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ÚVODNÍK
Čápi jsou na komíně, berušky na
oknech a chrousti zatím nic. Možná
se jim nechce. V zemi je větší klídek.
Motýli již létají na motýlí záhony
v obci a už se i stříhalo a sadilo a jařilo. Vše se začalo pomalu měnit a střídat. Jen s časem to máme poněkud
nahnuté. On se totiž střídat jednoduše přestane. My si ale sami určíme,
jestli zvítězí letní nebo zimní a za dva
roky to bude naostro.
Na Mount Everestu díky tání sněhu se začala objevovat těla touto horou pohřbených horolezců. Zjistili
jsme, že na Antarktidě rostly stromy
a nebyl tam led jako dnes. Ovzduší bylo znečištěno množstvím oxidu
uhličitého v podobné míře jako dnes
u nás. Přesto se klimatickými změnami Matky Země stále nechceme zabývat a mnohdy je i bagatelizujeme.
Naše krásná planeta je pro většinu
z nás jakoby skoro abstraktní pojem.
A přitom šlapeme po velkém a živém
organismu. Dýcháme jeho vzduch
a všichni si to společně plujeme jedním nekonečným vesmírem.
V malém Holandsku svého času za
dvě desetiletí vznikl až milion obrazů.
Nebylo to jen díky velkému množství
malířů. Oni měli hodně mecenášů
a ještě víc zákazníků. A právě nyní
někdo uměnímilovný objevil v britské královské sbírce otisk levého palce Leonarda da Vinciho. Kresba, na
které se našel, se jmenuje Ženský kardiovaskulární systém a hlavní orgány.
To byl panečku komplexní umělec.
Třeba se zabýval po nocích i tím, proč
člověku rostou na rukou nehty dvakrát rychleji než na nohou.
Taky musíte občas v noci nebo
pozdě večer vyjít před dům a podívat se na nebesa? Já ano. Mrknu
se, jestli tam pořád jsou. Mají-li ty
svoje hvězdy na obloze (v papuánské
tradici jsou hvězdy oči zvířat, která
spí). Měsíc, zdali svítí, a jaký má pro
tentokráte tvar a velikost. Chlad noci
si osahat a ticho soboňského lesa nahrát do krátkodobé paměti, tvrdým
ránem vymazané. To jsou mnohdy
moje intimní kulisy pro letmé přemítání. To prostě neošulíš. Ptáci to-

tiž už ztichli, sousedi spí a tobě se
nechce.
Jeden klinický psycholog potvrdil z vědeckého pohledu lidskou
moudrost pravící slova o lásce procházející žaludkem. Přišlo se na to,
jak bakterie ve střevech přímo ovlivňují naše duševní zdraví. Má tam doslova docházet k válkám mezi těmi
dobrými a zlými. Jídlem procházejícím naším chřtánem si problémy
vytváříme a nemoci léčit zároveň
i můžeme. Každý si jistě ty své dobré
bakterie bude rád hýčkat a podporovat je v bojích proti těm zlým. Ale
jak na to? Jak to s nimi odkomunikovat? Přiznám se, že už jsem zlehka začal včera dobrou whisky. Dnes
jsem přidal šálek skvělého čínského
Pu eru, po kterém tam doslova vplul
tuňák ve steakové podobě s pečenou
bagetou na barvu přikrášlenou zeleným svěžím medvědím česnekem
ze zahrad vpravdě zámeckých, strážnických.
Pročítal jsem staré pranostiky a ty
spojené s jarem byly často originální. Pozdní jaro je pravé požehnání
se zdá ještě v pořádku. To následující už ale zavání. Nikdy neodhazuj
šat, dokud není konec května. Je
tam skrytý význam? Pryč s materialismem? Naturismus? A co pak to,
jak plevel dokáže rolníka položit na
obě lopatky. Zde se evidentně skrytě
naráží na magnetické pole planety
a zákon o zemské přitažlivosti.
Řetězce jednotlivých jevů mívají svá daná pořadí. Například jako
první je naše myšlenka, pak odezva
v podobě emoce, a nakonec následuje fyzická reakce. Pak je tu řád.
A ten je Boží! Ze semena rajčete nevyroste cuketa, ale zase jenom rajče.
Slovy jednoho politika je to účelovka a kampaň. Einstein ve své teorii
tvrdí, že energie a hmota jsou totožné a vzájemně nahraditelné. V tom
případě jsou mé vibrace propojeny
s těmi vašimi a stávají se našimi.
Tak si je hlídejme, hlaďme je a s láskou propojujme navzájem.
Stanislav Zela,
šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Oznámení starosty obce
o době a místě konání
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) o z n a m u j e :
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
se uskuteční
v pátek dne 24. 5. 2019 od 14:00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 25. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem pro konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Základní
školy Rohatec, ul. Školní 50 (nová škola) pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Baráky, Dělnická, Habánská, Hodonínská 32-86, Hraniční, Květná, Nová, Osvobození, Padělky, Polní, Přívoz, Sadová, Semering,
Slovácká, Slunečná, Školní, U Zásady, Úvoz, Úzká, Větrná, Vinařská, Za Humny.
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Základní
školy Rohatec,
ul. Školní 50 (nová škola) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Budovatelská, Cihelny, Hodonínská 1-31, Jasmínová, K Olšičkám,
Krátká, Luční, Na Kopci, Nové řádky, Příční, Revoluční, Roztrhánky, Řadová, Strážnická, U Parku, U Školky, U Zastávky, Za Tratí,
Zahradní.
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Kulturního domu Rohatec-Kolonie, ul. Mírová 8 pro voliče podle místa,

kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hájenky, Mírová, Moravní, Nádražní, Proletářská, Skalická, Soboňky, Tovární, Vítězná, Zátiší, Žitná.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat
v uvedeném volebním okrsku – platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti zákonem stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič může také volit na voličský průkaz, který poté
odevzdá okrskové volební komisi – více informací na www.rohatec.cz, odkaz VOLBY 2019. Voliči budou dodány nejpozději tři
dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič může
ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat Obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Jarmil Adamec, starosta

Informace z rady a zastupitelstva
-

-

-

Výběrové řízení Oprava a odvodnění komunikace v ul. Větrná
Nejvýhodnější nabídku podala společnost Inženýrské stavby Hodonín,
s.r.o. - 3.897.083 Kč (vč. DPH)
Výběrové řízení Cyklostezka Rohatec, centrum obce – Kolonie I. etapa
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou Ekostavby Brno a.s. –
8.410.888 Kč (vč. DPH)
Výběrové řízení Svoz a likvidace odpadů v obci Rohatec
Vítěz – firma Megawaste, spol. s.r.o. Praha – 1.198.909 Kč (vč. DPH)
Výběrové řízení na dodávky energií - pro další období bude pro OÚ,
ZŠ a MŠ elektřinu dodávat – ČEZ, plyn – MND

-

Stavební a investiční komise byla pověřena vypracováním návrhu na
rozšíření kabin na hřišti Cihelny – zázemí TJ Slavoj
Hudební produkce
Hody 2019 - Slovácká kapela Romana Horňáčka
Hodky 2019 – Sobůláci
Kateřinská zábava 2019 – Májovanka
Krojovaný ples 2020 – Vracovjáci
Hody 2020 – Slovácká kapela Romana Horňáčka
Hodky 2020 – Skaličané
Anna Homolová, místostarostka

Velikonoční bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje
14.4.2019
KVĚTNÁ NEDĚLE

9:00
4

18.4.2019
19.4.2019
ZELENÝ
VELKÝ PÁTEK
ČTVRTEK

18:00

18:00

20.4.2019
BÍLÁ
SOBOTA

21.4.2019
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

22.4.2019
VELIKONOĆNÍ
PONDĚLÍ

20:00

9:00

9:00
číslo 2/2019
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Kalendárium
21. 4. 57. ročník Výstava vín
27. 4. Květinový bál
3. 5. Májový večírek SZPO

8. 5. Rohatecká desítka
9. 5. Den matek ZŠ a MŠ
1. 6. Dětský den na Myslivně

Soutěž ve sběru papíru čeká poslední kolo
Pomalu ale jistě nám vrcholí naše soutěž
ve sběru papíru. V půlce měsíce března proběhlo u školy předposlední kolo, a stále ještě
není rozhodnuto. V jednotlivých třídách se
pořadí přelévá, někde dělí děti od pomyslných stupňů vítězů jen pár kilo. Musím velmi pochválit zapojení dětí, rodičů a všech

příbuzných, a asi i sousedů a bratranců
z okolních vesnic, protože čísla jsou opět
fantastická. Ve třetím kole jste odevzdali
více než 18 tun papíru a kartonu. Celkem se
za tento školní rok podařilo sesbírat už neuvěřitelných 50 tun! Obci velmi pomáhá, že
třídíte a zároveň pomáháte dětem. V květ-

nu proběhne závěrečné kolo, a pak následně
pro všechny děti i rodiče veřejné vyhlášení
výsledků a předání cen nejlepším. Vítězi jsou
určitě všichni, kteří pomáhají a zúčastnili se.
Přidej kilo ke kilu, udělej balíček .. třídění,
sbírání, přírodu nám ochrání ..
Jara Adamec, starosta

Volby do Evropského parlamentu 2019
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého
pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, vedeném obecním úřadem v místě předchozího
trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého
pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do
uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
tedy do 16.00 hodin dne 22. května 2019 nebo ve dnech voleb

okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě
nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem
nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).
Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/obvodu.
Poznámka:
Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném
členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.

Tak nám spadla hřbitovní zeď
Počasí je proměnlivé a zvláště v posledních letech nás stále má
čím překvapovat. A tak jedné březnové sobotní noci přišla menší
vichřice a vzala si s sebou část naší hřbitovní zdi. Jak si jistě pamatujete, v loňském roce jsme zahájili kvůli špatnému technickému stavu
opravu z pravé strany od márnice. A starou, zvětralou zeď z bílých
cihel jsme nahradili mrazuvzdornou, červenou, jako to mívají ostatní hřbitovy. V tomto roce jsme nepočítali se zahájením oprav levé
strany, protože letošní obecní rozpočet musel počítat s důležitějšími
finančně náročnějšími akcemi. Příroda nám však ukázala, že statický
stav je natolik špatný, že je třeba už letos zase pokročit dál. Již se nám
podařilo ušetřit nějaké finanční prostředky a tak už letos započne
další část opravy. Doufejme, že nás čekají ve hřbitovní zdi otvory už
jen ve znaku kříže, které do ní sami zabudujeme. V opravách budeme jistě pokračovat i další rok tak, aby naše hřbitovní zeď vypadala
důstojně a celistvě.
Jara Adamec, starosta
číslo 2/2019
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Vzpomínka na pana Milana Henčla
Život měříme skutky a ne časem. Tak výstižně je uvedeno na smutečním oznámení pana
Milana Henčla, který nás opustil 10. února tohoto roku. Zesnulý pan Milan Henčl byl velmi
váženým občanem s příkladným vztahem k rodině, ale i obci, ve které žil. Téměř celoživotní
plodná léta pracoval pro naši obec v různých
funkcích. Několik volebních období byl i členem obecní rady. Jako předseda finanční komise se vždy svědomitě na své vystoupení připravil a při rozhodování o finanční problematice

uplatňoval své zkušenosti a znalosti ze svého
zaměstnání, kde působil na různých ekonomických postech.
Při mé poslední návštěvě pana Milana Henčla jsme dlouho hovořili o přípravě nových investičních akcí, o které se stále zajímal. V jeho očích
byla vidět radost a současně zvídavost k budoucnosti života v obci. Bohužel mu zákeřná nemoc
ukončila jeho život ve věku 87 let.
Čest jeho památce.
Vladimír Elšík

Na jaké předpisy si dát pozor při údržbě dřevin
Právní úprava kácení vychází ze zákona č. 114/1992 O ochraně přírody
a krajiny a prováděcí vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Platí, že ke kácení stromů je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody
(obecního úřadu), které se vydává jen ze závažných důvodů a po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Týká se takových dřevin,
které mají obvod kmene od 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
Bez jakéhokoliv povolení je pak možné kácet ovocné dřeviny rostoucí na
pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako
zahrada, zastavěná plocha, nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň.
Lidé se často ptají, zda je potřeba povolení i k prořezání stromů, a upozornili na případy, kdy majitel prořezal strom takovým způsobem, že jej
odsoudil k záhubě, a počítal s tím, že poté uschlý kmen bude moci bez problémů porazit. V tomto případě je třeba upozornit, že na prořezání stromů
povolení sice není potřeba, ale je při něm nutné postupovat tak, aby zásahy do dřevin nebyly v rozporu s požadavky na jejich ochranu. Konkrétně
jde o takové zásahy, které vyvolávají poškození nebo ničení dřevin, čímž

způsobují trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí či
bezprostředně nebo následně vedou k jejich odumření. Pokud k takové činnosti dojde, je stejně přísně postižitelná mnohatisícovými pokutami za přestupek jako kácení bez povolení. Jde-li o kácení stromu uschlého, i v tomto
případě, jsou-li splněny podmínky jeho rozměrů, musí být žádáno o jeho
pokácení a i tato činnost vyžaduje povolení.
Když větve přesahují vedle k sousedovi, upravuje tuto situaci občanský zákoník, konkrétně paragraf 1021, který uvádí, že vlastník pozemku je
povinen umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku (tedy i k ořezu
větví), nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak. Neučiní-li údržbu vlastník
stromu v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, a neodstraní
takové větve, smí jeho soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době
odstranit větvě stromu přesahující na jeho pozemek, pokud mu to působí
škodu, nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu.
Převzato z denního tisku – rubrika Právní poradna

Pan Otto Krmíček oslavil devadesátku
Těžko uvěřitelných 70 let se pohyboval
mezi motocykly. Jeho jméno se nesmazatelně zapsalo ve výsledcích dlouhé řady závodů regionálních, celorepublikových i mezinárodních. Svůj první závod absolvoval v
Trnavě na stařičkém Walteru. V roce 1950
se dočkal svého prvního motocyklu. Byla to
dvoudobá vzduchem chlazená jednoválcová
stopětadvacítka DKW. Na mladého závodníka ale čekalo neskutečné
množství práce, než se mohl v „dobovém“ ústroji a helmě zúčastnit
prvního závodu v Gottwaldově v
roce 1950. Na motocyklu se muselo opravit všechno, nemluvě o lopotném shánění nejrůznějších dílů
a součástek. Pan Krmíček však své
úsilí dokázal prodat a vyhrál. Domů
si tak mohl odvézt svůj první krásný
pohár.
Postupem času se začal orientovat
6

na strakonické motocykly ČZ, především na
stopětasedmdesátky. Jako pětadvacetiletý se
v roce 1954 poprvé postavil na start Velké ceny
Československa v Brně právě na ČZ. Později
pracoval na vylepšeních dvěstěpadesátky ČZ
a za svá vylepšení se dočkal uznání i od šéfkonstruktéra strakonického závodu Jaroslava
Waltera. S dvěstěpadesátkou docílil v Rosicích

číslo 2/2019

Rohatecká obec
i třetího místa v závodě mistrovství republiky,
ale výrazněji se později prosadil opět na stopětadvacítkách. Na nich aplikoval řešení, kdy
byl motor součástí rámu, namontoval nádrž
z pantalového plechu, spolupracoval s pracovníky LETu Kunovice a vyráběl součástky na
odvalovací fréze. Spolupracoval také s Tatrou
Kopřivnice. Takřka celý svůj život se věnoval
motocyklům, jejich vylepšování, přestavbě

a závodění. V roce 1984 se Krmíčkovy motocykly konečně dočkaly samostatného označení
MOK (Motocykl Otty Krmíčka). Na přelomu
tisíciletí se aktivně podílel i na ladění stroje
Cagiva 125 startujícího v republikovém poháru. Závodnickou kariéru ukončil ve svých 57
letech v roce 1981. Své vědomosti, zkušenosti
a elán v oblasti konstrukce, materiálů i funkce
jednotlivých součástek však předával dál.

Pana Krmíčka můžete stále potkávat
v naší obci, stále řídí, s radostí se věnuje své
zahradě a dění okolo motocyklového sportu
je stále pevnou součástí jeho života. Přejeme mu za všechny spoluobčany k tomuto významnému životnímu jubileu hodně
zdraví, životního elánu a dobré nálady do
dalších let.
Jara Adamec, starosta

Výzva obecního muzea
Vážení spoluobčané,
máte doma staré fotografie, historické listiny či dokumenty? Hýčkáte si
zajímavý artefakt připomínající dávno minulé doby v naší obci? Rohatec si
příští rok připomene 750 let od první písemné zmínky. Při této příležitosti
je naší snahou shromáždit co možná nejvíc materiálů, které nám všem,
obyvatelům krásné rohatecké dědiny, uplynulá staletí trošku přiblíží.
Fotografie, listiny či dokumenty je možné přinést na obecní úřad,
kde si je pouze naskenujeme a budou vám ihned vráceny. U ostatních

historických exponátů je naší snahou zmapovat situaci, vytvořit jakýsi
seznam a v příštím roce bychom vás oproti podpisu požádali o zapůjčení.
Není třeba se obávat, že by se cokoliv ztratilo či poškodilo.
V případě dotazů je možné kontaktovat předsedkyni kulturní a muzejní komise paní Kateřinu Svrčkovou na telefonu 777 112 968.
Za vaše příspěvky a vstřícnost předem děkujeme.
Kulturní a muzejní komise

Šmejdi zase útočí
V posledních měsících jsme na radnici
upozorňováni našimi spoluobčany na to, že
byli kontaktováni tzv. „ šmejdy“. Přestože
v obci platí zákaz podomního prodeje, opět
se množí případy, kdy především starší spoluobčany navštěvují „velmi příjemní, tzv. obchodní zástupci energetických společností“
pod záminkou kontroly faktur. Tito takzvaní kontroloři velmi dobře dokážou, zvláště
seniory, natolik ovlivnit a zmanipulovat, že
tito podepíší většinou pro ně nevýhodnou
smlouvu, například o přechodu k jinému dodavateli energií. Někteří senioři následně tvrdí, že smlouvu nepodepisovali, že té příjemné
paní či pánovi svým podpisem potvrdili jen
to, že u nich provedli kontrolu faktury nebo
inkasa. Tímto se pak dostávají do nepříjemných, někdy již neřešitelných situací. Z tohoto
důvodu chceme znovu našim spoluobčanům
připomenout několik zásad z tzv. desatera
proti šmejdům (nejen) v energetice.

1. V naší obci platí vyhláška o zákazu
podomního prodeje. Proto pokud
tuto vyhlášku podomní prodejce poruší a navštíví vás, obraťte se na polici
ČR na linku 158. Pozor ale v případě, že si tito „šmejdi“ s vámi domluví
schůzku po telefonu, to už se pak nejedná o podomní prodej.
2. Nenechte se do ničeho nutit. Pokud
chcete levnější energie, měli byste začít vlastní aktivitou, nikoliv z podnětu obchodníka.
3. Neberte žádné pochybné dárky a
služby. Známým příkladem dárků
jsou LED žárovky apod.
4. Nezavazujte se k ničemu před podpisem smlouvy. Do telefonu neříkejte ano,
jelikož smlouvu lze uzavřít i telefonicky.

5. Nikdy nepodepisujte nic, co jste si
důkladně nepřečetli a nepochopili. Ptejte se, popřípadě se poraďte se
svými rodinami či známými, kteří se
v problematice lépe orientují.
6. Pokud už jste podepsali smlouvu, tak
v případě podepsání mimo provozovnu držitele licence lze do 14 dnů od
uzavření smlouvy odstoupit bez sankcí. V případě sporu se obraťte na Českou obchodní inspekci – buď dopisem
na adresu: ČOI, třída Kapitána Jaroše
1924/5, 60200 Brno, nebo telefonicky
na číslo poradenské linky 222703404.
Snad vám tento výběr z desatera bude
nápomocný při situacích, kdy vám u dveří
zazvoní někteří z dotěrných šmejdů.
Anna Homolová,
místostarostka

Třídit odpady není nic módního
Jedná se spíše o společenskou odpovědnost a třídit by tak měl opravdu
každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti. V minulých stoletích se využitelný odpad (zejména zemědělský) dále zpracovával. Především na vesnicích se málokdy něco vyhazovalo a odpad se dále využíval. Například odpad
z kuchyní - využívalo se vše, od skořápek až po slupky od brambor. Také si
určitě někteří z vás pamatují dobu, kdy byly igelitky vzácné a pravidelně se
vymývaly vodou, aby mohly ještě několikrát posloužit.
Třídění odpadů se rozmohlo v padesátých letech minulého století prostřednictvím sběrových soutěží na školách, kde se sbíral papír a kovy. V
70. letech minulého století jsme se mohli setkat s prvními kontejnery na sklo,
číslo 2/2019

s barevnými kontejnery na další komodity jsme se začali setkávat v devadesátých letech. Již deset let máme možnost třídit do barevných kontejnerů.
Systém třídění odpadů je u nás ve srovnání s evropskými zeměmi nastaven
efektivně a pohodlně pro občany tak, aby třídění nebylo problémem, ale
snadnou cestou k další recyklaci využitelných složek komunálních odpadů.
Každým rokem roste produkce odpadů a je třeba zajistit, aby se využitelné suroviny dále využívaly a recyklovaly. Navíc každým rokem musí
Česká republika plnit recyklační procenta daná EU. Veškeré povinnosti
o třídění a recyklaci odpadu vyplývají ze Zákona o odpadech.
Zdroj: Eko-kom, a.s.
7

Rohatecká obec

Svoz odpadů duben - prosinec 2019
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Komunální

BIO

Plastový a TTP

10. 4., 11. 4.
24. 4., 25. 4.
8. 5., 9. 5.
22. 5., 23. 5.
5. 6., 6. 6.
19. 6., 20. 6.
3., 7., 4. 7.
17. 7., 18. 7.
31. 7., 1. 8.
14. 8., 15. 8.
28. 8., 29. 8.
11. 9., 12. 9.
25. 9., 26. 9.
9. 10., 10. 10.
23. 10., 24. 10.
6., 11., 7. 11.
20. 11., 21. 11.
4. 12., 5. 12.
18. 12., 19. 12.

3. 4.
17. 4.
1. 5.
15. 5.
29. 5.
12. 6.
26. 6.
10. 7.
24. 7.
7. 8.
21. 8.
4. 9.
18. 9.
5. 10.
16. 10.
30. 10.
13. 11.
27. 11.
11. 12.

5. 4.
3. 5.
7. 6.
5. 7.
2. 8.
6. 9.
4. 10.
1. 11.
6. 12.
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Matrika

Úmrtí
Libuše Krejčová, 88 let

Václav Hnilo, 71 let
Jiřina Šebestová, 87 let

Od ledna se narodilo 6 dětí.

Historie
Začátek druhé světové války a německá okupace
Píše se rok 1939. Den 15. březen byl pochmurný, sněžilo. Tento den byla celá československá republika obsazena německými vojsky.
Obsazování v naší obci probíhalo v dopoledních hodinách. Asi kolem deváté se objevilo
německé letadlo, zřejmě průzkumné, prolétalo
od Hodonína a kopírovalo silnici směrem ke
Strážnici. Od Hodonína po silnici projížděly dlouhé kolony nákladních aut obsazených
plně ozbrojenými vojáky, obrněné transportéry, motocykly i osobní vojenská auta. Lidé je
sledovali s pohnutím, naslouchali rozhlasovým
zprávám. Kolona vojenských vozidel se zastavila v Kolonii. Silnice v této době procházela
kolem čokoládovny Küfferle k dřevěnému
silničnímu mostu přes řeku Moravu, který se
nacházel v těsné blízkosti mostu železničního.
Byl však již ve velmi špatném stavu se sníženou nosností. Stavěl se nový betonový most asi
100 m po směru toku Moravy. Byl již dokončen, mimo příjezdový násep. Po starém mostě
mohla projet jen některá lehká vozidla nebo
motocykly. Přejezd byl nebezpečný pro jarní
vysoký stav hladiny řeky. Celá kolona se zastavila a bylo nařízeno nasadit všechny síly k dokončení nájezdu, aby kolona mohla pokračovat směrem ke Strážnici. Trvalo téměř dva dny,
než se pohnul dlouhý proud vojenské techniky
i pásových transportérů.
Situace v obci byla jako všude napjatá,
lidé vzhlíželi na vše s obavami. Tušili zlé časy.
V Kolonii se několik rodin hlásilo se k německé národnosti. Byly to rodiny úředníků nebo
odborných dílovedoucích v čokoládovně Küfferle nebo z bývalého cukrovaru, cihelny a závodu na impregnaci dřeva. Týkalo se to i jejich
potomků. Mnozí z nich pohlíželi na současné
dění s velkým pochopením a dávali to ostatním
najevo.
Přesto se našli hrdinové, kteří se hned v začátku zapojili do ilegální organizace Obrana
národa činností odporu a pomáhali lidem, kteří odcházeli bojovat za svobodu nebo se museli
ochránit v zahraničí proti pronásledování. Tito
lidé neztráceli naději, jako by věděli, že vše je
číslo 2/2019

zatím předehra. Jejich pomocí přecházely desítky mladých mužů, zejména letců a vojáků
z povolání, přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie a Francie a odtud také do Anglie. Proud
uprchlíků naší obcí sílil, podmínky blízkosti
hranic tu byly příznivé. Učitel, legionář František Šelepa, organizoval skupinu převaděčů. Její
členové byli Emil Pouchlý z Hodonína, Oldřich
Šiška, pokladník ČSD a dělníci Cyril Antoš
a Viktor Kabelka. Převáděli přes hranice v tu
dobu již Německé říše po vzniku Protektorátu
Čechy a Morava a samostatného Slovenského
státu. Hranici tvořila řeka Morava. Tuto hlídali nejprve čeští pohraničníci, vystřídáni brzy
německými financi. Našla se však místa, kudy
se dalo přejít. Jedno takové bylo v blízkosti železniční trati do Sudoměřic. Převaděči se domluvili se strojvůdcem přejíždějícího vlaku od
stanice Rohatec, ten soupravu přibrzdil v místě
těsně mezi železnicí a hranicí a uprchlíci seskakovali a přebíhali na slovenskou stranu. Dále se
jich ujímali spolehliví lidé. Na slovenské straně
to byli bratři Studeníkovi ze Skalice a Jan Holý
z Holíče. Přechod v Maďarsku zajišťoval Viktor Kabelka z Rohatce. Skupina převaděčů byla
prozrazena a její členové v roce 1940 německou tajnou státní službou – gestapem - zatčeni
a uvězněni. František Šelepa byl v roce 1941
v Berlíně popraven. Koncem roku 1940 však
byla hranice těsně uzavřena a hlídána již německými financi. Měli svá kasárna i v naší obci

na Rohátce. Byla to dřevěná budova, říkalo se
jí dřevák, a sloužila ještě po roce 1945 jako bytová jednotka. Pozorovatelnu měli i na kostelní
věži, odkud se dala celá dlouhá hranice tvořená
řekou Moravou přehlédnout.
Ve dnech 26. a 27. srpna 1939 byl Rohatec
znovu svědkem mohutného přesunu vojenské techniky na východ k polským hranicím.
Asi 36 hodin projížděla obcí vojenská vozidla,
pásové transportéry i motocykly s plně ozbrojenými vojáky. Po železnici od Břeclavi směrem do Přerova to byly desítky vlaků s těžkou
technikou, děly a tanky. Železniční trať i silnici
hlídala jednotka 150 německých vojáků ubytovaná ve škole - expozituře v Kolonii. Po dobu
dalších tří měsíců Rohatčané viděli projíždět
směrem k Hodonínu a Břeclavi naložená nákladní vozidla. Vyvážely do Německa vše, co
se dalo použít pro válečné účely. Nejvíce vojenskou výstroj a výzbroj z našich vojenských
skladů.
Již v září roku 1939 byl také v naší obci
zaveden přísný přídělový režim téměř všeho, potravin, oděvů i osobních potřeb. Zemědělci museli odevzdávat obiloviny, maso,
brambory, ale také seno a slámu. Vše bylo
pečlivě střeženo a kontrolováno. Porušení
dodávek bylo přísně trestáno. Vedení agendy
i kontrolu na obci provádělo pět přidělených
pracovníků z řad pohraničních strážníků.
Lidé si pomáhali, jak se jen dalo, mnohdy
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i s velkým rizikem. V roce 1940 vyšel zákaz
stavební činnosti. Jakákoliv politická činnost
byla zastavena, jen v Kolonii občané hlásící
se k německé národnosti byli činní v povolených proněmeckých organizacích v Hodoníně. Zejména to byla kolaborantská organizace
Vlajka, kde byli čeští občané sympatizující
s německým fašismem. Někteří se ukazovali i v uniformách, hnědých košilích s páskou
a označených hákovým křížem. V roce 1943
roznášel poštovní doručovatel všem majitelům rozhlasových přijímačů kartu, která musela být zavěšena na rozhlasový přijímač. Toto
měl za úkol také osobně kontrolovat. Na kartě
byl nápis PAMATUJ – PAMATUJ, poslouchání cizího rozhlasu se trestá i smrtí. V květnu
roku 1941 obstoupilo obec vojsko a zástupci
gestapa konali prohlídky ve všech domácnostech. Prohledávali vše závadné. Nikdo nesměl opustit po dva dny domov. Obecní úřad

musel přesně evidovat a kontrolovat osoby
v obci. Na všechny veřejné budovy musely být
doplněny i německé názvy. Lidé byli vystrašeni, ale k zatýkání nedošlo. Udavačství bylo
málo, i když někteří ve večerních hodinách
procházeli obec a naslouchali pod okny, zda
se neposlouchají cizí rozhlasové stanice, nebo
o čem se lidé baví. Obecní zastupitelstvo po
celou dobu i po doplnění některými místními Němci konalo svou práci jen ve prospěch
a ochranu občanů, i když v mnoha případech
nastávaly vypjaté situace. Židovští občané byli
z obce odvlečeni do koncentračních táborů,
kde většina z nich zahynula. Ročník 1921 byl
násilně takzvaně totálně nasazen do práce
v Německu, zvláště do zbrojního průmyslu.
Trpěli tam těžkou prací, šikanováním a sedm
místních občanů zahynulo při bombardování.
Obecní úřady dostaly zákaz psát kroniku a
písemné zápisy musely být odevzdány okres-

nímu hejtmanství. Kronikářem tehdy byl řídící učitel rohatecké školy Josef Bíza. Události
tajně zapisoval a po roce 1945 po osvobození
je do kroniky doplnil. Některé jeho vzpomínky jsou zajímavé a pocházejí z prostředí školy.
Učil první třídu, ve které bývají děti zvídavé,
a tak se stalo, že prozradily i to, co bylo v tu
dobu nebezpečné. Žáček se hlásil a informoval „My jsme měli včera černou zabijačku“ nebo „Tatínek poslouchal večer Londýn,
mluvil Beneš“ (tehdejší prezident v zahraničí)
nebo „Doma poslouchali rádio a tam říkali,
že Rudá armáda Němce žene“ a mnohé další
zprávy zakázaných rozhlasových stanic z Londýna nebo Moskvy. Vše se muselo přejít od
učitelů mlčením.
Osvobození se Rohatec dočkal 12. dubna
1945, Kolonie a Soboňky o dva dny později.
Nyní je to již 74 let.
Zdeněk Bíza

Školství
Z mateřské školy
Každoročně se v naší školce koná karneval. Děti si užily spoustu
her a zábavy, představily se ve svých maskách a společně si zatancovaly.
Na závěr je čekala sladká odměna. Také jsme navštívili místní hasičskou
zbrojnici, kde měly možnost vidět, jak to v takové zbrojnici vypadá, prohlédly si klubovnu dětí, které navštěvují hasiče a jezdí na soutěže, a taky
měly možnost vidět poháry, které si vybojovaly. Vyzkoušely si, jak se
sedí v hasičském autě a nakonec byly seznámeny s tím, co všechno každý hasič potřebuje ke své práci. Následující den za námi do MŠ přišel
pan Slavík, který ukázal dětem, co všechno hasič potřebuje, a děti si se
zájmem všechno vyzkoušely. Tímto děkujeme za spolupráci a možnost
s touto záslužnou prací děti seznámit.
Při návštěvě místní knihovny si děti zapůjčily do školky pohádkové
knížky, zároveň byly seznámeny s tím, jak se s knihami zachází a jak
funguje vypůjčování knih.
Předškolní děti navštívily své kamarády v 1. třídě ZŠ, prohlédly si
školu a dozvěděly se, jak umí prvňáčci číst a psát. Děti ze školky jim
závěrem zazpívaly a rozdaly dárečky, které pro ně vyrobily. Naše děti se
mohou těšit i na další akce a zajímavé návštěvy, ale nejvíce ze všeho se
nemůžou dočkat teplého jarního sluníčka a oblíbených her na pískovišti
a školní zahradě.
Kolektiv učitelek MŠ
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Co se děje ve školní družině
Ve školní družině to stále žije. Jen co nastal měsíc únor, už tu byl
maškarní karneval. Tělocvičnou se rozezněly známé dětské hity, ale
také ty modernější, které nyní „frčí“. Děti jednotlivě představily své
masky a povyprávěly, kdo jim s nimi pomáhal. Čekala na ně spousta
her, např. putující klobouk s úkoly, židličkovaná, tanec s balónky aj.
Všude zněl jen smích a radost. Na závěr karnevalu byly vyhodnoceny
nejkrásnější a nejpovedenější masky, které byly odměněny sladkostí
a malým dárkem. Karneval se nám velmi povedl a už nyní se těšíme
na příští.
Po jarních prázdninách, během kterých jsme načerpali síly, jsme
vyrazili do zábavného centra Sokolíček v Kyjově. Čekala na nás spousta
her, prolézaček, houpaček a hlavolamů. Čas při hraní utekl tak rychle
a my se museli pomalu chystat k odjezdu. Nic víc nedokáže potěšit, než
slova chvály paní správkyň hřiště, že děti z rohatecké družiny jsou velmi
rozumné a slušné!
A protože je tento měsíc Měsícem knihy, vyrazili jsme na návštěvu do hodonínské knihovny. Paní knihovnice připravily pro naše děti

zábavné odpoledne s piráty. Přečetli jsme si příběh o pirátech, zodpověděli otázky paní knihovnice a společně si prošli prostory knihovny.
Nakoukli jsme do dětského oddělení, které je plné zábavných knížek,
seznámili se s NEJ věcmi knihovny (nejmenší kniha, největší kniha,
nejsilnější ...).
Jak už to tak v posledních letech bývá, koncem března se družinou
rozeznívá hudba a nastává čas nacvičování a příprav na Den matek.
Nejdříve se děti naučily zpívat krásné písničky, které 29. března zazpívaly všem paním učitelkám a pánům učitelům na Dni učitelů. Sklidily
velký potlesk a mnoho pochval a na oplátku všem rozdaly vlastnoručně
poskládané tulipánky z papíru.
A co nás ještě čeká? Nejdříve výroba dárečků pro nastávající prvňáčky k zápisu, velikonoční dílničky plné zábavného tvoření a v květnu
dlouho očekávaný Den matek, který se letos koná
9. 5. v kulturním domě v 16:30 hod. Srdečně zve ŠKOLNÍ DRUŽINA.
Vychovatelky školní družiny

Den Downova syndromu
Dne 21. března se naše škola zapojila
do mezinárodního dne Downova syndromu. Tento den je nazýván taky den
odlišnosti. Právě kvůli tomu se v tento
den nosí ponožky tak, že je každá z ponožek jiná. Je to symbolické z toho důvodu, že Downův syndrom je genetické
onemocnění, při kterém se ve dvou spletených šroubovicích vyskytují chromo-

číslo 2/2019

zomy navíc. Chromozomy mají přibližně
stejný tvar jako ponožka. Další symbolika
se nachází v datu dne tohoto syndromu.
Jelikož je poškozen 21. chromozom, tak
z tohoto důvodu je tento den právě 21.
března.
V naší škole proběhla taky soutěž

o nejkrásnější ponožky a všichni žáci, kteří se zapojili, se spolu vyfotili.
Z řad žáků základní školy se zúčastnila drtivá většina, za což všem, co se zúčastnili, moc děkujeme.
Za redakční výbor 9. ročníku
Magda Strnadová
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Ovoce a mléko do škol
V režii statistické komise 9. ročníku naší základní školy proběhl statistický výzkum týkající se svačinek v podobě ovoce, zeleniny a mléčných
výrobků, které každých 14 dní dostávají zdarma všichni žáci naší školy.
Někteří si těchto potravin neváží, a tak se čas od času objeví tyto svačinky
pod okny nebo na chodníku blízko školy. Toto šetření proběhlo za účelem
zjištění, zda převažují žáci, kteří dělají s jídlem to, co mají.
Žáci 9. ročníku
Mléko
Sýry
Žervé
Jablka, hrušky
Citrusy
Přesnídávky/pitíčka
Řepa
Paprika

chutná /%/
66,2
68,1
38,6
89,9
86,5
78,7
37,7
70,5

nechutná /%/
28,0
26,1
54,1
4,3
8,7
15,0
53,6
22,7

Den etikety
Dne 15. března se na naší základní
škole uskutečnil Den etikety. Spočíval v
tom, že si žáci 3. - 9. ročníku připravili
scénky na dané téma, týkající se etikety
nebo její části. Tyto scénky byly předvedeny v kulturním domě. Všechna představení se velmi povedla a žáci si s nimi
dali velkou práci.
Po skončení programu v kulturním
domě nastal čas oběda, kdy si vybraní
žáci 9. třídy vyzkoušeli, jaké to je být číšníky. Obsluhováni byli žáci první třídy
a učitelský sbor.
Tento projektový den se velmi vydařil, ovšem by se nezrealizoval, kdyby
nebylo pánů učitelů a paní učitelek, kteří
se zapojili, paní kuchařek, obce Rohatec
(která poskytla prostory v kulturním
domě) a v neposlední řadě taky všech
žáků, kteří se jakkoliv zapojili. Všem
tímto celá devátá třída moc děkuje za
pomoc při zrealizování jejich nápadu.
Za redakční výbor 9. ročníku
Magda Strnadová
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Základní škola a mateřská škola
Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické
fakulty UP v Olomouci
Pozvánka na projektový den

„Učíme se
trochu jinak“
který se koná 5. června 2019
od 8.00 do 13.00 hodin
v ZŠ Rohatec.
Žáci základní školy si mohou
zábavnou formou
prověřit své dovednosti
z různých výukových oblastí.
Rodiče i veřejnost jsou srdečně
zváni k návštěvě základní školy.
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Kultura
Střípky z knihovny aneb co se děje v knihovně
Prožili jsme spolu
•

•

•

•

V pondělí 25. února 2019 v 16:30 jsme společně v knihovně
přivítali cestovatele Michala Štěpánka, který nás doslova vtáhl
jako další členy do výpravy po zatím málo známé zemi s výstižným názvem přednášky: GRUZIE – tajemné království ve
stínu Kavkazu. Potvrdil nám, že Gruzie je země plná kontrastů
i překvapení a má své nezaměnitelné kouzlo. Virtuálně jsme spolu navštívili horské oblasti Svanetie, Tušetie, Chevsuretie a Kazbegi, prošli se uličkami hlavního města Tbilisi a očima ochutnali
nejednu z místních kulinářských specialit. Názorné mapky, poutavé chronologické vyprávění. Co víc si přát? Kdo přišel, nelitoval. A že k nám přijeli hosté z Kolonie i Hodonína, to nás moc
těší! Pan Štěpánek vyprávěl tak poutavým způsobem, že jsme ani
nepostřehli, jak ten čas rychle utekl. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další cestovatelské setkání v lednu příštího roku, zase
u nás v knihovně!
Březen – měsíc čtenářů byl jako každý rok se stejným programem. Po celý měsíc se mohli noví čtenáři registrovat zdarma, pro
ty méně důsledné byla připravena amnestie na poplatky za pozdní
vracení knihy, proběhl den otevřených dveří, burza nepotřebných
knih i časopisů a mnoho jiných drobných i větších akcí.
Přednáška Trénování paměti se Zdeňkem Glozem se uskutečnila v rámci Týdne trénování paměti již v úterý 5. března. Po nezbytných úvodních slovech si rovnou všichni mohli vyzkoušet,
jak takové trénování může vypadat. A že to bylo zajímavé, veselé
i poučné se přesvědčili všichni, co přišli nejen na přednášku, ale
i na další pravidelné lekce kurzu. Děkujeme za vytvoření příjemné atmosféry.
V průběhu března knihovnu navštívili všechny třídy mateřské školky. Sluníčka, Broučci, Motýlci i Berušky. V knihovně

•

•

•

s nimi bylo hezky a příjemně. Zase se na vás brzy těšíme!
Ve čtvrtek 21. 3. přišly na pozvání maminky i se svými ratolestmi v kočárcích na přednášku dentální hygienistky Veroniky Wölfelové na téma Jak pečovat o dětské zoubky. Že je to
téma aktuální a zajímavé dosvědčila jak bohatá účast nejen
rohateckých maminek, tak i to, že se třicetiminutová přednáška protáhla na víc než hodinovou. Zatímco maminky poslouchaly, ptaly se a debatovaly, jejich dítka si hrála a vzájemně
se seznamovala. Ať vám, milé maminky, dětičky dělají jen radost a zoubky ať mají jak perličky! Děkujeme za bohatou účast
a paní hygienistce za její čas a skvělý přístup.
Žáci 8. a 9. ročníku základní školy přišli do knihovny na přednášku Život s hazardem se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, která jim představila svou knihu se stejným tématem Můj
život s gamblerem. Jak je v dnešní době toto téma aktuální
a hrozivé? Nepřejeme to nikomu z vás v životě poznat na vlastní
kůži. Moc děkujeme paní spisovatelce i žákům za návštěvu.
Co jsme pro vás připravili?
Stále probíhá kurz Trénování paměti se Zdeňkem Glozem.
Noví zájemci se mohou kdykoliv připojit, účast na úvodní
přednášce není podmínkou. Informace v knihovně. Přidejte se
k nám, přijďte se bavit a zároveň se něco přiučit!
Jana Charvátová

Michal Štěpánek - Gruzie

Trénování paměti

Péče o dětské zoubky
číslo 2/2019
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Deset otázek pro deset osobností ze světa fotografie
Pokračujeme v rozhovorech se slavnými fotografy, kteří se proslavili
nejen u nás, ale i ve světě. Deset slavných lidí, kteří nám svět okolo sebe
ukazují objektivem svého fotoaparátu. Každý dostane deset stejných otázek, na které ale odpoví vždy svým originálním způsobem.
Dnes vám představím světoznámého fotografa a profesora Jindřicha
Štreita. Jan Saudek loni v úzké skupince fotografů řekl, že on je jenom
dobrý řemeslník, ale mistr fotografie je Jindřich Štreit.
Tato žijící legenda dokumentární fotografie si ve svém velmi bohatém
životě prošla tolikerou pestrostí a barevností bytí, že někomu by to nestačilo na několik životů. S fotografií procestoval svět. Dostala jej dokonce
v minulém režimu do vězení, kdy za účast na nepovolené výstavě byl
vzat do vazby a dostal deset měsíců nepodmíněně za hanobení republiky.
Nedovolili mu být učitelem a skončil na statku. Státní policie mu sebrala
nejen fotoaparáty a negativy. To jim nestačilo. Zakázali mu fotografovat.
Říká, že fotografie je stále jeho velká láska a nejen to říká, ale tím i žije.
Vydal spoustu knih a katalogů. Měl již přes 1350 výstav doma a v zahraničí. To je neuvěřitelné číslo. Jeho dokumentární fotografie jsou zastoupeny
v těch nejprestižnějších světových galeriích od New Yorku přes Londýn,
Paříž, Tokio, Vídeň a další místa, kam se většina fotografů přijde podívat
jen jako návštěva na výstavu. Zažil jsem jej, jak dokázal přes pár fotografií
poodhalit nitro člověka, kterého předtím neznal a nikdy neviděl. Popsal
v kostce jejich charakteristické rysy po zhlédnutí čtyř fotek. Samozřejmě
je přesně a pravdivě pojmenoval. Nejen k jeho životnímu jubileu o něm
natočila režisérka Věra Rudínská celovečerní film Na tělo. Do posledního
místa zaplněné olomoucké kino mu složilo velkou poklonu vestoje. Jeho
odpovědi na otázky pro náš zpravodaj jsou místy jako odpovědi duchovního mistra plného člověčenství.

8. Co Ty a sociální sítě?
Internet a telefon považuji za nejlepší vynálezy. Jsou velkým pomocníkem v životě.
9. Mají to dnes mladí fotografové těžší, než jste to měli vy? Nebo je to
mýtus?
Vždy to mají těžké. V současné době čím více se nám otevírá svět, je
to těžší si vybrat a pochopit.
10. Je pro Tebe pocit štěstí něco ohraničeného a vzdáleného nebo je to
stav, kterého lze dosáhnout?
Já jsem člověk, který je permanentně nadšen. Jsem jednotka štěstí.
Proč se lidé trápí zbytečnostmi a malichernostmi. Život je tak fascinující.
Jindřichu, moc Ti děkuji, že sis na mě a náš časopis našel čas a ten
jsi věnoval pro naše čtenáře, kteří mají tu vzácnou příležitost se s Tebou
seznámit.
Rozhovor vedl Stanislav Zela

1. Jindřichu, prosím, co je pro Tebe krása?
Pro mě je krása, když potkávám člověka, který je vstřícný, otevřený
a pozitivní. V přijímání života.
2. Co je to nejdůležitější v našem životě Tvýma očima a srdcem?
Nejdůležitější v našem životě je Láska. A vztahy, které žijeme.
3. Je důležité mít vzdělání?
To je relativní. Jsou lidé přirozeně inteligentní. Vzdělání otevírá obzory. Jestliže si něco nastudujeme, pomáhá nám to v životě. Není nejpodstatnější, ale kultivuje a posouvá nás. Rozšiřuje nám obzor.
4. Jaká oblast výtvarného umění Tě nejvíce životem provází?
Je to fotografie, výtvarné umění a hudba. Ta je pro mě velmi důležitá.
Umění otevírá oči a kultivuje duši.
5. Cestuješ rád?
Ano! Rád cestuji, rád poznávám nové lidi a nové světy. Zajímá mě
historie, osudy a život té země.
6. Co si myslíš o focení do šuplíku?
Moc ho neuznávám. Přirozený přístup je takový, že netvoříme jenom
pro sebe. Jestli něco uděláme a je to dobré, měli bychom se o to podělit.
Umělec by měl umět pojmenovat problémy společnosti.
7. Které fotografie Tě na počátku inspirovaly nebo který fotograf?
U mě jsou to ti nejbližší. Otec fotografoval a odebíral fotografický časopis. Z našich fotografů jsou to Viktor Kolář, Markéta Luskačová, dále
Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Diane Arbus. Lidé, kteří dělají sociální, senzitivní fotografii.
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Rohatecký slavíček
Hudba a písničky provázejí lidstvo od počátku existence. Jsou pro
nás zdrojem radosti, energie a posilují lidskou pospolitost. „ I Přemysl
Oráč si určitě prozpěvoval, když svým pluhem brázdil pole.“ Tato úvodní slova zazněla ve čtvrtek 28. 3. 2019 v kulturním domě na tradiční akci
základní školy s názvem „Rohatecký slavíček.“
Pěveckou přehlídku zahájila za doprovodu kytary skupinka žáků
deváté třídy anglickým hitem „Waving flag“ a ruskou „Kaťušou“. Poté
nejstarší pěvce vystřídali na pódiu ti nejmladší – statečné děti ze třídy
Sluníček a Berušek místní mateřské školy. Na otázku moderátorky Nikoly Markové z 8. třídy všechny svorně odpověděly, že se těší do školy
a bravurně odzpívaly „Kytku masožravou“, „Já jsem z Kutné Hory“ a „Já
mám v levé noze.“
V podání žáků 1. – 7. třídy postupně zazněly písničky lidové i populární, známé i ty méně známé. Některé zpěváčky svírala tréma, ale
většina předvedla svůj výkon s lehkostí, spontánností i dávkou kreativity.
Druhačka Tereza Podaná svoji „Statistiku“ podpořila nápaditým kostýmem, páťačka Alžběta Hlaváčová si troufla doprovodit svůj zpěv písně
„I don´t know my name“ od Grace Vandewaal na ukulele a sedmák Marcel Eich krásně odzpíval píseň „Tatíček“, jejíž text údajně složil se svojí
sestrou. Vítaným zpestřením přehlídky bylo velmi povedené taneční vystoupení žáků 3. třídy na písničku „A já su synek z Polanky“.
Všichni účastníci dostali za odměnu pamětní list a sladkou odměnu.
Malí i velcí se nakonec rozloučili společně odzpívanou písničkou a pocitem příjemně stráveného dopoledne.
Mgr. Zuzana Hřivnová

Subjektivní kulturní okénko šéfredaktora
Letošní cenu Magnesia Litera za knihu
roku získala skvělá Radka Denemarková. Její
titul Hodiny z olova je román silnější než
nejsilnější bible ve vaší knihovně. Je volně inspirován jejím pobytem v Číně. Po jeho napsání již má do této země zakázán vstup. Věc,
na kterou jsme v našich zeměpisných šířkách
takřka zapomněli. Že se na někoho vedou
složky a lidé jsou si rovni a někteří rovnější.
Hodiny z olova je 752 stran výživného čtení.
Někdo spočítal, že v padesátých letech
bylo zlikvidováno necelých 28 milionů knih
v Československu. Paradoxně v době, kdy byl
Gustáv Husák prezidentem, byla jeho vlastní
kniha o SNP zakázána. Třeba ji psal v době,
kdy seděl v jedné cele ve vězení s naším strýčkem biskupem v Leopoldově. Možná je pro
naši duševní svěžest lepší prostě některé knihy
raději nečíst.
číslo 2/2019

Bob Dylan zazpíval hned několikrát
v Praze. Národní galerie bude spolupracovat
se slavným francouzským Centre Georges
Pompidue. Rohatecké muzeum by rádo spolupracovalo se svými spoluobčany a prosí je
svým jménem o pomoc při skenování foto-

grafií či o krátkou zápůjčku jiných artefaktů
z dob dřívějších.
Z televizní tvorby si poslední dobou užívám
Zkázu dejvického divadla. Neotřelým způsobem, nápaditostí a humorem, dost často na svůj
úkor, si herci tohoto dnes již legendárního souboru užívají nevšední seriálový formát.
Je doba daní. Snižování daňového základu někdo řeší nákupem kancelářských potřeb
a ti movitější třeba koupí uměleckého díla.
Pro radost, pro sběratelství, pro investici. Tak
jak medový Jack Daniels chutná jinak než
prostějovská režná i umění má své úrovně
a konzumenty. Opilost estetickým vnímáním
světa. Tvorba díla samotného přebije jeho
sběr. I když sběratelství nás může zušlechťovat a pomáhat kosit hrany všednodennosti.
Umění tedy třikrát zdar!
Stanislav Zela
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Spolky
První aktivity roku 2019
Spolku zdravotně postižených občanů
Tak jako každým rokem i letos jsme naši spolkovou činnost zahájili
výroční členskou schůzi, která se konala 12. února. Naši členové byli
seznámeni se zprávou o činnosti, zprávou o hospodaření a kontrolní
zprávou za minulý rok. Dále jim byl předložen ke schválení plán činnosti a rozpočet na rok 2019. V diskusi, která probíhala už v neformální
rovině, byly zodpovězeny dotazy týkající se problematiky zdravotně postižených občanů jak v obecné rovině, tak dotazy týkající se konkrétních
případů. Výbor byl potěšen velkou účastí členů, která svědčí o tom,
že tito mají zájem aktivně se podílet na činnosti spolku. P. Homolová
přiblížila přítomným chystané akce na první čtvrtletí, kterými jsou Fidlovačka ve Slováckém divadle, koncert Stříbrňanky v Hodoníně a zájezd
na výstavu Floria v Kroměříži. Také pozvala členy na Velikonoční výstavu v muzeu, kterou již tradičně náš spolek pořádá vždy 14 dnů před
Velikonocemi.
Jak vyplývá z předešlého, v pátek 15. března jsme se vydali na zájezd
do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kde jsme zhlédli představení Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, jak zní celý název
i s podtitulkem. Tato, určitě všem známá divadelní hra od J. K. Tyla,
byla režisérem Slováckého
divadla pojata dílem netradičně, dílem tradičně. Kromě
moderních kulis v podobě
rozestavěného
nuselského
mostu a promítaných výjevů
ze současné Prahy i Prahy
minulého století, nás překvapily kostýmy herců, které byly
naopak dobové. Slovácké divadlo Fidlovačku uvedlo, jak
ji Tyl v roce 1834 napsal, tj.
i s texty v němčině, které byly
v překladu v titulcích na třech
obrazovkách, takže jsme textu porozuměli i my, kteří jsme
s němčinou na štíru. Nezapomenutelným okamžikem byla
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píseň Kde domov můj, zazpívaná krásným hlubokým basem slepým
Marešem. Ovšem i výkony ostatních herců nás jako vždy nezklamaly.
Tímto pěkným zážitkem jsme zahájili naši kulturní činnost. Každý
dubnový pátek, v rámci rehabilitačního programu, naši členové budou navštěvovat Lázně Hodonín, kde mají k dispozici plavecký bazén
a vířivku. Tato rehabilitace bude prodloužena i do měsíce května. Do
programu patří také možnost bezplatného využití plaveckého krytého
bazénu v Hodoníně a to po celý rok, kromě prázdnin. Bazén je přístupný jen členům SZPO, vždy ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin, po
předložení průkazu s fotkou a zaplacenými příspěvky.
V dubnu jsme se také zúčastnili akce „Ukliďme si Rohatec“. Letos
jsme se domluvili, že půjdeme v pátek odpoledne, z důvodu naší plánované, níže popsané výstavy. Po dohodě s obecním úřadem jsme si
k jarnímu úklidu vybrali prostranství před hřbitovem a příjezdovou
cestu k novému hřbitovu. Toto místo bylo nejvíce zanesené spadem
jehličí z tújí vysázených podél a kamením, asi pozůstatkem stavby
nové hřbitovní zdi. Sešlo se nás téměř třicet. S elánem jsme se pustili do úklidu a snad jsme svojí prací, odpovídající našim zdravotním
schopnostem, přispěli ke zkrášlení této části obce. Někteří z nás se pak
ještě účastnili úklidu i v sobotu v řádném termínu vyhlášení akce.
Velkou dubnovou akcí byla výstava, kterou jsme nazvali „Velikonoční tvoření – aneb přivítejme jaro“. Tomuto počinu předcházely nutné
přípravy takřka celý předchozí měsíc. Tradiční výstavu pořádáme každoročně v termínu před Velikonocemi, abychom našim spoluobčanům
přichystali inspiraci k výzdobě nejen velikonoční, ale i jarní. Slavnostní
zahájení proběhlo v sobotu 6. dubna. Po úvodním slovu a přivítání přítomných p. Homolovou nám vernisáž zpříjemnil starosta Jarmil Adamec přednesem krásné básně od J. Seiferta. Další jeho slova se týkala
ocenění a podpory této naší výstavy. Slavnostní okamžik ještě umocnila
Vendulka Sakmarová lidovými písničkami a básničkou. Touto předvelikonoční výstavou ukazujeme, hlavně mladým lidem, lidové tradice, ale
současně i moderní techniky pro zkrášlení našich domovů. Po zahájení
měli přítomní a posléze i ostatní návštěvníci obou dnů, a že jich bylo
hodně, možnost obdivovat zručnost přítomných lidových řemeslnic
a řemeslníků. Byly zde k vidění kraslice zdobené tradičním způsobem,
který předváděla paní Milada Baďurová, kraslice zdobené děrováním od
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paní Knotkové. Naopak paní Hana Hlucháňová použila moderní techniku obšívání. Návštěvníci obdivovali zručnost Jožky Straky v pletení šlahaček, paní Boublíkovou při výrobě mastilek (mašlovaček), které šly rychle
na odbyt. Paní Zychová předvedla, jakou krásu vyrábí z obyčejného proutí. O pohádkově zdobené perníčky se tentokrát postarala paní Hlaváčová.
U jejího stolu si mohli návštěvníci sami vyzkoušet jejich zdobení. Jáchym
Rybecký zde prodával vlastnoručně vyrobené svíčky z palmového vosku.
S dalším, již pozapomenutým řemeslem, nás seznamoval pan Vajdík, který předváděl oplétání demižonů a sklenic. Samozřejmostí byly dílničky
pro děti, kde si mohly samy vytvářet dekorace, ať už to bylo zdobení kraslic ubrouskovou technikou, nebo dotváření zvířátek. Snažíme se, abychom
každý rok ukázali návštěvníkům něco jiného nebo zvláštního. Letos jsme
jim nabídli výstavku šitých panenek, různých pohádkových postaviček
a zvířátek od Mgr. Dobromily Konečné z Lovčic. S úspěchem se také setkala výstavka pečených velikonoční beránků paní Baďurové. Celé dva
dny se nesly v duchu poklidné jarně-velikonoční nálady. Pohodová atmosféra byla doplňována posezením při kávě a zákusku, které připravil výbor.
Věřím, že si návštěvníci odnesli hodně nejen zakoupených výrobků, ale
i inspirací k výzdobě a zkrášlení svých domovů. Potěšil nás velký zájem
našich spoluobčanů, ale i přespolních. Zápisy v návštěvní knize byly plné
uznání jak zručnosti řemeslnic, tak díků za přípravu. Jeden veršovaný zde
předkládám na ukázku:
„Zima je pryč a jaro zpátky a s ním velikonoční svátky. Vrba u potoka se rmoutí, že přišla o své proutí. Uřízli jí pružné větve, teď je zdobí

pestré pentle. Na pomlázku mašlička, do košíčku vajíčka. K svátkům
jara toto patří, ať se Vám všem v SZPO daří.
V dubnu se ještě 40 členů zúčastní koncertu dechové hudby
Stříbrňanka v KD Hodonín, čekají nás masáže a koupání v Pasohlávkách a v Lázních Hodonín, v květnu Floria Kroměříž, ale o tom
až příště.
Všem našim členům a spoluobčanům přeji krásné vydařené svátky
velikonoční a radost z jarního sluníčka.
Za výbor ZO Anna Homolová

Jaro u seniorů
Jak se ukáže sluníčko, hned je nám lépe a veseleji. Sluníčko nás však jen jarně naladilo, aby
pak rozmarem nešetřilo a nastal aprílový čas.
S tím však musíme počítat a tak se můžeme stále
těšit na to, že pravé, květinami oplývající jaro, teprve přijde.
Letošní fašaňk jsme zorganizovali v sobotu
2. března v místním kulturním stánku. Slavnostním večerem nás provázeli rohatečtí Mužáci pod
vedením pana Jiřího Hostýnka. Během svých
vystoupení nám zazpívali krásné písničky, které
chytaly za srdce. Mužáci nepotřebovali žádné mikrofony, jejich mužné hlasy působivě zněly sálem.
Rozloučili se s námi písničkou „S Pánem Bohem,
idem od vás“.
Pokud se hudby týká, celý večer nám vyhrávali „Vacenovjáci“ a to nejen k tanci, ale jsme si
s nimi i pěkně zazpívali. A rozloučení s basou?
Tentokrát proběhlo skutečně netradičně a originálně. Jak ostatně pokaždé, v provedení našich
děvčic z důchodcovské Lúčnice. Byli jsme mile
překvapeni, když mezi nás přišli pražští Pepíci
se svými holkami a při písničkách Karla Hašlera
nám vesele zatancovali v dobovém oblečení. Paní
Hana Straková a paní Věra Malošková se pak za
všechny ve vtipném veršovaném projevu rozloučily s basou. Během večera nechybělo ani mimořádné sólo pro Anežky, které měly ten den svátek,
pro březnové jubilanty i pro pana starostu a paní
místostarostku.
Ve čtvrtek 14. března uspořádal výbor klubu
v kulturním domě přednášku pana šéfredaktora
Stanislava Zely. I přes nepřízeň počasí se nás setkačíslo 2/2019

lo hodně. Pan Zela se s námi podělil o své bohaté
zážitky z cesty do Ruska, zaměřené zejména na
návštěvu Soloveckých ostrovů. Tam byly umístěny známé a hrozné gulagy, kde za strašných nelidských podmínek pracovaly a umíraly statisíce
vězňů, hlavně politických, nepohodlných tehdejšímu režimu, zejména mužů, ale i žen. Přednáška
obsahovala informace historické i o současné situaci. Výklad byl doplňován obrázky. Odcházeli jsme
obohaceni o nevšední zážitky. Děkujeme panu Zelovi a snad se nám podaří s ním dohodnout další
přednášku o zemi, kterou hodlá navštívit, o Indii.
K jaru tradičně v našem programu patří i zájezd do maďarského Györu, kde si už po několik
let, dvakrát ročně, prohříváme v termálních vodách své bolavé klouby. Při zpáteční cestě jsme
se zastavili ve firemní prodejně čokoládových
výrobků, nedaleko od Bratislavy, kde si účastníci

zájezdu mohli nakoupit dle libosti, a že výběr byl
velmi bohatý, i z velikonočního sortimentu.
A již 23. března jsme vyjeli za kulturou do
divadla ve Zlíně, kde jsme zhlédli představení
„Upokojenkyně“. Pojednávalo o životě v Domově
důchodců. Nechyběly scénky veselé a vtipné, ale
i dojemné a smutné. Moc se nám to líbilo a kladem bylo, protože jsme byli na odpoledním představení, že jsme mohli dřív večer přijet domů.
A na co se můžeme těšit? 5. dubna nás čeká
Pátek v klubu, kde budeme přát i našim jubilantům, 2. května zájezd do Kroměříže na květinovou výstavu Floria spojenou s nákupy a 10. května oslava Dne matek.
Všem přejeme pohodové prožití velikonočních svátků i dalších jarních měsíců.
Za Klub důchodců, z.s.
Marie Nováková
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Dvojzkoušky agility
Další vydařená akce, ZKOUŠKY AGILITY, pořádaná naším
kynologickým klubem, proběhla o prvním dubnovém víkendu za
opravdu aprílového počasí. Naštěstí nám ale spadlo jen pár kapek,
které následně osušilo sluníčko. Takže v podstatě ideální počasí
pro závodící týmy. Účast byla opravdu hojná, původně plánovaný počet 50 startujících se pro velký zájem dokonce o něco málo
navýšil.
Delegovaný rozhodčí ze Slovenska byl s výkony všech týmů velmi spokojen. I když sem tam se nějaká chybička vloudila, tak do
cíle dobíhali usměvaví závodníci, kteří s nadšením odměňovali své
čtyřnohé veselé parťáky.
Celá akce probíhala v přátelském, lehce soutěživém duchu. Závodníci se vzájemně hecovali k lepším a rychlejším běhům. Prostě
skvělá atmosféra pro soutěžící týmy. Ti nejlepší, a že jich nebylo
málo, byli navíc odměněni kokardami a cenami od našich sponzorů.
Organizační tým odvedl výbornou práci, takže celá akce proběhla hladce a přesně dle naplánovaného časového harmonogramu.
Nemalý podíl na hladkém průběhu měli všichni pomocníci, bez
kterých by nebylo možné akci připravit a pořádat. Tímto jim ještě
jednou děkujeme, ať už těm, kteří se podíleli na celkově přípravě, či
těm, kteří vypomáhali přímo na místě samém.
Velký dík neodmyslitelně patří všem sponzorům, kteří nám věnovali krásné ceny.
Díky spokojeným závodníkům se s chutí pustíme do přípravy
dalších plánovaných akcí.
Vlasta Lužová

Výroční členská schůze ZO ČZS
V neděli 24. února 2019 proběhla výroční členská schůze ZO ČZS,
na které byla zhodnocena činnost a hospodaření organizace za uplynulý rok 2018 a projednán návrh činnosti a hospodaření na rok 2019.
Členská schůze si zvolila nový výbor v počtu 11 členů. Předsedou ZO
se stal RNDr. Josef Gürtler.
Ze stávajícího výboru odstoupili Ing. Jiří Trávníček, Miroslav Veselý a Zdeněk Buček. Za jejich dlouholetou činnost jim poděkovali členové základní organizace, předseda republikové organizace ČZS Stanislav
Kozlík a starosta obce Jarmil Adamec. Velký dík za dlouholetou obě18
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tavou činnost patří odstupujícímu předsedovi panu Jiřímu Trávníčkovi,
který obdržel Zlatou medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství RR ČZS,
dlouholetou činnost za práci ve výboru ZO a u příležitosti životního jubilea. Dalšími oceněnými byli pan Miroslav Veselý, Zdeněk Buček a Jan
Svoboda, kteří obdrželi Čestné uznání územního sdružení ČZS za dlouholetou činnost, za práci ve výboru ZO a u příležitosti životního jubilea.
Čestné uznání územního sdružení ČZS, za dlouholetou činnost za práci
v KK a u příležitosti životního jubilea byl oceněn pan Viktor Staněk.
Všem srdečně blahopřejeme.
V závěrečné diskusi vystoupili oba hosté, poděkovali organizaci za
dosavadní činnost a popřáli hodně úspěchů v následujícím období.
Za ZO ČZS Marta Jašková

Hasiči radí
V minulém čísle rohateckého zpravodaje
jsme odstartovali nový seriál rad a informací
z oblasti bezpečnosti. Představili jsme jednotlivá čísla tísňového volání a jejich účel. Dnes
vám napovíme, co je potřeba udělat, než zavoláte na tísňovou linku, co říct do telefonu, aby
byla pomoc vyslána včas a na správné místo,
a co hrozí za zneužití tísňových linek.

Nahlášení mimořádné události
Je samozřejmě mnohdy těžké v tíživých situacích, které se vás bezprostředně
týkají, zachovat klid. Pokud se ale v období, kdy vám nic nehrozí, pokusíte zapamatovat základní pravidla hovorů na tísňové
linky, pak se později můžete přesvědčit, že
uváděné rady pomohou urychlit zásah záchranných složek na vzniklou událost.
Co udělat ještě před zahájením telefonátu?
• Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte
vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná
vzdálenost od požáru nebo místa nehody, reflexní vesta a podobně).
• Pokuste se uklidnit a zorientovat v okolí (obsluha linky bude chtít vědět, kde
se přesně událost stala).
• Zjistěte rychle co nejvíce informací,
například kolik lidí je při autonehodě
postiženo a v jakém jsou stavu.
• Pokud je potřeba zastavit masivní krvácení nebo resuscitovat poškozeného,
určete další osobu, která bude na tísňovou linku volat.
• Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.
Jak tedy správně nahlásit událost?
Hasiči, záchranáři i policisté jsou 24 hodin denně připraveni vyjet a poskytnout
pomoc v nesnázích. Každý zásah začíčíslo 2/2019

ná a končí na operačním středisku. Pro
účinnou pomoc při požárech a jiných
mimořádných událostech je velmi významné včasné zavolání na tísňovou
linku. Tísňové linky slouží výhradně pro
příjem oznámení o mimořádné události. Obsluha těchto linek je speciálně
proškolena zvládat přijímaní hovorů od
lidí ve stresu, jsou naučeni od volajících
získat maximum informací potřebných
pro vyslání adekvátní pomoci. Pokud si
člověk osvojí základní pravidla této komunikace a pokusí se zachovat při volání „chladnou hlavu“, může tak usnadnit
a hlavně urychlit vyslání pomoci.
Při volání je potřeba sdělit co nejlépe
tři důležité body:
• CO SE STALO (Je třeba popsat událost, rozsah, počet postižených nebo
ohrožených osob. Na základě tohoto
popisu se vysílají síly a prostředky jednotlivých složek.)
• KDE SE TO STALO (Uveďte pokud
možno přesnou adresu nebo popište
místo události. Pokud je třeba, popište
i nejvhodnější cestu k tomuto místu v zahrádkářské kolonii, chatové oblasti
apod. Podstatné je sdělit, kde se událost fyzicky stala, nikoliv, kde se právě
nacházíte.)
• KDO VOLÁ (Je třeba nahlásit také
jméno a kontakt na volajícího.)
PŘÍKLAD: „Dobrý den, chci nahlásit
požár dvoupatrového rodinného domu
v Boskovicích, okres Blansko, na ulici
Lidická číslo popisné 205“ (vzhledem ke
shodným názvům ulic v mnoha obcích
ČR je nutné uvádět i název obce, ve které se nacházíte, popř. i okres!) „Jmenuji
se Jana Nová, moje telefonní číslo je ...“

Důležitá rada - nikdy nezavěšujte
jako první! Operátor se vás může zeptat na upřesňující informace, např.
kolik osob je postiženo mimořádnou
událostí, kolik pater má budova, v níž
hoří, zda je havarované vozidlo vybaveno pohonem na zkapalněné plyny
(LPG/CNG), uniká-li z automobilové cisterny nějaká chemická látka
a podobně. V případě zdravotních
problémů vám bude operátorka linky
155 dávat rady, jak poskytnout první
pomoc ještě před příjezdem sanitního
vozu a v případě potřeby vás povedou
telefonicky asistovanou neodkladnou
resuscitací. Je možné, že vás bude
operátor zpětně kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo
poskytnutí dalších rad. Proto je dobré
ponechat mobilní telefon u sebe a telefonní linku volnou pro další možnou
komunikaci.
Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že
vás obsluha linky požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor.
Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací
a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové
hovory.
Jak poznáte, kde se nacházíte?
Ve městech a obcích je situace jednodušší. Ulice může být označena cedulí se
svým názvem, stejně tak je každý dům
označen číslem popisným, případně také
číslem orientačním. V menších obcích
bývají domy označeny zpravidla pouze
číslem popisným, bez názvu ulice. Polohu
lze oznámit blízkostí významných budov,
19
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jako jsou školy, pošty, kostely, hřbitovy,
benzinové stanice, obchodní centra nebo
zmínit jiné orientační body (tovární komíny, zastávky městské hromadné dopravy apod.).
Na dálnici je umístěn každého půl
kilometru označník, podstatné je rovněž zmínit směr jízdy (např. dálnice D1,
105,5 kilometr, směr z Prahy na Brno).
Pokud budete volat z dálniční hlásky, ta
je označena, na kterém kilometru se přesně nachází. Silnice I. třídy jsou označeny
číslem (např. I/49). Na silnicích nižších
tříd jsou značeny číslem podjezdy, mosty
(např. 148-005). Rovněž každý železniční
přejezd má zezadu na výstražném sloupku
umístěno písmeno P a za ním číslo (např.
P10708). U ostatních silnic je nejlépe určit mezi kterými obcemi se nachází, popř.
přesnou polohu GPS.
V přírodním prostředí je určení přesné polohy složitější. Je možné využít turistického značení, nadzemní elektrické
vedení velmi vysokého napětí, vodní

toky a nádrže. Památná místa (pomníky,
kaple), vysílače, rozhledny, železniční
viadukty, mosty mohou také posloužit
k orientaci v neznámém terénu. Nejpřesnější určení místa ve volné přírodě je pomocí GPS souřadnic (prostřednictvím
GPS navigace nebo chytrých mobilních
telefonů).

tísňového volání jsou zřízeny pouze
pro přijetí stavu nouze. Záchranáři,
kteří jsou vázáni na řešení neexistující
události, mohou chybět jinde! Takovéto zlomyslné volání na tísňové linky se
může hodně prodražit. Český telekomunikační úřad může uložit pokutu až
ve výši 100 000 Kč.

Zneužití tísňových linek
Vědomé zneužití tísňových linek je
trestným činem. Díky moderní technologii lze volajícího dohledat. Linky

Kde lze bezpečně rozdělat oheň nebo
jak předcházet požárům v přírodě i domácnosti se dozvíte v příštím čísle.
Tomáš Letocha

Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
jaro je už cítit všude kolem nás a hned je veseleji. Tentokrát se zastavíme u problematiky mezi myslivci v poslední době velmi diskutované.
Téma zní: Návrat velkých šelem. Především vlka.
Vlk obecný (Canis lupus) žije ve smečce. Potravu tvoří hlavně zvěř
jelení a černá. Vyznačuje se pohyblivostí na velkém teritoriu. Největším jeho nepřítelem je ilegální lov. Ve smečce má právo rozmnožovat
se pouze jediný pár. Mláďat bývá zpravidla 3-6, dospívají až ve 3 letech.
V českých zemích býval vlk běžným obyvatelem až do konce
17. století. Pak se začal intenzivně lovit a to se na jeho stavech podepsalo. Poslední byl zastřelen před 105 lety, v březnu 1914 v Beskydech –
místo připomíná památný pomníček. Vlci se sem vrátili až v roce 1994.
Ale zase se ilegálně lovil. Počet pozorování se u nás začal zvyšovat v roce
2013. V CHKO Kokořínsko-Máchův kraj se vlci rozmnožují od roku
2014. Ze západního Polska trvale přesídlili na Broumovsko v roce 2015.
Rozmnožující se smečka byla pozorována v roce 2017 v Bavorském lese.
Vlci jsou i v Krušných horách. Pozorování jednotlivých vlků bylo hlášeno i z Jizerských hor, Jeseníků, Lužických hor, Krkonoš, Olomoucka,
Žďárských vrchů. Pro nás je zajímavé, že vlk byl viděn i v Bílých Karpatech.
Odborníci se shodují v tom, že je nutno mít jasně definovaný plán
péče o vlka na našem území, ale i o ostatní velké šelmy. Ne zcela se
však shodují, jaký stupeň ochrany má vlk mít. Na jedné straně chovatelé
ovcí a někteří myslivci, na straně druhé ostatní a hlavně ochránci přírody. Doufejme, že zvítězí zdravý rozum a najde se správná cesta. Že vlci
budou v českých hvozdech tím správným regulátorem stavů spárkaté
zvěře. Že chovatelé ovcí dobře zabezpečí svá stáda a najdou spolehlivé
pomocníky v dobře vycvičených pasteveckých psech.
Hodně se výskytu vlků věnuje Agentura ochrany přírody a krajiny
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a Hnutí DUHA. Z jejich zveřejněných materiálů jsem čerpal některé
údaje pro toto psaní. Na místech s výskytem vlků monitorují jejich pohyb tzv. vlčí hlídky. Jsou to speciálně proškolení dobrovolníci pracující
ve svém volném čase. Právě nyní na jaře má být zahájeno telemetrické
sledování vlků, jehož výsledky by mohly ještě více pomoci nalézt dobré
řešení. Dobré hlavně pro vlka.
K našim velkým šelmám řadíme ještě rysa a medvěda. O těch ale
příště.
Hezké jarní dny.
Vladimír Jašek

Zdroj: info-tips.de
číslo 2/2019
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Od našich přispěvatelů
Březen a co jsem to vlastně chtěl...
Tak jsem se po delší době vypravil do
Brna. Jak jinak než vlakem. Ale s využitím
spěšného přímého spoje Hodonín - Brno.
Super vagony včetně čistoty. Mimoděk jsem
si vzpomněl na jízdy do školy na trati Bzenec - Moravský Písek. Dřevěné lavice, jiskry
chrlící komín lokomotivky. Přeplněno stojícími na jedné noze, a to ještě cizí. Raději
nesrovnávat. Brno má nyní jiné problémy.
Mnohé spoje místo na Hlavním nádraží končí na Dolním. Odsud MHD spojem 61 bez
problému k Hlavnímu, kde je však zastávka
jen pro vystoupení. Zašel jsem na informace ČD s dotazem, kdeže se nachází zastávka směr Dolní? Před budovou - zněla jasná,
stručná odpovědˇ. I vyšel jsem z budovy, leč
poptávanou zastávku jsem neviděl. Tak jsem
šel a šel a zastávku nenašel. Tak se raději zeptám. První ani druhý dotázaný nevěděl. Při
třetím dotazu, tentokrát u ženy, jsem rovněž
neuspěl. Na mé nesmělé - dobrý den, můžu
se zeptat? Rázné - nemůžete! Asi jsem měl
zvolit spisovnější mohu? Zase jsem se nedozvěděl. Ale, co vlastně jsem chtěl ...... ? Říkávalo se HOSIP, teď je to ten ... nevzpomenu
si. První se zapomínají jména. A tak bych
chtěl touto cestou poděkovat naší knihovnici paní Charvátové, která připravila pro
nás, věkově pokročilejší, cvičeníčka paměti.
Všem, kteří tu a tam začínají si nevzpomenout - mohu jen doporučit!
Ale proč já jsem do toho Brna vlastně
jel? Abych nakoupil v Knižním klubu knihy, které si moje paní v katalogu vybrala.
Cestou přes Zelný trh jsem si tentokrát jen
potvrdil, že jaro je opět tady. Neskutečná

nabídka sazeniček, přísad. Už jen zasadit.
V Knižním klubu jsem byl první zákazník.
Tak jsem zase trochu zavzpomínal na ta léta
minulá. Ve čtvrtek vždy nekonečné fronty
před knihkupectvím. Šťastné pohledy těch
úspěšných, na které se dostalo, a posmutnělé
a zklamané pohledy těch, na které se ani tentokrát nedostalo. Vlastně fronty byly docela
běžné a normální. Stálo se na mnohé. Konečně bez knížek se dá taky žít. V Knižním
klubu jsem měl docela jiný problém. Nekonečné řady titulů ze všech možných žánrů.
S ohledem na vlakové spoje jsem měl času
habaděj. Mimo jiné zaujal mě regál s memoáry známých i méně známých z řad státníků, umělců či sportovců. Masaryk, Beneš,
Churchill, herec Tříska. Taky fotbalista Řepka, ale toho zrovna nemusím, takže listování v jeho případě odpadlo. Ale připomenul
mně rozhovor v Mladé frontě dnes s jiným
fotbalistou a skorokrajanem Ivo Knoflíčkem.
V rozhovoru sice mně známá skutečnost nezazněla, ale je hodně důležitá. V roce 1976 se
totiž uskutečnil na hřišti našeho Slavoje turnaj o mistra okresu Hodonín. Vítězové šesti
soutěžních okrsků starších žáků ze Šardic,
Želetic, Žádovic, Rohatce a dalších dvou, na
které si již nevzpomínám. No a v odpoledním finále nastoupily Šardice se svou perlou
Knoflíčkem proti svého času mým ze Žádovic. Celou sestavu si již ani nepamatuji. Za
Rohatec tehdy hráli bratři Výmolovi, P. a J.
Slezákovi, P. Poruban, V. Rezek, M. Ohnůtek,
M. Jüstel a - taky si již všechny nepamatuji. Vítězem se staly Šardice, především díky
vyčnívajícímu Knoflíčkovi. A tady vlastně

začala jeho, na venkovské poměry závratná
kariéra. Protože na turnaji přítomní „skauti“ si ho vybrali do Brna. Zatímco Vaníčci ze
Žádovic skončili jen v Kyjově. Žádovice sice
prohrály, ale taky díky profesionalitě svého
funkcionáře, který jako jediný neobjednal
pro žáky obědy. Hladovému se hraje dost
těžko. Ale své kvality předváděli v krajském
poháru, kam postoupili z titulu finalisty
v turnaji o mistra okresu. Ztroskotali až na
ligovém Králově Poli, a to údajně díky rozhodčím, ale neviděl jsem, netvrdím.
Konec toho vzpomínání. Čirou náhodou
jsem se dostal k nejmenovanému týdeníku.
V něm fotografie týdne a k tomu text, který
si dovolím ocitovat bez úpravy. POMOC NEMUŽU VEN! Obvykle se lidé snaží potkany
hubit pomocí jedů a jiných nástrah. Když se ale
zvířátko zasekne ve víku od kanálu jako v německém městě Bensheim, je třeba spustit záchrannou akci (a samozřejmě ji nahrát). „Měl
na sobě spoustu zimního tuku, kvůli němuž se
zasekl,“ vysvětloval příčinu dramatického incidentu záchranář Michael Sehr. Na vyprošťování hlodavce se podílelo sedm hasičů. Operace
trvala necelou půlhodinu a muži při ní poklop
nadzvedli, aby potkan mohl lépe manévrovat.
Po zdárném konci ho vypustili zpět do volné
přírody (rozuměj do kanálu). Děvčátka, která
si ho všimla, namalovala pro záchranáře obrázek s potkánkem a srdíčky.
Vaše starosti na moji hlavu - chtělo by
se říct ... Ale jaro už je tady, meruňky zase
kvetou až zrak přechází, už jen ten mráz, ale
snad .....
Vlastimil Hlaváč

Poděkování
Jsem dost vzdálen od mé rodné vesnice, ale to neznamená, že na
ni zapomínám. Spíše opačně. Pomáhá mi v tom i Zpravodaj, který čtu
pravidelně. Přes vždy skvělý, oslovující a povzbudivý úvodník pana
šéfredaktora si pozorně přečítám i všechny ostatní články. Skrze ně
se vracím do míst a mezi lidi, kteří jsou sice vzdáleni, ale obohacují
moje vzpomínky. Mám radost z úspěchu a těší mne, že rodná vesnice
vzkvétá a děkuji těm, kteří jí v tom pomáhají. Ano, budujeme a máme
vždy budovat na práci a zkušenostech těch, kteří stavěli a budovali
základy krásného života a soužití v této moravskoslovácké obci. Je
pěkné a potěšující, že se našla možnost, jak je ocenit a jim poděkovat.
Dokladem je uznání manželům Pokorníkovým, kteří toho, a nejen
pro mne, hodně udělali. Proto bych chtěl využít této možnosti a poděkovat jim i těm, kteří už nejsou mezi námi, ale žijí a budou žít
v našich krásných vzpomínkách.
číslo 2/2019

Vždy, když si připomínám výročí svého vstupu na kněžskou
dráhu, nemohu zapomenout na ty, kteří mně v tom svým krásným
a lidským přístupem pomohli. Nikdy nezapomenu na jejich slova
o tom, čím má člověk být, čeho si má všímat a na čem budovat.
Jejich pomoc a rady mně otevřely obzory a dodaly sílu. Naučili mne
tomu, že být opravdu člověkem není jednoduché, že to něco stojí
a vyžaduje, ale je to potřebné. Vše ostatní je pak nástavba, která
tomuto způsobu života a jednání jen a jen pomáhá, aby byl druhým
užitečný. Proto na ně nezapomenu a děkuji jim za tuto službu. Děkuji, že i zpravodaj Rohatecká obec nám v tom pomůže a pomáhá.
Vždyť přináší názory a zkušenost tolika moudrých a obětavých lidí.
Jim všem a celé redakci vyslovuji upřímný obdiv a dík za práci pro
blaho mého rodného a milovaného Rohatce.
Vděčný rodák František Dobeš
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Jaro
Poslední záchvěv zimy,

Taky bledule i šafrány

Děti si zas venku hrají,

Pomalu se venku otepluje,

která již pomalu odchází,

i další kvítí je už venku,

sem tam je slyšet jejich smích,

ptáčci vesele zpívají,

rozkvetly sněženky a s nimi

narcisky ba i tulipány,

i stromy a keře tu rozkvétají,

i čmelák tu kolem poletuje,

jaro právě přichází.

za nimi vidouc prvosenku.

v lese, u cest i v alejích.

všichni tu jaro vítají.
Radim Gerhard

Ukluďme si Česko!
To néni ani můj ba ani nás obyčejných lidí taký nápad, aby sa za
jeden deň 6. dubna ukludila celá republika. Ná koho to tak ale napadlo?
Dyš sa podíváte na televizní zprávy, toš každý večer ukazujů, kolik kamionů sa do našéj republiky vozí z cizích států nebezpečného odpadu
chemikálií, pneumatik a plastů. Toš my zbíráme víčka z pet flašek od
vody pro naše nemocné děcka, lebo jejich rodičé nemajů dosť peněz
na operace a na léčení a naša republika mosí tyto nebezpečné skládky likvidovat, ale ešče nigdy nás neinformovali, koho za to potrestali,
lebo gdo nám ty miliony, co to stálo, vrátí.Toš sa ptám gdo to zaplatí? A hned si aj odpovím, toš my všecí. Podlé mňa nejsů naši poslanci
a vláda schopní udělat takový zákon, aby sa temu zabránilo? Všecko
ide - enom sa mosí chtět. Ale rači sa vrátím do našéj dědiny. Jak tak ešče
v osndesáti rokách jezdím na kole po dědině, toš si všímám jak je gde
ukluděné. Věčina ulic je čistá, vysaděné předzahrádky, ale v nekerých
ulicách je po oboch stranách silnice tolik aut, že sa nedá přejít z jednéj
strany na druhů. Máme ale aj pár ulic, gde u nekerých domů pravidelně
a už nekolik roků majů skládky stavebního materiálu, dřevěných palet
a starých nepojízdných aut. Šak to všecko stójí na obecním pozemku,
ale určitě z teho nigdo neplatí do obecní pokladny žádnů daň. Byla ale
doba, to dyš sme stavjali rodinné domky, že stavební materiál mohl stát
na ulici dva měsíce zadarmo a dál sa moselo platit. Ale už dosť lamentování, protože vím, že co je dobré sa časem pokazí a to špatné ostává.
V dědině máme značky pro pěší turistiku a hlavně pro kolařů, keré
ukazujů cestu k přístavišti. Ale co tam uvidijů? A to je to hlavní co obča-

nů z ulice Přívoz najvíc trápí, a to je skládka, enom nevím jak ju nazvat.
Je to snád Skanzen, Bazar, Vrakoviště aut, Dřevona, Kovošrot, Domácí
potřeby lebo Stavební materiál? A včíl mám dotaz na našich obecních
zastupitelů, celů radu, dvoch místostarostů a pana starostu, esli néni
nejaká páka donutit majitela téjto nebezpečnéj skládky ke zlikvidování?
Snád by to šlo. Jednů už to tady a na tem samém místě bylo. Je to ale
devět roků, co sa v dědině chystaly slovácké krojované hody a stárek
byl právě z téjto ulice. Všady sa gruntovalo, lebo tam tá sláva začínala.
A co sa ten nepořádek tahl nekolik roků, naráz sa obec postarala o to, že
sa všecko ukludilo a bylo čisto. Dočkáme sa odpovědi, dyš to šlo tehdy,
proč to nemože jít aj včíl??
A už enom krátká spomínka. Nedávno byl u kulturáku zběr papíru. Dyš sem viděla, kolik klecí bylo naskládaných kartonama, toš sem
si spoměla, jak sa indá s papírem šetřilo. Doma sme odebírali noviny
Rovnost a k čemu po přečtení ešče poslůžily. Na prázdný okraj sa psaly
různé poznámky a také sa na ně malovalo, pucovalo sa sklo v oknách
lebo cylindr, vysůšaly sa s něma mokré boty a děckám sa kupovaly boty
aspoň o 2 čísla věčí a než nohy dorůstly, toš sa novinama vycpala špica.
Děckám sa aj do novin zabalila do škole svačina a ešče sa z novin nařezaly štverečky, keré sa napichly na záchodě na hřebík místo toaletního
papíru. V tů dobu sa ze všeckým velice šetřilo, lebo to byla válečná doba.
Tehdá sme si ale také všeckého vážili. Ale ve spomínkách bylo naše dětství šťastné a krásné.
Božena Vláčilová

Cikáni jdou do nebe…
Tak se jmenuje známý ruský film ze sedmdesátých let, který mnozí z vás jistě viděli
a znají. Již léta jezdím fotit do romských osad
na Ukrajinu. Fotím Romy v Rumunsku i v Indii. Na východním Slovensku to byla před pár
dny premiéra. Na Spiši a v jeho okolí jsem navštívil asi sedm osad, jednu základní romskou
školu, několik starostů a obec, kde z počtu 1300
obyvatel je pouze 17 bílých, jak říkala zdejší
místostarostka v den voleb jejich prezidenta.
Po prvním vzájemném oťukávání se vždy
ledy prolomily a srdce vzájemně otevřela. Nikdy předtím jsem nefotil portréty mladých žen
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s dítětem pro manžely
do basy. A že jich bylo.
Viděl jsem malinkatou Lejlu, která dostala
jméno nikoliv z písničky Donovana, ale
z tureckého filmového
seriálu. Starosta Vlado
Ledecký ze Spišského
Hrhova se inspiroval
kanadským modelem
a zkušenostmi ze svých
cest po světě. Před mučíslo 2/2019
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zeem hudebních nástrojů u nich v obci nechal
postavit přes dva metry velká, mozaikou zpestřená písmena tvořící slovo LÁSKA. Inspiroval se u Gaudího v Barceloně. Říkal, že hlavní
problém je teplá voda. Od toho se vše odvíjí.
V jeho obci si většina Romů již postavila velké
zděné domy a mají práci. Založil obecní romskou firmu, která staví domy a vydělává. V sousední vesnici postavila mateřskou školu. Při
návštěvě jednoho muže doma se zeptal, jestli
se může podívat na jeho novou koupelnu. Ten
mu ji odemknul a ukázal. Ať se prý moc nediví
tomu zamykání. Děti se pořád chtějí čvachtat
ve vodě a ta je přece drahá.
Ve většině osad ale voda není a ani elektřina. V noci si svítí svíčkami a moc se údajně nevyspí. Nechápal jsem proč. Říkali, jak po nich
lezou potkani ve tmě a musejí tak být neustále
ve střehu.
V obci Žakovce jsem navštívil centrum,
které pro ty nejposlednější z nejposlednějších
vybudoval známý kněz Marián Kuffa. Dal pod
jednu střechu narkomany, bezdomovce, vrahy
a naučil je postarat se navzájem o sebe, pracovat pro druhé a jim pomáhat. Klobouk dolů.

Sanatorium vybudované knězem pro zdravotně
postižené, který byl předtím karatistou a horolezcem. Někdo ho nazval Matkou Terezou v gatích. Přednáší ve slovenském parlamentu, stará
se o Romy v okolních vesnicích nebo maká ve
špinavých montérkách, aby mohl těm druhým
pomoci. V tomto Institutu Krista Velekněze, jak
se správně velká stavba v Žakovcích jmenuje, říkají: „Máme milovat lidi takové, jací jsou. Čím
méně si to zaslouží, tím je máme více milovat“.
Zajímavé bylo sledovat, jak někteří Romové naříkají na nezájem starostů a neexistující
finanční pomoc z jejich strany, a ty samé nářky zase od těch starostů na stát. Bylo to úplně
stejné. Mimo již zmíněného starostu z Hrhova, který to prostě dělá jinak. Ti Romové, co
se rozhodli spolehnout sami na své schopnosti
a tvrdě na sobě makat, dnes létají z Popradu
pracovat do fabrik ve Velké Británii a staví si
v rodných obcích domy. Ač jsou v menšině, tak
už by se styděli brát sociální dávky jako většina
jejich sousedů. To mně řekli do očí a byla tam
vidět jistá hrdost. Každý nemáme tu startovací čáru stejně narýsovanou, ale osud máme ve
vlastních rukou.

Hodně chatrčí se ocitlo v začarovaném
kruhu. Nikdo jim nechce prodat pozemek
stojící pod nimi a mají zákaz cokoliv stavět
či přistavovat. Někteří mně řekli, že staví „ na
černo“. Když má Rom u domu plot, chová se
tak, že je jeho. Do té doby úklid neřeší. Uvnitř
domů je ale u všech uklizeno a pestrobarevné látky visí na stěnách i stropech. Zažil jsem
tam jednu hádku muže se ženou. Křičeli a nadávali si venku před celou osadou. Gestikulovali lépe než divadelní profíci. Neřešili, jako
my, koncepty typu to se nedělá, to je ostuda,
co si asi o mně ti druzí pomyslí. Naopak, šli
do toho naplno. Ani objektiv jim nevadil. On
i ona měli své naslouchající publikum a scénář
byla ryzí improvizace. Bez mikrofonů a pěkně
od plic.
Přišla hudba a pak jsme spolu tancovali
a fotili se. Ti, co straší hrozícím nebezpečím
na takovýchto místech, jako jsou třeba romské osady, sami tak ostatním projektují své
představy a strachy. Věřte, že mnohem lepší
a inspirativnější je cesty nalézat než je zpřetrhat.
Stanislav Zela

Naši čápi jsou zpět
Jaro je tady, naši rohatečtí čápi jsou na svém komíně!
Prvního jsem pozorovala 25. března (říkejme, že samce, jelikož ve
většině případů osídlí hnízdo jako první), partnerka byla vidět o pár dní
později. Po příletu vypadala hodně unaveně. Může to být sice jen můj dojem, ale vzhledem k délce jejich letu ze zimoviště, by to bylo pochopitelné.
Čápi, hnízdící v ČR, využívají při návratu ze zimovišť dvě hlavní
migrační trasy. První je západní, přes Gibraltarskou úžinu (tu využívají
zejména jedinci hnízdící v západních a jižních Čechách) a druhá je východní, přes Suezský průplav, Izrael a Turecko (tu využívají čápi hnízdící v ostatních oblastech ČR). Čápi se z logických důvodů snaží moři
vyhnout. K letu na dlouhé vzdálenosti totiž využívají hlavně plachtění
a k němu potřebují stoupavé teplé vzdušné proudy vznikající nad pevninou.
Dá se říct, že tato skutečnost zpochybňuje vžitou pranostiku „Na
svatého Řehoře, čáp letí přes moře.“ K jejímu vzniku přispělo zřejmě to,
že první čápi se v předjaří začali objevovat kolem termínu, který připadl
na svátek sv. Řehoře (12. března) a rýmovaná pranostika byla na světě.
Dnešní technické možnosti dovolují podrobné sledování tažných
tras, takže tyto náročné cesty čápů jsou dost dobře zmapovány a doloženy. Ornitology je zdokumentované, že někteří kroužkovaní čápi z ČR
zimovali až v Jihoafrické republice. Jeden z pramenů uvádí, že právě čápi
putující z jihu Afriky mohou urazit vzdálenost okolo 9 000 až 10 000 km
číslo 2/2019

(při špatných podmínkách či okolnostech cesty i více).
Míst, kde tráví tito migrující ptáci zimu, je však více. Klimatické
podmínky se mění, takže dnes už někteří čápi přezimují i v jihozápadní
oblasti Evropy či na Blízkém východě. Spíše výjimečně byly zaznamenány případy přezimování i v ČR.
Držme čápům palce, ať se jim hnízdní sezona vydaří.
Vlasta Lužová
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Závidění i obdiv ...
Musím, ale vlastně nemusím, ale chci poděkovat vedení Klubu důchodců za uskutečnění besedy s naším „cestovatelem“ panem
Stanislavem Zelou. To trošku souvisí s nadpisovou závistí. Naše generace toho zas tak moc
nenacestovala z různých a jiných důvodů, ale
tím nechci zdržovat. Pan Stanislav rozhodně
nepatří mezi sváteční cestovatele a blíže poznal
dost vzdálená místa na naší planetě. Tentokrát
si vybral se svými přáteli zemi zeměpisně dost
blízkou, ale současně i hodně vzdálenou. Z Aše
do Jablunkova je na naše poměry dost daleko,
ale ve srovnání se vzdáleností Petrohrad - Vladivostok? Naši legionáři na cestě po magistrále
toho zažili ... Rozloha obrovská, stejně jako nerostné bohatství ... To kdybychom měli ...Tak
svého času jsme měli docela slušné zásoby uranové rudy. Strategická surovina se nám nějak
vypařila právě do SSSR (Svaz sovětských socialistických republik). Ale vraťme se k našemu
cestovateli. Navštívil širou matičku Rus s řadou
měst včetně Moskvy, Petrohradu, ale nejdelší
čas strávil v oblasti Soloveckých ostrovů v dalekém Bílém moři. Své osobní zážitky doplnil
snímky krásné, ale i drsné krajiny, monumentálních staveb. Jako by do sálu dýchla nesmírně
vzdálená pochmurnost, syrovost mrazů, o kterých se nám, středoevropanům, nemůže ani
zdát. A přesto v nelidských podmínkách zde
„žilo“, živořilo a umíralo bezpočet vězněných
lidských bytostí. Zde se nacházela za vlády sovětů velká část mnohapočetných gulagů (nacistické Německo zřizovalo podobná zařízení
- koncentrační tábory a v Norimberku bylo za
zločiny mezinárodním soudním tribunálem
odsouzeno).
Během své cesty měl možnost seznámit se
s názory občanů této veliké země. Jsou dost odlišné od našeho historického chápání. Tak např.:

Srpen 1968 je pro ně stále aktem záchrany, stejně jako J. V. Stalin je pro ně ten nej ... Shodou
okolností jsem nedávno četl rozhovor se znalcem ruských poměrů Miroslavem Karasem.
Jen něco málo cituji: Rusové žijí v přesvědčení,
že přijeli do Československa zachránit mír. Že
nebýt jich, vypukla by válka, protože u Prahy
byly sklady Bundeswehru a NATO a čekalo se
jen na den, kdy bude Československo přepadeno. Jmenovaný natáčel odhalení busty Stalina
ve městě Penza v Povolží. Zeptal se jedné z iniciátorek celé akce. „Proč? Stalin přece poslal na
smrt do gulagů miliony lidí, přestěhoval celé
národy.“ Odpověd: „Můj dědeček byl taky zastřelen v gulagu.“ Pan Karas se ještě zmohl na
otázku: „Prosím tě a ty dneska velebíš Stalina?“
A ona: „No ano, dědeček možná něco ukradl,
tak si smrt určitě zasloužil.“
I historici se někdy přou - kdo z těch dvou
diktátorů (Hitler, Stalin) je větší masový vrah.
Naše generace se ve škole dovídala o Josifu
Vissarionovičovi jen to nej, nej. V Praze jsme
měli snad největší pomník na světě. Pak přišlo odhalení kultu osobnosti a mimo jiné šel
k zemi i největší pomník. Při mém neutuchajícím štěstí jsem si při maturitě z jazyka ruského vytáhl otázku - J. V. Stalin. A na vojně jsem
zažil i trochu opravdového strachu. To když
jsem z kasáren po telefonu vyřizoval objednávku proviantu a záhadně telefonní technika
vstoupila do jiného hovoru. A já vyslechl dotaz
neznámého chovatele zvířectva, či veterináře:
Máte tam toho kance stálina? Tálinskej rybník byl docela blízko místa mé posádky a ZET
splynulo v S a já měl docela nahnáno. Tak
rychle jsem snad v životě sluchátko nepoložil.
A jen tak okrajově. Taky jsem navštívil SSSR.
V roce 1979 a to díky VTS (Vědeckotechnická
společnost) Okresní správy silnic. Jakože tam

jedeme i pro zkušenosti. Bylo před olympiádou, takže v celé Moskvě se budovaly mimo
jiné i asfaltové chodníky. Oproti našim zvyklostem zde pracovaly výhradně ženy. Pak jsme
navštívili obchodní dům, tuším GUM, kde se
regály opravdu pod záplavou zboží neprohýbaly. Spíš prodavačky byly v roli nezaměstnaných.
„Vůně“ mořských ryb se táhla celým GUMem.
V horním patře jsme narazili na textil s pár
kusy pánských kalhot. Abnormální šířka nohavic stejná, tak jak jsem si zapamatoval před
25 lety na uniformě sovětského poradce, v čase
mé vojny. Žádný posun v módě. Ale tolik třpytu ze zlata jako v chrámu Vasila Blaženého jsem
nikdy v životě už neviděl. A Běloruské nádraží,
Kreml, Rudé náměstí, stály za prohlídku. Viděli
jsme i velkého V. I. Lenina, bez čekání v nekonečné frontě. Jako cizinci jsme měli přednost.
Co čert nechtěl, jednoho z účastníků zájezdu
sklátila bolest zubu. Jako cizinec měl přednost
v ošetření. Kolik času zabralo ošetření tuzemce - nevím. Celá naše „grupa“ i s průvodcem
ztratila celého půl dne. Pohled na zubu zbaveného účastníka zájezdu byl dost - raději se
nedívat. Cestou vlakem do tehdy Leningradu
(nyní Petrohrad) jsme si trochu zaobchodovali. Prodalo by se kdeco. Košile dederon frčely.
Petrohrad včetně blízkých carských sídel stál
za tu podívanou. Vrcholem pak byla samotná
prohlídka Ermitáže s neskutečným obrazovým
bohatstvím. Bohužel jediný den na prohlídku
zdaleka nestačil.
Škoda, že na besedu p. Zely nepřišlo ještě
více návštěvníků z řad mladší generace. Slyšeli
a viděli jsme skutečně dost. I touto cestou jmenovanému moc děkuji a přeji mu další, především příjemné zážitky na příštích poznávacích
cestách.
Vlastimil Hlaváč

Jeden inspirativní rozhovor pro nás pro všechny
Bůh: Františku, ty víš všechno o zahradách a o přírodě, co se to tam
dole děje? Co se stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším
věcem, které jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbový
zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě. Vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly,
včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale vše co vidím jsou jen zelené fleky...
Sv. František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci. Začali říkat Tvým květinám „plevel“, ze všech sil je hubí
a nahrazují trávou.
Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to
včely, motýly ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní
změny. Chtějí tihle Příměšťáci opravdu, aby tam rostla tráva?
24

Sv. František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké
utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny, které
se v trávníku objeví.
Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobují, že tráva
roste opravdu rychle. To musí být Příměšťáci velice šťastní.
Sv. František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste, sekají ji někdy i dvakrát do týdne.
Bůh: Oni ji sekají? Suší ji jako seno, na pozdější využití?
Sv. František: Nikoliv, Pane. Většina z nich ji hrabe a dává do pytlů
nebo barevných popelnic.

číslo 2/2019
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Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
Sv. František: Ne, Pane, právě naopak. Platí za odvoz.
Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí, aby to rostlo. Když to roste,
tak to sekají. A nakonec platí za to, aby se toho zbavili?

Sv. František: Raději si sedněte, Pane. Příměšťáci listí hrabou na
velké hromady, dávají do pytlů a platí další peníze za jeho odvoz.
Bůh: To není možné!!! A co dělají, aby chránili kořeny stromů
a keřů před mrazem a aby udrželi půdu vlhkou?
Sv. František: Poté, co vyhodí listy, kupují si v igelitových pytlích
něco, co se nazývá mulč. Přivážejí ho domů a rozsypávají to na místo listů.

Sv. František: Ano, Pane, přesně tak.
Bůh: Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme
déšť a zapínáme horko. To dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to
hodně práce.
Sv. František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane
růst tak rychle, vytáhnou hadice a platí ještě víc peněz za zalévání,
aby mohli pokračovat v sekání a odvážení!
Bůh: To je přece obrovský nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké
stromy. To bylo ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří
přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy
a keře. Navíc se rozloží na kompost, aby obohatily půdu. Je to přirozený cyklus života.

Bůh: A odkud tento mulč berou?
Sv. František: Oni kácejí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.
Bůh: Dóóóst!!!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty
máš na starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes večer?
Sv. Kateřina: „Blbý a blbější“, Pane. Je to opravdu hloupý film o...
Bůh: Prosím vyber něco jiného. Myslím, že jsem to celé už slyšel
od Františka...
ZDROJ: Internet

Rohatec uklízí už po páté
Je skvělé dívat se, jak se semínko, které
sázíte, ujme a roste. Když jsem před pár lety
zaregistroval obec Rohatec poprvé do akce
Ukliďme Česko, bylo to v nadšení, že po návratu domů začnu ve své rodné vesnici v lidech ještě více podporovat a rozvíjet jejich
vztah k přírodě a její ochraně. Prvního ročníku se v Rohatci zúčastnilo asi 7 lidí. Pravda,

nebylo nás mnoho, ale práce se udělalo i tak
dost. Jsem moc rád, že si pak akci pod svá křídla stáhla sama obec, která má přece jen lepší
organizační možnosti a apel na občany, než
jednotlivec. Výsledkem je, že se akce ujala,
pravidelně se jí účastní desítky občanů a dnes
ji v obci vnímáme nejspíš stejně samozřejmě
jako třeba košt vína. A to potěší.

Popřejme si tedy hodně síly při vytahování starých pneumatik, jarní slunce v zádech a chuť zajímat se a starat nejen o své
zahrádky, ale i okolní přírodu tam za plotem
našeho domu.
Voňavé jaro přeje
Honza Švanyga

SPORT
Rohatecká desítka načíná druhé čtvrtstoletí
Rok se s rokem sešel a ve středu 8. května budou naše ulice opět
patřit běžcům. Rohatecká desítka načíná šestadvacátým ročníkem druhé
čtvrtstoletí a pokusí se neshodit vysoko nasazenou laťku.
Dveře závodní kanceláře se v malé zasedačce kulturního domu otevřou po osmé hodině ranní. První startovní výstřel zazní v 9:00 pro dětské kategorie. Hlavní závod na deset kilometrů pro muže a pět pro ženy
bude mít svůj začátek přesně v 11:30.
Mezitím nás deset minut před jedenáctou čeká stále velmi populární štafeta na 4x 300 metrů. Hvězdný tým kolem starosty Jarka
Adamce s názvem Mixle Pixle už několik let nenašel přemožitele a je
na čase pokusit se jim jejich dominanci přerušit. Troufáte si na to? Sestavte s kamarády, kolegy, spolužáky nebo s rodinou družstvo a vzhůru
číslo 2/2019

do toho Pro klesající zájem jsme se letos rozhodli už nepořádat závod in-line bruslařů, takže po štafetách přijde na řadu rovnou hlavní
závod Rohatecká desítka. Rozšíříte právě vy počet domácích běžců
na startu?
Pokud už dnes pečlivě trénujete na některou z tratí, držíme palce,
ať vaše příprava graduje ve správný čas. Jestli se na běh z nějakého důvodu necítíte, nevadí, přijďte fandit, nudit se nebudete. Pro děti bude
za příznivého počasí opět připraven skákací hrad. K dispozici bude samozřejmě občerstvení pro malé i velké.
Podrobný časový rozpis a veškeré potřebné informace najdete
v propozicích v tomto čísle zpravodaje.
Luděk Durďák
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Stolní tenis netradičně
Posledním březnovým víkendem se za námi uzavřela další
sportovní kapitola
Sezóna 18/19 skončila a můžeme bilancovat.
„A“ v Krajské soutěži potvrdilo 4. místo z minulé sezóny. Opět
se opakoval scénář z minulých let. Na silnější týmy zahrát umíme,
ale týmy z opačného konce tabulky nám dělají problémy. To má
pak za následek, že nemůžeme dosáhnout na ty nejvyšší pozice,
případně na postup.
„B“, které postoupilo do OL, se udrželo a tím byly ambice pro
tuto sezónu splněny. Po úspěšném startu na začátku přišly slabší
chvíle. Po celosezónním bodovém boji na dálku s Vacenovicemi
„B“ nakonec zvítězilo nad tímto týmem v předposledním zápase
sezóny a zajistilo si tak 10. místo a setrvání ve stejné soutěži.
„C“ v OP se svými výsledky skončilo na 6. místě. Oproti minulé sezóně si o 2 místa pohoršilo, ale i tak to není špatný výsledek.
„D“ mělo od začátku sezóny dobře rozehranou hru o postup
z OZ do OS. Celou dobu podávalo vyrovnané a jednoznačné výsledky, ale poslední zápas bohužel nevyšel. O přímý postup si to
rozdalo s Mikulčicemi, které zvítězily 10:8 a tím zhasly naše naděje. Se dvěma prohrami skončilo na 2. místě se ztrátou 1 bodu na
prvního.

KSST Jihomoravský - KS II. třídy C
Mužstvo

V

R

P K Zápasy Body

22 21

1

0

0 219:89

2 Stavoimpex Hodonín B 22 20

1

1

0 213:101 63

3 So Klobouky u Brna A

22 15

0

7

0 192:138 52

4 SKST Rohatec A

22 12

1

9

0 182:152 47

5 SK Baník Ratíškovice A 22 11

1

10 0 165:143 45

6 TJ Sokol Kobylí B

22

9

3

10 0 155:161 43

7 TJ Sokol Rakvice A

22 10

1

11 0 160:171 43

8 TJ Agrotec Hustopeče B 22 10

1

11 0 153:169 43

9 TJ Jiskra Strážnice C

22

8

1

13 0 161:171 39

10 T.J. Sokol Hodonín B

22

5

1

16 0 123:192 33

11 TJ Sokol Vracov B

22

5

1

16 0 120:192 33

12 Jevišovka-Drnholec B

22

0

0

22 0 56:220

1 STP Mikulov A

U

65
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30. března jsme uspořádali 1. turnaj pro neregistrované hráče
Po střídmém očekávání se ukázalo, že se v Rohatci najdou nadšenci pro tento sport. Do tělocvičny se dostavilo 20 hráčů.
Byli mezi nimi například bývalí hráči stolního tenisu, tenisté,
ale i amatéři, kteří si měli chuť změřit síly s ostatními. Nejmladšímu účastníkovi bylo 10 let.
Z pětičlenné skupiny postupovali 4 hráči do hlavního pavouka
a hráči z pátých míst si mezi sebou zahráli ve skupině útěchy. Tu
jednoznačně vyhrál Honza Hruška.
Celý turnaj byl ve znamení jednoho hráče. Ondra Šrůtka (Olas)
prohrál z osmi zápasů, které během turnaje odehrál, pouze 2 sety.
Oba s Jarou Luzumem. Jednou v základní skupině, kde tito rivalové na sebe narazili, a podruhé ve finále. Byla to skvělá podívaná
hodna soutěžnímu tempu. O třetí místo si to rozdal Pavel Benčák
ze Sudoměřic s Jarou Adamcem, kde vyhrál první zmiňovaný 3:1.
Turnaj se po organizační stránce velmi vydařil a kladné
ohlasy nás budou motivovat pro uspořádání dalšího turnaje
v příštím roce.
Všechny fotky a výsledky z turnaje můžete zhlédnout na našem
webu www.pinec-rohatec.estranky.cz nebo na facebooku.
David Kolář
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Okresní liga, muži 2018/2019
Mužstvo

U

Okresní přebor, muži 2018/2019
V R

P K Zápasy Body

Mužstvo

U

V

R P K Zápasy Body

1 TJ Vlast Ježov A

22 19 0

3

0 260:136

60

1 SKST Hodonín E

22 21

0

1 0 300:96

64

2 SK Vacenovice A

22 15 3

4

0 249:147

55

2 TJ Slovan Hodonín B

22 19

0

3 0 294:102

60

3 SKST Dubňany A

22 12 4

6

0 207:189

50

3 T.J. So Svatobořice A

22 16

2

4 0 254:142

56

4 SK Baník Ratíškovice B 22 12 2

8

0 215:181

48

4 SK Čejč z.s. A

22 11

2

9 0 199:197

46

5 TJ Sokol Kyjov A

22 11 2

9

0 217:179

46

5 So Veselí nad Moravo A

22 10

3

8 1 207:189

44

6 SKST Čeložnice A

22

9

5

8

0 212:184

45

6 SKST Rohatec C

22

9

3 10 0 181:215

43

7 Tělovýchovná jednota B 22

8

5

9

0 185:211

43

7 TJ Sokol Vracov C

22

8

3 11 0 201:195

41

8 TJ Jiskra Strážnice D

22

9

2 11 0 202:194

42

8 TJ Sokol Kyjov B

22

7

4 11 0 182:214

40

9 TJ Sokol Bzenec A

22

7

3 12 0 167:229

39

9 T.J. Sokol Hodonín C

22

7

1 14 0 142:254

37

10 SKST Rohatec B

22

6

2 14 0 181:215

36

10 SK Baník Ratíškovice C

22

4

6 12 0 169:227

36

11 SK Vacenovice B

22

4

4 14 0 145:251

34

11 TJ Sokol Lužice B

22

5

4 13 0 148:248

36

12 TJ Sokol Lužice A

22

3

2 17 0 136:260

30

12 Kovoděl Moravský Pís A 22

0

2 20 0 99:297

24

Okresní základ sk. A muži 2018/2019
1
2
3
4
5
6
7
8

Mužstvo
Tělovýchovná jednota C
SKST Rohatec D
TJ Slovan Hodonín D
T.J. Sokol Hodonín D
SKST Hodonín G
SKST Dubňany C
TJ Sokol Vlkoš C
SK Baník Ratíškovice D

U
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
12
10
8
6
3
1
1

R
1
0
1
1
1
0
1
1

P
1
2
3
5
7
11
12
12

K
0
0
0
0
0
0
0
0

Zápasy
191:61
182:70
163:89
153:99
135:117
55:197
72:180
57:195

Body
39
38
35
31
27
20
17
17

INZERCE

Omlouváme se za chybně uvedený telefonní kontakt v minulém čísle.
číslo 2/2019
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Velikonoční inspirace od SZPO

číslo 2/2019
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Uklízíme Rohatec

Rohatecká obec – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec,
šéfredaktor Stanislav Zela, jazyková korektura Lenka Hostýnková, členové Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., Zdeněk Bíza,
Luděk Durďák, Vlastimil Hlaváč, Anna Homolová, Božena Vláčilová.
Otištěné názory a stanoviska nemusí vždy odrážet názor redakce.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl.
Vychází šestkrát ročně nákladem 1000 kusů. Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 12419.
Uzávěrka je vždy na konci každého lichého měsíce.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz
tel.: 518 359 230, webové stránky: www.rohatec.cz, e-mail: info@rohatec.cz.
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