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ÚVODNÍK
Letošní rok nám přinese hned několik výročí a mnohá z nich jsou spojena
znamením osmiček. Bezesporu nejvýznamnější je výročí založení našeho státu.
Vznik Československé republiky. Budeme
svědky nejdelšího zatmění Měsíce v červenci, kdy jej zakryje naše Země. Měsíc
bude ponořen celý v zemském stínu skoro
dvě hodiny.
V České republice máme asi šedesát sedm slunečních dnů v roce. Zažíváme další teplou zimu. Opět se objevují
rozkvetlé stromy, slyšíme zpěvy ptáků,
kteří neodlétli do teplých krajin. V Americe zaznamenali mínus třicet osm stupňů, v Austrálii zase plus čtyřicet sedm
a v Moskvě napadlo nejvíce sněhu za posledních sto let. Tyto anomálie jsou čím
dále častější. Objevily se u nás případy
spáření vlka se psem a nový druh pavouka
před nedávnem. V Americe se narodilo
dítě z embrya zmraženého 25 let.
Čínští křesťané u nás žádají o politický
azyl a o vánočních svátcích zrušil křesťanské oslavy v židovském Nazaretu jeho
muslimský starosta. Ve Vatikánu chtěla
ukrást Ježíška polonahá feministka, která křičela, že Bůh je žena. Ta samá pak
s obnaženou hrudí, ale s jiným heslem,
překvapila našeho prezidenta ve volební místnosti. Papež František promluvil
o takzvaných Fake News. Informace mají
vést k pokoji a propojování. Ne k rozdělování. K tomuto mimo jiné vyzval přítomné
lidi i novináře.
Aktuálně je v naší zemi sedm miliónů metrů čtverečních půdy zastavěno
sklady. Většinou jsou okolo velkých měst
a nové vznikají především díky e-shopům.
V tomto roce budou zakázány plastové
tašky v obchodech zdarma. Nejenom média se budou více zaměřovat na otázku
digitální gramotnosti. Šíříme totiž hodně mezi sebou neověřené zprávy. Je čím
dále složitější rozpoznat, které zprávy jsou
pravdivé a které lživé.
Zvolili jsme si na další pětileté období prezidenta. Někdo se radoval, a jiný
zase k tomu neměl žádný důvod. Trefně
to jistý člověk okomentoval v rámci rozdělující se společnosti. Jedni volají „milý
Drahoši a druzí zase drahý Miloši“. Jeden
z neúspěšných kandidátů na hlavu státu
řekl, že každý, kdo nyní přijde na Hrad,
by měl vyvětrat a vrátit láhve. V předve-

čer prezidentských voleb se stala kuriózní
situace na dálnici D6. Dopravu ochromila
pozoruhodná skupinka. Její členové byli
kůň s kozou a oslem. Bylo to před půlnocí
u místa zvaného Nové Sedlo. Jestli v tom
chcete hledat nějaká poselství, je to jen
a jen na vás.
Masopustní doba od svátku Tří králů do Popeleční středy pro nás znamená
nejen půst. Dobu pozdní zimy i předjaří.
Následuje začátek vegetačního období.
Taneční zábavy, bály, maškary a mnoho
jiných zvyků spjatých s tímto časem. Přijdou jarní změny v přírodě, tak jako i první
práce na polích. Ptákem roku 2018 se stal
sýček obecný. Je to sova a patří mezi velmi
ohrožené druhy. U nás jich žije jen sto až
tři stovky párů. Stále se snižuje množství
ptačích druhů okolo nás, a to především
díky působení člověka. Zemědělská činnost pro mnohé živočichy vytvořila nehostinné místo pro život. A přímo souvisí
s naším přístupem ke krajině.
Vědci z Manchesterské univerzity měřili uhlíkovou stopu doma dělaných jednoduchých sendvičů. Mají ji o polovinu
menší, než ty průmyslově vyráběné. Jsou
nepostradatelnou položkou v obchodech
s potravinami. Měření určitého množství
těchto sendvičů a jejich podíl na emisích
skleníkových plynů jednoznačně ukázal, že
je lepší si je prostě vyrobit doma a nekupovat v obchodech. Budeme ekologičtější. Je
to jistě zajímavý výzkum. Asi jako ten, co
ukázal na padesáti sedmi druzích savců po
celém světě, že lidí ovlivňují pohyb divoké
zvěře. V upravené krajině jsou pak zvířata
línější. Mají méně pohybu a znamená to
i změnu v jejich ekosystémových funkcích.
Jestli tedy v kulturní krajině nachodí zvířata
o polovinu méně než v přírodě nedotčené,
je to pro nás jasná informace.
A jak je to s člověkem? Když jej necháme v galerii sledovat nějaký obraz nebo
krásnou sochu, dáme mu přečíst romantickou knihu, bude se zušlechťovat. Napíše
třeba potom nějakou báseň, pohladí v lese
na procházce strom, sousedce pochválí
šaty, kolegům v práci bude opětovat jejich
nervózní výlevy bezelstným úsměvem.
Politické věci či změny jej nezasáhnou. Večer se zahledí na chladivou, ale krásnou,
hvězdami posetou oblohu a uvědomí si, jak
je život krásný.
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Z jednání rady a zastupitelstva
Na mimořádném jednání zastupitelstva obce konaném
1. prosince loňského roku zastupitelé kromě technického bodu
a rozpočtového opatření projednali především dva důležité
body. Tím prvním bylo výběrové řízení na dodavatele přístavby
základní školy. Počasí prozatím stavebním pracím přeje, proto
bylo možné stavbu zahájit už nyní a v ulici U Parku tak najdete
základovou desku budované přístavby. V druhém bodě zastupitelé schválili dodatek ke smlouvě o dílo na stavbu bezbariérových
chodníků, který reagoval na drobné změny v projektu.
V polovině prosince se konalo poslední jednání zastupitelstva roku 2017. Po tradičních úvodních bodech jednání zastupitelé vyslechli zprávu předsedy finančního výboru a schválili
rozpočtové opatření. Zásadním dokumentem každé obce je v závěru roku schvalovaný rozpočet na další období. Právě z tohoto
dokumentu pak mimo jiné vychází i plán investičních akcí, které hodlá obec realizovat. Dále byla podána informace o posunu
termínu pro schválení územního plánu obce či nových obecních
vyhláškách. V dalších bodech se zastupitelé tradičně zabývali
prodejem a výkupem pozemků. Závěrem byla projednána výše
odměn neuvolněných zastupitelů v souvislosti se změnou nařízení vlády.

Do vydání tohoto zpravodaje se uskutečnilo už i první zasedání zastupitelstva letošního roku. Dne 30. ledna, po tradiční kontrole
minulého usnesení, přítomní vyslechli zprávy předsedů finančního
a kontrolního výboru. Bylo přijato plnění rozpočtu k 31. 12. loňského roku a schváleno první rozpočtové opatření roku letošního.
Rozsáhlým bodem bylo odsouhlasení dotací z rozpočtu obce pro
jednotlivé spolky. Následně byly schváleny dvě darovací smlouvy
a prodej dvou obecních pozemků. V závěru jednání byly přijaty dvě
obecně závazné vyhlášky. Ta první pouze reaguje na novelu předpisů
o poplatcích za odpady, výše poplatku pro občany se však nemění.
Druhá vyhláška je zcela nová a zavádí poplatek z ubytovací kapacity. Týká se tedy penzionů a dalších podobných zařízení v naší obci.
Posledním bodem zasedání bylo schválení projektové dokumentace
budoucí hasičské zbrojnice a podání žádosti o dotaci na její stavbu.
Rozsáhlá diskuze se týkala budoucí cyklostezky, která vznikne jako
smíšená trasa chodníku pro pěší a pruhem pro cyklisty od vyústění
ulice Slovácká přes Nové Řádky až na Kopec k budově Alexy.
Výpisy z usnesení zastupitelstva i podrobné zápisy z jednání
rady obce můžete najít na internetových stánkách obce v sekci Samospráva.
Tomáš Letocha, místostarosta

My tři králové jdeme k vám
Tříkrálová sbírka se letos v naší
obci konala v sobotu 6. ledna. Požehnání na cestu všem koledníkům udělil
duchovní správce Otec Karel v našem
kostele. Pak se koledníci odebrali na
obecní úřad, kde se převlékli za krále,
každý dostal na hlavu korunu, vedoucí
skupinek pokladničku
a s nadšením nás všech
jsme vyšli koledovat do
ulic. Pan Bíza nás vyfotil v kostele a poté i na
schodech před ním.
Tříkrálová sbírka přinesla díky štědrosti Rohatčanů historicky nejvyšší částku 97.383,- Kč.
Získaná částka překonala loňský výtěžek
o 5.000,- Kč. Dokazuje
to, že lidé mají otevřená
srdce pro potřeby druhých. Do výsledku sbírky
se v letošním roce promítla vstřícnost, štědrost dárců, ale i pěkné
slunečné počasí a hlavně
4

obětavost koledníčků i vedoucích, kteří
obcházeli jednotlivé domácnosti a šířili
poselství radosti, štěstí, zdraví a Božího
požehnání. Koledování je výjimečná
událost. Je to čas plný překvapení a dobré nálady. Je pravda, že ne všechny dveře jsou pro koledníky otevřeny, a není

také samozřejmostí, že by všechny domácnosti pochopily přínosy Tříkrálové
sbírky. Možná i díky tomu vyniknou ty
příběhy, kdy se lidé zachovají skutečně
lidsky. Nejznámější tříkrálovou tradicí, která přetrvala do dnešních dnů, je
psaní iniciál a letopočtu křídou na dve-
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ře. Mnozí si myslí, že písmena K, M a B
označují jména jednotlivých králů. Ve
skutečnosti se jedná o zkratku latinského nápisu Christus mansionem benedicat, tedy ať Kristus požehná tomuto

domu (po celý rok, proto se píše i letopočet). Děkuji všem štědrým dárcům,
kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným, všem koledníčkům i vedoucím za velkou pomoc při koledování,

našemu duchovnímu správci za udělení
požehnání, zaměstnancům OÚ za příjemné pohoštění po koledování a samozřejmě panu Bízovi za skvělé foto.
Anna Trávníková

Poděkování
Čas adventu je časem zklidnění. Blížící se konec roku, účetní uzávěrky, inventury, dočerpávání rozpočtu a příprava na
plesovou sezonu však na radnici mnoho klidu nepřinese. Moc
nás potěšilo, že se za námi přišla podívat třída dětí paní učitelky Cmolové z naší mateřské školky. Chtěly nám všem udělat

radost, a tak navštívily každou kancelář na radnici a zazpívaly
nám koledy. Přinesly nám úsměv na tvářích, každé z nás předaly krásné přáníčko a dodaly tak energii do závěru roku. Moc
děkujeme.
Pracovnice obecního úřadu

Změny ve vyhláškách
Nabytím účinnosti zákona č. 170/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, došlo ke zpřísnění podmínek pro uplatnění osvobození nebo úlevy od místních poplatků, jenž jsou v naší obci vybírány, a to doplněním
odstavce č. 4 § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění: „V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou
nebo ve lhůtě podle odstavce 3, nárok na osvobození nebo
úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy“. Tato lhůta je u místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadů (dále jen „komunální odpad“) do
15- ti dnů, u místního poplatku ze psů do 30-ti dnů ode dne,
kdy ke změně došlo.
Výčet osvobození a úlev u komunálního odpadu
1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst.
1 písm. a), která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého
číslo 1/2018

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení
2) Od poplatku se osvobozují fyzické osoby, které
a) jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vazbě
b) jsou nezletilé a umístěné v náhradní rodině
c) jsou úředně prohlášené za nezvěstné, ode dne tohoto
prohlášení
d) pobývají nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců mimo
území České republiky (např. za účelem studia nebo zaměstnání)
e) jsou osobou, které byl dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zrušen údaj o místu
trvalého pobytu
f) jsou osobou žijící minimálně po dobu jednoho roku
mimo obec (např. formou nájmu nemovitosti k bydlení
mimo obec)
3) Úleva se poskytuje poplatníkům, a to od počátku měsíce,
ve kterém dovrší 70 let a to ve výši 10,--Kč/osobu/měsíc.
Výčet osvobození a úlev u poplatku ze psů
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa
a) kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P
podle zvláštního právního předpisu
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob
5
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c) sloužícího Policii ČR
d) provádějící výcvik psa ke zvláštním účelům
e) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
Upozorňujeme občany, že poplatek za psa je nutné uhradit nejpozději do konce března. Nejdůležitější změnou je, že se zavádí

povinnost nahlásit do patnácti dnů změnu skutečnosti pro uznání
osvobození nebo úlevy od poplatku obecnímu úřadu. Pro nahlášení změny použijte Změnovou kartu k místnímu poplatku, která
je ke stažení na internetových stránkách obce, nebo na podatelně
OÚ. Od 1. 1. 2018 se tato povinnost tedy týká i seniorů, kteří dovrší 70 let a chtějí uplatnit slevu za odpady.

Nejstarší Rohatčanka
Počátek roku je pro nás opět spíše smutný než radostný, vždyť
za první měsíc roku už jsme se museli rozloučit s několika místními občany. Lidmi z našeho okolí, sousedy, kamarády, které už,
bohužel, více nepotkáme. Nemoc si měsíc nevybírá, již několik
let však můžeme pozorovat, že počátek roku bývá ve smutném
duchu. O to větší radost nás čekala, když jsme mohli přijít poblahopřát za všechny naše občany hlavně zdraví a každodenní
úsměv na tváři naší nejstarší spoluobčance, paní Marii Kostílkové. Koncem ledna se dožila úctyhodných 97 let. Stále vzpomíná
na svá léta prožitá v Maryši a těší se, až slunce přinese teplo do
její dědiny.
Jara Adamec, starosta

Vzpomínka
na paní Jaroslavu Henčlovou
Koncem minulého měsíce jsme se
v obřadní síni v Hodoníně rozloučili s naší
spoluobčankou paní Jaroslavou Henčlovou. Znali jsme ji jako obětavou dlouholetou knihovnici rohatecké obecní knihovny. Rádi jsme se s ní v knihovně vídali při
výpůjčkách nebo přednáškách a besedách.
Vždy se dovedla s úsměvem podělit se
svými bohatými odbornými znalostmi
i radami. Velmi dobrý vztah měla zejména

k dětem a mládeži. Vedení knihovny vykonávala s nevšední pečlivostí jí vlastní.
Svazky knih vždy vzorně uložené a rozdělené s pečlivou evidencí. Funkci knihovnice vykonávala více jak 20 let. Mezi
spoluobčany byla známa i jako pečlivá
manželka, maminka a babička. Dnes, kdy
již není mezi námi, jí patří naše poděkování a hezká vzpomínka.
Zdeněk Bíza

Údaje z radarů jsou alarmující
V naší obci máme v současnosti naistalovány tři stacionární radary pro měření rychlosti. Jeden na Kolonii, v polovině
ulice Mírová, druhý na počátku ulice Nové
Řádky ve směru od Strážnice a třetí na
vjezdu do obce od Hodonína. Tato zařízení
nejsou jen ukazatelem rychlosti, ale zaznamenávají informaci
o hustotě dopravy a rychlosti vozidel v obou směrech. A právě z těchto dat můžeme čerpat následující informace. Velmi
zajímavým údajem je počet vozidel, která naší obcí projedou.
Po ulici Mírová jich projelo za rok 2017 celkem téměř 592
tisíc, což je v průměru 1620 aut denně. Mnohem větší frekvence dopravy je na příjezdu od Hodonína. Tudy loni projelo
přes 916 tisíc aut, což je přes 2,5 tisíce vozidel denně. O něco
větší provoz je ještě na druhém vjezdu, je to možná dáno tím,
že tato silnice spojuje všechny části obce. Tady přesáhl po6

čet vozidel za rok jeden milion aut s denním provozem téměř
3000 vozidel.
Podstatně více alarmující jsou však údaje o rychlosti jednotlivých aut. Nejhorší data vykazuje radar od Hodonína, průměrná
rychlost všech vozidel se pohybuje nad 60 km za hodinu. Povolenou padesátku tu dodržuje jen 40 % vozidel, a to převážně na
výjezdu. Rychlost vozidel na vjezdu je vždy vyšší, přesně čtvrtina
aut pak jede rychlostí mezi 50 a 60 km/hodinu. Dvacet procent
jede rychlostí mezi 60 a 70 kilometry, jedenáct procent nad 70.
Bohužel jsou zaznamenána i vozidla s rychlostí převyšující na
tachometru 80 i 90. Více než devadesátikilometrovou rychlostí vjíždí do obce v průměru 25 vozidel denně.
O něco lepší data vykazuje radar na
vjezdu od Kopce. Tady sice povolenou padesátku také dodržuje asi jen každý třetí
číslo 1/2018
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řidič, převážná většina vozidel však jede mezi 50 a 60 kilometry
v hodině. Nejlepší údaje vykazuje dlouhodobě ukazatel rychlosti
na Kolonii. Průměrná rychlost na této ulici je 48 km za hodinu.
Polovina řidičů dodržuje padesátku, 40 procent řidičů pak jede
méně než šedesát. Rychlosti nad 70 kilometrů jsou už jen výji-

mečné. I tak je ale z uvedených údajů jasně patrno, že na dodržování bezpečné rychlosti v zastavěných částech obce řidiči nedbají. Hazardují tak se svými životy, ale především životy a zdravím
všech ostatních. Sundejme včas nohu z plynu, než bude pozdě!
Tomáš Letocha, místostarosta

Nakládání s odpady v roce 2017
Každoročně se sleduje a vyhodnocuje, jak se daří či nedaří na jedné straně snižovat produkci např. směsného
a objemného komunálního odpadu,
stavebních sutí apod. Na druhé straně
se vyhodnocuje, jak občané přistupují
k třídění odpadů a sleduje se množství
vyseparovaných jednotlivých komodit.
Zde je potěšitelné, že klesla produkce
směsného komunálního odpadu, odpadu objemného, stavebních sutí, ale na
druhé straně se skoro o 60 tun zvýšila
produkce BIO odpadů. Tento vývoj je
ovlivněn dvěma faktory, a to:
a) zvýšená údržba veřejné zeleně v obci
a z ní vzniklý odpad
b) BIO odpady z domácností a zahrad –
zde bychom apelovali na občany, aby
pokud možno využívali tento odpad
na svých zahradách kompostováním,
čímž se sníží náklady na sběr a likvidaci tohoto odpadu
Proti roku 2016 nastalo zlepšení v separaci hlavně papíru a plastů, vysoký nárůst byl zaznamenán u zpětného odběru
ledniček, TV, drobného elektroodpadu
apod., který naši občané odevzdávají na
sběrném dvoře či sběrném místě.
Nemůžeme však být spokojeni se
sběrem skla, a to jak bílého, tak barevného, kde jsme proti roku 2016 odevzdali
cca o 7 tun méně, přičemž pro možnost

odložení nepotřebného skla je v obci vybudováno 10 stanovišť. V letošním roce
je v plánu posílit některá stanoviště dalšími kontejnery a také zvýšit počet stanovišť pro ukládku této komodity.
V porovnání s jinými srovnatelnými
obcemi regionu a celostátním průměrem stále zaostáváme a nedosahujeme
takových výsledků, s nimiž by mohlo být
vedení obce spokojeno.
Podmínky pro nakládání s odpady jsou ze strany obce stále zlepšovány (další dovybavení sběrných dvorů,
servis v podobě předávání plastových
pytlů na plasty a Tetrapak až do domu,
pořízení další techniky apod.). V uplynulém roce bylo k veřejným stanovištím
ke sběru skla instalováno 10 ks žlutých
kontejnerů na plasty, každá rodina obdržela sadu barevných tašek na tříděný
odpad, průběžnou informaci a přehled
o problematice odpadů.
Je třeba si uvědomit, že obec na nakládání s odpady vynakládá každoročně
nemalé finanční prostředky. To, aby se
snížil rozdíl mezi náklady a příjmy, mohou ovlivnit z velké části sami občané,
a to důsledným tříděním. Za vyseparované suroviny získá obec do svého rozpočtu zpět nejen finanční prostředky
za prodané suroviny, ale taky nemalé
finanční částky ze systému EKO-KOM.

Podobné finance získává obec také sběrem elektrozařízení v rámci zpětného
odběru, který je od roku 2012 realizován přes specializované firmy ASEKOL
s.r.o., EKOLAMP s.r.o. a ELEKTROVIN
a.s.. Tato zařízení mohou občané i nadále odevzdávat na sběrném dvoře a sběrném místě.
Opatření na úseku odpadového
hospodářství v obci pro 2018
a) Kvalitní separací využitelných složek
komunálního odpadu nadále snižovat produkci směsného komunálního odpadu.
b) Zlepšit stav v produkci vytříděných
složek, tj. hlavně skla, Tetrapaku,
a neustále zvyšovat i ostatní komodity jako jsou PET, plasty, papír apod.
c) Prevence - předcházet vzniku odpadů (podle Rámcové směrnice
2008/98/ES má prevence odpadů
nejvyšší prioritu v odpadovém hospodářství a vychází z jednoduchého
principu. Vyprodukujeme-li méně
odpadů, spotřebovává se méně zdrojů, a tím se šetří vynaložené úsilí (finanční, energetické) na jejich recyklaci či odstranění.
d) Postupně připravit podmínky pro
vlastní likvidaci BIO odpadů (pozemky, projektová příprava, dotační
titul).

Přehled o produkci odpadů (v tunách)
2013

2014

2015

2016

2017

směsný komunální odpad

706,1

662,3

629,0

627,0

603,8

objemný odpad

220,4

230,1

186,0

201,8

190,6

BIO odpad

139,1

351,3

388,8

380,6

440,0

stavební suť

227,4

295,0

198,5

369,0

285,5

37,0

51,8

37,4

5,7

74,4

2,1

1,6

2,0

3,0

3,6

7,0

7,0

směsné stavební odpady
nebezpečný odpad
odpad s azbestem
Přehled o vytříděných odpadech (v tunách)
2013
papír

2014
33,9

2016
53,6

2017
69,1

106,4

z toho obec

18,9

27,4

z toho ZŠ a MŠ

22,7

45,4

z toho ve výkupnách

27,5

33,6

číslo 1/2018

31,2

2015
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PET, plast

16,9

23,9

19,1

23,3

32,4

směsné plasty

1,8

7,2

5,0

11,7

15,5

nápojové kartony

1,4

3,2

2,7

3,4

2,6

kov

5,8

6,7

9,1

23,3

21,2

sklo

30,9

39,6

26,3

38,5

31,8

z toho bílé

15,5

23,9

18,4

z toho barevné

10,8

14,6

13,4

24,2

3,9

5,8

7,7

6,4

pneu

3,2

45,0

textil
dřevo

79,6

Přehled o zpětném odběru zařízení (ks, tuny)
2013
lednice, sporáky
TV, monitory
ostatní elektroodpad

2014

2015

2016

2017

84 ks

130 ks

8,64

8,02

10,08

234 ks

180 ks

5,72

4,14

5,44

0,85

0,65

1,87

2,38

1,85

Znovu připomínáme,
že tříděním a využitím
některých odpadů ušetříte
jak svoji peněženku, tak
obecní pokladnu.
Základem všeho je
v prvé řadě předcházet
vzniku odpadů a v případě, že již vznikl, snažit se
z množství komunálního
odpadu vyseparovat to,
co je možné (BIO, papír,
plast, sklo, železo, dřevo,
elektro apod.).
Jsou mezi námi bohužel
i takoví, kteří se nebrání
vytvořit skládku kdekoliv
v přírodě. Tato aktuální
černá skládka vznikla u železniční zastávky.
Radoslav Němeček
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Bezpečně z dědiny na Kolonii
Jelikož jsme se naším zařazením do Národního rozvojového programu mobility dostali do seznamu vyvolených
obcí, které mohou čerpat i dotace na bezpečné bezbariérové trasy, mohli jsme už letos v lednu podat žádost o dotaci
na další úsek, který splňuje podmínky dotačního programu
a který zároveň naši obec dlouhé roky trápí. Asi každý z nás
ví, v jakém stavu je „chodník“ z dědiny na Kopec a kolem
hlavní cesty na Kopci. Kousek je to panelová cesta z malých
panelů, na sebe často nenavazujících, pak je to asfaltový pás
se svými nerovnostmi, a nakonec je to směsice všeho možného před domy v nevyhovující šířce, se špatnými obrubníky,
často s různou dlažbou. Především je to však trasa, kudy lze
jít na Kolonii. A protože jsme se rozhodli, že uděláme vše
proto, aby trasa a cesta z dědiny na Kolonii byla bezpečná
a zrekonstruovaná, podali jsme žádost o dotaci na její první část. Vedla by, když to zjednoduším, od Kronu po Alexu.
Jednalo by se o smíšený chodník o šíři 3 metry. Součástí tohoto díla by byla dost složitá operace – uříznutí části krajské

komunikace před rodinnými domy vpravo ulice Na Kopci
tak, aby před nimi mohla vzniknout tolik potřebná parkovací místa (více než 20). Díky tomu by auta neparkovala na
chodníku a ve vjezdech, kdy opravdu nejde skoro ani projít
pěšky, natožpak s kolem nebo kočárkem. Součástí je také vybudování bezpečného přechodu na Kopci z jedné strany na
druhou a nová autobusová zastávka. Celá akce má rozpočet
více než 11 milionů korun a bez dotace ji není možné jednoduše provést. Můžeme ji totiž udělat až tehdy, když se nám
podaří opravit kanalizaci Na Kopci. S napětím budeme čekat polovinu roku, než se dozvíme, zda jsme uspěli. Všechny
části této akce by pak probíhaly v jednom roce a čekalo by
nás několik měsíců náročných příprav, protože by se musela zapojit také Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.
Chceme bezpečně a pohodlně mít trasu z dědiny na Kolonii,
a tak pokud dotace vyjde, namastíme si pod koleny a pustíme se do těžké práce. Držte nám palce.
Jara Adamec, starosta

Ukončení analogového televizního vysílání
Vážení zákazníci,
dovolte seznámit vás s následujícími změnami v televizní programové skladbě vaší kabelové televize. Analogové vysílání v Česku
definitivně skončilo v roce 2011, kdy došlo k vypnutí všech technologií, které zajišťovaly distribuci televizních analogových programů.
Abychom vyhověli našim zákazníkům, kteří používali starší
televizní přijímače, provedli jsme taková opatření, abychom i po
roce 2011 mohli zařadit do vysílání analogové programy ČT1, ČT2,
NOVA, Prima.
Bohužel současná situace dospěla do stádia, kdy není možno zajistit náhradní díly a technickou podporu pro analogové produkty,

Kalendárium

proto jsme nuceni provést vypnutí zmíněných programů v síti kabelových rozvodů obce Rohatec.
O vaše programy v žádném případě nepřijdete, jelikož jsou obsaženy v nejnižších digitálních nabídkách DVB-C a DVB-T, kde není
potřebná dekódovací karta CONAX.
Děkujeme za pochopení a věříme, že vám tímto krokem nezpůsobíme zásadní problémy.
V případě jakýchkoliv dotazů, nás můžete kontaktovat na telefonních číslech nebo e-mailech společnosti NOEL, s.r.o.
+420 518 359 635, +420 518 359 692, +420 607 866 813,
info@noel.cz

18. 3.

Degustace vín

20. 3.

Beseda o legionářích

17. 2.

Ples sportovců

24. 2.

Fašaňk

1. 4.

56. Výstava vín

Discoples

7. 4.

Akce Ukliďme Rohatec

3. 3.
12. - 14. 3.

Burza dětského oblečení

14. 4.

Velikonoční turnaj v tenise

18. 3.

Velikonoční výstava

21. 4.

Květinový bál

Matrika
Narození
Peter Teraz
David Jüstel
Denis Malošek
Lilly Hrnčiríková
David Bláha

číslo 1/2018

Úmrtí
Jarmila Školnikovičová, 60 let
Maria Nezvalová, 76 let
František Žampa, 80 let
Věra Klásková, 75 let
Ing. Ivo Helleši, 77 let
Dobromila Suchánková, 84 let

Stanislav Šindar, 77 let
Karel Jaborník, 69 let
Jaroslava Henčlová, 82 let
Počet obyvatel k 31. 1. 2017
Počet narozených v roce 2017
Počet zemřelých v roce 2017

3481
36
40
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HISTORIE
Symbolika kříže na rohateckém kostele
O rohateckém kostele je v kronikách,
publikacích nebo různých dokumentech poměrně hodně poznatků. Kým
a kdy byl vystavěn, kdo se podílel na
stavbě, náklady a podobně. Věž i samotná stavba, jak je to u všech kostelů, má
v nejvyšším bodě zdobení křesťanským
křížem jako duchovním symbolem.
V Rohatci je to kříž dvouramenný, nazývaný patriarchální. Naskýtá se otázka,
proč právě dvouramenný, když na věži
původního historického kostela byl kříž
jednoduchý. K tomu je nutno nejprve
připomenout symboliku vlastního kříže
a jeho historii.
Prostý kříž jednoramenný, nazývaný kříž latinský, vznikl z kříže tzv. „tau“
prosté T, jež používali již staří Egypťané. Latinský kříž je spojen s křesťanstvím jako dávný symbol. Zaveden byl
ve čtvrtém století, když Ježíšovo učení
a náboženství získalo statut státní. Kříž
je obecně chápán jako znak mučednictví připomínající cestu Ježíšova utrpení
a smrt. V historii i dodnes je křížem
latinským označováno úmrtí. Svislé
i příčné rameno je symbolem vztahu
člověka k člověku a v křesťanské literatuře se také uvádí: Kristus sestoupil na
zem, člověka vyzvedl do nebe – rozepjal
ruce (příčné rameno), aby nás otevřel
jednoho k druhému. Prostý kříž doplněný kruhem také používali
v dávné historii Keltové,
výbojný kmen, obývající
severní Evropu a zasahující až na naše území. Keltský kříž je stejnoramenný,
poněkud jinak zdoben s jinou symbolikou.
Počátkem prvního tisíciletí byl také zaveden kříž
dvouramenný, nazývaný
patriarchální. Druhé horní a kratší rameno je připomínka Pilátovy tabulky
INRI (Ježíš nazaretský, židovský král). Tento dvojitý
kříž znázorňuje hlubokou
duchovní zkušenost a hodnotu, spojení osobního kříže člověka s křížem Kristovým. Slovem patriarcha
označují některé církve
10

nejvyššího církevního hodnostáře, proto je také nazýván křížem biskupským.
Vznikl pravděpodobně v Byzanci (dnes
území Řecka) a zavedli jej byzantští císaři. Odtud jej převzali velkomoravští
věrozvěstové Cyril a Metoděj. Patriarchální kříž převzali i uherští králové
a je využit v heraldice, ve znacích některých zemí – Slovensko, Maďarsko, Litva
a také v roce 1991 až 1995 Bělorusko.
Patriarchální kříž na věži rohateckého kostela pravděpodobně navrhl po
dohodě první zpracovatel plánů nového kostela architekt Josef Vodička
z Olomouce v roce 1910. Následně plány přepracoval při dozoru stavby c. k.
místodržící inženýr Vladimír Fischer
v Brně. Před celkovým dokončením stavby 22. června 1912 byl kříž v dnešní podobě posvěcen. Posvěcení provedl Jeho
Eminence nejdůstojnější pan kardinál
kníže arcibiskup olomoucký Dr. František Bauer (oslovení uvedené v pamětním
listě z r. 1912). Teprve pak byl kříž včetně báně s dobovými dokumenty vztyčen
na věži kostela. O stavbu kostela se velmi
zasloužil poslanec tehdejšího říšského
sněmu Dr. Antonín Stojan, kanovník olomoucký, probošt v Kroměříži, a tehdejší
starosta obce Karel Bureš.
Křížem dvouramenným, patriarchálním, chtěli stavitelé i farníci vystihnout

vyšší duchovní zkušenost a hodnotu
kostela a také arcibiskupské svěcení.
Zdůrazněna tím byla i farní samostatnost. V kříži je rovněž kruh, zasahující
jen spodní rameno (prostý kříž). Nabízí
se symbolika převzatá z kříže keltského,
vystihující slunce a nekončící kruh života. Kruh je však zploštělý, což znamená
příslušnost arcibiskupství olomouckému. Svědčí o tom i skutečnost, že posvěcení provedl arcibiskup olomoucký
František S. Bauer. Toto „O“ se vyskytuje
i na historických rytinách, dřevořezech
nebo obrazech olomouckých biskupů.
Původní starobylý kostel z patnáctého století, zničený během války třicetileté, byl v druhé polovině 17. století
obnoven a na jeho věži vztyčen jednoramenný latinský kříž, zdobený kohoutem. Kostel stával na původní návsi,
dnes ulice Slovácká. Osada Rohatec,
později obec, byla tehdy připojena k farnosti Strážnice. Duchovní správa v Rohatci byla zřízena v roce 1785.
V 19. století se Rohatec značně rozrostl, tento historický a velmi zchátralý
kostel již nepostačoval a tak byl roku
1903 zbořen. Zůstal jen presbytář, dnes
upraven na kapličku. Demontovaný kříž
z věže byl uschován, a je uložen v rohateckém muzeu.
Zdeněk Bíza
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ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti
To, v čem se lidé nesnášejí,
nejsou ani tak jejich chyby,
jako spíš jejich přednosti.

4. Přemýšlej. K nulám cokoliv přidej, aby rovnice byla pravdivá.
0 + 0 + 0 + 0 = 30

1. Vymaluj si obrázek. Budou to vrabci nebo sýkorky?

Pomůcka k řešení úkolu č. 4:
Použij nuly levé strany rovnice jako část číslice.

2. Něco pro zasmání
Maminka se ptá malé Aničky: „Copak jsi, Aničko, dneska venku
dělala?“
„To co dělají ptáčci.“
„Jo? Ty jsi zpívala a pískala?“
„Ne. Papala jsem žížalu.“

Anna Kolofíková

3. Sestav písmena tak, aby vznikla slova podle zadání
O

L

Ú

K

K

A

Z

O

Z

O

O

N

N

L

O

A

1. Ve škole se dává žákům
2. Domácí zvíře
3. Čistý vzduch (krátce)
4. Dlouhý silný provaz

Co nového v mateřské škole
V naší školce prožily děti před Vánocemi krásné odpoledne se svými rodiči
i prarodiči. Všichni společně ochutnávali cukroví, které napekly děti i jejich
maminky, odnášely si spokojeně vánoční
dárečky a výrobky. Prázdniny ale rychle
utekly a pro děti je v novém roce připravena bohatá nabídka zajímavých akcí.
V měsíci lednu jely žáci ze ZŠ bruslit

číslo 1/2018

na zimní stadion v Hodoníně. Přidali se
k nim i někteří naši předškoláci, kteří
byli zdatní v tomto sportu. Děti přijely nadšené a plné nových dojmů, už teď
se těší na příště. Také návštěva hasičské
zbrojnice v Rohatci byla pro ně jako vždy
nezapomenutelná. V období zimních
měsíců se děti ještě mohou těšit na karneval a v březnu také na návštěvu místní

knihovny. Zápis nových dětí do mateřské
školy bude probíhat 2. a 3. května 2018
v budově MŠ. V tyto dny zveme zároveň
všechny rodiče s dětmi na Den otevřených dveří. Můžete si prohlédnout třídy, jejich vybavení a také školní zahradu
s herními prvky. Podrobnější informace
se dozvíte na našich webových stránkách.
Kolektiv MŠ
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Vítězný příběh - O Moravě
Daniela Konečková se umístila na prvním místě v krajském
kole soutěže Jižní Morava čte, kterou v Rohatci organizovala
obecní knihovna. Gratulujeme!!
Když se zamyslím nad slovem MORAVA, vybavím si koupání, lodě,
dovolená, chytání ryb, přístavy, sitiny… Dříve si slovo MORAVA
představovali jinak, asi takhle: povím vám tenhle příběh. Morava
byla hodná, přátelská, laskavá dcera Kralického Sněžníku. Měla tři
mladší sestry. Hodnou Orlici a Nisu, nejmladší zlou a závistivou sestru Morenu. Když otec zestárnul, předal vládu Moravě. Občané si jí
vážili, Morava se starala o děti ze sirotčince a také o staré lidi a zatoulané psy a kočky. Byla mezi lidmi oblíbená a Morena jí to záviděla.
Morena se snažila všemožně Moravy zbavit. Lákala ji na vysoké skály, nebo jí připravovala jedy do čaje.
Morava vždy lsti Moreny prohlédla, ale na sestru se nikdy nezlobila.
Jednou, když už Morena nevěděla co by, šla za čarodějnicí, aby jí

pomohla stát se vládkyní. Čarodějnice Li jí ale řekla, že pokud se
chce stát vládkyní, musí začarovat celou rodinu. Protože měla Li
Moravu ráda, Moreně řekla, že kouzlo se uskuteční až za rok, aby si
to mohla Morena rozmyslet.
V té době potkala Morava prince Meandra a zamilovali se do sebe.
Rodiče však lásce nepřáli, oba byli z toho nešťastní. Uplynul rok.
Morena ale stále trvala na svém názoru. Čarodějnice proto provedla
zlé kouzlo. Z lásky ale kouzlo zmírnila tak, aby rodina zůstala spolu
a aby Morava mohla být se svou láskou. Otce proměnila na horu
Kralický Sněžník a sestry na řeky, které na něm pramení, Orlice,
Nisa a MORAVA. Moravě přičarovala meandry, aby mohli být s milým navždy spolu.
Morenu hryzalo svědomí a na světě ji už nic netěšilo. Nakonec se
samým neštěstím proměnila v moravskou saharu.
Daniela Konečková, IV. třída

Rohatecký slavíček 2018
V úterý 30. ledna 2018 proběhl již
devátý ročník školní přehlídky dětských zpěváčků „ROHATECKÝ SLAVÍČEK“.
Letos přehlídka voněla něčím novým. Po osmi letech jsme opustili brány školy a uspořádali toto dopoledne
v kulturním domě.
V třídních kolech byli vybráni žáci,
kteří přišli poměřit svého slavíčka v hr-

dle se svými mladšími a staršími spolužáky a zkusit si takto vystoupit před
publikem, mikrofonem a na jevišti.
O to bylo příjemnější, že jsme mohli
v hledišti přivítat i zástupce ze stran rodičů a prarodičů.
V dnešní uspěchané době je velmi
těžké vrátit děti k odkazu našich předků. A proto patří velký dík všem paním učitelkám, maminkám, tatínkům,

babičkám, dědečkům, sourozencům či
vedoucím dětských souborů, kteří stále
děti učí lidovým písničkám – krásnému
kulturnímu odkazu, který by bylo s politováním vymazat z našich myslí.
Doufám, že se i v dalších letech
bude lidová píseň Rohatcem nést a rozeznívat co největší počet nejen dětských hlásků.
Miroslava Veselská

Vánoční koledování u školy
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Ze školní družiny
Po podzimních dobrodružstvích začaly děti ze školní družiny
pilně nacvičovat koledy tradiční i moderní, básničky známé i méně
známé, aby toto hezké vánoční pásmo předvedly svým rodičům. Vystoupení se jim opravdu povedlo, a proto dostaly od svých vychovatelek malou odměnu.
A když už všude vrcholily přípravy na vánoční svátky, oslavili
jsme Vánoce i ve školní družině. Přestože byla výzdoba i stromeček
ve stylu naší celoroční hry „Harry Potter“, připomněli jsme si i tradiční vánoční zvyky, zazpívali jsme si koledy, rozkrajovali jablíčko,
jedli vánoční oplatky a samozřejmě přišlo i na dárky. Děti našly pod

číslo 1/2018

stromečkem novou koloběžku, pannyboard, stolní hry i nějaké maličkosti.
Po vánočních svátcích, jako již každoročně, proběhl „Den hraček.“ Děti přinesly ukázat nové hračky a hry, předvedly je ostatním
a společně si je i zahrály.
Letos vyhrála hra „ Šlehačkovaná“….na koho ruka plácne sladkou šlehačku, ten vyhrál. Nebo prohrál?
A co nás ve školní družině ještě čeká? Připravujeme hodinu
pokusů, čar a kouzel a po jarních prázdninách se budeme těšit na
karneval.
Vychovatelky školní družiny
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KULTURA
Poděkování
Velké poděkování patří všem, kteří přispívají k rozšíření naší muzejní
sbírky. Ať už je to nábytek, nádobí, kolovrátek nebo i sváteční boty, vše najde
uplatnění ve staré jizbě a bude potěchou
či vzpomínkou pro přicházející návštěvníky. I nadále budeme vděčni za vše
k dokončení expozice kuchyně - kamna,
lavice a cokoliv dalšího. Děkujeme.
Za muzejní komisi Zdenka Malá

Informace z knihovny
•

•
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Uzavírka knihovny
Upozorňujeme své uživatele, že v době od 26. ledna do
21. února vč. bude knihovna z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Literární a výtvarná soutěž Příběhy mého kraje – Jižní
Morava čte
V minulém čísle jsme vás informovali o průběhu a výsledcích soutěže v naší knihovně. Dne 9. prosince 2017
ve Hvězdárně a planetáriu Brno proběhlo celkové vyhlášení literární soutěže, kde bylo pro děti připraveno kromě
filmových představení také předání cen a čtení vítězných
prací herci z Divadla Polárka.

•

V kategorii literární 8 – 10 let získala 1. místo žákyně rohatecké školy Daniela Konečková se svým příspěvkem Pohádka o Moravě. Za nemocnou Danielku v Brně převzal
ocenění Danielčin tatínek, který je i na fotografii s ostatními výherkyněmi. Srdečně gratulujeme!
Více informací včetně fotografií z akcí najdete na: www.
jiznimoravacte.cz a www.facebook.com/jiznimoravacte
Co jsme pro vás připravili?
- V úterý 13. února 2018 v 17 hodin v KD Rohatec LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem: Co by můj syn měl vědět o světě
(Fredrik Backman). Srdečně zveme!
Jana Charvátová

číslo 1/2018
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Divadelní soubor Svatopluk v Rohatci
Stále více si uvědomujeme, že není
možno jenom spěchat a nechceme takovému stylu života podlehnout. Z jedoucího vlaku je potřeba také občas
vysednout a zapomenout na problémy
a starosti. Kultura je určitě dobrou variantou relaxování na takové zastávce.
Psal se datum sedmý prosinec roku
2017 a my jsme byli do Rohatce pozvá-

ni zahrát divadlo. A kdo je to my – no
přece divadelní soubor Svatopluk, fungující při Domu kultury v Hodoníně.
Komedie s názvem Hřbitovní aktovky
od autorky Anny Sobotkové vypráví
o tom, kam odcházejí lidé po smrti.
S humorem a nadsázkou. Tak doufáme,
že téměř stovka diváků to tak brala, a že
se příjemně pobavili.

V současné době pilně zkoušíme
novou hru, zase komedii. Jmenuje se
Plejtvák a napsal ji Milan Šotek. Na domovské scéně máme premiéru plánovanou na konec března. No a pak se třeba
někdy přijďte na příběh obřího kytovce
podívat na rohatecká prkna. Budeme se
na vás těšit.
Za DS Svatopluk Vladimír Jašek

Pozvánka na výstavu

Spolek zdravotně postižených občanů Rohatec Vás srdečně zve na
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU A VÝSTAVU PANENEK,
která se uskuteční v rohateckém muzeu ve dnech 17. a 18. března 2018

číslo 1/2018

15

Rohatecká obec

Přehled nejvýznamnějších investic 2018
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Legenda:

číslo 1/2018

Č.
1
2
3
4
5

Název akce
Přístavba základní školy
Kanalizace a komunikace ul. Úzká
Parkoviště u mateřské školy
Oprava hřbitovní zdi a páteřního chodníku
Úprava křižovatky Osvobození / Hodonínská

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Panelová cesta - ul. Na Kopci
Oprava chodníku - ul. Strážnická
Oprava chodníku - ul. Žitná
Oprava vozovky - ul. Semering
Oprava vozovky - propojka ul. Školní / Baráky
Odvod dešťových vod - ul. Větrná
Chodník - propojka ul. Hodonínská / Osvobození
Rekonstrukce KD Kolonie - I. etapa
Workoutové hřiště Cihelny
Lesopark - I. etapa
Úprava zahrady Domu občanských aktivit
Oprava komunikace Soboňky

Předpokládané náklady
7,7 mil. Kč
4,8 mil. Kč
1,0 mil. Kč
1,0 mil. Kč
0,5 mil. Kč
1,0 mil. Kč
1,8 mil. Kč
1,3 mil. Kč
0,3 mil. Kč
0,5 mil. Kč
0,8 mil. Kč
0,4 mil. Kč
0,5 mil. Kč
0,7 mil. Kč
4,0 mil. Kč
1,2 mil. Kč
0,5 mil. Kč
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Subjektivní kulturní okénko šéfredaktora
Slavné obrazce na peruánské planině Nazca, které jsou pod patronací UNESCO, jsou opět v hledáčku médií. Nedávno je totiž rozjel
a poničil jeden řidič, který si tam zajel vyměnit, dle svých slov, pneumatiku. Světoznámé obrovské linie rostlin a zvířat tak mají další
přírůstek.
V kinech se objevil snímek Blaník prezident, navazující na slavný
internetový seriál Kancelář Blaník. V satiricky ztvárněné roli lobbisty
proplouvá hlavní hrdina světem politických kauz, které sám spoluvytváří a zajímavým způsobem nám dává možnost se smát i věcem
spíše k zaplakání. Jedním z jeho předvolebních slibů je, že by chtěl
dostupnou korupci pro všechny.
Na konci února bude mít premiéru v kině celovečerní dokumentární film Na tělo o slavném, celosvětově uznávaném fotografovi
panu Jindřichu Štreitovi. Nejen že je to úžasný fotograf, ale i profe-

sor, který výtečným způsobem předává své zkušenosti lidem stejně
postiženým láskou k fotografii. Sám mám tu čest již několik let.
Milovníci obrazů Toyen zaregistrovali, že se před pár dny vydražil její poválečný obraz Les Lavandiéres za 5,5 miliónů korun. Kolikrát si říkám, jak by to asi ovlivnilo tvorbu těchto slavných lidí, kteří
ve své tvůrčí době byli mnohdy bez finančních prostředků. Kdyby je
měli, a v takové míře, za jaké se dnes prodávají jejich díla. Vznikla
by vůbec?
Na nočním stolku se mně objevila kniha Válka umění od Stevena Pressfielda. Autor považuje tvořivost a umělecké ztvárnění za boj
tvůrce se sebou samým. Ničivou všeobjímající sílu, která nás každodenně sráží k zemi, nazývá jednotně slovem odpor. Ten je pak
leitmotivem spojujícím všechna témata. Inspirativní čtení.
Stanislav Zela

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Počasí v roce 2017 a něco k tomu
Je leden a čas bilancování počasí za
minulý rok. Nebyl jednoduchý, co se týká
teplot i dešťových srážek. A to nejen u nás
v Rohatci, ale v celé republice, Evropě,
i světě. Úvahy o oteplování na zemi se
stále stávají tématem, který nebude hned
tak vyjasněn, natož vyřešen. Podívejme
se jen na počasí na začátku letošního
období-měsíc

roku ve světě. V USA, Kalifornii o Vánocích obrovské požáry, způsobené suchem
a horkem. A ani ne za 14 dní, o několik
tisíc kilometrů východně a severně, obrovské sněhové kalamity, mrazy, jaké
tam nebyly mnoho let. V ty samé dny na
opačné straně zeměkoule, v Austrálii, obrovská horka, asfalt jim na silnicích tál,

dešťové srážky v mm
50letý průměr

2017

dnů se srážkami

moře teplé, že korálové útesy značně trpěly, až odumíraly. Opravdu diametrální
rozdíly. U nás to není jiné. Leden teplý,
suchý, beze sněhu. A přijde duben, objeví se nečekané mrazíky, a bude po úrodě ovoce, hroznů, stejně jako se to stalo
v minulých letech. Z následující tabulky
vyčteme, jak to bylo minulý rok.
teploty

2017

min.

max.

Leden

31

7

6

-22

+5

Únor

29

12

4

-6

+12

Březen

30

14

7

-3

+26

Zimní období

90

33

17

Duben

50

63

10

-2.9

+22

Květen

57

28

11

-1.8

+32

Červen

63

27

5

+8.9

+34

Červenec

87

51

11

10

35

Srpen

67

22

6

7

38

Září

51

100

19

7

28

Veget. období

365

291

52

Říjen

50

54

12

+1.4

21

12

-4

+13

Prosinec

45
35

44
43

7

-9

+13

Zimní období

130

141

31

Celkem za rok

585

465

100

Listopad
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sníh
déšť
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Z tabulky je patrné, že vody nám
spadlo velmi málo. Sníh prakticky nebyl,
nejvíce dešťů bylo v září. I když každý měsíc či období mělo déšť, srážky byly malé,
tj. 1 až 2 mm. Když spadly na vyprahlou
zem, z větší části se vypařily a rostliny,
hlavně ty hluboce kořenící, z toho mnoho
neměly. Je to mnou nejmenší naměřená
hodnota po celé období, kdy se tím zaobírám. V roce 2011 to bylo pro zajímavost
489 mm. Od tohoto roku, i když pršelo
v jednotlivých letech více, je deficit spodních vod patrný. A nejen u nás, ale i širokém okolí. Podobně nízké hodnoty naměřil i ing. Melo na Kolonii, a to 450.6 mm,
nebo stanice v Sudoměřicích 502 mm.
Malý objem dešťových srážek se projeví
na výnosech zemědělských plodin. U těch
polních výnosy klesají méně, sucho se více
projeví u stromů, jak ovocných, tak i v lesích. Takto poškozené stromy jsou pak napadány škůdci. Jestli dříve lesy převážně
trpěly exhalacemi, nyní jsou vážně ohroženy suchem a následně škůdci, hmyzem,
mechy apod. Zásoby vody se tenčí. Dříve
vybudované závlahy nejdou pro nedostatek vody ani pořádně využít. A budování
nových nádrží a přehrad je problematické.
Budování nových dálnic, železničních koridorů, výstavba nových hal a skladišť mají
přednost před ochranou přírody, životním
prostředím, budováním vodních nádrží
apod. My možná ne, ale další generace
poznají důsledky tohoto jednání. V Africe
už toto jednání obyvatelé pociťují a hledají záchranu a útočiště u nás, respektive
v Evropě. Jak dlouho se však tomuto tlaku
budeme bránit?
A od počasí jsme se dostali k politice. Zde nejlépe vidíme, že vše souvisí se
vším. A dostávám se k teplotám. Zare-

Tetce Bětce
Je to snad pravda, či pletka?
V Rohatecké obci se loučila tetka Bětka.
My těšili jsme se na její články,
které zaplňovaly po léta časopisu stránky.
Co v článcích psáno, pravda je,
my, ti staří, to potvrzujeme!
I my jsme také dětmi byly,
a zas jiné, jak teď, jsme dětství prožily.
Čas však běží stále dál,
aniž by se nás na něco ptal.
Jen vzpomínky zůstávají
žel již v nenávratné dáli!
Tak my ti děkujeme, tetko Bětko,
za milé vzpomínky, krásné nářečí a všecko!
Čtenáři Rohatecké obce

číslo 1/2018

gistroval jsem zprávu, že uplynulý rok
byl druhý nejteplejší v celosvětovém
měření. Já nemám vybavení k takovému měření ani k takovým propočtům.
Ale je to možné. Z jednotlivých denních měření a porovnáním s minulými
roky vidím, že alespoň u nás se teploty
navyšují. Zima je krátká a teplá. To, že
vloni byla zamrzlá Morava, byl asi výjimečný úkaz. Letos pořádně nezamrzly
ani kaluže. Jarní pohoda je velmi krátká. Již dvakrát za sebou pomrzly květy
ovocných stromů, réva také. Jsou v obci
lokality, kde lze objevit hrozny, ale to je
opravdu jen výjimka. Obnova takto pomrzlých keřů je náročná. Po krátkém
jaru, kdy ani včelky nemají čas a prostor
k opylení květů, nastupuje suché a horké
léto. Dle meteorologů byl březen nejteplejší za posledních 150 let, co se u nás
provádí měření. Čápi přiletěli v termínu, zrovna tak vlaštovky. Jen měli problém sehnat potravu. Mlýnský potok,
dříve po jaře plný vody, byl vloni téměř
prázdný, bez vody, a tudíž i bez rybek.
Žáby asi čápi či volavky vychytali brzy.
Museli létat a shánět potravu v Dúbravě.
Podobně špatně, pokud se týká potravy, na tom byly vlaštovky. V době jejich
příletu se ochladilo, hmyz nebylo vidět.
U mě samotného vlaštovky nehnízdí, ale
dle dotazů bylo v hnízdech v průměru
o dvě mláďata méně než v letech minulých. I podzimní odlet čápů i vlaštovek
byl o celé týdny dříve než obvykle. Že
docházelo i k opačným extrémům, to je
mimořádným srážkám, dokazuje bouřka
a liják ve Strážnici. Třináctého května se
objevila bouřka a nad částí města spadlo
obrovské množství vody během ani ne
hodiny. Zaplaveny byly ulice, domy.

Prostě přívalový liják. Přitom v okolí nespadla ani kapka. To Rohatec a okolí jen
pár dní před tím, 10. května, postihl mráz.
Byl sice jen -1.8°C, ale škody ve vinohradech, které už měly 15 až 20 cm velké výhony, a na ovocných stromech, které byly
odkvetlé nebo právě kvetly, byly téměř stoprocentní. Nakonec se sucho podepsalo na
výnosech obilnin i okopanin. Tuto bilanci
poznáváme v současné době a v různé podobě. Dražší jsou potraviny, ovoce a zelenina. Zemědělci za sucho dostanou dotace,
na které padnou daně, které by mohly být
využity jinak.
Jedna zajímavost na závěr. Částečně má
na to vliv i sucho. Usychá nám krušpánek,
taky zvaný buxus. Ozdoba hřbitovů, parků
i zahrádek. Sucho však je příčina jen částečná. Usychání způsobuje v menší míře
houba telemorfa calonectria. Daleko více
však škodí správně na česky pojmenovaném zimostrázu zavíječ zimostrázový. Je
to škůdce nový, pochází z východní Asie
a poprvé v Evropě byl zaznamenán v roce
2006 v Německu. U nás byl poprvé zpozorován v roce 2011 a rozšířil se velice rychle.
Je to motýlek, škodí jeho larvy, ožírající lístky. Vytváří na nich pavučinky. Většinou se
jeho přítomnost zjistí pozdě, protože vyžírá
lístky od prostředku. Pokud na jaře zjistíme
zelené housenky, nutno několikrát důkladně keříky ošetřit mospilanem (dle návodu).
A pak pořádně zalévat.
Minulý rok nám stran počasí nepřinesl
nic moc pěkného. A o negativních stránkách jsem napsal dost. Přejme si, aby letošní roky a také ty následující byly příznivější,
prostě aby vše bylo v normálu. Když budou
i politici jen trochu rozumní, mohlo by být
fajn.
Antonín Jaroš

Vyhynou původní české babičky?
Kam se ztrácejí? Kam odcházejí a kde mizí pěkné české babičky? Kam se vytratila
jejich vůně? Kdo a kde naposledy zahlédl jejich přirozenou vlídnost?
“Ještě jednou, Patriku, a Batmana stopro neuvidíš! “ vylila ze sebe zlost v téměř holé
větě žena na parkovišti před Albertem. Patrik lehce zklidnil svoji urputnost (prachobyčejnej vztek rozcapenýho fracka), podíval se zespoda na ženu před sebou a odseknul v posledním vypětí sil: “Nemám tě rád, babi“. Nad frackem stála žena, která každé ráno zcela
jistě prchá před odcházejícím středním věkem v ložnici po běžícím pásu sledujíc u toho
opakování VIP zpráv. Vycpaná prsa jí trčela dopředu jako dva libeňské plynojemy, kontura kolem rtů byla opravdu hnusně vygravírovaná a “odliposukcovaný“ zadek nacpala do
džín pro holky z osmejch tříd základní školy. Zpod rukávu bílého letního trička se přes
rameno dolů k lokti linula vytetovaná lilie a nepřirozeně bílé zuby drtily ve vzteku žvejkačku. Po opravdu dlouhý době jsem byl rád, že jsem vlastně starej a díky tomu nemusím
říkat “babi“ něčemu, co vypadá jako klon barbíny a divoké Xeny.
Kam se poděly klasické české babičky? Kde jsou krásně kypré ženy, jejichž ňadra byla
měkká jako paličky bílých pampelišek? Kam zmizely ženy typu Míly Myslíkové, Slávky
Budínové nebo Stelly Zázvorkové?
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V jakých zákrutech života se schovávají ženy líbezné jako barokní komody v předkloněné babičce, která mě vítala před chalupou? Věděl jsem, že její rozpřažená náruč je hebká jako dlouhé
ženské vlasy čerstvě umyté v březovém šamponu.
Věděl jsem, že její šaty voní směsí babiččiných vůní a šeříkového mýdla Elida. Její rty byly vždycky nenápadně přirozeně růžové
a nelepily po žádných lescích nebo rtěnkách (pokud teda nevyrážela za “holkama“ do cukrárny). Věděl jsem, že přes léto její dlaně
voní po rybízu a po žmolence na koláč. To byly její Diory a Chanely! Po každém naběhnutí do náruče jsem čekal na její pevný a přitom tak laskavý, něžný a vstřícný stisk. Cítil jsem v něm pokaždé
obrovskou nekonečnou něhu a vlídnost. Cítil jsem v něm bezpečí.
Když mě okřikla, nikdy to nebylo v afektu a nikdy to nebylo
sprostý. Když mě klepla přes prsty – pamatoval jsem si to tak dlouho, jak dlouho jsem jedl nenáviděnou dušenou mrkev, kterou mně
s láskou připravovala. Tu dušenou mrkev, které se teď nemůžu nabažit, protože při jejím vaření a pojídání myslím právě na ni – na

babičku. Když se mě ptala na některá slova v křížovce, kterou luštila, cítil jsem se strašně důležitě. Určitě všechna slova znala, jen mi
nenápadně dávala pocit potřebnosti a spolupráce. Ukazovala mně
způsob, jak spolu mají lidi mluvit a jednat. Když mi před odchodem
z domova pokaždé narovnala límec (s mým narůstajícím věkem si
stále více a více musela stoupat na špičky chodidel), usmál jsem se
na ni. Ona mi jen tak nenápadně pokaždé přejela dlaní přes tváře.
Když jsem u stolu kousal do krajíce, který namazala, seděla často
naproti mně oblečená do županu a mlčky se na mě jen tak dívala.
A když pochopila, že její pobyt se mnou je u konce, v klidu odešla. A já jsem se v tom brzkým červencovým ránu šel projít do úvozu
pod chalupu a vylejval jsem z očí smutek a radost zároveň. Radost
z toho, že jsem jí nikdy neřekl “nemám tě rád“.
Často se jí, s pohledem nahoru do nebe, ptám na to, čemu nerozumím. Odpovědi nepřicházejí. Musím si na ně ještě pár let počkat…
Autor neznámý

Únor 1948
V letošním roce 2018 (opět osmičkovém), si můžeme připomenout hned několik kulatých výročí. Rok 1918 - vznik
Československa, 1938 - počátek jeho
konce, 1948 - únorový start k totalitě,
1968 - jaro s rodící se nadějí ...
Před 70 lety se do naší historie zapsal
25. únor 1948. Byl nazýván i Vítězný.
Rychlost změn byla nevídaná. Bleskově ustavené akční výbory na úřadech,
v podnicích, školách, spolcích, bleskově
obměnily jejich vedení. Heslo „kdo nejde s námi, jde proti nám“ se naplnilo.
A tak ze dne na den zmizel i z mé obchodní akademie zkušený pan ředitel.
Ten, který v zase už české Břeclavi, v
r. 1945 s nově vytvářeným profesorským
sborem, školu obnovil. Měl smůlu, že
nebyl členem jedině správné politické
strany. Podobně dopadla i paní ředitelka základní školy. Po návratu z koncentračního tábora připravovala školu
pro přijetí prvních žáků. Taky jí chyběla správná stranická knížka. Díky paní
ředitelce, rodačce z mé rodné vísky, se
podařilo moje ubytování po dobu studia. Záhy emigrovala do Anglie. Tím
se uchránila před dalším, tentokrát již
českým vězením. Všesokolský slet 1948
byl na dlouhou dobu ten poslední. Byl
to asi i poslední veřejně projevený odpor
proti nástupu nové „moci“, či lépe výstižné „všemoci“. Zakázán Sokol, Skaut
a jiné úspěšné a prospěšné spolky. Naopak jsme mohli dobrovolně/povinně
vstoupit do ČSM (Český svaz mládeže).
Radostně plnit TOZ (Tyršův odznak
zdatnosti) ve sportovních disciplinách, a
hlavně FO (Fučíkův odznak), zaměřený
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na četbu literárních skvostů. Reportáž
psaná na oprátce od samotného Julka F.,
Jak se kalila ocel, Mladá garda, Vítr se
vrací atd. Nejnáročnější však byla četba
Lenin, Stalin, Kalinin mládeži. Skutečně
j e n pro náročné. Kdyby šlo jen o přečtení. Ono se z toho i zkoušelo a pátralo,
cože jsme si z přečteného pro studium
i život odnesli?! Navíc to byly body do
soutěže. Mezi třídami, mezi školami, mezi okresy atd. Samozřejmě jsme
hned v rámci nové vlády dostali i nového ministra školství. A to samotného
soudruha Zdeňka Nejedlého, důvěrně
nazývaného „rudý děda“. Učebnice doznaly taky rychle a hlavně hodně změn.
Zvláště dějepis, zeměpis, literatura. Pro
dějepisáře to bylo obzvláště náročné.
Hned po 25. únoru nám stačil ještě s
úsměvem říct, že zvítězili přátelé lidu.
Všechno bude prima, všeho bude dost.
Na náměstí budou velké skříně s ošacením a každý si vezme, co sám bude chtít.
Ale jen tolik, kolik bude potřebovat.
Protože každý bude uvědomělý. Dlouho
mu úsměv nevydržel. Ve třeťáku nás už
nedoučil. Emigroval do Itálie. Možná
mu pomohl i dotaz studenta na osvobození Prahy. Proč musela Rudá armáda
spěchat až z Berlína, když Američani
stáli u Plzně? Odpověd´ jednoznačná došel jim benzín chlapče!? Aby toho ve
třídním životě nebylo málo, spolužákův
blízký kamarád ze základky šel přes státní hranici, a neprošel. A tak spolužák,
shodou okolností můj nejbližší kamarád
ze třídy, poznal poprvé, a zdaleka ne naposled, co to je být vyslýchán. Nekonečné otázky „jak, že nevěděl? Proč nehlá-

sil?“ A pořád dokola. Nakonec výslechy
ustál. Zbavil se ale naivní iluze, že když
nic zlého neudělal, nemůže se mu ani nic
zlého stát. Kamarádství z dob základky
skončilo, protože hoch byl nějaký jiný ...
a asi by se před ním už ani moc mluvit
nemělo. A když se před kamarádem nemůže .... ? Horší situace byla, když jedné
noci zmizel spolužák Tonda. To už si
nás hned několik pozvali do svého sídla
v bývalém hotelu Slavia (nyní Terezka).
Otázky mě nepřekvapily, ty jsem už od
kamaráda znal. Že jeden tazatel je zlý a
ten druhý jako hodný, taky nic nového.
Proč si vybrali mě? Tonda byl ze Zlína,
já od Kyjova. Společné jízdy vlakem do
Moravského Písku? Nebo, že jsme seděli blízko, jen přes lavici? Opravdu jsem
nevěděl, že T. chce pryč. Netrvalo dlouho a zmizel spolužák Martin, který taky
seděl docela blízko. A zase a znovu a
pořád dokola. Jen začátek trochu jiný
„ále, neznáme se už ?“ ... Opravdu i tentokrát jsem nevěděl. I když při správné
alespoň troše bdělosti jsem mohl tušit.
Kdysi o přestávce jsem se Martina z
Lanžhota zeptal, jestli nezná majora Antonína Bartoše (Babiňáka). V Lanžhotě
Bartošů jak v Rohatci Antošů. Že ho zná
můj otec jako poslance a já jen z knihy
Clay Eva volá Londýn, která popisuje
jeho činnost velitele parašutistů. Martin ztišil hlas a prozradil, že major je z
rodiny, že už je dlouho zase v Anglii. Že
byl válečný hrdina už neplatí a všechno je jinak. Pokud by neutekl, skončil
by ve vězení, jako mnoho zahraničních
vojáků ze západu. A abych si to nechal
jenom pro sebe. Otci jsem to ale řekl,
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jinak nikomu. Před Martinovým zmizením opustila profesorský sbor profesorka angličtiny, která byla moc prima.
Dokonalou angličtinu znala ze svého
pobytu v Kanadě v letech války. Kanadán přijel, v Břeclavi byla svatba, v noci
si STBáci neodpustili kontrolu dokladů.
Snad z toho byl i problém s ohledem na
cizího státního příslušníka, ale ... možné
bylo všechno. Probíhal soudní „proces“
s dr. Miladou Horákovou a byl vynesen
rozsudek trestu smrti. Přes protesty
světově uznávaných osobností i vykonán. Milost tehdejší, všemi milovaný
soudruh prezident Gottwald, neudělil.
Student z jiného ročníku ho neuváženě
a v přítomnosti dalších studentů nazval
vrahem. Někdo možná z pilnosti, možná
z přesvědčení, autora výroku nahlásil.
Následovalo bleskové vyloučení ze všech
středních škol v ČSR. Co bylo dál - jsme
se už nedozvěděli. Z naší třídy odešel
ještě jeden hoch, který se nechal zlákat
důstojnickou kariérou v naší armádě.
Pravděpodobně by ani k maturitě nedokráčel. V soutěži jsme si ale jako třída
pomohli, protože se vylepšil prospěchový průměr. K dalšímu snížení počtu studentů ve třídě jsem málem přispěl sám.
K písemné práci v jazyce českém jsem si
zvolil volné téma - podíl USA na osvobození ČSR. Jinak vynikající češtinář
(později přednášel na filozofické fakul-

tě), si mě následně pozval. Bud´přepíši,
nebo máme oba problém. Abych na podíl USA rychle zapomněl, jestli nevím,
že i v Plzni slaví jen osvobození Rudou
armádou. A že i slavný Fadějev přepisoval svou Mladou gardu, a ne jedenkrát.
A když ani to nezabralo, začal o rodičích, že by asi neměli radost, kdybych
studium nedokončil .... tak jsem nepřepisoval, a nechal si poradit jiné nekonfliktní téma. Řekli jsme si, že je to jen
mezi námi dvěma a podali si ruce. Jen
jednou na třídním srazu pravil - ale jste
mně tehdy dal ....To jen tak pár drobností ze školy z období pověstných „padesátých let“.
Z celostátního pohledu se děly i jiné
věci. Původně uzákoněné znárodnění
těžkého průmyslu, energetiky a pod. se
rychle rozšířilo na všechny podniky nad
250 zaměstnanců, pak nad 50 a pak až
na posledního obchodníčka, řemeslníka
či vesnického holiče, ševce. Protože maloburžoazie plodí velkoburžoazii. Sedlák na vlastní půdě byl taky nepřítel. Začalo to vesnickými boháči, po sovětsku
kulaky (cizí název je přece jen lepší),
pak většími na gruntech a pak došlo i na
ty kovozemědělce. A nejúčinnější bylo
vydat výměr, majetek zabavit, tisíce rodin vystěhovat, pokud možno co nejdál
od původního bydliště a hlavně do nesrovnatelně horších podmínek. Byla to

závist, nenávist nebo jen čistá ideologie?
Na jedné straně bezpočet vyhozených
i vysokoškolsky vzdělaných odborníků
ze zaměstnání, studentů z vysokých škol,
včetně jejich profesorů. Na straně druhé
dělničtí ředitelé, přípravky pro studium
na vysoké. Za pouhý rok hotový právník,
říkalo se jim rychlokvašky. Rostly počty
úderníků, podle cizího vzoru stachanovců, kteří překračovali normy málem
i o 100%. Výrobní plány se překračovaly
jedna radost, ale v obchodech toho až tak
moc k vidění stále nebylo.
Jen tak pro malé porovnání. V Praze
probíhalo v r. 1947 mistrovství v hokeji.
Naši favoriti (právem) nějak zvadli, nebo
ti Švédi byli zrovna ten večer lepší? Prostě
jsme prohráli a slavili, i když trochu předčasně, ale dlouho ti Švédi. Druhý den se
děly zázraky a hokejový trpaslík je zdolal.
A Rakušani byli rázem naši miláčci, vagony plné jídla i oblečení směřovaly na Vídeň. Tak zle tam po válce bylo, mnohem
hůř než u nás. Jak je ale potom možné, že i
dnes jsou výdělkové možnosti u nás slabší
než v Rakousku. O důchodech nemluvě.
V Německu svého času prý se děti zvídavě
ptali rodičů či prarodičů, co dělali, když
vůdce rozjížděl svou ideu tisícileté říše ....
Že by ten Vítězný únor nebyl až tak
vítězný?
Na často zapomínané trochu
zavzpomínal Vlastimil Hlaváč

O stromech ...pokračování
aneb drobné pojednání o významu vzrostlé zeleně uvnitř měst a obcí (díl druhý)
Kořeny jako optické kabely
Představte si, že jste pracovník stavební firmy. Vaším úkolem je udělat několik desítek metrů dlouhý výkop, široký tři
metry a hluboký dva. Začnete kopat a najednou vám stojí
v cestě překážka. „Ty Franto, počkaj s tým bagrem, tadyk cosi
je. Neco tu trčí v zemi. Lubošu, podaj ně lopatu, sa na to podívám.“ Trasu výkopu křižují optické kabely telekomunikační
společnosti. Co s tím? „Ty vo-e, to je jakýsi kabel. Co to tu
dělá? Zavolaj dozor. To sa mosí zistit. To nemožem tady teď
kopat.“ Optický kabel je posvátný. Je to sice věc, kterou lze
poměrně snadno nahradit, ale je to věc drahá a jeho poškození zavání velkým průšvihem. „Už sem negdo jede z firmy,
Miro.“ „Pánové, kdo to tu našel?“ Dobře, že jste to nepřeťali.
To vypadá na optiku.“ Přeložení kabelu je také problém. Proces zdlouhavý a nákladný. Vyplatí se tedy změnit projekt a trasování výkopu. „Tož to tu budeme muset zavřít a počkat až co
páni inženýři vymyslá.“ Po půlroční odstávce se pustíte znovu
do práce. Jenže ouha. Nová trasa teď křižuje o kus dále kořeny
150 let starých stromů. A vy opět řešíte, co s tím? „Ty Miro,
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toto snáď néni možné. Šak včíl sú tu zasej kořeně tych stromů.“ V lepším případě, pokud někdo vnímá přerušení kořenů
jako vážný zásah do vitality a stability stromu, se pokusíte tyto
pro život stromu naprosto nezbytné přírodní kabely odkopat
bez poškození. „Ty, Franto, to lopatů nepůjde, je to jakési spletené, budeš to moset udělat ty.“ Když ale překáží moc, jednoduše je přeseknete nebo přetrhnete lžící bagru. Strom si s tím
musí prostě poradit. „Šak to sa tak dycky dělá, má jich moc, to
mu neublíží.“ V tomto případě přistupujeme k překážce úplně
jinak. Změna projektu nebo technologie se v tomto případě
jeví jako zbytečná a příliš nákladná. Trasu posunout nejde,
protože bychom se zase dostali do kolize s optickým kabelem,
který nechceme překládat. Ale co když nám takto v cestě stojí
několik desítek stromů..?
Tento příklad zde uvádím proto, abych na něm ilustroval,
jakým způsobem vnímáme věci kolem sebe, čemu přikládáme důležitost a co je pro nás postradatelné. Možná je dobré si
uvědomit, že kořeny stromů jsou něco jako optické a servisní
kabely, které jsou naprosto nezbytné pro základní fungování
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naší supervýkonné venkovní klimatizace. Zajišťují chladicí
kapalinu, informují o jejím dostupném množství a také kotví
a stabilizují celý systém. Jakýkoliv zásah do jejich struktury
tento systém ohrožuje, otevírá cestu nejrůznějším chorobám,
snižuje stabilitu stromu, snižuje schopnost čerpání vody a podobně. Zásah může být často tak fatální, že postupně celý
strom zchřadne. Není divu, že pak sáhneme po pile.
Strom za milion
Přijde mi zvláštní, jak precizně dokážeme vyjádřit hodnotu člověkem vytvořených věcí. Různé expertní posudky
nám slouží k vyčíslení pořizovací hodnoty, aktuální hodnoty
či amortizace. Pomocí složitých algoritmů dokážeme dokonce určit i potenciál daného výrobku nebo služby v čase budoucím. Když vás někdo neoprávněně zbaví svobody (prostě
vás strčí do basy) a vy po čase prokážete svoji nevinu, jsme
dokonce schopni spočítat vám ztráty v podobě znemožnění
výdělku, připočteme i potenciální ušlý zisk a dokonce umíme spočítat i psychickou újmu člověka. Umíme spočítat i cenu
lidského života či ocenit poškození jednotlivých částí lidského těla. „Ledvina za padesát tisíc poprvé, podruhé, potřetí....
prodáno pánovi v páté řadě“. To všechno už ovládáme. Pak ale
nerozumím tomu, že nám velmi často činí problém zamyslet se nad hodnotou kousku přírody a právě třeba vzrostlého
stromu. Zkuste si spočítat, kolik bychom museli spotřebovat

elektrické energie, abychom ochladili povrch ulice v horkém
létě byť jen o jeden stupeň Celsia? Kolik bychom museli vyvěsit ptačích budek, abychom nahradili hnízdní možnosti, které
skýtá jeden listnatý velikán? A kolik postavit slunečníků, aby
nám přistínily horké letní slunce rozpalující interiéry našich
čtyřkolových miláčků? I přesto nás to často ani nezarazí, když
někdo přijde s nápadem pokácet staré stromy třeba proto, že
jsou prý už staré a určitě i nebezpečné.
Ale nezoufejme. I zde se snad blýská na lepší časy :-) Trošku nám v tom už nyní může pomoci třeba odborná metodika
AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) Oceňování dřevin rostoucích mimo les, která slouží jako prováděcí
dokument k § 9 a 86 zák. č. 114/1992 Sb., kde se počítá ekologická újma poškozené nebo pokácené dřeviny. Když se vrátíme k naší staré dobré statné lípě, zadáme parametry do veřejně
přístupné oceňovací kalkulačky, výsledek může být pro mnohé
překvapující! Hodnotu stromu totiž netvoří jen hodnota palivového dřeva nebo stavebního řeziva. Ta hlubší hodnota je
dána výše popsanými souvislostmi a může se ve finále vyšplhat
i k několika set tisícům korun. Troufám si říci, že žádný rozumný hospodář, pokud k tomu nemá opravdu pádný důvod,
se nechce o takto drahou venkovní klimatizaci připravit. Nebo
se mýlím?
Jan Švanyga

Putování Rohatcem (5. část)
Minule jsme ukončili putování na
Perunských lukách. Vrátíme se zpět
k radnici. Cestu na západ nyní zvolíme ulicí Za Humny. Je to ulice poměrně nová, kdy sedláci prodávali humna,
na nichž byly postaveny stodoly, které
přestávaly plnit původní funkci. Nebo
si tam stavěly rodinné domy děti původních majitelů. Končí u parku. Do
roku 1990 tam stál památník, jako dík
sovětským vojákům za osvobození od
německé okupace. Vystavěn byl v roce
1971 z iniciativy místní organizace
KSČ a hlavně Svazu československo-sovětského přátelství. Dominantou byl
menší protitankový kanon. Mosazná
pamětní deska je uložena. Jenom jako
raritu uvádím, že na podzim roku 2017
byl kanon větší ráže nainstalován na
Kolonii před obchodem se zbraněmi
a střelivem. Na ulici U Parku se dáme
doleva a jsme u kulturního domu.
Máme možnost však jít od radnice
k autobusové zastávce a po Hodonínské ulici až k vodárně. Po levé straně
mineme nákupní středisko Jednoty.
Bylo postaveno v akci Z ve spolupráci s Jednotou a dáno do užívání v roce
1972. Bylo tam pro občany téměř vše.
Potraviny, masna, průmyslové a drogistické zboží, dokonce i knihy zde měly
svůj podíl. V patře se prodávaly látky,
textil, boty. Z různých důvodů se sor22

timent měnil. Vrchní část měl v posledních letech pronajatou vietnamský
prodejce. Už taky skončil. Pravou část,
kde bývalo průmyslové zboží, si nový
majitel předělal na restauraci. Nedaleko tohoto střediska je vyhlášené hodinářství a naproti je po celém okrese
známá výrobna a prodejna cukroví. Na
konci Hodonínské ulice je nově zřízená
průmyslová zóna. Začíná pneuservisem
p. Koubka. Pamětníci pamatují, že na
tomto místě byla sušárna tabáku JZD.
Postavena byla v roce 1955. Zpracovala tabák z rozlohy 6 ha. Na jaře se v ní
předkličovaly brambory, případně se
zde vyráběly výrobky pro přidruženou
výrobu. V důsledku špatné údržby a nedostatečné kontroly sušárna na podzim
1963 vyhořela. Obnovena už nebyla.
Za pneuservisem je Autorenova,
prodejna a servis vozů Ford. Z původní malé dílny vybudoval p. Tomšej
moderní opravnu a prodejnu aut. Dále
se v areálu po objektech JZD nachází
několik dopravních firem, stavebních
(Inženýrské stavby) i výrobních (Delta
Metal).
Za prohlídku však stojí vystavená
auta na volném prostranství. Dále už
jsou pozemky zemědělského družstva.
Ty, jež jsou od Moravy až po železniční
trať, se nazývají Čtvrtě. Spodní, prostřední, vrchní. Čtvrtě proto, že pů-

vodní velikost se rovnala čtvrtině lánu.
Postupným dělením se však velikost
parcel zmenšovala. Za železniční tratí,
jsou to tratě, které jsou nazývány Honce, Chmelince, Vlčince. Dále jsou tam
pozemky, které mají největší podíl zrnitých (písčitých) částic. Jsou to Díly,
Padělky. Díly se nazývaly pozemky,
které dostávali mužští příslušníci gruntů, kteří na nich hospodařili, a tak se
mohli vyhnout vojenské službě. Více
o polních tratích je možno se dočíst
v Rohatecké obci z roku 2007, kde jsem
polní tratě důkladně popsal.
Dostáváme se opět cestou na východ naší obce. První zastávka je Na
Kopci. Tato menší část obce se rozprostírá podél hlavní silnice. První dům si
zde postavili v roce 1910 Zemánkovi.
Postupně domů přibývalo, do roku1945
jich bylo asi deset. Říkalo se i na Zemánkově kopci. V padesátých letech
začala další výstavba. Další možný rozvoj zastavila nově vybudovaná silnice
I/55.
Po 500 metrech, které můžeme urazit po stezce nebo silnici, dojdeme na
křižovatku hlavní silnice s odbočkou na
Kolonii a dále na Soboňky nebo do Ratíškovic. V průsečíku těchto cest vznikl
Motorest Inablanka a autobazar. Výhodná poloha přitahuje především motoristy, kteří zde najdou kvalitní služby.
číslo 1/2018
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Po levé i pravé straně jsou pozemky
nazývané Panská šířavina. Patřily ke
dvoru, který vlastnili strážničtí páni.
Po vzniku republiky došlo v roce 1922
k parcelaci pozemků velkostatku, mimo
jiné i Šířaviny. Největší podíl získaly takzvané zbytkové statky, které koupily rodiny Bábíčkova a Němčanská. Přitom si
rozdělily i hospodářské budovy statku.
Nakonec i jim byly pozemky a budovy
v padesátých letech zabrány, aby na nich
začalo hospodařit nově utvořené JZD.
Antonín Jaroš

Zima
Venku sníh, v noci mráz,
kolem vítr pofukuje,
po roce sem přišla zas,
zima bílá tu je.
Všude kolem bílý sníh,
děti už vytahují sáně.
Slyšet je jejich smích,
když jedou dolů ze stráně.

Na sníh je to velmi láká,
užít si další zimní den,
postaví si sněhuláka,
radost z nich čiší jen.
Když se rybník změní v led,
či louže, je to prima,
vyzkoušet je běží hned,
inu - nádherná je zima.ce
Radim Gerhard

SPOLKY
Prosinec v našem Spolku zdravotně postižených
občanů
Prosinec považujeme za zimní měsíc, ale svou větší částí spadá
ještě do podzimu. A třináctý prosinec toho byl důkazem. Krásné
slunečné počasí, které zdaleka nepřipomínalo zimní, nás provázelo
po celou dobu návštěvy Adventních trhů v Uherském Hradišti, kam
jsme zavítali v rámci kulturního vyžití našich členů. Pro velký zájem jsme opět jeli dvěma
autobusy. Zájezd na adventní trhy pořádáme již
druhým rokem, loni jsme
byli v Brně, kde velkolepá výzdoba odpovídala
možnostem města Brna
a je na vícero místech.
Ale i v Uherském Hradišti jsme mohli zhlédnout vše, co k adventním
trhům patří, ať už je to
tradiční občerstvení nebo
stánky s vánočními dekoracemi, které si mnohé z nás zakoupily. Při
ochutnávání pochoutek
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v podobě bramboráků, grilovaných kolen či klobás, hojně zapíjených punčem a svařákem, jsme poslouchali mužský sbor „ Old
Stars Hradišťanu.“ Spolu s nimi si mnozí z nás zazpívali vánoční
písně a koledy. Po setmění, kdy atmosféru ještě umocnila rozžatá
světla na obrovském vánočním stromě a krásné okolní výzdobě,
nám svým programem zpříjemnil pobyt folklorní soubor Fčeličky
(to není překlep) ze Strážnice. Přestože jejich repertoár nebyl z větší části „vánoční“, tak jsme je všichni obdivovali pro jejich dokonalé
výkony. Písní Haleluja nás všechny do té správné předvánoční nálady posunuly, a možná i proto se nám i přes pokročilý čas nechtělo
odjíždět zpět.
V prosinci jsme též pořádali Vánoční večírek, tentokrát v duchu adventu. K tomu nám svým programem přispěly rohatecké
děti zpěvem, hrou na flétny, klavír a také nám zarecitovaly báseň
s vánoční tématikou. Jejich vystoupení bylo moc milé, dětí se
snažily podat co nejlepší výkon a ukázat co všechno se naučily,
a byly po zásluze odměněny potleskem. Stalo se již tradicí, že si
pro nás Venda Sakmarová připravuje písničky, které zazpívá svým
krásným čistým hlasem. Ani tentokrát proto nechyběla a potěšila
nás opět svým vystoupením. Také její výkon doprovázel nadšený
potlesk. Vystoupení zakončily děti ze ZUŠ Rohatec pod vedením
pana Pavla Varmuži. Svým pásmem koled přispěly k malému po-
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zastavení a zklidnění, které k adventnímu času patří. Myslím si, že
se jim to zdařilo a někteří z nás si s nimi nesměle notovali. Odměnou jim byl dlouhý potlesk. Všem dětem popřála předsedkyně, aby
v tomto krásném koníčku pokračovaly a přinášely tím ostatním radost. Protože se náš večírek konal až po Mikuláši, tak se tentokrát
nekonala nadílka mikulášská, ale každý člen, i pan starosta, který
nás poctil svou přítomností, obdržel malý adventní dáreček. Při
následném občerstvení se rozvinula mezi přítomnými čilá zábava,
která se trošku zklidnila až při losování velmi bohaté tomboly, za
kterou tímto ještě jednou děkuji našim sponzorům. Ten, kdo měl
štěstí, si tak odnášel velmi pěkné i cenné výhry. Závěrem předsedkyně poděkovala výboru za celoroční práci, obci Rohatec za podporu

a všem popřála krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a sil.
Zdůraznila, že výbor těší, že se naše akce setkávají se spokojeností
a úspěchem a doufá, že tomu bude tak i roce 2018. Dále podotkla,
že je potěšitelné, že i tyto večírky naplňujeme jen svými členy také
v hojném počtu. Tímto nám dáváte najevo, že se vám programy i organizace líbí. Těmito dvěma akcemi jsme vyplnili měsíc prosinec
a ukončili naše aktivity v roce 2017. Věřím, že se i nadále budeme
scházet na našich akcích, ať už jsou to rehabilitační nebo kulturní.
Závěrem bych chtěla pozvat naše členy a ostatní spoluobčany
na Velikonoční výstavu v rohateckém muzeu, která se bude konat
v dnech 17. – 18. března 2018 - viz upoutávka níže.
Za ZO A. Homolová

Seniorské silvestrovské ohlédnutí
„Už je nám zase o rok víc, co si můžem
k tomu říct?“ Tak začíná jedna píseň a my
si po uplynulém roce, který je v nenávratnu,
můžeme jen zavzpomínat. Možná také zabilancovat, co se nám podařilo, co ne, přehodnotit naše skutky, které jsme během roku
vykonali, zapřemýšlet, co jsme mohli udělat
lépe a snad i vyvodit z toho závěry pro život
v roce nastávajícím.
Poohlédněme se nyní ještě na chvíli
za důchodcovským Silvestrem 2017. Jak již
mnohokrát, sešli jsme se v našem slavnostně
vyzdobeném kulturním stánku, který byl zaplněn do posledního místečka. Tentokrát byl
úvod poněkud netradiční. Večer zahajovaly
naše děvčice z důchodcovské Lúčnice, když
vpochodovaly do sálu a zatancovaly v doprovodu hitu Heleny Vondráčkové „Pátá“, neboť
právě v tuto hodinu se Silvestr vždy zahajuje.
Za všechny děvčice pozdravila účastníky večera a popřála vše nejlepší do roku 2018 paní
Hana Straková. Pak se ujala slova předsedkyně paní Anna Davidová, přivítala všechny přítomné i vzácné hosty – pana starostu
Adamce a pana místostarostu Letochu. Také
kapelu Horenku z Bořetic pod vedením
pana Sadílka, která nám vesele vyhrávala po
celý večer. Poté vyzvala pana starostu a pana
místostarostu k pronesení přípitku. Oba zástupci naší obce všem popřáli do roku 2018
hlavně zdraví, štěstí a pohodu, kterou si můžeme vytvářet i my sami, když si budeme
vzájemně pomáhat a tolerovat se, a vyslovili
také přání, abychom se všichni zase ve zdraví sešli i na příštím Silvestru. Na to jsme si
moc rádi připili a zazpívali „živijó“!
Při druhém vystoupení nás navštívili
kominíčci, které doprovodily jejich partnerky s košíčky. Při písničce „Já jsem malý kominíček“ nám laškovně zatancovali a přitom
samozřejmě vymetali komíny štětkou! Nakonec nás partnerky kominíčků obdarovaly
perníčkovými čtyřlístky pro štěstí a všem to
štěstí také popřály. Do třetice se naše děvčice
proměnily v černé lidojedy. Motýlci, v po24

dání paní Jarmily Tomšejové a paní Marie
Macháčkové, poletovali a lákali lovce, pana
Josefa Straku, aby je chytil. Ten si v tom svém
„loveckém zápalu nevšiml, že ho sledují lidojedi. Byl přepaden, přivázán ke kůlu a po
bojovném tanci a křiku ho lidojedi s blýskavými oštěpy zamordovali! – Ještě že to nebylo doopravdy, že?!
A nakonec nás čekala bohatá tombola. Stejně jako vloni proběhla docela rychle.
Losy tahali službu konající hasiči. To bylo
různých cen – elektrické spotřebiče, dorty,
potravinové dárkové balíčky, kosmetika,
čisticí prostředky a další… I když všichni
nevyhráli, měli alespoň dobrý pocit, že koupí losů přispěli na činnost organizátorů, tj.
Klubu důchodců. Dlužno poděkovat všem
sponzorům i členům, kteří přispěli. Díky
však patří i těm, kteří se podíleli na přípravě večera a v neposlední řadě i vedení obce,
které naše aktivity podporuje. A tak Silvestr
2017 zůstane jen další vzpomínkou!
A už letos, 24. ledna 2018, proběhla
výroční členská schůze. Výbor klubu, který
tuto schůzi zorganizoval, potěšila velká účast
našich členů, což svědčí o tom, že o uskuteč-

ňované akce klubu důchodců je stále zájem.
Navštívili nás i tentokrát představitelé naší
obce, pan starosta Adamec a pan místostarosta Letocha.
Během výroční členské schůze jsme
zhodnotili činnost klubu za uplynulý rok,
vyslechli informace o tom, co se v Rohatci
buduje a ještě budovat bude a také naplánovali akce na rok letošní. Hlavně tak, aby
vyhovovaly našim členům. A k tomu jsme
si ještě schválili finanční plán, kdy nutno
konstatovat, že bez finanční pomoci obce
bychom řadu akcí nemohli uskutečnit. Za
to vedení naší obce patří naše velké uznání.
A již 31. ledna nás pobavilo vystoupení českého herce Miroslava Donutila v zábavném
pořadu „Cestou – necestou“. Zajeli jsme si za
ním jen do Hodonína.
A na co se můžeme těšit? Na Fašaňk
24. února 2018 v 18.00 hodin, kde budou vystupovat děvčice z důchodcovské Lúčnice za
tradiční účasti našich Mužáků. Vyhrávat nám
bude Malá kapela Rubín ze Skalice. Všechny
vás srdečně zveme, přijďte se pobavit!
Za Klub důchodců Rohatec, z.s.
Marie Nováková
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Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
v minulém vydání Rohateckého zpravodaje jsme otevřeli téma zimního přikrmování.
Zmínili jsme nutnost a základní zásady přikrmování drobného
ptactva na vašich zahradách a dvorech.
Dnes bychom se chtěli vrátit k myslivecké tématice a říct vám
něco o přikrmování zvěře. Na první pohled se toto téma jeví jako
jednoduché, ale i zde platí jisté zásady a pravidla. Je potřeba si
uvědomit, že přikrmování je jen doplnění chybějící potravy v určitém období a nelze zvěři vnucovat naše stravovací návyky.
Zvěř má rozdílné stravovací návyky během jednotlivých ročních období a z jejich znalosti je potřeba vycházet. Během léta
a podzimu si vytváří tukové zásoby, aby mohla přečkat zimu.
V zimním období zvěř omezuje svou aktivitu a nezbytnou energii
pro přežití čerpá ze zásobního tuku. Trávicí trakt spárkaté zvěře
se přizpůsobuje spásání výhonků keřů, suché trávy a bylin. Trávicí ústrojí tedy vyžaduje pro přežití zimy zejména hrubou vlákninu a zvěř nedokáže strávit všechny druhy krmiv, které jinak běžně konzumuje v létě nebo na podzim.
V přikrmování zvěře je důležitá pravidelnost a přizpůsobení se nárokům jednotlivých druhů zvěře. Obecně platí, že zvěř
přijímá takovou potravu,
kterou může nalézt v daném období přirozeně
v přírodě.
Srnčí zvěř je poměrně náročná na koncentraci živin v krmné dávce.
Přikrmování jádrovým
krmivem má u srnčí
zvěře největší význam
zhruba do Vánoc. Ve
druhé polovině zimy je
nejideálnější jí předkládat hlavně kvalitní seno,
sušené kopřivy nebo letninu.
Pro pernatou zvěř se
na zimu vytvářejí kryté
zásypy, do kterých po
celou zimu předkládáme
plevy a obilí.
Přikrmování zajíců je
poněkud složitější, běžné
seno berou neradi, spíše

číslo 1/2018

je zaujmeme ovsem a sušenou letninou. V době, kdy není mráz,
berou rádi i řepu, stejně jako zvěř spárkatá. Ovšem pozor na
předkládání dužnatého krmiva v době, kdy může zmrznout. Zvěř
ztratí spoustu energie ohřátím zmrzlé potravy, a navíc zmrzlá potrava způsobuje časté zažívací problémy. Potom je lépe se takového krmení vyvarovat.
Určitě nesmíme zapomenout na stálé předkládání kamenné
soli, která zejména přežvýkavcům usnadňuje zpracování a využití potravy.
Pro přikrmování zvěře jsou v krajině zřizována myslivecká
zařízení. Pro srnčí zvěř to bývají krmelce, pro zvěř pernatou již
zmíněné zásypy a pro zajíce krmelečky.
Při komplexním řešení otázky přikrmování bývají často zřizovány přezimovací obůrky pro zvěř jelení. Na Šumavě jsou zřízeny takové obůrky včetně pozorovacích stanovišť pro návštěvníky národního parku, což pro vás může být tip na zimní výlet.
Příště vám řekneme něco o vodním ptactvu, zejména o kachnách a husách divokých.
Mějte se hezky
Vladimír Jašek a Miroslav Kývala
Foto: Karel Šimeček
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Co bylo a co bude v kynologickém klubu

Přelom roku obecně bývá obdobím
hodnocení a zároveň příprav na další období. Co se týká naší klubové činnosti, byli
jsme zejména spokojení s uspořádáním závodů agility. První na jaře byly ještě neoficiální, další na podzim už měly charakter oficiálních zkoušek. O těchto, jako i o dalších
našich akcích, jsme informovali čtenáře Rohatecké obce během roku. V prosinci jsme
ještě uspořádali už tradiční Zimní „sranda“
závody, které podle mě dělaly čest svému
názvu.
V roce 2017 jsme začali na cvičišti i s trénováním dogdancingu. Nadšení a šikovnost
při skládání zkoušek předvedl zejména tým
Jitka Nováková a Diamond Badria’s Darling,
kterým se podařilo hned v zahajovací sezoně
složit všechny čtyři potřebné zkoušky první
úrovně a vybojovat titul Master of Dogdancing 1. Diamond je dokonce první zástupce
plemene briard v ČR, kterému se podařilo
získat tento titul! Gratulujeme!
O výstavních výsledcích pejsků našich
členů jsme v minulém roce informovali průběžně.
V roce 2017 byli zejména úspěšní naši
kluboví zástupci Deann a Fredy, dlouhosrsté
kolie. Většina národních pejskařských klubů pořádá různé celoroční ankety, podobně
je tomu i u českého Klubu chovatelů kolií
a šeltií. V anketě „Výstavní pes roku“ dlouhosrstých kolií, v kategorii dospělých psů, se
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Fredy umístil na druhém místě. Deann se
zase lépe realizoval ve sportovní anketě tohoto klubu v oblasti agility, bohužel přesný
výsledek této ankety není do uzávěrky znám.
V tomto roce chceme na našem cvičišti opět zorganizovat závody agility, jedny
neoficiální, ty jsou hlavně pro začátečníky,
a druhé oficiální se zápisem zkoušky. Během
léta plánujeme dva semináře v „Dogdancingu“, které bychom rádi zakončili uspořádáním oficiálních zkoušek.
V letošním roce naše členská základna

byla posílena o nové členy. Zřejmě to budou
zdatné posily, protože krásně bodovaly už na
první letošní výstavě, a sice Hanácké národní výstavě v Brně o prvním lednovém víkendu. Byli to Martin Zálešák a jeho Afrodita
z Klánovického lesoparku (Český horský
pes), hodnocení výborný 1, CAC, Národní
vítěz, BOS. Další úspěšný byl Filip Lim se
psem Umberto Snug plemene Mallorská
doga, hodnocení Výborný 1, CAJC, BOJ,
BOB. Gratulujeme!
Za Kynologický klub Vlasta Lužová
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SPORT
Jana Kučerová třetí v běžecké Grand Prix,
Durďák obhájil
Skvělého úspěchu dosáhla v uplynulé atletické sezoně rohatecká běžkyně Jana Kučerová. V nedávno skončeném 9. ročníku Moravsko-slovenského běžeckého poháru vybojovala
v kategorii žen nad 45 let výborné 3. místo. Ve vyrovnaném
pořadí celoroční Grand Prix Hodonínska bronz urvala až
v posledním možném závodě, na Silvestra ve slovenské Senici.
V konečném pořadí nestačila jen na zkušené matadorky Martu Durnovou z Veselí nad Moravou a kyjovskou Janu Klimešovou, body v této kategorii získalo 110 běžkyň.
S běháním přitom sympatická závodnice začala teprve
předloni. „Já jsem pořád takový běžecký zelenáč, ale hrozně
mě to baví,“ říká skromně rohatecká běžkyně. Desítku už zvládá kolem pětapadesáti minut a dál se zlepšuje. Za výsledek prý
vděčí především svému trenérovi Pavlu Kratochvílovi, který jí
předává cenné rady a zkušenosti. Tréninkové kilometry aktuálně sbírá nejčastěji na lesních cestách Dúbravy nebo podél
Moravy. „Na trase k hodonínskému jezu už znám každý kámen,“ dodává s úsměvem sobě vlastním Jana Kučerová.
Úspěšnou sezonu rohateckých vytrvalců podtrhl tradiční
účastník běžeckého poháru Luděk Durďák. Po šesti celkových
triumfech mezi muži si letos připsal premiérový titul vítěze
Moravsko-slovenského běžeckého poháru mezi nejmladšími
veterány. Čerstvý čtyřicátník v závěru sezony i přes problémy
s achilovkou uhájil vedení před Dušanem Tomčalem z Lipova
a Andrejem Psotou z AŠK Skalica. Nad jeho letošní sezonou
ale údajně visí otazník. „Aktuálně neběhám, chodím s achilovkou na rehabilitace, a pokud mně to její stav dovolí, za-

čnu na konci února lehce klusat. Začátek sezony mi zcela jistě
uteče, doufám však, že na Rohateckou desítku už bych mohl
mít trošku natrénováno,“ shrnuje momentální situaci Luděk
Durďák.
Běžeckého poháru se hlavně v první polovině roku 2017
aktivně účastnila i jeho žena Dominika Durďáková, stříbrná
v Grand Prix Hodonínska 2015. I přes menší počet startů nakonec v celkovém pořadí ve své kategorii obsadila 7. místo.
Moravsko-slovenský běžecký pohár 2018 startuje už koncem února v Prusinovicích na Holešovsku. Čítá pětatřicet závodů a jeho součástí bude už tradičně i květnová Rohatecká
desítka, která letos oslaví už 25. jubileum.
Luděk Durďák

Vypocené chlebíčky, úsměvy, i čaj od starosty
aneb rohatecký novoroční běh
potřetí
Předloni na sněhu, loni v desetistupňovém mrazu, letos
pošmourno, trošku vlhko, ale na
první lednový den příjemně teplo. Počasí si s rohateckým novoročním běháním pohrává, dobrá
nálada a chuť se po silvestrovských oslavách trošku rozhýbat
a vypotit, však jeho účastníky
neopouští.
Před obecním úřadem se jich
hodinu před polednem opět sešlo
více než třicet. Nejmladší běžkyní byla tříletá Verunka Uherková
ze Bzence, která úspěšně zdolala
téměř polovinu z pěti a půl kilometrové trasy. „Super, vypotit
po svátcích nějaký ten chlebíček.
Celou trasu zvládli znovu i dva
číslo 1/2018

žáci Slavoje, Adam Meluš a Martin Beneš,“ zhodnotil po doběhu
s úsměvem Adam Meluš starší.
Pomalu ale jistě tradiční akce
měla poprvé mezinárodní punc,
dva běžci totiž dorazili i z nedaleké Skalice. Aktivně se poprvé
zapojil místostarosta Tomáš Letocha. Starosta Jara Adamec zase
účastníkům servíroval výborný
horký čaj. O osobní rekordy a pořadí přitom rozhodně nešlo, každý běžel podle svých schopností.
Zájemcům se navíc poprvé při
této příležitosti otevřelo i obecní
muzeum se svojí stálou expozicí.
Běžci se rozešli k novoročnímu
obědu spokojení a s odhodláním
příští rok vyběhnout na Nový rok
zase.
Luděk Durďák
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Novoroční mezinárodní halový turnaj U13
V krásný sváteční den jsme pořádali pro naše mladší žáky mezinárodní halový turnaj, troufám si říct, že velmi úspěšně. Máme za
sebou již zkušenosti s pořádáním podobných turnajů, i když převážně venkovních. Tentokrát jsme se rozhodli pro kluky udělat turnaj
halový. V naší tělocvičně, která nepatří rozhodně k největším a je zde
méně místa hlavně pro diváky, proběhlo vše naprosto perfektně, a já
jsem mohl s radostí poslouchat slova chvály na organizaci již přímo
během turnaje i po něm, což samozřejmě moc potěší. K vidění bylo
spousty krásných a napínavých duelů. 300minut čistého času žákovského fotbalu, na každý tým 100minut. Během celého dne nedošlo
k žádnému zranění, což je super, a kluci si to tak mohli naplno užít.
Získali jsme tak všichni spoustu nových přátel, kluci hodně krásných fotbalových zážitků a o to hlavně tady šlo.
Tímto bych chtěl poděkovat jak všem týmům, které na náš turnaj do Rohatce vážily cestu, tak všem, kdo se na turnaji jakkoli podílel, od rodičů, přes trenéry, po sponzory. Dík taky panu starostovi
Jarovi Adamcovi, který přišel na závěrečný ceremoniál kluky ocenit.
Děkuji!!!!
K turnaji: Výsledkově se nám povedl tak na půl. Bohužel těsně
před turnajem nám pár kluků onemocnělo, a zase někteří se dali po
dlouhém marodění do kupy až těsně před turnajem a dotyk s míčem v hale byl pro ně ještě zcela něčím novým. I přes tento malý
hendikep musím hráče pochválit za velkou bojovnost, a hlavně zápas s Bratislavou patřil k těm nejkrásnějším na celém turnaji. Kluci,
děkujeme.
1. zápas - Rohatec-Žeravice: 6-2
Měl to být zápas na rozehřátí, houževnatý soupeř nás však trápil
až příliš dlouho. Odpor jsme zlomili až v druhé polovině zápasu.
2. zápas - Rohatec-Kúty: 0-4
Náš nejhorší zápas na turnaji, nutno říct proti výbornému soupeři. Kluci dělají až mnoho chyb a soupeř bez milosti a úcty k pořadateli trestá.
3. zápas - Rohatec-Čechovice: 1-0
Těžký zápas proti soupeři hrajícímu KP na Olomoucku, kterému
se turnaj výsledkově nevyvedl a je to znát. Kluci z Čechovic hrají
s hlavami dole a nám se i přes ne zcela ideální výkon daří vstřelit
aspoň 1 gól a vítězíme.
4. zápas - Rohatec-Bratislava: 4-1
Tak tohle je naopak óda na fotbal. Proti suverénovi turnaje z hlavního města Slovenska se kluci hecují, makají, dřou a hrají
parádní fotbal plný rychlosti a krásných akcí (proč tak nehrajeme
pořád!!!). Asi nejkrásnější zápas celého turnaje. Uštědřili jsme Bratislavě jedinou porážku na turnaji a nutno říct, že zcela zaslouženě.
5. zápas - Rohatec-Ždánice: 0-2
Je to poslední zápas celého dne a stačí nám i remíza na medaili
a naše výhra odsouvá Bratislavu na bronz a nám zaručuje stříbro!

Bohužel kluci tento zápas nezvládli v hlavách a devalvovali tak
výborný předcházející výkon. Soupeři fandí v hale i celá Bratislava a houževnatě hrající Ždánice s výborným gólmanem nám
medaili nedopřejí a naopak se posouvají na bronzový stupínek.
Pořadí na turnaji:
1. ŠK Vrakuňa Bratislava
2. FK Kovotvar Kúty
3. TJ Kovo Ždánice
4. TJ Slavoj Rohatec
5. TJ Sokol Čechovice
6. TJ Sokol Žeravice
Individuality:
Nejlepší gólman - Jakub Stávek
Nejlepší střelec - Tobias Čulen
Nejlepší hráč turnaje - Lukáš Čerňanský
Všem ještě jednou velké DÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍKY...........
Turnaj podpořili: Obec Rohatec, TJ Slavoj Rohatec, firma M-Stav, p. Tomšejová Miroslava, p. Zemská Lenka, p. Labádi Robert, p. Macháček Petr, p. Veselý Miroslav, p. Pospěch Tomáš,
p. Capita Stanislav. DĚKUJEME.
Organizátoři: Adam Meluš, Lukáš Vyslužil, Erik Chalupa
S velkými díky Adam Meluš

Slavoj Rohatec - hodnocení podzimu
Mladší žáci TJ Slavoj se na sezonu 2017/2018 přihlásili do Krajské soutěže Jihomoravského kraje. Poprvé tyto kluky čekala takto
náročná soutěž, jelikož od kategorie předpřípravek, co jsou kluci pohromadě, jsme hráli jen okresní přebory nebo soutěže. Na podzim
tak na kluky čekali nejen daleko silnější soupeři, ale taky již trochu
víc cestování. Přesto si troufám říct, že se v Krajské soutěži vůbec
neztratili a naopak si myslím, že většině to výrazně prospělo. Je to
přece jenom větší tempo hry, je potřeba větší nasazení, a na to si hráči musejí zvyknout. Někteří z nich ( Belžík, Ohrazda, Tříska, Komoň,
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Bortlík, Meluš ) ještě pomáhali celý podzim svým starším kolegům
z U15 a i to pak samozřejmě mělo někdy vliv na jejich výkony. Např.
Adam Meluš odehrál celý podzim jak v dresu U13, tak i již v dresu
U15, a stejně tak chytal za mladší i starší náš gólman Filip Belžík.
Kluci, klobouk dolů.......
Během podzimní části soutěže jsme odehráli 9 zápasů se střídavými úspěchy, stal se z nás remízový král podzimu. K vidění byly
skvělé výkony, např. v Mikulově, Hustopečích nebo doma s Hodonínem, ale i slabší výkony, např. proti Lednici, nebo zkrat v Mutěnicích
číslo 1/2018
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a doma proti Brnu. Co nás však nejvíce trápilo během celého podzimu je naše produktivita! Kluci jsou schopni si vypracovat velkou
spoustu šancí, ale finální zakončení se nám prostě nedaří. Tady doufáme do jarní části ve zlepšení, a pak bychom mohli pomýšlet i na
horní patro tabulky v kraji, což by bylo krásné. Zatím nám patří v
tabulce 7. místo, ovšem ztráta na čelo je minimální. Tak kluci s chutí

do jarní části, soupeřů se nelekejme a na množství nehleďme - Slavoj do toho!!!
Slavoj U13 reprezentují: Filip Belžík (G), Adam Meluš (K), David Tříska, Adam Ohrazda, Honza Bortlík, Adam Komoň, Jan Staněk, Tobiáš Vyslužil, Alex Vincenc, Martin Čechal, Martin Beneš,
Adam Sebastian Kvaltin.

Hodnocení dorostu
Když po vcelku úspěšné minulé sezoně odešlo hned pět hráčů do mužské
kategorie, nevypadalo to pro další sezonu

moc dobře. Ale opak je nakonec pravdou.
I přes velice úzký kádr, kdy jsme dva zápasy odehráli jen v 10 hráčích - Mutěnice
a Velké Pavlovice,
jsme již po polovině
odehraných zápasů
zachráněni. Kluci
se ohromně semkli.
Ke konci podzimní části nám začali
vypomáhat hráči ze
starších žáků a dá
se říct, že se vůbec
neztratili. Pár čísel: po 13 zápasech
máme 6 výher, 2 re-

mízy, 5 proher, skóre 27:25. Náleží nám 8.
místo a jen pětibodová ztráta na 3. místo
nám dává dobrý počin do jarní části sezony, ve které jsme si dali za cíl hrát do 4.
místa. Velké pozitivum je dobrá hráčská
morálka. Zimní příprava začala 13. ledna
a trénuje se 3x týdně. Moje poděkování
však patří i mým asistentům T. Kučerovi
a M. Mašinovi.
Začal jsem opět trénovat, je to už 36. sezona a snad to vydržím.
Pozn. Jako jediní jsme porazili jasného
lídra Podluží!!!!
Nejlepší střelci Němeček 4, Pekařík 4,
asistence Karas 7.
Trenér Miroslav Jüstel

Tenisová zimní příprava
I po skončení tenisové sezóny a po odehrání finálové části neregistrovaných amatérských tenistů našeho regionu naši hráči nezahálejí a věnují se své kondici i v zimním období. Kromě toho, že se
borci z Rohatce účastní několika zimních turnajů, také trénují v tenisových halách ve Strážnici a v Petrově. Rovněž se snažíme provozovat i jiné sporty. Nejbližší je nám stolní tenis, který si chodíme

zahrát každé nedělní dopoledne do prostor Kulturního domu v Rohatci-kolonii, v případě slabšího počtu členů do klubovny. Věřím, že
se nám zimní tenisová příprava vydaří a budeme znovu připraveni
předvádět kvalitní tenisové výkony jak na domácí, tak na soupeřově
půdě v dalším ročníku tenisové soutěže neregistrovaných hráčů, který pořádá Amatérské tenisové sdružení Podluží a.s..

Tenisový žebříček jednotlivců 2017
Po odehrání dlouhodobé soutěže XXXI. ročníku neregistrovaných tenistů, které pořádá Amatérské tenisové sdružení
Podluží z.s., je sestaven žebříček všech hráčů, který v předchozím roce tvořilo celkem 132 jednotlivců z Břeclavi, Hodonína a blízkého okolí. Naši hráči se neumístili v nejvyšších
patrech tabulky, ale i přesto se v tak kvalitním obsazení neztratili.
Celou soutěž jednotlivců ovládl Ivo Čermák z Břeclavi, který nedával svým protihráčům mnoho šancí, a to také
z důvodu, že pochází z tenisové rodiny (jeho bratr František
byl členem národního týmu).
číslo 1/2018

Z našich tří týmů (dva v první lize, jeden v kategorii veterán)
si nejlépe vedl na 8. místě Radek Šindar, 21. byl Jaroslav Luzum
a třetí nejlepší skončil Ondřej Šrůtka na 23. místě. V tak silné
soutěži se nedají opomenout i další výsledky našich hráčů, kteří
hájí barvy rohateckého tenisu.
25. - Jiří Hostýnek, 36. - Michal Janča, 38. - Milan Drábek, 48. Václav Štrunc, 49. - Martin Luža, 52. - Oldřich Glöckl, 53. - Rostislav
Tomšej, 54. - Radim Zich, 59. - Martin Bubík.
Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům dlouhodobé
soutěže a popřál hodně sil a kvalitní výkony do nové tenisové sezóny.
Radek Šindar, předseda klubu
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Realizované investiční akce 2017

Nové přechody pro chodce

Oprava komunikace u hřbitova

Oprava studny Úvoz

Prostranství u muzea

Nový přechod Nové Řádky

Oprava silnice Slovácká
číslo 1/2018

Oprava kříže
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Akce klubu důchodců
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