždub – Rohatec

10:00

ml. žáci

sobota

10.6.

25.

Rohatec – Svatobořice

9:00

st. žáci

sobota

10.6.

12.

Rohatec – Ždánice

11:30

dorost

24

VOLNO

muži A

sobota

10.6.

25.

Lednice – Rohatec

16:30

dorost

sobota

17.6.

26.

Rohatec - Velká n. Vel.

14:15

muži A

sobota

17.6.

26.

Rohatec - Velká n. Vel.

16:30
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Sportovci obce Rohatec za rok 2016
Stejně jako v loňském roce, i letos jsme
se rozhodli ocenit nejlepší sportovní výkony za předchozí rok. Rok 2016 přinesl
v podání sportovců z Rohatce opravdu
mimořádné výkony. Vždyť na galavečeru
Sportovce okresu Hodonín, se skoro ve
všech oceňovaných věkových kategoriích
objevil někdo z Rohatce. A jestli se nepletu, tak Rohatec i tři kategorie vyhrál. A tak
jsme opět pozvali naše úspěšné reprezentanty na základní školu, kde předali všem
dětem na památku podepsanou speciální
pohlednici, na které jsou všichni zobrazeni ve svém sportu.
A kdo měl tedy rok 2016 tak skvělý?
Nebudu konkrétně rozepisovat všechny
jejich úspěchy, protože je jich opravdu
mnoho. Holky mají přednost, takže děkujeme Lucii Zubalíkové – mnohonásobné
mistryni republiky v plavání, Veronice Paličkové – halové atletické mistryni republiky ve sprintu na 60 metrů, Barči Zichové
– reprezentantce ČR v házené. Kluci se
nenechali zahanbit: Tomáš Hujňák – mistr republiky ve veslování, Kuba Kornfeil
– osmý nejlepší na světě ve třídě MOTO3,
Martin Mlčoch a Michal Skřivánek – naše
duo požárního sportu TFA, v roce 2016
takřka neporazitelné, Michal navíc akademický mistr ČR ve štafetě a vicemistr
republiky v TFA dobrovolných hasičů. Jak
vidíte, jsme sice vesnice v příhraničním
okrese, ale úspěchy našich sportovců jsou
celorepublikové. Můžeme se jen radovat
z takových talentů.

V obci je mnohem více šikovných
dětí, než jsme ocenili, a věřím, že se dostane i na další. Vždy však hodnotíme jen
výkony za uplynulý rok. A skoro každý
z aktuálních oceněných byl loni reprezentant ČR, mistr republiky, mezi nejlepšími

na světě, nebo například neprohrál jediný
závod. Přeji všem mnoho úspěchů v roce
2017, uvidíme, co nám přinese. A hlavně
pevné zdraví. Sportu zdar!
Jara Adamec,
starosta

Z akce Ukliďme Česko

Více informací o akci najdete v příštím čísle Rohateckého zpravodaje.
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INZERCE

CYKLO BISTO U GERASIMA V ROHATCI NA
KOPCI JE TU PRO VÁS LETOS JIŹ 10 LET
Pro ty, co nás ještě neznají, jsme rodinná nekuřácká hospůdka na okraji naší obce s kapacitou 40 míst uvnitř
a v letním období 60 míst k posezení na zahrádce. Je zde možnost uspořádat rodinné oslavy, rauty, firemní
školení, večírky, srazy, svatby, křtiny a jiné společenské akce. Každý víkend pro Vás také připravujeme akce, na
kterých můžete ochutnat různé dobroty našeho kuchaře Gerasima.
V květnu se můžete těšit na:
- domácí langoše a dršťkovou polévku od 5. do 7. 5. 2017
- topinkový víkend od 12. do 14. 5. 2017
- pečená kolena od 19. do 21. 5. 2017
Všechny do naši hospůdky U Gerasima zveme a těšíme se
na Vás! Rodina Miklova
OTEVŘENO BUDE POUZE O VÍKENDECH.
PÁ 15 - 22, SO 15 - 22, NE 15 - 21.
TELEFON: 721 184 618 NEBO FACEBOOK

Sudoku
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Velikonoční výstava
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