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Máme zde krásný barevný podzim.
Při cestování krajem můžeme vidět na
polích nádherně seřazeny kontrastně
barevné dýně. Oranžově bijící své tmavé zemité podloží v očekávání nových
majitelů. Kaštany se z jírovců kutálejí po
cestách k našim nohám a těší se do našich kapes. Burčák zase do našich útrob,
aby vyléčil vše to smutné a zádumčivé
v těchto zatažených oblačných dnech.
Je potvrzeno, že se u nás lidem nejlépe
žije na jižní Moravě. Nevím, jak se tyto
průzkumy tvoří. Určitě se najde někdo,
komu se žije lépe a komu hůř. Unicef
spočítal na 385 miliónů dětí na světě
současně žijících v extrémní chudobě.
Přes dvě stovky lidí se nakazilo žloutenkou v Brně a nákaza se rozšířila i do
dalších regionů. Tato epidemie připomíná slovník horolezce. „Lavinovitě se šíří“,
„nedosáhla ještě vrcholu“. Lékaři, mimo
jiné, doporučovali nepůjčovat zubní
kartáček a pilník na nehty. Nepůjčím.
Mají se dezinfikovat lavice v kostelích
a v chrámu sv. Petra a Pavla zmizela svěcená voda. Možná si ji půjčili vědci, aby
jim posvětila jejich nejnovější výzkumy
věstonické venuše. Zkoumá se, jak byla
vyrobena. Necháváme tento pětadvacet
tisíc let starý umělecký skvost zrentgenovat. Hledají se trhlinky a nová zjištění.
Víme dosud, že je ze dvou kusů. Je tam
otisk palce a podobné sošky ztvárněné
ženské krásy jsou k vidění i v jiných částech planety. Nelze vše finančně vyčíslit,
natož zpeněžit. Nějaký investor z Prahy
koupil modrého a červeného Mauricia.
Jedny z nejcennějších známek světa.
Asi za stovky milionů. Všichni mu to
upřímně přejeme a doufáme, že své album nebude jen tak každému bezhlavě
půjčovat.
V médiích čteme o tom, jak tisíce českých a slovenských uživatelů jsou v ohrožení. Jedná se však o uživatele facebooku.
Lidé jsou tedy v ohrožení (facebook),
fronta zasáhla naše území (byla studená
a týká se jen teplot), žně zažívají houbaři
(nesejí obilí, sklízejí houby). V některých oblastech naší země byla hlášena
nadúroda hřibů, kterou místní nezažili
celá desetiletí. Farmáři očekávají úspěšný
rok. Meruněk a švestek se díky mrazům
na konci dubna urodilo málo. Jablka na
jabloních jsou velká. Stromy, a to opět jen

regionálně, mají dostatek vody. Medu má
být více než loni. Lesy šly do květů a do
plodů jako málokdy. Po loňském suchu se
snaží letos vše vynahradit. Hmyzí škůdci
se letos moc nerozmnožovali.
Příroda umí, když chce, být rekordní. Docela se vyřádila asi před 81 lety na
pánovi jménem Alexej Stachanov. Věřte
nebo ne, ale on dokázal během jediné
pracovní směny, údajně trvající šest hodin, narubat přes sto tun uhlí. Pracovní
normu tak překonal o 1400 procent! Proč
ne? Jára Cimrman toho dokázal daleko
více a na rozdíl od slavného stachanovce
neskončil na sklonku svého života v psychiatrické léčebně kvůli alkoholismu. Co
taky skončilo, byla olympiáda. Mezi nejbizarnější zaměstnání mezi sportovci byli
rozdavači kondomů a lidé oblečení za
šipky. Byl tam i plavčík střežící u bazénu
nejlepší plavce světa, aby se neutopili.
Po hodovém veselí se v obyčejové kalendářní tradici setkáme zanedlouho se
svátkem Dušiček. Ve starších dobách bylo
potřeba vliv zemřelých, a to jak škodlivý,
tak i ten ochranný, si naklonit. Duše zemřelých se v předvečer svátku vracejí do
svých bývalých domovů ke svým blízkým
za účelem odpočinku od útrap. Zvon je
ráno doprovodí zpět. Ač byly zvyky kraj
od kraje odlišné, tak společná modlitba
se vzpomínkou na naše zemřelé byla přítomna snad všude. Rozdávala se almužna místním chudým. Osvětlování hrobů
a pokládání věnců na Dušičky je poměrně novým zvykem. Na hřbitově v Hodoníně tento jev pozorovali poprvé v roce
1856, odkdy se pak začal rozšiřovat.
Často slýcháme poslední dobou slova
typu krize, útoky, ochrana před nimi, migrace, imigrace, integrace. V četnosti těch
předchozích mně tam chybí třeba legrace, krása, nádherný. Pro krásu, i přes její
rozdílné pojetí, existují pravidla, a ta můžou platit pro všechny. Krása v malířství
a sochařství se může lišit od té literární.
Může se jednat o krásu fyzickou, krajinnou, myšlenkovou, Boží… Každý má
svůj ideál krásy někde jinde. Názory na ni
se mění v průběhu celých staletí. Jen hovory o ní nás zušlechťují a vedou k výběru spíše toho dobrého. Dnešní konzumní
doba nás nechává sama si vybrat.
S přáním toho nejlepšího výběru
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Nová úřadovna
Špatný technický stav budovy bývalé
knihovny na Kolonii nás donutil zabývat
se umístěním zdejší úřadovny. Když došlo k ukončení provozu trafiky, rozhodla
rada obce o využití tohoto objektu právě
pro tento účel. Postupně došlo k drobným opravám i nákupu nového nábytku
či zřízení internetového připojení. Od
17. října tak již bude úřadovna na Kolonii přesunuta do nových prostor v objektu autobusové zastávky. Úřední deska
bude nově umístěna přímo v úřadovně.
Věříme, že příjemnější prostory se budou
líbit i vám.

Novinka pro pejskaře
To, že si může každý chovatel psa přijít
pro sáčky na exkrementy zdarma na radnici, není žádnou novinkou. Nově jsme
však umístili tři boxy na tyto sáčky také
přímo v terénu. První schránku najdete „na kruháči“ v parku u kostela. Druhý
hnědý box je upevněn na sloupu v rohu
parku před Zlatnictvím Lábadi. Poslední
držák na sáčky je pak na rohu ulic Větrná
a Luční. Snad tento krok přispěje k tomu,
že budou naše chodníky a předzahrádky
bez nepříjemných nebezpečí v podobě
psích vizitek. Je pouze na majitelích psů,
jak bude naše veřejné prostranství vypadat. Pokud se tato novinka osvědčí, při-

budou v obci další schránky. Napište nám,
kde byste jejich umístění rádi viděli.
Tomáš Letocha, místostarosta

Volby 2016
V termínu 7. a 8. října se konaly volby do zastupitelstev krajů a jedné třetiny senátu. Z celkového počtu 2948 oprávněných
voličů přišlo letos k urnám v Rohatci jen 1064 z nich, což činí
36 procentní účast a víceméně odpovídá republikovému průměru. V krajských volbách bylo odevzdáno 1009 a v senátních
volbách jen 998 platných hlasů. Do druhého kola senátních vo-

leb postoupil Ing. Zdeněk Škromach a Ing. Anna Hubáčková.
Pro srovnání uvádíme v tabulce celkové výsledky voleb a hlasování v naší obci.
Pozn.: výsledky druhého kola senátních voleb nebyly do
uzávěrky zpravodaje známy.

Výsledky voleb do zastupitelstva JMK
Kandidátní listina
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Svoboda a síla
Zelení a Piráti
Starostové pro Jižní Moravu
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Koruna Česká (monarch.strana)
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamiz.
Moravané
Svobodní a Soukromníci
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Konzervativní strana
SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
Koalice SPD a SPO
SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.
Koalice TOP 09 a "Žít Brno"
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Platné hlasy celkem
celkem
v%
mandátů
375
0,1
27 796
8,1
6
53 352
15,5
11
904
0,3
17 624
5,1
3
21 386
6,2
4
54 914
15,9
11
575
0,2
71 797
20,8
15
33 393
9,7
7
369
0,1
2 034
0,6
5 286
1,5
7 421
2,2
1 004
0,3
304
0,1
1 521
0,4
1 660
0,5
19 525
5,7
4
137
0,0
22 997
6,7
4

Platné hlasy v Rohatci
celkem
v%
2
0,2
62
6,1
232
23,0
1
0,1
36
3,6
51
5,1
112
11,1
0
0,0
247
24,5
89
8,8
2
0,2
10
1,0
17
1,7
36
3,6
5
0,5
0
0,0
3
0,3
4
0,4
64
6,3
0
0,0
36
3,6
číslo 5/2016
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Výsledky 1. kola voleb do senátu PČR
Kandidát
Přibil Květoslav
Hubáčková Anna Ing. Bc.
Zimovčák Josef
Škromach Zdeněk Ing.
Bačíková Jana Ing. MBA
Krabička Vítězslav JUDr.
Lahvička Ján

Volební
strana
SPRRSČ
KDU-ČSL
ANO 2011
ČSSD
ODS
Moravané
KSČM

Počty hlasů
celkem
v%
567
1,7
9 203
28,3
5 779
17,8
7 892
24,3
3 959
12,2
2 361
7,3
2 758
8,5

Počty hlasů v Rohatci
celkem
v%
13
1,3
169
16,9
146
14,6
530
53,1
56
5,6
48
4,8
36
3,6

A víte že…
… má na radnici v Rohatci úřední adresu bydliště už celkem 165 osob?

Z jednání rady
a zastupitelstva
Již šesté jednání zastupitelstva obce v tomto roce se konalo ve
čtvrtek 15. září v Kulturním domě na Kolonii. Po tradičním technickém bodě následoval blok ekonomických otázek. Nejdříve se ve zprávě k problematice vyjádřil předseda finančního výboru, bylo schváleno rozpočtové opatření a udělení dotace pěveckému sboru. Následně
byly odsouhlaseny zápůjčky občanům z fondu rozvoje bydlení obce
a následně mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2016. V dalších bodech
došlo ke schvalování dodatků uzavřených smluv. První s dodavatelem rekonstrukce chodníku a kanalizace na ulici Mírová, reagující
na změnu technického řešení. Další pak se společností KORDIS pro
doplnění autobusové linky na Kolonii a poslední dodatek se týkal
provozování kanalizace na ulici Slovácká. Druhá polovina jednání se
zabývala prodejem či odkupem pozemků do vlastnictví obce. V závěru zasedání byla projednána žádost o odkup ubytovny na Kolonii.
Takto zásadní krok však vyžaduje podrobné prostudování, a proto si
k tomuto bodu vedení obce i zastupitelé vyžádali další doplňující informace od navrhovatele.
Na prvním srpnovém jednání rady obce byla přijata dotace na
lesní hospodářství a schváleno podání žádosti o dotaci na mobilní
pódium. Rada se zabývala dalším podnětem na řešení situace nedokončené komunikace v ulici Sadová. Odsouhlasena byla v dalším
bodě jednání také předložená projektová dokumentace na stavbu plavební komory na Baťově kanále a jeho splavnění až do řeky Moravy.
Rada obce se na svých jednáních pravidelně zabývá také prodejem
či výkupem pozemků, tyto body pak vždy předkládá ke schválení na
nejbližších zasedáních zastupitelstva. Na mimořádném jednání rady
byly projednány tři body. Uzavírka komunikace v době hodů, výsledky výběrového řízení na dodavatele klimatizace a schválena smlouva
o věcném břemeni se společností E.ON. V rámci padesátého zasedání
rady jsme přijali pozvání ředitele školy a po prohlídce budovy jsme
si vyslechli informace o dokončení některých investic a plán činností
na příští rok. Rada se dále mimo jiné zabývala přípravou zadání pro
tvorbu nových internetových stránek obce, zhodnocením hodů, pronájmem pozemků či vyjádřením k dokumentaci před vydáním stavebního povolení rohateckým stavebníkům. V jednom z posledních
bodů radní opět odsouhlasili vytvoření a tisk obecního kalendáře.
Tomáš Letocha, místostarosta
číslo 5/2016

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

Realita

Starosta kandiduje
v krajských
volbách.

Nic takového se nedělo, jen
jako Rohatčan podpořil
Rohatčana ve volbách do
senátu, protože na co bude
Rohatci senátor třeba z Veselí
nad Moravou?

Obec nechce, aby
lidé odevzdávali
papír, protože
nemáme po obci
nádoby na papír.

Toto není pravda, velmi nám
záleží na tom, aby lidé co
nejlépe a co nejvíce třídili,
papír je také důležitá surovina,
máme jí plné schránky, bohužel
se v Rohatci nádoby na papír
neosvědčily, lidé tam házeli vše
možné a takto znehodnocený
vytříděný odpad nemá smysl.
Uvažujeme nad jinou variantou
a budeme vás informovat.

Stromům na ulici
Mírová je asi
zima, a tak je obec
obaluje.

Některé lípy na Mírové
jsou obalené jutou, jelikož
o prázdninách započala stavba
opravy kanalizace a nového
chodníku, bohužel musela být
přerušena kvůli komplikacím
s optickým kabelem O2.
Doufejme, že budeme už brzo
moci pokračovat.

Bohužel nemáme ten pocit,
množství odpadků, které
pravidelně vidíme v okolí
Mládež si po sobě
laviček, dětského hřiště, či
umí uklidit, když se
základní školy, je smutné,
venku baví.
a to jsou všude dostupné
odpadkové koše, stačí jen
chtít…. Nebojme se mít čistou
a hezkou dědinu.
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Matrika

Kalendárium

Narození:

20. 10.

Lampionový průvod

3. 12.

15. ročník Mladá vína

Yasser Gasmi
Nicolas Čech
Lucie Foltýnová
Nikol Mikešová
Lukáš Novák

20. 10.

Sběr kaštanů a žaludů

4.12.

Mikulášský karneval

9. 12.

Mikulášský večírek
SZPO

10. 12.

Vánoční koncert

26. 12.

Štěpánský turnaj ve
stolním tenise

30. 12.

Silvestr Klubu důchodců

22. 10. – 6. 11. Výstava kočárků

Úmrtí:
Mgr. Božena Šerá
Jan Slezák
Marie Škromachová
František Zúbek

86 let
55 let
75 let
73 let

19. 11.

Kateřinská zábava

24. 11.

Adventní zastavení

26. 11.

Blíží se Vánoce

2. 12.

Mikulášské posezení

Zlatá svatba:
V měsíci říjnu oslaví 50 let společného života manželé Marie a Jan Macháčkovi,
gratulujeme.

Z jednání finančního výboru
Zpráva Finančního výboru byla
předložena na jednání zastupitelstva
obce 15. 9. 2016 a sestávala ze tří následujících bodů:
1) Rozpočtové opatření č. 6 a 7 ZO včetně plnění rozpočtu k 31. 8. 2016
2) Mezitímní závěrka obce k 30. 6. 2016
3) Kontrolní činnost za období červenec
- září 2016
V krátkosti bych vás rád seznámil
s některými podstatnými skutečnostmi.
V prvním bodě výbor posoudil čerpání
rozpočtu k 31. 8. 2016. S potěšením
konstatoval,
že
daňové
příjmy
dosáhly 71,23% ve srovnání se 66%
jako s ukazatelem za období ledensrpen. Rovněž celkové příjmy obce

vykazují výborné hodnoty, konkrétně
23 776 200,- Kč. Přitom obec není
významně zadlužená, letos splácí úvěr
v částce 310 600,- Kč.
V druhém bodě projednal finanční
výbor mezitímní finanční závěrku ke
dni 30. 6. 2016. I tento dokument poskytl zajímavé a příznivé informace.
V prvním pololetí Obec Rohatec rozšířila svůj majetek z hlediska účetního, ať již stavby, dlouhodobý hmotný
majetek, drobný dlouhodobý hmotný
majetek v celkové částce téměř sedm
milionů korun, přesně 6 989 500,-. Lví
podíl představovaly stavby ve výši 6 877
500,-Kč, z toho Kanalizace Slovácká
2 774 800,- Kč, Komunikace Slovácká

3 133 100,- Kč, Kanalizace Na Kopci 869
600,- Kč a veřejné osvětlení ul. Krátká
100 000,- Kč. Částkou 112 000,- Kč se
podílel nákup vertikutátoru, křovinořezu a mobilní buňky na sběrném místě
na Kolonii. Posledním projednávaným
bodem byla kontrolní činnost, kde se finanční výbor zabýval hospodařením základní a mateřské školy, jednotky sboru
dobrovolných hasičů, odpadového hospodářství a sportovních zařízení, kde
neshledal žádných závad. Je nepochybné, že příjmy i výdaje jsou ve výborné
kondici i s přihlédnutím k trvalému vysokému tempu investičních akcí.
Jaroslav Andrýsek
předseda finančního výboru

ŠKOLSTVÍ
Návštěva záchranné stanice Buchlovice
Díky panu Švanygovi ze spolku Dúbek v Rohatci se v posledním týdnu měsíce září mohli žáci 6. – 9. tříd zúčastnit exkurze do Záchranné stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích. Tato stanice je součástí areálu Státního zámku Buchlovice
a spravuje území celého Zlínského a Jihomoravského kraje.
Ve stanici byla zbudována trvalá expozice živočichů, zejména ptáků. Jsou zde umístěni zdraví, ale také trvale handicapovaní živočichové, což umožňuje návštěvníkům seznámit se
s nejčastějšími zraněními, která je mohou postihnout.
Jedním z nejdůležitějších poslání stanice je záchrana zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, jejich
léčení, rehabilitace a příprava na jejich zpětné vypuštění do
6

volné přírody. Ošetřování zraněných zvířat je zajištěno odbornou veterinární péčí.
Mimo jiné se stanice zabývá také chovem vybraných druhů
dravců a sov, zejména jestřába lesního a sokola stěhovavého.
Prostřednictví pana Martina Tomeška se žáci dozvěděli
spoustu zajímavého o zvířatech umístěných v této stanici. Kromě toho jim představil i různé druhy a velikosti ptačích budek,
broukoviště či hmyzí hotel. Na závěr připravil žákům soutěž,
ve které zodpověděli tři otázky, na něž během návštěvy dostali
odpověď. Na výherce samozřejmě čekala odměna – jak jinak,
než v podobě krmítka pro ptáčky.
Miroslava Veselská
číslo 5/2016
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Stránka (ne)jen pro děti

Něha rozkvétá nejkrásněji
v úsměvech dětí

Hra s čísly:
Libovolný počet znamének + vepište mezi číslice
tak, aby součet byl 100.

1234567

Pozor, pořadí číslic nesmíte měnit.
Pokuste se napsat číslo 14 pěti stejnými číslicemi.
Mezi osm osmiček (8 8 8 8 8 8 8 8) vlož čtyři znaménka + tak,
aby byl součet 1 000.
Hra se slovy:
Vytvořte věty z těchto přeházených slabik:
děj-zlo ko-val-na-tan til-ne-za-pla a jel-od
le-tá-dů-ži nost-ní-peč-bez ní-tře-pa-o
Všem školákům přejeme úspěšný školní rok!
Anna Kolofíková

DÝŇOVÁNÍ ve školní družině
Hned na začátku školního roku 2016/2017 jsme uspořádali ve školní družině “DÝŇOVÁNÍ“ pro děti i rodiče. Všichni společně zdobili i vyřezávali dýně různých tvarů
a velikostí, kterými jsme poté vyzdobili hlavní vstup do základní školy.
Ve večerních hodinách paní vychovatelky za spolupráce rodičů všechny dýně rozsvítily a tím se umocnila velmi příjemná atmosféra.
Děkujeme všem zúčastněným za hojnou účast i spolupráci a doufáme, že jsme
tím přispěli ke zkrášlení naší obce.
A na co se mohou děti ze školní družiny ještě těšit?
V nejbližší době školní družina připravuje DRAKIÁDU na fotbalovém hřišti nebo HALLOWEEN s překvapením.
Mgr. Hana Okáníková,
ZŠ a MŠ Rohatec

Dopravní výchova pro děti
V rámci primární prevence probíhá na Základní škole v Rohatci
dvakrát ročně dopravní výuka.
Je určena pro žáky třetích a čtvrtých ročníků. Výuka je rozdělena
do dvou částí. V teoretické části se děti učí základům chování v dopravním provozu, v části praktické si své znalosti ověřují. Ve třetí třídě se děti učí jezdit podle dopravních značek a ve čtvrté třídě si zkusí
jízdu zručnosti. Jezdí na kole slalom, projíždějí vymezeným pruhem
nebo jedou s použitím jedné ruky. Právě poslední úkol byl pro děti
nejtěžší, a přitom je tato zručnost velmi důležitá při odbočování.
Na závěr, za úspěšné absolvování dvouleté výuky, mohou děti získat
„dětský řidičský průkaz“, ale hlavně víc zkušeností a znalostí při jízdě
v dopravním provozu.
Milana Ševčíková, ZŠ a MŠ Rohatec
8
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Organizace školního roku 2016/2017
Období školního vyučování začíná ve čtvrtek 1. září 2016.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou v pátek 23. prosince 2016 a skončí
v pondělí 2. ledna 2017.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro okres Hodonín
od 13. března do 19. března 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne v pondělí 4. září 2017.

Modernizace budov mateřské a základní školy
Na začátku letošního školního roku
žáky v rohatecké základní i mateřské škole přivítalo několik novinek. Zřizovatel
obce ve spolupráci s ředitelem školy realizovali dovybavení klimatizace do všech
hlavních učeben a tříd. Vlivem stále teplejšího počasí v letních měsících děti ze
školky i školy tyto novinky určitě ocení.
Pro kvalitní výuku je důležité, aby měly
číslo 5/2016

děti ve škole ty nejlepší podmínky. Proto oceňujeme práci zřizovatele, který pro
rohatecké školství vytváří výborně zázemí.
Je také důležité, aby se ve škole děti
cítily spokojeně a bezpečně. Kamerový systém, který byl uveden do provozu
v loňském školním roce, neustále monitoruje školu a školní hřiště. Při vstupu

do budovy školy se návštěvníci hlásí videotelefonem a tímto krokem se zvýšilo
zabezpečení budovy.
Správně fungující škola je škola s moderními přístupy a metodami, dobře vybavená, aktivní a profesionální. Pro pedagogy a všechny zaměstnance je dobře
fungující škola závazkem.
Vedení ZŠ a MŠ Rohatec
9
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KULTURA
Za Rohatcem, za dědinú
V sobotu 10. září, za krásného podzimního odpoledne, proběhla v areálu místního letního kina již tradiční přehlídka mužských a ženských sborů s názvem Za Rohatcem, za dědinú. Tentokrát byla výjimečná tím, že připomněla 10. výročí vzniku sboru
místního a zároveň zde došlo ke křtu prvního CD. Kmotrem byl
současný člen rady obce Ing. Vladimír Elšík. Poděkování patří
všem, kteří se na vzniku podíleli – zpěvákům, vedoucímu sboru,
doprovodné cimbálové muzice, nahrávacímu studiu, sponzorům
a také těm, kteří mají tento druh folkloru rádi a přijdou si písničky mužského sboru poslechnout nejen v Rohatci, ale také na kulturních akcích v okolí, kterých se účastní. Přítomní diváci ocenili vystoupení sourozenců Baťkových. Jejich písničky opravdu
umí pohladit po duši. O průvodní slovo se postaral Jožka Černý
z Hodonína, který nám dávno není cizí. Spolu s doprovodnou
cimbálovou muzikou byl nezbytnou součástí celého programu.
Jsme rádi, že také ochutnávka vín se setkala s dobrým ohlasem.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
přípravě tohoto ročníku pěkného zpívání. Zájemcům o naše

první CD s názvem Když sa kolem porozhlédneš sdělujeme, že
je k dostání v trafice u paní Lenky Zemské.
Jiří Hostýnek

Hody 2016 - ohlédnutí
Jak už je zvykem, týden před hody
proběhl U Pagáča večer s cimbálovou muzikou. Tentokrát nám hrála CM Galán.
Večer se opravdu vydařil. Mnozí z nás
vydrželi až do brzkých ranních hodin.
Následující den probíhal Předhodový turnaj v kopané, na němž se rohatecká chasa
umístila na 5. místě. Byli jsme oslabeni
ztrátou hráče Jakuba Tomšeje. Ačkoli bojoval urputně a dával do toho srdíčko stejně jako ostatní hráči, tak byl nakonec protihráči „odstraněn“. Zřejmě v něm viděli
velkou konkurenci, a proto musel zbytek
dne strávit nejprve v nemocnici a následně na lavičce s fanoušky.
Za týden jsme zahájili hodovou neděli
mší svatou v kostele svatého Bartoloměje. Mši sloužil pan farář Lukasz Karpinski spolu s naším panem farářem Karlem
Krumpolcem. Na varhany doprovázel pan
Richard Stehlík.
Z důvodu deště, který začal již v dopoledních hodinách, jsme byli nuceni
posunout průvod téměř o hodinu. Ale
vše se nakonec zvládlo. I do průvodu, navzdory dešti, přišlo celkem dost lidí, což
nás samozřejmě potěšilo. Na cestě nám
do kroku, a také po celý zbytek dne, hrála
Slovácká kapela Romana Horňáčka. Před
stárkovým chlapci spustili svůj oblíbený
verbuňk a stárek jim to oplatil stejnou
10

mincí. Zatančilo se sólo s rodiči a hurá
pro stárku. Cesta byla sice delší, ale chasa
k ní přece jenom dorazila. Stárek se stárků si zazpívali, zatancovali si spolu s celou
chasou, a mohlo se jít žádat pana starostu
o povolení hodů.
Pan starosta hody povolil a konečně se
mohlo jít hodovat pod zelené. Před naším
příchodem a krátce po něm vystoupily
děti z malé chasy pod vedením Lukáše
Slezáka a Dity Machalínkové. Po nástupu

naší chasy nám všem ke zpříjemnění chvil
zazpívali členové mužského sboru pod
vedením pana Hostýnka a po nich jsme
nechali vyhlásit sólo pro naše nejmenší.
Všichni malí tanečníci si vytancovali srdíčkové sólko a malou sladkou odměnu.
Tímto děkujeme rodičům, že své ratolesti
podporují ve folkloru. Snad jim to vydrží
i do let budoucích.
Odpoledne jsme bohužel viděli jen
jeden nástup přespolních, avšak kombi-

číslo 5/2016
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novaných chas. Samozřejmě nechyběli
naši věrní přátelé z Hodonína, kteří před
příjezdem k nám zvládli ještě hody v Mikulčicích.
Celkové počty letošních krojovaných
byly následující:
chlapci
dívky
Rohatecká chasa
14
17
Hodonín
8
9
Mutěnice
1
1
Moravský Svätý Ján
2
3
Po nástupech přespolních a jejich
mašličkovém sólu byla na řadě večeře všech krojovaných. Poté následovala
večerní zábava. I když se občas přehnal

nějaký ten déšť, tak jsme vytrvali pod zeleným až do rána.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat mužskému sboru, Lukáškovi, Ditulce
a malé chase za jejich programy pod zeleným a také společnosti Candy plus za
sladkou odměnu pro děti.
V sobotu 27. 8. se konala v kulturním
domě šátečková zábava. Hrála nám DH
Drietomanka. Jak už název zábavy napovídá, tak se vyhlašovalo šátečkové sólo.
Těžký boj o šátečky všech zúčastněných
dívek chlapci ustáli a vítězem (alespoň
v našich očích) se stal Kuba Tomšej.
Později byla ještě vyhlášena sóla
bosky a v trenkách (týkající se pánů).

A právě na trenkové sólo se jistě všichni
vždy těší, už jen proto, co vše se dá vymyslet, aby chlapec svými trenkami zaujal a pobavil co největší počet přítomných účastníků. I přesto, že přišlo málo
návštěvníků, tak jsme si tím nenechali
zkazit náladu, ale naopak, snažili jsme se
bavit nás i ostatní, jako by byl plný sál.
A tak nám skončilo období hodového
veselí, ale již v listopadu se bude konat
Kateřinská zábava, na kterou vás srdečně zveme. „Kača“ se uskuteční v sobotu
19. listopadu od 20:00 hodin. Hrát bude
DH Vacenovjáci.
Za chasu stárka
Více fotografií na barevné dvoustraně

Střípky z knihovny
Setkání rohateckých knihovnic
Ve středu 10. 8. 2016 se v knihovně sešly bývalé knihovnice, které zavzpomínaly na čas, kdy ony působily v rohatecké knihovně. Pamatujete si ještě na svou knihovnici? Byla to
např. Marie Bošanská, Jarmila Brantalová, Jaroslava Henčlová,
Miloslava Rybecká, Anna Cigánková nebo Magdalena Balgová, které se tu sešly? Nebo snad Marie Chromková či někdo
jiný? Pomozte nám složit historii knihovny a jejích knihovnic
či knihovníků podle toho, jak je pamatujete i vy. Uvítáme každou vzpomínku, fotku či jiný dokument. Rohatecké knihovnice přišla pozdravit i paní Hana Šimonová, ředitelka Městské
knihovny Hodonín. Společně strávené chvilky byly velmi milé
a věřím, že se příště sejdeme v rozšířenějším počtu.

MŠ v knihovně
V září přišli se svou paní učitelkou Blankou do knihovny
předškoláci, kteří si vybrali knížky, ze kterých si společně budou číst.

číslo 5/2016

Jižní Morava čte – vyhlášení literární
soutěže Mýty a legendy mého kraje
Slavnostní vyhlášení literární soutěže proběhlo na společném mezigeneračním veřejném čtení legend a mýtů z rohateckého okolí 20. září. Došlo i na vzpomínání, jak pověsti vyprávěl
pan řídící Bíza, a vyprávění různých variant.
Vyzýváme děti a mládež ve věku 6 – 18 let k účasti! Soutěžní
práce o rozsahu 1 – 5 stran textu ve formě povídky, pohádky,
eseje či básničky (aj.) na motivy skutečných či vymyšlených
legend a pověstí odevzdejte v knihovně do 30. října 2016 (na
místě bude vyplněna přihláška). Vyhlášení výsledků proběhne
při příležitosti Dne pro dětskou knihu 24. listopadu v 16.00 hodin v knihovně a vítěz z každé kategorie se zúčastní slavnostního setkání autorů v sobotu 3. 12. 2016 v brněnském Divadle
Polárka.
Pravidla a více na www.rohatec.knihovna.cz, www.jiznimoravacte.cz nebo přímo v knihovně. Soutěž je vyhlášena s podporou dotace Jihomoravského kraje.
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Týden knihoven

Co jsme pro vás připravili?

I naše knihovna se zapojila do této celostátní akce a uspořádala za podpory projektu Ministerstva školství Knihovna
21. století a projektu SKIP ČR Maraton čtení několik besed
a akcí o knihách. Doprovodnými akcemi bylo vyhlášení nové
soutěže o nejlepšího čtenáře, přihlašování nových čtenářů
zdarma, amnestie dlužníků a burza vyřazených či nepotřebných knih. Také proběhly v knihovně dny otevřených dveří.

Beseda s Petrou Dvořákovou
Do knihovny přijala pozvání známá spisovatelka paní Petra
Dvořáková, která se 4. října 2016 setkala s žáky základní školy i veřejností. Zasvětila nás do své tvorby a svým autorským
čtením nás vnořila do děje jednotlivých knih. Setkání proběhla v přátelské atmosféře, ve které se debatovalo o její tvorbě
i různých problémech ze zdravotnictví. Zájemci měli možnost
zakoupení jejích knih a získání autorčina podpisu. Paní Petro,
děkujeme!

20. října 2016 v 16:30 hodin veřejná prezentace dětí ze základní školy k projektu Příběhy našich sousedů.
23. října 2016 v 16.00 hodin Listování na téma Straka v říši
antropie v budově staré školy. Účinkují Věra Hollá a Pavel
Oubram. K prodeji budou knihy podepsané autorkou.
24. listopadu 2016 v 16.00 hodin beseda s vyhlášením výsledků literární soutěže Mýty a legendy mého kraje z projektu
Jižní Morava čte.
Výměnný fond - máme k dispozici nově dodané knihy z výměnného souboru regionálního oddělení MěK Hodonín. Jen si
br
přijít vybrat.
Jana Charvátová

Tiché přání
Jménem chasy mi dovolte vyslovit takové naše tiché přání.
Jelikož je nás už hodně, co odrůstáme
kroji svobodných dívek a chlapců, pomalu odkládáme pantlíky a nasazujeme
čepce vdaných žen, tak by bylo na místě,
aby přišla, jak se říká, mladá krev, kterou
ještě stihneme něco naučit. Myslím si, že
když mají maminky, babičky a tetičky to12

lik práce s chystáním kroje na hody a jejich potomek se dostaví pouze na průvod
a tím pro něj hody skončí, tak je to škoda.
Hody nejsou jen o průvodu. Aby vůbec
hody byly, je třeba přiložit i ruku k dílu.
Alespoň pár písniček ke zpívání a tancování se naučit, aby nebyla na přespolních
hodech ostuda, dovézt a ostrúhat máju,
nachystat „zelené“ …

A právě návštěvou přespolních hodů
si děláme přátele i v jiných chasách, které nám naši návštěvu vrátí potom tou
svojí.
Závěrem bych tedy chtěla poprosit,
abyste se pokusili vaše děti, vnoučata,
která se nechají do kroje obléci, přivést
k folkloru o něco blíže.
Za chasu stárka
číslo 5/2016
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Fotoreportáž - Hody 2016
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Podzim
Radim Gerhard
Ut
Uteklo
to rychle zdá se,
a již je tu v celé kráse,
barevná je celá krajina,
inu podzim vládnout začíná.

Na zahrádce kvítí kvete,
jen se kolem rozhlédněte,
astry, smily, chryzantémy,
září tu barvami všemi.

Dny se pomalu krátí,
sluníčko přestává hřáti,
n
na stromech jablka dozrávají,
i hrušky sladkou chuť mají.

Na hřišti zas kluci hrají,
kopanou či nohejbal,
holky tu své koloběžky mají,
jezdí na nich v parku opodál.

Rána jsou již chladivá,
á,
sem tam deštivá,
svetr i bundy si dáme,
dá
inu podzim tu máme.

Vzpomínka na Pravoša Suchánka
V sobotu 2. 9. 2016 se na přístavišti Kolonie konal koncert
skupiny NONA, na kterém bylo pokřtěno CD této rohatecké
skupiny. Současně s vydáním hudebního nosiče byl vytvořen
zpěvník s písničkami Pravoša Suchánka, který nás opustil před
40 lety.
Pravoš Suchánek byl svým způsobem originál. Můžete namítnout, že vlastně každý člověk je originál, máte pravdu, ovšem většinu těchto originálů lze velmi snadno napodobit, vytvořit kopii, která je jen těžko k rozeznání.
Pravoš nejde napodobit a pomyslný malíř života by jen velice těžko napodoboval. Pravošův originál patřil zkrátka k té

číslo 5/2016

malé skupině lidí, kteří byli sami sebou, kteří byli originální,
samozřejmě v tom dobrém smyslu slova. Všechno je asi tím,
že mu u kolébky stál celý houf sudiček. Ty dobré a štědré mu
daly mnoho vzácných darů. Nakažlivou chuť do života, velkou
dávku talentu a inteligence, pracovitost, nesmírnou pohotovost vnímat a taky obrovský smysl pro humor a vtip. Ovšem
u kolébky mu stály i sudičky zlé. Zákeřně mu podlomily zdraví
a zkrátily život.
Navzdory nepřízni osudu na Pravoša vzpomínáme jako na
člověka, který pro svou lidskost a člověčenství vlastně ani nezemřel. Až dnes po létech jsme se s Jirkou shodli na tom, co
pro nás Pravoš vlastně znamenal. Nám bylo tenkrát patnáct,
šestnáct, sedmnáct let, když jsme
s ním začali dělat muziku. Pravoš byl
o šest, sedm let starší, ale on jakoby
se o ty roky vrátil zpátky. Jakoby se
vrátil v čase a šel vedle nás. Přitom
nás za pomoci muziky učil vnímat
svět, radovat se z maličkostí, kterých
bychom si bez něho ani nevšimli,
a současně jsme vnímali ten jeho
originální humor. Jistě mi dáte za
pravdu, že v těch letech, které jsme
tenkrát měli, je člověk velmi ovlivnitelný, tvoří si svůj vlastní názor na
život, takové to jeho já. A právě proto v nás spousta věcí zůstala a zůstane navždy. Zkrátka to, na čem jsme
se shodli bylo, že jsme vděčni osudu,
že jsme na své životní cestě potkali
takového člověka, jakým Pravoš Suchánek byl a jaký v nás žije dodnes.
Ale nejenom ve vzpomínkách, ale
i ve svých písničkách žije Pravoš dál.
A v nich zpíval o tom, co měl rád, co
ho těšilo nebo trápilo, a protože víno
měl rád dvojnásob, složil písničku
o víně.
Pavel Homola, jeho první spoluhráč a bubeník
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OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Maryša, lidé a vzpomínky – II.díl
Sál jídelny byl však využívám veřejností i jinak. Hrál se v něm rekreačně
i soutěžně stolní tenis, pořádaly se tam besedy, přednášky i různé schůze. Jeden čas
se promítalo kino, to bylo tradiční i v aleji.
Jako kluci jsme měli zajímavou a jistou zábavu při stavění kuželek. V prostoru, kde dnes je nová vrátnice, byla pouze
branka, kudy se chodilo do kuželny. Ta
na tehdejší poměry byla moderní s betonovou drahou. V dědině byly též kuželny, ne však tak moderní. Jedna měla
pískový podklad, ostatní dřevěný. Hra
byla populární a malí kluci stavěli sražené kuželky a posílali zpět koule. Odměna spočívala často v tom, že bylo možno
pozorovat starší borce a po jejich soutěži
či tréninku jsme si i zaházeli. Byla také
nějaká koruna nebo sodovka. U kuželny
byly uloženy mantinely k provozování
hokeje. Pod silnicí, v prostoru, kde jsou
dnes tenisové kurty, bylo rameno Moravy. Po zamrznutí se postavily mantinely,
které byly sice jen asi 30 až 40 cm vysoké,
ale asi stačily. Instalovalo se provizorní
osvětlení a trénovalo se a hrálo. Byli to
většinou fotbalisti, všestranní sportovci, ale šlo jim to. Hráli dokonce i krajský přebor. Zimní stadion v Hodoníně
v tu dobu nebyl. Až kolem roku 1949 až
1950 bylo zbudováno kluziště pod Rosíkovým a po několika letech se hrál hokej
na kluzišti, kde je dnes fotbalové hřiště,
respektive tenisové kurty. Pro velkou
náročnost a též konkurenci nově postaveného zimního stadionu v Hodoníně
i toto kluziště vzalo za své. Nutno říci, že
s budováním pomohla v hojné míře v tu
dobu již Maryša. Osvětlení pro večerní
utkání bylo perfektní, zrovna tak i mantinely byly standardní výšky.
Když už jsem vzpomněl zimu, musím zde připomenout i ledovnu. Čokoládové výrobky se vyráběly i do zásoby.
Vánoční kolekce, figurky či velikonoční cukrovinky se vyráběly v předstihu.
Skladování muselo být v chladu. V tu
dobu však chladící aparatury nebyly,
k chlazení se používal led přírodní. Aby
se mohl uchovat až do letních dní, vybudovala čokoládka ve třicátých letech ledovnu. Byla v dnešní Tovární ulici, kde
mají postavený dům Holečkovi. V podstatě to byl velký, hluboký, vyzděný
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krecht. Izolaci tvořila vysoká vrstva hlíny. Když uhodily mrazy, snad byly větší
jak nyní, a led byl dostatečně silný, tak
se na ramenech řeky Moravy ledovalo.
Pilou se řezaly kvádry ledu (s kamarády
jsme spekulovali, jak je tomu chlapíkovi
na druhém konci pily v té studené vodě),
po vytažení ledových kvádrů háky na
dlouhých tyčích se kry upravily a uložily na koňské povozy, odvezly k ledovně
a tam po skluzavce byly dopraveny do
sklepa. S příchodem letních dnů se led
na vozících zakrytých plachtou vozil do
skladu. Led se též využíval v hospodách
k chlazení piva.
Čokoládovny zpracovávaly různé
ovoce. Vykupovaly se višně, ty pak se
nakládaly do lihu. Pralinky s touto náplní byly vynikající. Kandovalo se i jiné
ovoce. Zajímavé pro občany Kolonie, ale
i pro samotnou fabriku, bylo zpracování vlašských ořechů. Spotřeba jader byla
asi dosti velká. Používaly se do mnoha
pochoutek. Vyráběly se různé oříškové
čokolády, bonboniéry, kde na bonbonech jako ozdoba byla jádra ořechů, a já
už ani nevím k čemu ještě. Ve výdejní
den jezdili lidé s vozíky nebo kárkami
pro pytle s ořechy a zase zpět s vyloupanými jádry. Snad nebyly ještě k mání
louskáčky, jak je známe nyní, ale ořechy
se tloukly kladívkem. Ovšem opatrně,
neboť čím větší bylo procento půlek
vcelku, byla odměna vyšší. Vím, že se
musely pro kontrolu vozit zpět skořápky. Váha jader a skořápek musela být
stejná, jak vyfasované množství ořechů.
Jako bonus mohli nejlepší louskáči loupat i lískové oříšky. Ty byly oproti vlašským z dovozu.
Jak jsem již dříve napsal, od roku
1953 se podnik přejmenoval na MARYŠA, n. p.. Sláva to byla
velká. Nejen zaměstnancům, ale i občanům Rohatce pojmenování přišlo
přirozené. I zákazníci si
rychle zvykli. Ředitelem
byl pan Gatěk. Zaměstnanci ho měli vesměs
rádi, vzpomínám, že
i spolupráce s místním
národním výborem a občany byla dobrá. Závodní

jídelna nadále sloužila sportovním účelům – stolní tenis apod., konaly se tam
dětské besídky, slavnosti. I když hlavní
plesy se pořádaly v Rohatci u Urbanů,
v Maryši jich v průběhu zimy bylo několik. Konaly se tam až do otevření kulturního domu.
Slavoj byl název tělovýchovných
jednot, kde hlavní roli hrál potravinářský průmysl. A Maryša byla důstojným
partnerem, nyní bychom řekli sponzorem, jak oddílu, tak mnohých sportovních akcí. Technicky i finančně byla
při tom, když se začal budovat nový
sportovní areál v Cihelnách. Původní
fotbalové hřiště bylo v místě dnešního
kulturního domu, s písčitým, prašným
povrchem. V létě dávalo stín pár topolů
kolem dřevěného plotu. Po rozhodnutí
přemístit hřiště na místo současné vyvstala hlavně otázka finanční. A i zde
Maryša pomohla. Materiálem a pracovníky. Sportovní oddíl nese název Slavoj
až do dnešních dní.
Zaměstnanci závodu byli aktivní
nejen při zajišťování stále vzrůstající výroby, ale byli i nápomocni při zajišťování „volebních programů“ pomocí brigád
strojů či jiných mechanismů. Já osobně
jsem jejich pomoc jako agronom zemědělského družstva hlavně z počátku rovněž poznal. Hned v prvním roce 1958,
když jsem přišel ze školy. To těsně přede
žněmi, začátkem července po vydatných
deštích, se řeka Morava vylila z břehů.
Loukám v Pomoraví to tolik nevadilo,
seno bylo sklizeno. Ale pšenice a ječmen
v Závidově byly pod vodou až po klasy.
Když voda opadla, stébla obilnin uhnila a rostliny pod tíhou klasů se všelijak
vyvracely. Kombajny v tu dobu ještě
nebyly. Sklizeň samovazy nebylo mož-
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no provést. Ani upravené koňské žačky se nemohly uplatnit. Předseda JZD,
pan Okáník, požádal o pomoc ředitele
pana Gatěka. Slíbeno, uděláno. Jen byl
problém narychlo sehnat patnáct kos.
Ale i to se podařilo. Víc jak týden jezdilo sekat obilí kolem patnácti dělníků z údržby či kotelny. V tu dobu ještě
mnoho mužských dovedlo sekat. Nyní
by to bylo podstatně horší. Práce to byla
nepříjemná, prášilo se, neboť sláma byla
od bláta. Družstevnice dělaly jen snopy
malé, aby mohlo obilí doschnout. Tato
část sklizně se podařila. Obilí z ostatních
pozemků už bylo zdárně vymláceno,
tak mohlo dojít k přepravě celé mláticí
soupravy do Závidova. Pohon mlátičky
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obstarával agregát Slavia. Sláma se k ničemu nehodila, neboť byla poplavená,
ale vymlácené zrno bylo slušné, jen plné
prachu. Jak jsme vypadali po skončení
směny, nechtějte ani vědět. Natož vidět.
Byla tam sice lajta s vodou, ale to vedlo
jen k rozmazání bláta po těle a nezbylo, než se umýt až pořádně doma. Dým,
který šel od mlátičky, vypadal jako kouř
od požáru. Ale sklizeň za vydatné pomoci Maryše se povedla. V roce 1961 se
záplavy opakovaly. Proto bylo přistoupeno k vybudování hrází v Závidově, na
Hostěšině. Na ochranu dalších pozemků
– Opleta, Kůty, Závodí, již peněz nebylo.
Družstvo se spoluprací s Maryšou,
i když ne nijak oficiálně, nadále rozví-

jelo. V zimním období nacházely ženy
z rostlinné výroby práci v závodě. Někdy
byl problém, aby na jaře nastoupily do
družstva. Významnou spoluprací mezi
závodem Maryša a místním JZD se stala autodoprava. Po roce 1971 byla totiž
umožněna družstvům přidružená výroba. Maryša v tu dobu expedovala velké
množství výrobků po celém Československu. ČSAD ne zcela perfektně dovedla zajistit rozvoz zboží do pobočných
skladů nebo velkoskladů Jednoty či Potravin. Družstvo zakoupilo ne sice nové,
ale provozuschopné sedmitunové Škodovky (Škoda 706 R). Po uplynutí roku,
kdy se zjistila výhodnost této služby, zakoupena byla nová Praga, sedmitunová.
Tato tři auta zabezpečovala rozvoz zboží
k plné spokojenosti jak Maryše, tak zákazníků. Činnost byla ukončena zhruba
po vytvoření sloučeného JZD Rozvoj.
Družstvu to přineslo nemalý zdroj příjmu. Koňaři vyváželi ze závodu odpady,
materiál z bouraček. Někdy se spolupráce až zvrhla. To tehdy, když v Maryši dostali chlapci napít „gamaje„ (název pro
odpadní likér při naložení višní, v podstatě silná griotka) víc, jak bylo zdrávo.
V této souvislosti si vzpomínám
na odvody. Ty vojenské, jak za vojáčka v Hodoníně mňa vzali. Když došlo
ku dni D (odvody, též se tomu říkalo
asenda), nastrojily se dva, někdy tři potahy, dle počtu odvedenců, a jelo se se
starostou do Hodonína k odvodům. Po
vyhlášení výsledků a zakoupení vonice
se nejelo zpět domů, ale do Maryše. Zde
byla předsedou domluvena prohlídka
vyhlášené Maryše. Děvčata u výrobních linek byla hodná, darovala nám ty
nejlepší kousky čokolády, bez žádných
poťouchlých úmyslů. Prohlídka byla zakončena, prý, abychom vše viděli. Ale to
již s určitým záměrem, prohlídkou kotelny. Čokoláda se odvedencům rozpustila a za bílou košilí vytvářela nevzhledné hnědé obrazce.
Zmíním se ještě o některých dalších
úsecích, kde Maryša spolupracovala
s veřejností. Po postavení a uvedení do
užívání kulturního domu Maryša vzorně spolupracovala při jeho chodu a činnosti. Říkalo se tomu Sdružený klub
pracujících. A tak kromě zábav, schůzí
a besídek, jež pořádala obec či spolky,
značnou měrou prostory kulturního
domu využíval také závod Maryša. Měli
to sice trochu z ruky, ale šlo to. Na Kolonce Maryša pro své potřeby vybudovala středisko zdravotní. Ordinaci pro
lékaře i zubaře využívali nejen zaměstnanci Maryše, ale i ostatních závodů na
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Kolonii a také občané. V podobném duchu byla vybudována i mateřská školka.
Po zrušení obecné školy byla za pomoci
Maryše zrekonstruována celá budova
školy, zřízena kulturní místnost, kterou zase kromě zaměstnanců využívali
i občané Kolonie. Vedle zdravotního
střediska byl postaven na tehdejší dobu
moderní objekt pro rehabilitační péči,
včetně sauny. Ten nám záviděli mno-

zí občané okolních obcí i Hodonína.
Upraveno bylo i okolí, o parčík a zeleň
se staral rovněž závod. Mnozí občané
si mysleli, že po privatizaci takového
závodu, jakým Maryša bezesporu byla,
ještě vyhlášenější firmou Nestlé, se bude
podnik nadále rozvíjet. Opak však byl
skutečností. Mnohé z výdobytků, jež
Maryša ve spolupráci s obcí vybudovala,
je zničeno nebo chátrá. Po deseti letech

byl totiž závod s téměř osmi stovkami
zaměstnanců zrušen. Do jaké míry se
podaří na všechny aktivity navázat firmě
Candy plus, která objekt po Maryši užívá či vlastní, je otázkou. Přáli bychom si,
aby se jim to alespoň zčásti zdařilo.
Možná by se našlo i mnoho dalších
příkladů aktivit či spolupráce Maryše
a občanů. Uvedl jsem ty, na které jsem si
vzpomněl, či zůstaly v mé paměti.
Antonín Jaroš

Ohlédnutí za sezónou našich čápů
Zase to tak rychle uteklo…hnízdo
čápů, resp. komín je opuštěný.
Může nás ale těšit, že letošní
hnízdění se vydařilo, naším párem čapích rodičů byli odchovaní tři mladí.
Vzhledem k velikosti jejich bytečku, je
to, myslím, úctyhodný výkon.
Od konce března se nám před očima odvíjely scénky z jejich rodinného
života, od příletu na „holý komín“,
přes budování hnízda, až po vylíhnutí
mladých a jejich rychlý růst a vývoj.
Koncem července už mladí stále
častěji opouštěli hnízdo a zhruba od
poloviny srpna se už na komíně neobjevili.
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Statistika hnízdění vedená od roku
2011 mně říká, že letos byl (co do počtu vyvedených mláďat) „silný ročník“.
Stejný počet mladých měli čápi v roce
2011, jinak každý rok po dvou, kromě
roku 2014, kdy se v hnízdě ukázalo jen
jedno mládě.
Nezbývá, než našim čápům vzkázat:
Šťastný let na místo přezimování! Těšíme se na setkání v roce 2017!
Vlasta Lužová

SPOLKY
S Dúbkem na „zelenou“ notu
Byl raně podzimní týden, na 27. září výjimečně slunný a teplý, a celý svět se smál. A i kdyby ne svět celý, tak určitě alespoň
jeho část, a to děti ze Základní školy Rohatec. Tento den je totiž
čekal půldenní výlet za poznáním do Záchranné stanice volně
žijících živočichů v Buchlovicích. Proč právě tam? Jelikož buchlovická stanice spravuje území nejen celého Zlínského kraje, ale
také část kraje Jihomoravského, a to konkrétně území spadající
pod Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou. Průvodcem na cestě
byl Honza Švanyga ze spolku Dúbek Rohatec, který tuto exkurzi
připravil. Tento výlet si pak žáci z dalších tříd zopakovali ještě
o dva dny později.
Stejně tak, jak mají nezastupitelnou roli dravci a sovy, bezesporu i bez hmyzu by se příroda neobešla. Výroba hmyzího
hotelu byla další aktivitou uspořádanou spolkem Dúbek pro
žáky základní školy v rámci projektu „Za Rohatcem, za dědinú“,
jehož obsahem je environmentální výchova, který podpořil jak
číslo 5/2016

Jihomoravský kraj, tak i obec Rohatec. Hmyzí hotely mohou být
útočištěm např. pro slunéčka, včelky samotářky, zlatoočka nebo
škvory, kteří jsou pro zahradu užiteční, a navíc jsou hotýlky
i příjemné pro oko. Nově vytvořený hmyzí hotel si našel svoje
místo vedle dokvétajícího motýlího záhonu, se kterým vytvářejí
vzájemně se doplňující prvky přírodní zahrady. A tak si žáci
1. – 3. tříd hotel vyplnili předem navrtanými cihlami a špalíky,
větvičkami, dutými stonky, kůrou, senem a šiškami a kdejakým
přírodním materiálem tak, aby hmyz, který se v něm ubytuje,
měl adekvátní skulinky, mezery, prasklinky k nakladení vajíček,
uschování před predátory a dalším činnostem jemu potřebným.
A co takhle broukoviště, ještěrčí zídka nebo malá permakulturní zahrádka? Pokud se pro tyto další náměty najde podpora,
mohly by být realizovány v dalších letech, protože spolupráce
ZŠ a MŠ Rohatec se spolkem Dúbek si, jak vidno, našla svoje
místo.
Simona Němčíková
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Výroční setkání
Jak voda ubíhá nám všem čas,
přibyla vráska, zbělel další vlas.
My však proti toku času,
bojujeme za života krásu!
Patnáct let je v životě člověka poměrně
dlouhá doba, zvlášť pro nás dříve narozené –
seniory. Tak dlouho už „funguje“ a mám za
to, že dobře, Klub důchodců v Rohatci. Při
výročích se obyčejně na uplynulý čas vzpomíná a bilancuje. Zalovme tedy do vzpomínek a vraťme se do doby před patnácti lety,
kdy paní Božena Vláčilová dostala skvělý
nápad, založit v Rohatci Klub důchodců.
K její iniciativní myšlence se přidali další
a další. Snad každý z nás, pokud je už na tom
zaslouženém odpočinku, má nějaký volný
čas a musí zapřemýšlet, jak ho může využít.
Kromě milých povinností starat se o vnoučata, věnovat se více zahrádce či jiným svým
zálibám, na které dříve nebyl čas, našlo se
i využití právě v našem Klubu důchodců.
Začínali jsme se 70-ti členy, nyní je nás 180.
Za tu dobu jsme společně zažívali mnoho
hezkých a příjemných chvil, naplněných zajímavými prožitky a poznatky.
Nelze nevzpomenout na akce, jakými
byly Fašaňky, Svátky matek, Dny seniorů,
Silvestry, dále posezení při harmonice, pátky v klubu, zajímavé přednášky a besedy,
zájezdy za mnohdy nepoznanými krásami
naší země, ale i do zahraničí (Slovensko,
Maďarsko, Polsko), za kulturním vyžitím
do divadel, výlety lodí po Moravě, výjezdy
na kole po okolí, věnovali jsme se i charitativní činnosti a doposud spolupracujeme
se Zeleným domem pohody v Hodoníně.
Organizovali jsme různé sbírky, výstavky
a v neposlední řadě, pokud nám síly stačily,
zúčastňovali jsme se i úklidových brigád. To
jen v krátkosti, protože bych popsala hodně
papíru, kdybych naše iniciativy popisovala
podrobněji. Vy jste ale informováni o našich
počinech v Rohatecké obci, existuje spousta fotografií i videozáznamů.
Ještě snad jen doplním, že za
tu dobu nám na našich akcích
vyhrávala řada kapel, vystupovaly pěvecké i taneční soubory
a svými vystoupeními nás těšily i děti.
Během těch uplynulých
let doznal náš Klub důchodců
organizačních změn, kdy prvních sedm let pod vedením
paní Boženy Vláčilové jsme
byli „pod křídly“ Obce Rohatec, dalších sedm let samostatným občanským sdružením
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pod vedením paní Anny Kolofíkové
a od minulého roku jsme zapsaný spolek pod vedením paní Anny Davidové.
Nesmíme zapomenout na naše
„děvčice z důchodcovské Lúčnice“,
které nám po celá ta léta na všechny
akce připravují veselé a zábavné programy. A to na úkor svého volného
času, mnohdy i přes zdravotní problémy, kdy překonávají samy sebe. A reprezentují nás i v okolí – vystupovaly
v Hodoníně, Ratíškovicích, Sudoměřicích, Petrově, Moravské Nové Vsi,
Miloticích, Lužicích a v Tvarožné Lhotě. Naše akce poctili svou návštěvou
i vedoucí představitelé naší obce, pan
Ing. Vladimír Elšík, pan Mgr. Miroslav
Králík, paní Lenka Hostýnková, pan
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., pan Ing.
Tomáš Letocha a velmi často za námi
zavítal i pan Ing. Zdeněk Škromach.
Náleží jim od nás velké poděkování za
podporu, které se nám od nich dostalo
a stále dostává.
Nutno také vyzvednout a ocenit
obětavost řady našich členek a členů
nejen ve výboru, tanečnic, ale i ostatních, kteří se zapojují a ochotně pomáhají při organizaci větších akcí a upřímně poděkovat za iniciativu a podporu.
Těší nás též účast našich přátel z Hodonína. Při této příležitosti vzpomeňme
i na ty, kteří nás žel již opustili navždy –
bylo to 40 členek a členů, z toho 26 žen
a 14 mužů.
Rádi bychom i po těch patnácti letech v naší činnosti pokračovali, proto
věřme, že se k nám přidají a zapojí se
i další naši spoluobčané a že budeme
spolu pak oslavovat ještě další výročí!
A oslavovat a pobavit se můžeme
i na letošním Důchodcovském Silvestru, který se uskuteční 30. 12. 2016
v 17.00 hodin v našem kulturním
domě. Všechny vás srdečně zveme!
Za Klub důchodců, Rohatec, z. s.
kronikářka – Marie Nováková
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V Rohatci soutěžili o nejhezčí balkon,
okno a předzahrádku
Na začátku podzimu bývají v naší obci již tradičně vyhlášeny výsledky soutěže O nejhezčí okno, balkon a předzahrádku. Letos se konal již
V. ročník této soutěže, kterou společně vyhlašuje ZO zahrádkářů a Obec
Rohatec. Hodnocení prováděly členky svazu zahrádkářů po dobu letních
měsíců a opět to neměly jednoduché. Každý rok se totiž snaží vybrat jiného majitele domu s nejhezčím oknem, balkonem a předzahrádkou.
V letošním roce komise ocenila výzdobu z klasických muškátů a také
jejich spojení s netradičními rostlinami. Odměnou za snahu těch nejlepších byla květina a poukázka do specializovaného obchodu, na což přispěly základní organizace zahrádkářů a Obec Rohatec. Výsledky soutěže byly i letos vyhlášeny na přehlídce mužských a ženských sborů. Ceny
výherkyním předali 10. září 2016 předseda základní organizace Ing. Jiří
Trávníček a člen obecní rady Ing. Vladimír Elšík. Ocenění si přišly převzít: dlouholetá členka zahrádkářů paní Solíková – ulice Hodonínská,
paní Holešinská - ulice Budovatelská a paní Kolaciová - ulice Větrná.
Všechny výherkyně měly ze svého ocenění velkou radost a my jim moc
blahopřejeme!
Chtěli bychom všem, kteří se květinovou výzdobou svých domů podílejí na zkrášlování naší obce, poděkovat, a věříme, že i v příštím roce bude
z čeho vybírat. Také musíme pochválit náš obecní úřad za to, že jde příkladem a každý rok v letních měsících rozkvete do krásy. Nemalou zásluhu na tom má členka naší organizace paní
Zdenka Malá, která se o výzdobu stará.
Za ZO ČZS Marta Jašková
PS: Rádi bychom vás všechny touto cestou pozvali na již tradiční akci „Blíží se Vánoce“, která se uskuteční 26. listopadu 2016
v Kulturním domě v Rohatci. Součástí akce
bude výstava kreseb Lukáše Nováka.
a. Těšíme
T
se na vás.

Rohatec na vodě
Hrozivě vyhlížející heslo „Rohatec na
vodě“ není v tuto chvíli spojen s žádnými
povodněmi. Přesně takto se jmenuje projekt, v rámci kterého se podařilo dobrovolným hasičům získat dotaci na nákup
raftů a záchranných vest. Akci podpořil
v rámci programu Rozvoj materiálně
technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže ze svého
rozpočtu Jihomoravský kraj. A přesně
k tomu budou sloužit. K dalšímu rozvoji
a zpestření činností, kterým oddíl mladých hasičů vyplňuje volný čas dětí a mládeže.
K první testovací jízdě na Moravě
jsme využili volno ve svátek sv. Václava
číslo 5/2016

a za slunečného počasí jsme čluny pokřtili. První jízdu si nenechalo ujít více
než dvacet dětí a řada dospělých z našeho kolektivu. Neodradila nás ani velmi
nízká hladina vody a obnažená přístavní
mola. Vyzbrojeni záchrannými
vestami a přilbami jsme nejprve několikrát obepluli mosty na
Kolonii. Poté jsme se vydali na
první plavbu z přístavu do přístavu. V přístavišti v Rohatci
pak na nás čekala druhá polovina výpravy včetně některých
rodičů. Pro některé z dětí to byl
první zážitek na vodě a většina
držela i pádla poprvé v ruce.

Všichni se tedy ještě máme co učit a už se
moc těšíme na další sezóny na vodě. Určitě tím zvýšíme pestrost aktivit při celoroční činnosti našeho kolektivu.
Vedoucí kolektivu MH
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Činnost Kynologického klubu Rohatec
Na přelomu května a června jsme zorganizovali „psí dovolenou“ v chorvatském Rabacu, kemp Oliva. Definice „psí dovolená“ znamená, že počet psů v zájezdu převyšuje nebo je roven
počtu lidí.
Taková skupina s různorodou směsicí psů budí při promenádě kolem moře zaslouženou pozornost.
Byly to krásné chvíle, kdy jsme si my i naši čtyřnozí svěřenci
vychutnávali aktivní odpočinek, ale zároveň někteří z nás využili
příležitosti a zúčastnili se celkem čtyř mezinárodních výstav, které se tou dobou konaly nedaleko.
Pěkných výsledků zde dosáhla Soňa Třísková s Baxem (bernský salašnický pes) - získali tituly 2xCAC, 2xCACIB. Jitka Nováková s briardem Diamondem získali na první dvoudenní výstavě
tituly 2xCAC, 2xCACIB a 2xBOB a i na další výstavě v Umagu
pokračovali ve skvělých výsledcích, takže Diamond tímto splnil
podmínky pro udělení titulu chorvatský šampion krásy.
Jaroslav Jaroš s jejich border kolií Maxem (soutěží ještě v kategorii mladých) získali titul CAJC.
Všechny nás předčila Brandy z Papouščího ráje (švýcarský
bílý pes), majitelky Ivety Markové, která získala tituly CAC, CACIB, BOB a završila to ještě titulem BIG1, což je na výstavě psů
druhý nejvýznamnější titul a znamená to nejlepší pes celé skupiny plemen, v tomto případě FCI I.
Dál už následovaly „běžné kynologické dny“, tedy výcvik, výstavy, agility závody, nácvik obran.

Co se týká dalších výstavních úspěchů, Jaroslav Jaroš s Maxem pokračovali v krásných výsledcích. Zejména na výstavě
v místě Osijek (Chorvatsko) 10. a 11. 9. získali tituly CAJC, BOS
po oba dny, čímž Max splnil podmínky pro udělení titulu chorvatský šampion krásy mladých. Také poslední zářijový víkend na
Moravskoslezské národní výstavě v Brně se výborně prezentovali, když zvítězili ve své kategorii v konkurenci šesti psů.
Na této brněnské výstavě se také výborně předvedli Stanislav
Pluháček s Arnoldem (plemeno Nova Scotia Duck Tolling Retriever, zkráceně toller), když vyhráli třídu mladých a získali titul
CAJC.
Zkušenosti a tréninkové úsilí se projevuje v „agilitím týmu“
Vladimír Novák a Diamond Badria’s Darling (briard). Jsou
z naší sportovní skupiny agility nejlepší. Tento tým už ve vyšší
výkonnostní třídě LA2 udělal dvě zkoušky.
Naše klubová naděje v agility sportu, mladá psí slečna Amy
(australský ovčák), se s majitelem a psovodem Vladimírem Novákem zúčastnila dvou neoficiálních závodů a na obou obsadila
v disciplíně jumping první místo.
Také dalším našim reprezentantům v agility sportu, Deannovi a Fredymu (kolie dlouhosrsté) se za celou sezonu nejvíc dařilo na nedávných závodech v Třebíči, když oba dva obsazovali
stupně vítězů a Fredy svými vyrovnanými výkony získal i celkové
první místo za součet všech tří běhů.
Potěšilo nás, že jsme během prázdnin mohli
něco z výcviku a dovedností našich psů předvést dětem z dětského domova Lipová u Šluknova, které byly na jižní Moravě na rekreaci.
V nejbližší době připravujeme závod v poslušnosti psů O Pohár obce Rohatec a několik
brigád s cílem vylepšit náš cvičák.
Vlasta Lužová, jednatel Kynologického klubu
Rohatec
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SPORT
Michal Skřivánek je vícemistr ČR
V sobotu 1. října se na severní Moravě konalo II. Mistrovství ČR dobrovolných hasičů v disciplínách TFA. Krásné
městečko Štramberk přivítalo na svém
náměstí celkem 64 borců ze všech krajů republiky. Se startovním číslem 11
se na trať postavil i rohatecký hasič Michal Skřivánek. Celkovým součtem časů
6:48,9 ze všech čtyř úseků trati tak získává reprezentant Jihomoravského kraje
druhé místo. Po závodě jsem Michala
trochu vyzpovídal.
Michale, jsi vícemistr ČR v TFA.
Jaký je to pocit?
Tak jako každý sportovec vám po výkonu odpoví, že to nečekal a že mu to ještě
nedochází, tak i já ještě úplně nejsem srovnaný s tím, že jsem to opravdu dokázal.
Jinak ta představa, že v ČR je tisíce hasičů,
několik stovek jich TFA běhá a zrovna já
jsem druhý nejlepší z nich, je opravdu fantastická, jsem jako ve snu.
Čím se tento závod lišil od těch
ostatních, které jsi dosud absolvoval?
Trať byla dle světových pravidel postavena do čtyř úseků, s čímž nemám moc
zkušeností, na druhou stranu mně tento
typ soutěže vyhovuje čím dál více. Nejsložitější byl čtvrtý úsek, kde už se dostavovala únava z těch předchozích úseků
a přitom jsem musel vyběhnout 369 schodů z náměstí do štramberské trůby, navíc
v plné výstroji hasiče (cca 25 kg).

byl cíl top 10 a to při mém nejlepším výkonu. Těch dravců tam bylo opravdu mnoho
a nikdy nevíte, kdo se navíc blýskne nebývalým výkonem i z těch, kteří nejsou favority. Navíc závodníky z Čech moc neznám
a zrovna oni vypadali dost namakaně, o to
větší je to pro mě stříbro překvapením.
Na mistrovství jsi měl patrně největší
fanouškovskou podporu. Stíháš v průběhu závodu vůbec vnímat podporu publika?
Podpora byla úžasná, fandili lidé, co
přijeli se mnou i moji soupeři z kraje, kteří
se přijeli jen tak podívat, a to potěší. Při závodu jsem je slyšel a hlavně cítil v zádech.
Nechtěl jsem je zklamat, a proto jsem makal, co to šlo. Těšily mne i jejich udivené pohledy plné úžasu a obdivu.
Jak jsi prožíval čekání na výsledky
svých soupeřů poté, co jsi odběhl svůj
pokus a znal průběžné pořadí?
Když jsem viděl, že tři čtvrtiny startovního pole jsou odběhány a já pořád figuruju
na druhém místě, začal jsem být nervózní.
Úspěch byl strašně blízko a já sem nechtěl
o toto umístění přijít. Nakonec jsem šel na
oběd, abych se na to nemusel dívat.

Jihomoravský kraj uspěl i jako celek
a v kategorii družstev jste se stali mistry
ČR. Čím to je, že jste porazili všechny
ostatní kraje?
V kraji je TFA dost rozšířeno. Je tu
mnoho soutěží a mnoho soutěžících a na
mistrovství odjeli jen ti nejlepší, což je vždy
záruka kvality. S klukama jsme si sáhli na
dno, každý se tu vydal. Navíc jsme parta
kamarádů a podporujeme se navzájem, říkáme si, na co si dát pozor, kde síly pošetřit
a kde je naopak rozdat. Nejspíš proto jsme
to vyhráli.
Mistrovství ČR je za tebou. Jaké máš
tedy další plány?
Možná i díky lepším výsledkům poslední doby jsem se dostal do reprezentace
VUT, kde studuju, a proto se zúčastním
v říjnu akademického mistrovství ČR. Dále
chci doběhat ligu TFA Moravské hasičské
jednoty, kde jsem průběžně druhý, no a pak
mám v plánu ještě jednu pohárovou soutěž.
Potom začne zimní příprava a celý ten kolotoč začne znovu.
Blahopřeji k úspěchu a přeji hodně sil
a vytrvalosti do dalších závodů.
Rozhovor s Michalem vedl Tomáš
Letocha

Musel ses na mistrovství nějak speciálně připravovat?
Loni sem si řekl, že chci opravdu něco
dokázat, proto jsem od 1. 11. 2015 začal
trénovat 4x týdně. Přes zimu hlavně silovou vytrvalost v posilovně a přes léto jsem
pocítil potřebu posílit nohy, což znamenalo stovky - spíš tisíce kilometrů na kole.
V součtu se mně podařilo formu načasovat, aby přišla právě na mistrovství. Nově
spolupracuji i s výživovou poradkyní, která mi radí, jak se stravovat v tréninku, závodech, i mimo ně.
Jaké jsi měl před startem ambice?
Přece jen jména ze startovky už trochu
znáš i z jiných klání.
Protože kluky znám, doslova jsem věděl,
že mě na bednu nebudou chtít pustit a tak
číslo 5/2016
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Terezka Podaná – atletická
hvězdička z Rohatce
Ještě na jaře letošní roku její jméno neznal prakticky nikdo z atletických fanoušků. Při Rohatecké desítce v rámci dětských běhů skončila
v kategorii nejmladších děvčat šestá. Dnes, na konci atletické sezony, je
však jasné, že pětiletá Terezka Podaná vlétla na atletické
nebe jako kometa.
Poprvé se na nejvyšší stupínek postavila na začátku
prázdnin v Nové Lhotě. Od srpna do října startovala na
závodech Moravsko-slovenského běžeckého poháru ještě
devětkrát a její bilance je impozantní – šest vítězství, dvě
druhá a jedno třetí místo. V její kategorii se přitom nezřídka na start postaví i tři desítky děvčat.
Od začátku školního roku se Terezka stala součástí kolektivu dětí v rámci atletického klubu v Hodoníně a dvakrát týdně navštěvuje společné tréninky. Příští rok ji čeká
přesun do vyšší kategorie předškolních dětí ve věku šesti
a sedmi let, kde se bude potkávat se staršími soupeřkami.
Budeme jí držet palce, aby se ani tady neztratila a záliba
ve sportu jí vydržela.

David Tříska obhájil vítězství v dětském běžeckém
poháru, Eliška Jakubčíková skončila třetí
První říjnový víkend vyvrcholil závodem v Bukovanech letošní ročník Hodonínského běžeckého poháru mládeže. Úspěšně
si v něm vedli i mladí sportovci z Rohatce. Talentovaný David
Tříska opět po roce zcela suverénně opanoval kategorii mladší
přípravky. Startoval sedmkrát a sedmkrát vystoupil na nejvyšší
stupínek. Na stupně vítězů si proklestila cestu i starší žačka Eliška
Jakubčíková. Výhra se jí sice celou sezonu vyhýbala, Eliška však
poctivě sbírala pódiová umístění, když obsadila shodně třikrát
druhé a třetí místo, což jí nakonec při závěrečném sčítání vyneslo
bronz.

Umístění v první desítce celkového pořadí registrujeme ještě
u dalších tří rohateckých dětí. Veronika Lacková, která celou druhou polovinu sezony nezávodila, skončila díky výborným výsledkům z jara pátá. David Marek sbíral body v mladší přípravce a nakonec si svými výkony vybojoval šesté místo. Mariana Durďáková
obsadila v kategorii šesti až sedmiletých děvčat sedmou příčku.
Eliška Jakubčíková má navíc výborně rozehranou partii
i v kategorii juniorek. Před posledním závodem drží druhou
příčku, o kterou už ani teoreticky nemůže přijít.
Luděk Durďák

Tradiční předhodový „Uličkový“ turnaj
v malé kopané 2016
Velká očekávání všech zúčastněných… spekulace
v kuloárech, je možné, aby vyhráli zase? Vše propuklo
tradičně v sobotu týden před hodama na tréninkovém
hřišti TJ Slavoj. Letos se přihlásilo 10 týmů, což je ideální počet pro dvě skupiny. Po odehrání zápasů v základních skupinách rozhodly penalty o letošních posledních dvou týmech. Pagáči byli úspěšnější v penaltovém
rozstřelu, a tak poslední místo zbylo na Přívoz.
I letos se velké množství zápasů zvrhlo v brankostroje a více než obrany dominovala útočná část hry.
Výsledky 7:0, 9:0, 8:2 nebo 3:3 přinášely radost nejen
divákům, ale i spokojeným střelcům. Po skupinové fázi
přišlo na řadu čtvrtfinále, které nečekaně přineslo opět
velké množství gólů. Vždyť nejmenší výsledek byl 4:0
a to když si Fléček poradil s týmem Za Humny a stej28
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ným poměrem Nová porazila družstvo
U Capitů. Velkým překvapením byly výkony Větrné, která nakročila do semifinále
rázným způsobem, když ve čtvrtfinále vyprovodila Chasu poměrem 6:2. Posledním
semifinalistou se staly Soboňky, které udolaly Zelenou míli 5:0.
V semifinále viděli přítomní diváci dva
totožné výsledky. V prvním zápase se proti sobě už potřetí za poslední tři roky opět
postavili borci z Nové proti veteránům
z Fléčku. A opět to dopadlo stejně. Fléček
odešel poražen 2:0 a do finále postoupila
Nová. Druhé semifinále nabídlo souboj
dvou překvapení dne. Větrňáci si po vítězství 2:0 zajistili historický postup do boje
o zlato. Soboňky si v penaltovém rozstřelu,
kdy je výrazně podržel nejlepší gólman turnaje, odvezli bronz a vládla u nich spokojenost. Finále přineslo další zápis do historie.
Hráči týmu Nová totiž zvítězili počtvrté za
sebou, což se žádnému týmu ještě nepodařilo. Ve finále porazili Větrnou 3:1. Vítězové

z Nové hráli ve složení: Tomáš Koubek, David Štrunc, Tomáš Štylárek, Jiří Jüstel, Michael Pokorný ©, Petr Nedvídek, Dominik
Směřička, brankář Martin Běloch.
Individuální ocenění získali: za nejlepšího brankáře Martin Domanský – Soboňky, nejlepším střelcem turnaje se stal opět
Jirka Jüstel – Nová, a nejlepším hráčem turnaje byl zvolen nestárnoucí Tonda Rosypá-

lek z týmu Větrná. Turnaj má svá pravidla,
která si některé týmy vykládají po svém. Do
budoucna by se mělo jasně říci, kdo může
a nemůže hrát, aby turnaj neztratil své letité
kouzlo. Naše poděkování patří pořadatelům, výborné obsluze, fanouškům, kteří na
turnaj zavítali a všem, kteří se baví touto
tradiční rohateckou akcí. Sportu zdar.
Jara Adamec, starosta

Koupím rodinný dům v Rohatci (ne kolonie) nebo stavební
pozemek.
Tel.: 605 432 994
číslo 5/2016
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Kulturní a muzejní komise Vás
zve do obecního muzea na výstavu
kočárků. Zahájení výstavy se
uskuteční v sobotu 22. října 2016 ve
14:00 hodin.

Sbírku zapůjčila paní
Zdeňka Míčková z Malé
Vrbky. Muzeum bude
otevřeno vždy v sobotu,
neděli a středu od 14:00
do 17:00 hodin.
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Pohled do knihovny

Naši kynologové

číslo 5/2016
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Z činností ZŠ a MŠ Rohatec
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