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Naši rohatečtí čápi mají tři krásná
mláďata. Jak jsem se dozvěděl, zůstala
mnohá čapí hnízda opuštěná. Neví se,
kde je problém, ale proslýchá se něco
o dotačních podvodech. Jelikož jsou čápi
v našem národě oblíbení a jejich osud
nám není lhostejný, lidé vyšli do ulic. Na
Václavském náměstí se jich před pár dny
sešlo přes sto tisíc. Žádali odstoupení majitele jednoho čapího hnízda. Dokonce je
za naše ptačí miláčky trestně stíhaný.
Teplo přišlo o něco později než loni.
Chrousti to stihli přesně po čtyřech letech. Bylo jich méně. Déšť pokropil naši
půdu a zvedal hladiny řek. Zahanbit se nenechávají ani klíšťata. Je jich dost a v loňském roce jsme měli nejvíce případů
v Evropské unii s klíšťovou encefalitidou.
Mají v našich luzích a hájích ideální podmínky. Svatý Ján je za dveřmi. Na Svatého
Jána otevírá se létu brána. Jestli se zjevuje
v tento čas chvíli duchovní podstata přírody, poznává již každý sám za sebe.
Nejznámější modlitba světa „Otčenáš“ se změní. Bude mít po zásahu papeže Františka upraven verš: „Neuveď nás
v pokušení“. Není to tím, že by i svatý
otec chtěl jít s dobou a ulevit moderní
společnosti. Jedná se o opravu překladu.
Na začátku sedmnáctého století římská
církev ještě věřila, že se Země otáčí kolem Slunce a vedla inkviziční procesy.
Galileo Galilei by se dnes nepřestával
divit. Jezuita José Funes, který je hlavním astronomem ve Vatikánu tvrdí, že
se existence mimozemských forem s ví-

rou v Boha nevylučují. A on ví, co říká.
Jezuiti sledují oblohu již několik století
optikou svých dalekohledů.
Na dně nejhlubšího místa planety,
Mariánského příkopu, se našel nový
druh korýšů, igelitová taška a sáček
od bonbonů. Na tom nejvyšším místě,
Mount Everestu, se stále více nacházejí mrtvá těla horolezců. Jsou tam nová
i stará rozmrazená. Dolů se pronesou.
Každé kilo bude hrát svoji roli. Tak, jak
ji hrála nedávno zveřejněná nová definice kilogramu. Měrná jednotka byla
v pohybu. Doposud jsme ani neznali
její zázemí. Asi jako restaurátoři pražského orloje. Nová barevná výmalba
zvěrokruhu je podle astrologů i astronomů špatně a musí se udělat znovu.
Znovu ale nemusíme zopakovat
naše dobré umístění po Moldavsku
a Litvě v pití alkoholu na světě. Rádi
opakujeme nástupy do zaměstnání.
Každý třetí mladý člověk podal v zaměstnání za poslední rok výpověď
Věděli jste to? Klesl počet nezaměstnaných a zvedlo se množství volných pracovních míst. Můj filozofující kamarád
rád hovoří o tom, že práci nikdo nikdy
neviděl. Stejně tak mu přijde nesmyslný
výrok, jak ekonomika zpomaluje. A to
je pravda. Profesor Hilský, překladatel
Shakespeara říká, že tam, kde je chytrý
humor, nemůže být lež.
Benzin trochu zdražil a my loni
prosázeli skoro majlant. Přesně 250 miliard korun. Existuje termín dobrovolná skromnost. Diogenes
ve svém sudu by měl co
vyprávět. Neznamená to
návrat na stromy ani primitivní či snad nekulturní život. Měli bychom
bdít nad tím, co se děje
venku a uvnitř nás. Spotřebovávat není záslužnější než vyrábět. Jsme
uvážliví správci a pastýři
statků propůjčených Matkou Přírodou. Někdo vidí
svět kolem sebe ve velkém
množství oddělených jednotek a jiný zase jako jeden nedělitelný celek. Co
si vybereme?
Stanislav Zela,
šéfredaktor
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Přišla bouřka
Není to nic nového ani divného, bylo
velké dusno a horko a tak přišla bouřka
z horka. Trvala jen slabou hodinku, ale
byla pořádná. Celá kanalizační síť tento
nápor nezvládala, a ani nemůže, protože
se jedná o jev mimořádný. A tak voda
vyskakovala zpátky z dešťových poklopů a hledala si nejkratší cestu, jak odtéci
jinam. Takže ti, kteří bydlí pod nějakým

kopečkem nebo mají zahrady ve svahu, měli problém. Tam, kde je již stará
kanalizace, na kterou se ještě nedostalo s opravou, voda způsobila i propady
chodníků. Splavila nám písek i bláto
na cesty a budeme holt o to déle zase
uklízet. Co je však nejsmutnější, vichr
a blesky s bouřkou spojené nám vzaly
i zdravé stromy. Ve školce, v zahradách,

v Mlýnské. Naštěstí se snad nikomu nic
nestalo. Bohužel se v plné síle ukázalo,
že jedna strana oken naší tělocvičny už
je za zenitem a i přes zavřená okna nám
pršelo dovnitř. Naštěstí jsme zvládli
rychle uklidit a snad nebudou další škody. Čeká nás opět horké léto, i bouřky
k létu a životu patří.
Jara Adamec, starosta

Soutěž ve sběru papíru
Celý školní rok, tedy od září až do června, soutěžili naši žáci ze základní i mateřské
školy ve sběru papíru. Jistě si mnoho z vás
všimlo, že do toho zapojili i celé své rodiny
a příbuzenstvo. A tak až do posledního kola
nic nebylo jasné a v každé třídě se odehrávaly tu více, tu méně těsné souboje o první
tři místa, která oceňujeme. Absolutním vítězem celé soutěže se stal Petr Kotásek ze
šesté třídy s celkovým množtvím 6 532 kg,
tento výkon je opravdu
obdivuhodný. Na druhém
místě se umístili sourozenci Podéšťovi ze třetí třídy,
Sašenka a Matyáš, kteří
každý přinesli 2 883,5 kg.
Pomyslnou
bronzovou
medaili vybojoval Marcel
Eich ze sedmé třídy s nasbíranými 2 414 kilogramy.
Celkem osm dětí přineslo
více než tunu papíru. Nejšikovnější třídou se stala 5.
A, která pojede za odměnu
na zasloužený speciální výlet.
4

Výsledky sběru jsou opravdu fenomenální, celkem se nám povedlo za školní
rok sesbírat neuvěřitelných 63 tun papíru,
lepenek a kartonů. Byli bychom moc rádi,
kdyby i ostatní lidé v obci třídili papír
a kartony, které mohou odevzdat na sběrných dvorech, nebo třeba přinést ke škole,
když je školní sběr. Stále máme velké rezervy a jsme jako obec pouze průměrní.
Co děláte se vším papírem vy? Na naše

děti můžeme být právem opravdu pyšní,
vždyť sesbíraly mnohem více, než zbytek
dědiny dohromady za celý rok. Proto také
všechny peníze, které z toho škola má,
vrací zpátky dětem, ať už formou ocenění nejlepších, ale také nákupem sešitů pro
všechny na další školní rok. Děláme to pro
děti, děláme to pro lepší Rohatec. Děkujeme všem, kdo pomáhali.
Jara Adamec, starosta
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Kam s kuchyňskými
oleji a tuky
Od 1. ledna 2020 nastane povinnost obcím a městům
vytvořit sběrná místa pro odkládání použitých kuchyňských
olejů a tuků z domácností. V Rohatci budou místa dvě sběrný dvůr v obci a sběrné místo na Kolonii, kde vložíte
nádobu s použitým kuchyňským olejem do označené sběrné
nádoby. Likvidaci tohoto odpadu bude pro obec provádět
firma Fritex s.r.o.

Upozornění
Upozorňujeme občany na změnu
času hlášení místního rozhlasu.
Nově bude hlášeno v 16:30 hodin.

Co řeší senátorka Anna Hubáčková?
Na podzim v roce 2016 jsem se stala
senátorkou za Hodonínsko, volební obvod
č. 79. Náplní mojí práce není jen samotná
tvorba legislativy a dohlížení a opravování
zákonů, ale také mnoho různorodých činností jak v Senátu v Praze, tak především
v mém regionu na Hodonínsku a Kyjovsku.
Během uplynulých dvou a půl let ve
funkci senátorky jsem se po legislativní stránce velmi aktivně věnovala zákonu o obcích, vodnímu zákonu, zákonu
o zpracování osobních údajů, volebnímu
zákonu a na konci roku 2018 novele zákona o insolvencích. Tato novela zákona byla
velmi složitá. Jejím cílem bylo zpřístupnit
institut oddlužení více dlužníkům, kterých
je v ČR více než 800 tisíc a zmírnit vstupní podmínky pro jejich oddlužení. Stala
jsem se zpravodajkou k této novele v Senátu
a byla jsem pověřena novelu projednat i v
Poslanecké sněmovně. Projednávání bylo
velmi emotivní, ale změna byla přijata. Z
těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších
změn uvedu především zkrácení lhůty insolvenčního řízení na 5 let, u důchodců a zraničíslo 3/2019

telných osob (invalidita II. a III. stupně) na 3
roky a pokud dlužník vynaloží veškeré úsilí
k uspokojení pohledávek věřitelů, může být
od dluhů osvobozen, i když uhradí jen minimum. Pro tisíce dlužníků se tak otevírá cesta
k oddlužení a šance na druhý životní start. A
přede mnou stojí další výzva: jak legislativně
pomoct mladým lidem, kteří vstupují do života s exekucí na dluhy, které často způsobili
nezodpovědní rodiče.
V současné době se věnuji novele stavebního zákona. V předložené verzi vůbec
nejde o ochranu občana a veřejného zájmu.
Stavební řízení se občanovi naopak hodně
vzdaluje! Zřizuje se totiž nový model úřadů.
Navrhuje se zřízení samostatného nejvyššího stavebního úřadu se sídlem v Praze a v
krajských městech budou základní stavební
úřady, které budou mít své pobočky někde
v území. Zda ty pobočky budou tam, kde
dosud nebo jen ve městech s rozšířenou
působností a jaké budou mít pravomoci, to
se zatím neví. Nebudou však součástí stávajících městských úřadů. Je pro mne divné,
že se zatím ani neví, kde bude občan svou

žádost o stavební povolení dávat, kdo o ní
bude rozhodovat, ale tvrdí se, že to povede
ke zjednodušení řízení! Kolik nás takový pokus bude stát, to už není jasné vůbec!
Svou senátní kampaň jsem vedla s mottem: „Nenechám vás na suchu!“, a snažím se
pro to udělat maximum. Nejvíce času věnuji stěžejní kauze v mém regionu: „Ochrana
pitné vody prameniště Bzenec-komplex
vs. těžba štěrkopísku v Moravském Písku.“ Tento konflikt veřejných zájmů těžby
štěrkopísku a ochrany pitné vody trvá od
roku 2004 až do současnosti. V roce 2018
byla tato kauza projednána v rámci petice
na veřejném slyšení v Senátu PČR, který
jednoznačně podpořil ochranu pitné vody
a závěrem ve svém usnesení doporučil učinit veřejnou oponenturu k podkladům tohoto případu, na což Ministerstvo životního prostředí ČR nereaguje a snaží se tomu
vyhnout. Na můj dotaz ohledně veřejné
oponentury pan ministr Brabec odpověděl,
že veřejná oponentura probíhá tím, že běží
další správní řízení, kde můžeme uplatňovat
připomínky k předkládaným posudkům,
5
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podkladům a návrhům. To jistě ano, ale
bohužel v nich nikdy nedochází k ověření pravdivosti ani posudků předložených
v rámci procesu posuzování vlivu Ministerstvu životního prostředí ČR ani k přehodnocení posudků z hlediska klimatických změn
a vlivů dlouhodobého sucha. V současné
době již o těžbu štěrkopísku nežádá firma
Jampílek, ale firma České štěrkopísky, která
celý záměr převzala. Této firmě v lednu 2019
vydal Obvodní báňský úřad v Brně rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Nemůže nás v žádném případě uklidnit věta, že
jde pouze o administrativní stanovení čáry
v mapě! Naopak! Tímto rozhodnutím se již
otevírá prostor pro žádost o těžbu! Co musíme ještě udělat? Odvolání proti rozhodnutí
Obvodního báňského úřadu Brno byla podána. Český báňský úřad zatím v dané věci
nerozhodl, a pokud vyhoví žadateli o těžbu,
musí být podána žaloba k soudu. Na to se
obce zastoupené Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s. připravují. Občanům není
lhostejné to, jakým směrem se tato kauza
ubírá. Je pro ně zcela nepochopitelný postoj
Ministerstva životního prostředí ČR, které
zůstává na svém tvrzení, že těžba není pro
pitnou vodu rizikem. Společně s Vodovody
a kanalizacemi Hodonín a.s., obcemi v mém
regionu, budu v boji o vodu aktivně pokračovat, a to všemi dostupnými prostředky!

Dále se snažím obcím v mém regionu
aktivně pomáhat koordinačními jednáními ve věci přípravy a realizace výstavby
dálnice D55 a to zejména v úseku Moravský
Písek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Výstavba dálnice D55 představuje mimořádně důležitý rozvojový projekt, který povede nejen
ke zlepšení života obyvatel, ale především
ke zlepšení bezpečnosti a zrychlení dopravy
v daném úseku. Mojí snahou je napomoci
urychlení procesu přípravy projektu a jeho
realizaci.
V Senátu se mi podařilo uspořádat dva
odborné semináře a pět výstav. Náš region
tak mohla reprezentovat paní Ludmila Kováříková se svoji uměleckou keramikou,
dále slavné fotografie stařenek v krojích paní
Líby Taylor pod názvem Víchernice, mizející parádnice Moravy a umělecké fotografie skupiny KONTAKT. Domov Horizont
v Kyjově prezentoval výrobky svých klientů
a pan Michael Pavlovský svá dřevěná umělecká díla v rámci výstavy Hravé umění.
Je mi ctí můj region každoročně reprezentovat v ratíškovickém kroji v rámci krásné akce Krojované slavnosti v Senátu, kde
vystupují lokální soubory regionů, a stejně
tak jsem pyšná, když naše soubory vystoupí
v rámci Kulturního léta v Senátu, např. soubory z Ratíškovic, Bzence a Dolních Bojanovic.

Ráda umožním prohlídky Senátu a zahrady žákům a studentům z mého regionu.
V letošním roce jsem měla tu čest reprezentovat Českou republiku na zahraniční
cestě v rámci delegace s předsedou Senátu
v Ománu. Cílem této cesty bylo podepsat
dohodu o letecké dopravě mezi Českem
a Ománem, projednání možnosti zřízení
konzulátů, rozšíření spolupráce obchodních
komor Česka a Ománu, rozšíření spolupráce a výměny studentů vysokých škol Univerzity Karlovy a Univerzity Sultána Quboose
a také možnosti spolupráce v oblasti nakládání s odpady, čištění vod, boje se suchem,
energetice či stavbě železnic.
Jak jsem již zmínila na začátku, práce senátorky je velmi různorodá a jsem ráda, že
právě mně jste dali tu důvěru Vás zastupovat
v Senátu PČR. Se svými problémy se na mě
obracejí i občané a setkávám se s nimi v mé
regionální kanceláři v Hodoníně, Sadová
1688/1. V případě zájmu si schůzku, prosím,
sjednejte s předstihem, telefonicky či emailem u mé asistentky paní Bírešové, email:
hubackova.kancelar@gmail.com, tel.:
+420 728 667 752. Pro schůzky v regionu
preferuji pondělí nebo čtvrtek, samozřejmě
vše dle domluvy. Ráda se setkám i s Vámi!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
redakčně zkráceno

Kalendárium

Matrika

15. -16. 6. a 22. - 23. 6. Výstava výrobků
Domova Horizont v muzeu

Narození 4

27. - 30. 6.

Kinematograf bratří Čadíků

19. 7.

Letní noc v přístavu

Zlatá svatba
Josef a Marie Uřičářovi
Ján a Dana Šikovi
František a Hana Perglovi

Úmrtí
ger, 70 let
Josef Langer,
bestová, 70 let
Marie Šebestová,
Marie Tomšejová, 92 let
Božena Hříbková, 75 let
Božena Janoušková, 95 let

Historie
Rohatec po první světové válce do roku 1926
Půda v Rohatci i po první světové válce patřila velkostatku
ve Strážnici. Koncem roku 1922 se zahájila první pozemková
parcelace. Státním pozemkovým úřadem bylo vyvlastněno 40
% pozemků a luk. Přiděleny byly občanům Rohatce, Ratíškovic
a Vacenovic. Obci Rohatec přiděleno jako obecní majetek 40 ha
luk a 7,523 ha polí. Další pole a louky dostalo 39 místních občanů. Přidělování prováděl místní poradní sbor se zástupcem pozemkového úřadu. Došlo však mezi nimi k rozporům, což nebylo
pozemkovým úřadem v Brně vyřízeno, a tak přidělování nebylo
dokončeno.
6

Po roce 1923 se v obci značně rozšířila činnost tělocvičné
jednoty SOKOL. Organizace měla ztížené podmínky pro svou
činnost, zejména cvičení mládeže. Obecní zastupitelstvo rozhodlo tělocvičné jednotě prodat obecní hostinec č. 87 (dnes
ulice Školní). Prodej se uskutečnil 18. prosince 1923 za cenu
73 100 Kč s tím, že prostory budou v příštím roce upraveny na
tělocvičnu, kterou bude používat i škola. Pro činnost obecního
zastupitelstva pronajalo od tělocvičné jednoty Sokol zastupitelstvo místnost pro kancelář a skladiště za obnos 600 Kč ročně
a skladiště za 200 Kč ročně. Byla to budova vedle staré školy.
číslo 3/2019
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V této době působí také tělocvičná jednota OREL a Dělnická
tělocvičná jednota.
Začátkem roku 1923 byla mezi hřbitovem a cementárnou
vyčleněna část obecního pozemku pro zřízení ovocné školky.
Prostor byl oplocen a sloužil jako zahrada pro školu, kde se mládež učila pěstovat ovocné stromky, ale také zeleninu a květiny.
Dnes je tento prostor vstupní částí na nový hřbitov. V levém zadním rohu tehdy vyrůstala asi třicetiletá košatá lípa, která zde vydržela až do roku 1950, kdy byla zahrada zrušena.
V roce 1923 byla do čokoládovny Küfferle přivedena elektřina z Hodonína vysokým napětím 22 000 V do nově vybudované
zděné transformovny na nádvoří továrny. Odtud pak byl připojen rekonstruovaný rozvod nízkého napětí celé továrny, včetně
vápenopískové cihelny a vedlejšího závodu na výrobu nábytku.
Připojeny byly rovněž bytové jednotky patřící továrně. Domy na
Kolonii zatím zůstávaly bez elektřiny.
V roce 1924 se stavěla úzkokolejná dráha z Ratíškovic do nádraží v Rohatci. Z ratíškovické cihelny byly tudy přiváženy naskládané cihly na několika otevřených vagoncích tažených dieselovou lokomotivou. Na nádraží se pak cihly ručně překládaly do
nákladních vagonů. V této době vedla z Ratíškovic do Rohatce
Kolonie jen lesní cesta s vyježděnými kolejemi v pískovém terénu, kudy projely jen povozy s koňským nebo kravským potahem.
Lidé z Ratíškovic, zaměstnaní v rohateckých továrnách, zejména
ženy v továrně na čokoládu, docházeli jen pěšky. Úzkokolejné
kolejiště vedlo mezi cestou a lesním porostem, před závorami
hlavní trati Břeclav – Přerov křížilo cestu a končilo v železniční
stanici Rohatec za poslední kolejí mezi hlavním kolejištěm a tehdejším závodem na impregnaci dřeva.
V červnu 1924 se konala v Hodoníně v městské radnici výstava legionářů první světové války. Zhlédlo ji hodně našich občanů,
mládeže i školních dětí se svými učiteli. Významným dnem i pro
naši obec byl 18. červen 1924, kdy navštívil Hodonín, své rodné
město, první prezident československé republiky T. G. Masaryk.
Přivítání se účastnili všichni žáci rohatecké školy se svými učiteli. Pěší průvod dětí a občanů doprovázela hudba až do centra
Hodonína. Kronika uvádí velkolepé a srdečné uvítání prezidenta,
které zanechalo v dětech hluboký dojem, i když celou dobu tam
i zpět pršelo a všichni se vraceli domů až pět hodin opět pěším
průvodem.
Od 1. září 1924 byla čtyřtřídní obecná škola reorganizována na pětitřídní se dvěma třídami expozitury v Kolonii. Těžká
poválečná léta první československé republiky se i u nás postupně překonávala. Pro rozvíjející se průmysl, řemesla i běžný život
bylo potřebné získávat odborníky, zejména výchovou mládeže.
Začátkem roku 1925 zorganizovala rohatecká škola vzdělávací
kurz pro odrostlou mládež. Zaměřen byl pro chlapce na elektři-

Upravená sokolovna 1926
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nu, pěstování a šlechtění ovocných stromků a zahradnictví, geologii, přehled českých dějin, pro děvčata na tkaniny a šití, péči
o dítě a umění v domácnosti, českou literaturu a knihy. V tuto
dobu stále ještě nebyla v obci zavedena elektřina. Zajímavá je poznámka v kronice o povolení otopu a světla pro kurz zdarma. Započal v měsíci březnu ve škole. Přednášející byli většinou učitelé
z Rohatce i Hodonína.
V roce 1925 se staví nová budova radnice a hasičského skladiště. Náklad činil 58 500 Kč. Levá část sloužila obecnímu zastupitelstvu a pravá hasičskému sboru, se vstupem dvěma vysokými vraty. Slavnostní předání svému účelu se konalo 16. září
1925 a hasičský sbor převezl slavnostním způsobem ověnčené
hasičské nářadí ze starého skladiště do nové hasičské zbrojnice.
V současnosti tato budova slouží obecnímu muzeu a na paměť je
ve štítu umístěna soška patrona hasičů sv. Floriána.
Uprostřed léta 1925 vzrušil Rohatec výnos okresního školního výboru v Hodoníně ze dne 11. srpna 1925 o reorganizaci
rohatecké školy pro malý počet žáků na méně třídní a zrušení expozitury v Kolonii. Proti zrušení expozitury se postavila většina
obyvatelstva, zvláště rozrušeno bylo dělnictvo místních továren
a občané Kolonie. Důvody proti byly vzdálenost expozitury od
kmenové školy 3,5 km, čímž bude trpět pravidelná školní docházka, zvláště v zimních měsících. Nejhorší by byla pro děti ze
samoty Soboňky 4 km (patřily obci Vracov) a samoty Roztrhánky 3 km (patřily obci Hodonín). V roce 1925 nebyla v obci
žádná doprava. Uvádějí se i vážné národnostní důvody. V Kolonii zůstává hodně úředníků i pracovníků německé národnosti z bývalého cukrovaru, cihelny, továrny na impregnaci dřeva
i železniční úředníci a je nebezpečí opětného zřízení německé
školy. Místní školní rada se usnesla, aby škola expozitura zůstala zachována. Zřízení české školy bylo v této době pro Rohatec
významným národnostním úspěchem. K okresnímu školnímu
výboru byla vypravena deputace rodičů se žádostí o zrušení reorganizace a zachování expozitury. Po tomto celý návrh okresní
školní výbor v Hodoníně zrušil.
Rok 1925 byl významný dalším budováním i rozšířením činnosti spolků. Tělocvičná jednota SOKOL v části svého hostince
č. 87 staví tělocvičnu s divadelním jevištěm. Místní školní výbor vyjednal s tělocvičnou jednotou dohodu používat tělocvičnu
školou pro výuku tělesné výchovy.
Koncem roku, 15. listopadu 1925, se konaly volby do národního shromáždění. Volba do senátu se konala do 17.00 hodin,
volba do poslanecké sněmovny do 12.00 hodin. V Rohatci z 979
oprávněných voličů se účastnilo voleb 866, tj. 88,5 %. Nejvíce
hlasů obdržela strana Komunistická 317, Československá strana
lidová 194, Československá strana zemědělců a malorolníků 112.
Zdeněk Bíza

Otevření nové radnice a hasičské zbrojnice 16. 9. 1925
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Školství
Z naší mateřinky…
Dětem z naší mateřské školy jarní počasí vůbec nepřeje. Sportovní a zábavné
odpoledne na školní zahradě pro maminky nám nevyšlo. Všichni jsme se těšili,
proto jim to rádi vynahradíme začátkem
dalšího školního roku, až proběhne adaptace nových dětí. Zápis dětí se uskutečnil
v květnu, kdy pravidelně pořádáme Den
otevřených dveří. Předškoláci úspěšně
ukončili poslední lekci plaveckého výcviku v Lázních Hodonín. Děti se naučily
nebát vody, radovat se z ní a díky patří
i lektorům, kteří se jim ochotně věnovali.
Závěr školního roku děti prožily na
výletech také ve vodním prostředí. Nejstarší předškoláci pluli lodí po Baťově ka-

nále a ostatní třídy vypluly na Pirátskou
plavbu spojenou s nalezeným pokladem.
Naši předškoláci pokračovali v květnu
v cestování a vydali se s paní učitelkami
do Hodonína na prohlídku objektu u Záchranářů Hodonín. Poděkování za poučné a zajímavé dopoledne patří ochotné
mamince naší Julinky Maráškové, která
se dětem v oblasti zdravotnictví věnovala. Děti ještě čeká Barevný týden v MŠ
spojený s barevným oblečením určených
dnů plných her a zakončený Dnem dětí
v oblíbené červené barvě. Těšit se mohou
na skákací hrad, balonková zvířátka, závody na koloběžkách, diskotéku a jiné
hry. Zasloužená odměna s nanuky bude

pro všechny. Ještě se těšíme na ekologické vycházky do přírody a na každoroční
Pasování pro předškoláky na obecním
úřadě.
Rádi bychom v závěru školního roku
poděkovali za spolupráci a ochotu rodičům a za nezbytnou pomoc našim provozním zaměstnancům, kteří mají k dětem moc hezký vztah. Děti je za to mají
rády, těžko bychom se bez jejich pomoci
obešli.
Proto všem přejeme krásné, a doufáme, že i slunečné prázdniny plné pohody, a nezbývá než se těšit na……HURÁ
PRÁZDNINY!
Kolektiv učitelek MŠ

Konec školního roku ve školní družině
Ani jsme se nenadáli a už tu máme poslední měsíce školního
roku. Jako by teprve včera bylo září a my se rozhodli vyplout na
dlouhou pirátskou plavbu po zajímavých ostrovech naší mapy. Celý
školní rok děti poctivě plnily pirátské úkoly, tajenky, rozlouskávaly
tajné šifrovačky a za vše byly odměňovány body pro své posádky.
V tomto školním roce si děti užily plno akcí a výletů. Však ta
nejdůležitější a nejvíce připravovaná je teprve chviličku za námi.
Den matek – děti poctivě nacvičovaly svá taneční vystoupení už
od března, aby vychytaly všechny chybičky a tento den byl dokonalý. Dne 9. 5. 2019 v 16:30 hodin vše vypuklo v kulturním
domě. Celý sál se zaplnil a samotné děti z toho byly překvapené. Začínala se na nich i trošku projevovat nervozita. Po pár slovech na úvod se se svým Hříšným tancem představilo I. oddělení
pod vedením paní vychovatelky Mgr. Hanky Okáníkové. Jen co
zaznělo několik tónů, celé obecenstvo začalo tleskat do rytmu
a užívat si tanec. Další na parket přitančili „měsíční chůzí“ Michaeli Jacksoni z II. oddělení, pod vedením paní Bc. Nicole Smejkalové. Připomněli nám známé hity této legendy – They don´t
care about us, Thriller a Black and White. Vystoupení se dětem
velmi povedla a sklidily obrovský potlesk nejen od obecenstva,
8

ale i od paní vychovatelek. Na závěr tohoto dne si děti pro své
maminky připravily malé překvapení v podobě zpěvu krásných
písniček, které poctivě nacvičovaly snad dennodenně. Sálem se
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rozezněly Tři oříšky, Hallelujah a píseň Pro mámu od skupiny
Holki, to vše podkresleno fotkami dětí s maminkami na promítacím dataprojektoru. Na závěr každá maminka dostala ručně
vyrobený dáreček. A protože se dětem vystoupení velmi povedla,
dostaly za ně od paní vychovatelek sladkou odměnu – vycházka
do místní kavárny na výbornou točenou zmrzlinu nebo nanuk.
Děkujeme všem rodičům, příbuzným a spoluobčanům, kteří
přišli podpořit děti ze školní družiny. Poděkování patří také panu
Jiřímu Belžíkovi, který nám umožnil tento den uskutečnit, dále
panu starostovi, paní zástupkyni a paní učitelce Tománkové, že
přišli a děti svou účastí velmi potěšili.

A co nás do konce školního roku ještě čeká a určitě nemine?
Samozřejmě nesmíme zapomenout na výlet. Tentokrát se naši
piráti vydají na velkou pirátskou plavbu po řece Moravě s překvapením. A úplnou třešinkou na dortu pro děti z družiny bude
velké Hledání ztraceného pokladu Jacka Sparrowa, zakončené
společným opékáním špekáčků a příjemným posezením v rohateckém přístavu.
Jménem dětí a vychovatelek chceme všem popřát slunečné
prázdniny s kupou zážitků a zajímavých dobrodružství. Třeba
těch pirátských…
Vychovatelky školní družiny

Chorvatský den ve školní jídelně
V úterý 7. května jsme se obzvlášť těšili
na jídlo do školní jídelny. Paní kuchařky
nám totiž připravily v rámci Chorvatských
dnů projektu Erasmus+ chorvatské menu
a my jsme tak dostali možnost okusit chuť
a vůni Balkánu. Ke svačince se na talíři
skvěl toast a úhledný kopeček tvarohové

pomazánky s paprikou a cibulí. Na oběd
jsme si pochutnali na rybí polévce, tradiční chorvatské pljeskavici s bramborem
a zeleninou s olivovým olejem. Nechyběl
ani výborný dezert fritule připomínající
český koblížek. Po obědě měl každý strávník možnost ohodnotit, jak mu chorvatský

oběd chutnal. U plakátu s hodnocením (se
známkami jako ve škole) se tvořila dlouhá
fronta. Nepřekvapilo nás, že na závěr byl
plakát zaplněn téměř samými jedničkami.
Děkujeme :-)
Za projektový tým Zuzana Hřivnová
a Olga Škrobáková

Výlet do Prahy
V úterý 21. května jsme se devátá třída s doprovodem paní
učitelky Marcely Hujňákové a panem Hujňákem vydali na třídenní výlet do Prahy. Cesta proběhla v pořádku a po necelých
třech hodinách jsme dorazili na Hlavní nádraží v Praze. Celou
dobu jsme byli ubytovaní v hostelu Rosemary v ulici Růžová.
číslo 3/2019

První den jsme navštívili Václavské náměstí, Petřínskou rozhlednu společně se zrcadlovým bludištěm přes náměstí Kinských a zpátky po Jindřichově mostu do hostelu. Další den nás
čekala návštěva Senátu Parlamentu České republiky a Valdštejnského sálu, díky našemu panu starostovi Jarmilu Adam9
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covi, který nám návštěvu domluvil. Mockrát děkujeme, všichni jsme byli nadšení, že se můžeme podívat do tak krásného
místa. Také jsme toho stejného dne navštívili Prašnou bránu,
Karlův most, Staroměstské náměstí, orloj, kostel svatého Mikuláše a Pražský hrad. Za celý pobyt v Praze jsme toho navštívili
opravdu moc, z čehož jsme taky byli nadšení. Teď nám zbývá
poslední den. A jak se říká, to nejlepší na konec. Nesmím opo-

menout návštěvu Vyšehradu společně s Vyšehradským hřbitovem. Také jsme mohli nahlédnout do kasemat. Cesta zpátky
domů na Moravu byla opravdu po celém dni bezvadná. Všichni jsme společně poděkovali za uskutečnění našeho krásného
a příjemného výletu. Tak ještě jednou velké díky paní učitelce
třídní s doprovodem a panu starostovi.
Za deváťáky Katka Vlachová

Pracujeme v dílnách
Jako první jsme dostali kus dřevěného hranolu, ze kterého
jsme vyřezali kostku, kterou jsme následně zbrousili smirkovým
papírem a nakonec jsme zbrousili hrany. Puntíky jsme vypálili
pomocí rozžhaveného hřebíku.
Žáci VIII. třídy

Divadelní představení Krkonošské pohádky
Poslední dubnové dopoledne zamířil
zcela naplněný autobus se žáky 3. a 4. třídy
od školy za kulturními zážitky do brněnského divadla Radost na divadelní představení Krkonošské pohádky.
Po příjezdu do divadla
jsme se na pohádku příjemně naladili v Muzeu loutek,
kde jsme měli možnost si
prohlédnout různé typy loutek a porovnat jejich reálnou
podobu s původním kresleným návrhem osvědčených
výtvarníků.
Po občerstvení v bufetu nás
trojí zvonění svolalo do útulného sálu a představení mohlo
začít. Po celou dobu jsme se nechali unášet vtipnými dialogy,
písničkami a napínavým dějem
spolu s potulnými komedianty,
Ančí, Kubou, hajným, lako10

mým Trautenberkem a jeho kozou, zvířátky z lesa i spravedlivým Krakonošem.
Pohádka se nám všem moc líbila a věříme, že se sem zase někdy podíváme. Jak

název divadla napovídá, v Radosti se skutečně rozdává radost.
Zuzana Hřivnová
a Zdeňka Tománková

číslo 3/2019

Rohatecká obec

Chorvatské dny (Erasmus +)
V rámci příprav na blížící se setkání partnerů projektu ERASMUS plus
v Chorvatsku jsme v dubnu pro žáky 4. 9. tříd zorganizovali tzv. Chorvatské dny.
Žáci se prostřednictvím různorodých
aktivit, kvízů, prezentací, her a rukodělných činností měli možnost seznámit
s přírodními krásami Chorvatska, tradicemi, kulturou, kuchyní, jazykem i zajímavými osobnostmi.
Žáci prvního stupně soutěžili v kvízových otázkách podle videa, zahráli si
pexeso s česko - chorvatskými slovíčky,
uspořádali chorvatskou pop-hitparádu
a naučili se chytlavou dětskou písničku
“My smo piliči”. Z písmen znázorňujících
chorvatskou vlajku vytvořili nápis CROA-

TIA - CHORVATSKO, kterou vhodně doplnili osobitou mapu zhotovenou žáky 2.
stupně.
Pro žáky 6. – 9. tříd byl program rozdělen do tří vyučovacích hodin. V první
hodině si zkusili podle melodie tradiční hudby tipnout, o které zemi se budou
učit. Poté ve skupinách dostali předlohu
chorvatské vlajky, kterou museli barevně
dotvořit. Do slepé mapy také zakreslovali
místa, která jim byla promítnuta na videu
„10 most beautiful places in Croatia“ –
např. Plitvice Lakes, Dubrovnik, Split, Rovinj, Zagreb, Kornati, Mjlet, Makarska atd.
V druhé hodině zhlédli několik prezentací o Chorvatsku, které se týkaly geografie země, obyvatel, územních celků,

ekonomiky, historie, slavných osobností
s chorvatskými kořeny atd. Také se podívali na krátká videa – Plitvická jezera, Pula
Arena, mořské varhany v Zadaru, Šibenik
atd.
Třetí hodina byla zaměřena na skupinové aktivity Croatian Language – trixeso,
Croatian flag – puzzle chorvatské vlajky
a mapy Chorvatska, Geography – kvíz
a zakreslování měst, řek, národních parků,
ostrovů atd. do slepé mapy a Art work –
velkoplošná koláž mapy Chorvatska.
Žáci se do projektu Croatian Day zapojili aktivně, dobře spolupracovali a poznali Chorvatsko i z jiné stránky.
Za realizační tým Zuzana Hřivnová
a Olga Škrobáková

Dobro došli do Hum na Sutli!
Projektové setkání G.A.M.E., Erasmus +, Chorvatsko 12. – 17. 5. 2019
V neděli 12. května ráno začala dlouhá cesta
projektového týmu ve složení Nikola Marková, Markéta Svrčková, Jolana Vajčnerová, Petra Vacenovská, Mgr. Zuzana Hřivnová, Mgr. Olga Škrobáková
a Mgr. Bc. Zbyněk Andrýsek přes Brno, Vídeň, Záhřeb až do malé vesničky Hum na Sutli na chorvatsko-slovinské hranici na setkání projektu G.A.M.E.
Jak se nám tam líbilo? Nikola Marková to sepsala
takto:
„Ze začátku jsem se bála cokoliv říct, ale jakmile jsme přijely do naší nové rodiny, strach mě brzy
přešel. V pondělí ve škole na hodinách chorvatštiny,
zeměpisu a hudební výchovy jsme se nejprve prohlíželi jak sochy v muzeu, ale brzy jsme se spřátelili.
Na slavnostním přivítání jsme představily naši zemi,
obec i školu, a pak si zahráli slovenské hry. Večeře
číslo 3/2019
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v rodině u kulatého stolu byla super.
Povídali jsme si, koukali na televizi, a i když jsme tomu moc nerozuměly, tvářila jsem se chápavě - byla
to sranda. V úterý jsme hráli české
hry a odpoledne vyrazili na výlet na
hrad Veliki Tabor, skanzen Kumrovec
a poutní místo Marija Bistrica, kde
jsme si v perníkářské dílně zdobili
červená srdíčka. Ve středu jsme se
i přes krutý déšť vydali na průzkum
muzea neandrtálců v Krapině, Technického muzea Nikoly Tesly a Muzea
iluzí v Záhřebu. Ač jsme byli promrzlí na kost, dobrá nálada stále vládla
a naše přátelství se prohlubovalo. Ve
čtvrtek jsme poznali chorvatské a slovinské hry, a také jsme měli hodinu

chorvatštiny, ve které jsme si užili jejich jazykolamy a četbu básní. Odpoledne jsme navštívili místní sklárnu
a pana starostu. Večer byla pro všechny připravena ve škole závěrečná hostina a disko. Všichni jsme jedli, povídali a tančili, jakoby to nikdy nemělo
skončit. V pátek ale přišel den loučení. Po slavnostním ukončení jsme se
všichni objímali, plakali a vyměňovali čísla. Bylo to hrozné opouštět tolik
nových kamarádů. Nakonec jsme se
vydali domů plni vzpomínek. Byl to
jeden z nejlepších týdnů v mém životě. Moc jsem si z toho odnesla a jsem
moc vděčná těm, díky kterým jsem to
mohla zažít.“
Nikola Marková, VIII. třída

Kdo si hraje, nezlobí
První letošní měsíce se v projektu Erasmus + nesly ve znamení her. Pátrali jsme po
oblíbených hrách českých dětí napříč generacemi. Zajímaly nás hry tradiční i nové,
sportovní, zábavné, logické, s pomůckami
i bez, na ven i do místnosti…. Celkem jsme
jich shromáždili více než 70! Žáci pak měli

za úkol vybrat 10 nejoblíbenějších, které
by mohly zaujmout jejich vrstevníky na
partnerských školách na Slovensku, ve Slovinsku a v Chorvatsku. Při výběru zvítězily např. mikádo, čára, vyhazovka, školka
s míčem a kompot. Při hraní her jsme si
užili spoustu legrace a trochu jsme se i za-

potili, když jsme měli hru vysvětlit a zahrát
v cizím jazyce, v angličtině. Byla to dobrá
příprava pro ty, kteří se v květnu účastní
setkání v chorvatském Hum na Sutli, kde
budou naše hry představeny všem účastníkům. Už se na to moc těšíme.
Zuzana Hřivnová, koordinátor projektu

Kompostér
V pondělí 8. dubna přijela Ing. Veronika Rajnišová, regionální
manažerka JRK, zprovoznit kompostér a proškolit personál školní
jídelny při základní a mateřské škole. Dalo by se říct, že patříme
mezi průkopníky na okrese, kteří takto ekologicky zpracovávají
kuchyňský odpad.

-

Co je to elektrický kompostér?
- Redukuje objem odpadu až o 90 % během 24 hodin.
- Kuchyňský odpad je přeměněn na certifikovaný hygienizovaný
substrát.
- Eliminuje svoz gastro odpadu a sníží náklady s tím spojené,
odpad nemusíme skladovat.
- Příspíváme ke zlepšení životního prostředí. Řešení v souladu
s platnou legislativou.
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Běžný kuchyňský odpad je zpracovaný do 24 hodin na výživný
kompost.
Zařízení má nízkou spotřebu energie a úsporný režim.
Nanotechnologické filtry v dezodorizační jednotce, která je
součástí zařízení, zabraňují tvorbě zápachu.
Zařízení je nehlučné. Obsluha zařízení je intuitivní a proces je
automatický.

Velký dík patří vedení obce za vstřícnost při jednání o pořízení
tohoto malého zázraku, s jehož pomocí můžeme ještě více třídit
a zpracovávat kuchyňský odpad = vracíme recyklovaný odpad
zpátky do přírody.
Irena Elšíková
vedoucí školní jídelny
číslo 3/2019
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Za hradními pány na Buchlov a do Buchlovic
Odměnou dětem za odvedenou práci přichází s koncem školního roku doba
výletů. Zvídaví rohatečtí třeťáci a čtvrťáci
se vypravili poznat kousek naší historie
a užít si volný den na hrad Buchlov a do
zámku v Buchlovicích.
Hrad Buchlov je vystavěn na vysokém
kopci a jeho silueta nás při cestě autobusem zdravila už z dálky. V areálu hradu
pořádně vyfukovalo, o to víc jsme se těšili na prohlídku po dětském okruhu. U
pokladny jsme dostali i brožurku s úkoly
a pastelkami, abychom si návštěvu ještě

lépe vychutnali. Paní průvodkyně, oblečená v dobovém kostýmu, nám velmi poutavě přiblížila historii hradu, pověst o lípě
rostoucí kořeny vzhůru, provedla nás černou kuchyní, jídelnou, zbrojnicí, salónky,
ložnicemi i ostatními prostorami hradu
a odpovídala dětem na všetečné otázky.
Děti velmi zaujala sbírka afrických zvířat, přírodnin a jiných suvenýrů z velkých
dálek i mumie se sarkofágem, u které prý
straší černá paní.
Po prohlídce jsme se občerstvili v místní hospůdce, prohlédli si galerii, nakoupili

suvenýry a přejeli do blízkých Buchlovic.
Interiér zámku byl hodně odlišný od místností na hradě. Krásná výzdoba i vybavení
měly připomínat italskou vilu, kterou nechal jeden z hradních pánů vystavět z lásky svojí manželce. Pokochali jsme se také
nádhernou zahradou s fontánou a vyřádili
se v zámeckém parku mezi stromovými
velikány, okrasnými keři a svěžími jarními
loukami. Domů jsme odjížděli naplnění
spokojeností a novými zážitky.
Zdeňka Tománková
a Zuzana Hřivnová

Kultura
Střípky z knihovny
Prožili jsme spolu
• V letošním roce jsme se poprvé zapojili do projektu
„S knížkou do života/BOOKSTART“, a tak rodiče,
kteří slavnostně přivítali 13. dubna své narozené
děťátko na vítání do života, obdrželi z knihovny
dárek ve formě balíčku z tohoto projektu. Obsahoval
průvodce S knížkou do života s doporučením formou
„Desatera cesty ke čtení“, jak takovým malým dětem
číst, také první knížečku Předčítánky, audioknihu
Špalíček pohádek a říkadel k poslechu a nabídku
knížek pro společné čtení. V případě zájmu si mohou
přijít do knihovny vybrat vhodnou literaturu. Více na:
www.sknihoudozivota.cz
• V úterý 5. 3. 2019 jsme se v rámci Týdne trénování
paměti zúčastnili přednášky Trénování paměti, kterou
s noblesou a humorem vedl pan Mgr. Zdeněk Gloz.
Poté jsme se až do konce května scházeli jednou týdně
na hodinové lekci. Účastníci kurzu si nejen procvičili
paměť, naučili se obecní znaky celého okresu Hodonín,
ale zejména se příjemně pobavili. Na závěr obdrželi
absolventský diplom. Noví zájemci se mohou přidat do
dalšího kurzu od měsíce října. Informace v knihovně.
číslo 3/2019

Přednáška o prevenci

Prvňáčci mávají špačkovi Knihomolovi
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•

•

Velkým potěšením bylo strávení příjemného dopoledne
6. května společně s našimi prvňáčky. Nejdříve jsme si
povídali o knihovně, o knížkách a jejich autorech, jak
s knížkami zacházet i to, kde a jak jsou uloženy. Vyzkoušeli
jsme si půjčování a největší pozornost upoutala ukázka
obalování knih. Milí prvňáčci, určitě se opět brzy
uvidíme!
V úterý 4. června 2019 v 10 hodin nás přijel informovat
o tom Jak se nestát obětí protiprávního jednání por. Bc.
Petr Zámečník, preventista ÚO Policie Hodonín. Zhlédli
jsme dvě názorná videa a dověděli se, jak rozpoznat nekalé
praktiky, jak se jim vyvarovat a jak se chovat v případě, že
jsme se s něčím obdobným setkali. Přednáška byla moc
poučná, následovaly i příklady, které se skutečně staly. Jen
škoda, že byl o přednášku tak malý zájem.

Co jsme pro vás připravili?
• V úterý 11. června v 17.00 hodin v KD Rohatec divadlo NA
VLNCE s rodinným maňáskovým představením Tygříkovo
štěstí. Vstupné dobrovolné.
• V úterý 18. června v 8.00 hodin pasování prvňáčků na
čtenáře v rámci projektu Knížka pro prvňáčka – Už jsem
čtenář, vyhlášeného SKIP ČR.
Prázdninová provozní doba knihovny:
úterý
8 – 11, 12 – 17 h
čtvrtek 8 – 11, 12 – 16 h
1. - 4. 7. 2019 ZAVŘENO
5. - 9. 8. 2019 ZAVŘENO
Knihy vypůjčené v měsíci červnu můžete vrátit až v září
2019. Přijďte si vybrat a zásobovat se na letní čtení!
Jana Charvátová

Prvňáčci si čtou

Deset otázek pro deset osobností ze světa fotografie
Rudo Prekop se narodil v Košicích
a studoval FAMU v Praze u profesora
Šmoka. Je to fotograf ze slavné tzv. nové
slovenské vlny, která v osmdesátých letech byla v našich končinách opravdovým zjevením. Na pražské FAMU Rudo
již několik let vyučuje fotografii. Je členem Slovenské výtvarné unie, Unie výtvarných umělců a Svazu českých fotografů. Uspořádal velké množství výstav.
Jeho díla jsou zastoupena v mnohých
světových galeriích a sbírkách. Nedávno
jsem měl v rukou velký sborník galeristů
z Beneluxu. Ti nakupovali v průběhu let
fotografie slavných tvůrců a Rudo tam byl
hned několikrát. Pro Prahu 3 fotí knihy
o architektuře. V devadesátých letech stál
u zrodu muzea Andyho Warhola v Medzilaborcích. Vzpomínám si, jak se zpožděním jsem se dozvěděl o slavném vlaku
jedoucím z Prahy až na východ Slovenska
a litoval, že tam nejsem. Rudovy fotografie jsou neskutečně inspirativní, plné otá14

zek a odpovědí. Nalézající se může v nich
někdy krásně ztratit a pak se už se k nim
bude jen navracet. Jsou nakažlivé jako
jeho úsměv.

lidí. V nultých letech se mohl zástupce
afroameričanů Barack Obama stát prezidentem USA.

1. Co je pro Tebe, Rudo, krása?
Antická interpelace nám říká: „Pravdivé je krásné a krásné je pravdivé“.
2. To nejdůležitější v našem životě
Tvýma očima a srdcem?
Rozumem: pravda a krása. Srdcem, respektive duší: víra, naděje a láska.
3. Je důležité mít vzdělání?
Ano. Je to klíč k demokracii, rovnoprávnosti a svobodě. Práva černochů byla
v USA ještě v padesátých letech tvrdě potlačovaná. Emancipace amerických černochů odstartovala v šedesátých letech,
kdy se v USA začala formovat černošská
střední vrstva – middle class. Vrstva středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných
číslo 3/2019
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4. Jaká oblast výtvarného umění Tě
nejvíce životem provází?
Od dětství jsem hodně kreslil. Na otázku: „Čím budeš?“ jsem odpovídal: „Akademickým malířem“. Ani jsem pořádně
nevěděl, co to je. Talentové zkoušky na
Střední uměleckou průmyslovku jsem
úspěšně udělal, ale namísto vysněného
přeplněného oddělení grafiky mě šoupli
na prázdné oddělení užité
fotografie. Takže fotografem
jsem se stal vlastně nedopatřením. Dnes jsem tomu
rád, protože u foto média mě
velice „bere“ jeho vazba na
realitu. Ale v kontaktu jsem
nepřetržitě se všemi obory
vizuálního umění během celého mého života.

Já postupuji opačným způsobem. Pracuji i deset a více let na tematických souborech, bez toho aniž bych je vystavoval.
Veřejná prezentace je pro mne až finální
fáze tvůrčího procesu.
7. Která fotografie nebo fotograf Tě
na počátku inspirovali?
Josef Sudek, Duane Michals.

5. Cestuješ stále rád?
Ano, důležitý je pro mě
pohyb v prostoru.
6. Co si myslíš o tzv. focení do šuplíku?
Je to velice prospěšná aktivita. Osobně nemám rád,
když má někdo obsedantní
potřebu, potom co párkrát
cvakne spouští, ihned to cpát
do veřejného prostoru.

8. Co Ty a sociální sítě?
Nic. Ze všech jsem se odhlásil.
9. Mají to dnes mladí fotografové
těžší, než jste to měli Vy? Nebo je to
mýtus?
Vzhledem k tomu, že práce je čím dál
míň a fotografů je čím dál víc, tak jednoznačně ano.
Přispívá k tomu i skutečnost, že digitální technologie
sešrotovaly fotografii jako
řemeslo, výsledkem čehož je,
že dnes je fotografem každej.
10. Je pro Tebe pocit
štěstí něco ohraničeného
a vzdáleného nebo je to stav,
kterého lze dosáhnout?
Štěstí je muška zlatá.
Faktem je, že člověk si pocit
štěstí většinou uvědomuje
až zpětně, až když už je fáze
štěstí pryč. Jak toho dosáhnout je navýsost individuální
záležitost. Pro mě osobně se
většinou překrývá se stavem vnitřního míru, pokoje
a harmonie.
Děkuji Ti
za všechny odpovědi.
Stanislav Zela

Cukrovinka vyráběná v Rohatci dostala cenu
v programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka
Volba spotřebitelů je marketingový program, který monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky na českém trhu rychloobrátkového zboží. Zúčastnit se mohou výrobci
a distributoři, kteří uvedli své novinky v uplynulém kalendářním roce. Inovace může být produktového nebo marketingového charakteru. Pravidelně se účastní jak velké nadnárodní
společnosti, tak i menší domácí firmy. Oceněné produkty jsou
vyhlášeny na základě průzkumu v České republice provedeného
na reprezentativním vzorku 4 000 respondentů.
A s jakým produktem firma The Candy Plus Sweet Factory
vyhrála?
PEDRO FRUJTY
Superželé je zcela nová řada výrobků inspirovaná trendem
zdravého životního stylu. Želatinové cukrovinky jsou obohaceny šťávami z různých druhů ovoce (černý rybíz, acerola, rakytník atd.). Superželé neobsahuje žádná přidaná barviva, je bez
konzervantů a palmového oleje (obrázek výrobku).
„Ceny si velice vážíme. Tento produktový koncept PEDRO
FRUJTY je první vlaštovkou cukrovinek dle nejnovějších trendů, s vysokým obsahem šťáv, bez přidaných barviv, jen s přírodním aromatem, vyvinutý týmem technologů a vývojářů naší
společnosti. Následovat budou v blízké budoucnosti další, močíslo 3/2019

derní a zajímavé produkty“, říká generální ředitelka Candy Plus
Milena Rusnoková.
Firma The Candy Plus Sweet Factory je hrdým zaměstnavatelem v našem regionu, chce být součástí dění v obci, proto
zve všechny obyvatele Rohatce i okolí na Dny otevřených dveří
Candy Plus v Rohatci (areál bývalé Maryši)
21. června 2019, 13:00 – 19:00 hodin
Přijďte se podívat, kde vznikají oblíbené cukrovinky.
Všichni jste srdečně zváni!
Candy Plus
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Kulturní subjektivní okénko šéfredaktora
Umělá inteligence dokončila opus
od Antonína Dvořáka po 115 letech od
jeho úmrtí. Použila se nejnovější technologie. Systému AIVA byl jako jediné
umělé inteligenci na světě přiznán statut
autor. Světe, div se. Systém neuronových
sítí pracuje s komplexním hudebním
modelem, v němž jsou melodie, rytmus
a tempo propojeny s hudebními a emočními vzorci. Nejde jen o notový zápis, ale
o širší hudební souvislosti.

Nedávný vydražený Monetův obraz
pro mnohé za moc nestál. Jeho nového majitele však 110 milionů dolarů. Víc než vydražený Kupka i Medek. Kam to půjde dál?
Tvůrci seriálu Černobyl z dílny HBO
zaujali svým zpracováním i námětem do
takové míry, že se seriál stal jedním z nejúspěšnějších v rámci historie. Ozvaly se i takové dotazy, proč tam nehraje aspoň jeden
černoch. Rusové se brzo ozvali s tím, že už
mají rozpracován svůj seriál o Černobylu,

kam dojíždí americký agent CIA. Vždy je
fajn to na někoho hodit. Byl jsem tam před
léty, ale o CIA nebyla řeč. Snad jen o lidském
šlendriánu a komunistickém způsobu života. V tomto případě po té temnější stránce.
Na nočním stolku mě přistála kniha
Andrej Tarkovkij od Viktora Filimova.
Život a tvorba tohoto vynikajícího filmového režiséra mě zasáhly již na studiích
a stále to pokračuje. Stalker, Oběť nebo
Andrej Rublev. Co film, to skvost.

Spolky
Jarní zážitky Spolku zdravotně postižených občanů
Dva měsíce neuvěřitelně rychle uběhly a už je tu třetí číslo Rohatecké obce. A
protože chci dostát svému slibu z minula, tak se budu snažit podělit se o zážitky
z naší jarní činnosti.
V dubnu jsme ještě stihli navštívit
termální koupaliště v Pasohlávkách, kde
jsme si prohřáli a promasírovali naše bolavá záda, kolena a vše ostatní, co nás kde
bolí. Počasí nám docela přálo alespoň
v tom, že nepršelo, a tak jsme mohli využívat i venkovního bazénu, součástí kterého jsou dva bazény s termální vodou
o teplotě 37-38 stupňů. V dubnu jsme také
zahájili rehabilitační plavání v Lázních
Hodonín, tato akce pokračovala i v dalším
měsíci. Letošní květen byl sice nevlídný
a studený a uvidíme, jestli se naplní pořekadlo „Studený máj, ve stodole ráj“. Ale
my v našem spolku jsme se nedali odradit
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a hned 3. května jsme uspořádali Májový
večírek. Stalo se již tradicí, že bývá spojený
s oslavou. Tento svátek sice letos připadl
až na další květnovou neděli, ale my jsme
si pro naše ženy připravili takovou malou
oslavu už na tomto večírku. Přítomné maminky a babičky jsme obdarovali malou
pozorností a k přání ještě připojili milou
básničku a písničky. V programu, který
už byl věnován všem přítomným členům,
se nám představily děti ze ZUŠ Dubňany
a Rohatec pod vedením pana Pavla Varmuži, dále Michal a Katka Škromachovi
a Magda Strnadová s Míšou Svorovou.
Michal zahájil hrou na harmoniku s písničkami maminkám k svátku. Poté nastoupily děti s panem Pavlem Varmužou,
sice s sebou neměly cimbál, ale určitě svou
hrou nezůstaly pozadu za kompletní, zkušenou cimbálovou muzikou. Zahrály nám

lidové písničky, svatoborské skočné, to vše
doprovázeno zvučnými zpěvy chlapců.
Děvčata měla krásné samostatné pásmo
zpěvů „Pod horou“. Silným zážitkem byly
také čardáše a orchestrální skladby. Děti
nám předvedly koncert na profesionální
a velmi vysoké technické i umělecké úrovni. Toto jejich bezmála hodinové strhující vystoupení bylo odměněno dlouhým
frenetickým potleskem zaplněného sálu.
Dlouhý potlesk byl jen na chvíli přerušen mým poděkováním jednak dětem, ale
hlavně panu Pavlu Varmužovi za činnost
ZUŠ v Rohatci, kterou přispívá k rozvoji
hudebního vzdělávání našich děti. V programu pak pokračoval Michal Škromach
zpěvem a hrou na harmoniku známých lidových písní. Následně Magda Strnadová
zahrála na kytaru a spolu s Míšou nám zazpívaly několik písní ze současného reper-
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toáru. Za své vystoupení sklidili všichni
velký potlesk. Po tomto krásném programu jsme si pochutnali na malém občerstvení a setrvali nějaký čas v družných
debatách. Rozcházeli jsme se s pocitem
příjemně stráveného podvečera. Dalším
naším počinem byl zájezd do Kroměříže
na výstavu Floria. V úterý 7. května jsme
do autobusu nastupovali s obavami z počasí, protože předešlé dny byly opravdu
chladné a deštivé. Nevím, kdo nad námi
drží ochrannou ruku, ale v ten den dokonce chvílemi, alespoň v Kroměříži, vysvitlo
sluníčko. Opět jsme byli ohromeni ukázkami zahradnických architektů. Výzdoba

byla letos v duchu znamení zvěrokruhu,
na jejich neskutečně krásné a nápadité
výtvory jsme se nemohli vynadívat. Při
procházení výstavištěm jsme samozřejmě
pustili nějakou korunku za nepřebernou
nabídku jak květinové, tak zeleninové přísady. Po nákupech jsme poseděli u poslechu dechové hudby Hulíňané, pochutnali
si na specialitách a domů odjížděli s přáním, aby nám letošní ledoví muži nezničili
to, co si odvážíme z této výstavy. V květnu
jsme ještě potěšili část našich členů poukazem na masáže. Píšu záměrně „část“,
protože na všechny se bohužel nedostane, ale nepsané pravidlo je, že by měl vyjít

poukaz na člena každým druhým rokem.
V červnu chystáme plavbu lodí po Moravě, dále se 50 našich členů zúčastní rekondičního pobytu. Tentokrát jedeme do
Beskyd. Do prázdnin, ještě než se budeme
věnovat hlídání vnoučat, stihneme navštívit termální koupaliště v Pasohlávkách.
O těchto akcích se budu snažit napsat
v příštím čísle. Závěrem přeju nejen našim
členům, ale i všem spoluobčanům krásné
slunečné léto, babičkám a dědečkům hodně sil a nápadů na program pro vnoučata
a všem, kteří pojedou na dovolenou, hezké
zážitky a šťastný návrat domů.
Za výbor A. Homolová

Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
v minulém příspěvku jsem slíbil pokračování o našich velkých šelmách. Po vlkovi je to ještě rys a medvěd.
Rys ostrovid (Lynx lynx) je zvíře velmi plaché a samotářské.
Na rozdíl od vlka si na kořist typu jelena netroufne. Loví hlavně hlodavce, lišky a menší kopytníky (srnec, divočák). Má velmi
dobrý zrak (i proto má druhé jméno „ostrovid“) a sluch. O mláďata se stará jenom samice.
U nás se vyskytuje hlavně ve dvou lokalitách, na Šumavě a v
Beskydech. V osmdesátých letech minulého století bylo na Šumavu vysazeno 18 rysů pocházejících ze Slovenska. Ti dali základ současné populaci. Asi před třemi lety se objevil rys v Moravském krasu. Dostal jméno Kryštof, v současné době zmizel
a odborníci po něm pátrají.
Znám je i příběh rysa Bronislava, především svým přemístěním se ze Slezských do Moravskoslezských Beskyd.
Medvěd hnědý (Ursus
arctos) je největší evropskou
šelmou. Žije samotářsky, 6080 % potravy je vegetariánského typu. Nejlepším smyslem je
čich. Povrch čichové sliznice je
100x větší než u člověka.

V naší republice je možno medvěda spatřit na území Beskyd,
většinou zatoulaného ze Slovenska. Možná jste v době nedávné sledovali informace o pohybu medvědů v této oblasti. V dubnu byl odchycené medvědici nasazen telemetrický obojek za účelem sledování jejího pohybu. Za dva týdny se přemístila na vzdálenost 130 km.
Medvědům se raději vyhýbejte. I když člověka nepovažují za
svou potravu a většinou sami utečou. A kdyby náhodou – důležité je nedívat se jim přímo do očí, neutíkat a nekřičet. Nejlepší
je mluvit tiše a mile, zůstat klidný a volně odejít.
Informace o našich vlcích, rysech a medvědech jsem čerpal
z údajů zveřejněných především Hnutím DUHA. Tedy těmi, kteří pro ochranu a osvětu velkých šelem udělali velký kus práce.
Hezké letní dny přeje Vladimír Jašek

Senioři
Uplynul jeden z nejkrásnějších měsíců
v roce - květen. Už jeho název nám prozradí, že hýří barvami. Od bílé a růžové na
stromech, přes žluté pampelišky, po nádherné červené růže. Avšak fialová barva
patří šeříku, a ten se svou vůní jakoby patřil k Svátku matek.
Při vůni šeříků – příjemné je vzpomínání,
jak slunce hřejivé cítím teplý dotek v dlani
a vidím oči zářící s úsměvem na líci,
tak vždycky vybavíš se mi, mami....
číslo 3/2019

Tentokrát zazněla jiná básnička pro
maminku, kterou jsme zahájili Svátek
matek v našem Klubu důchodců, na kterém se nás 10. května sešlo skoro devadesát. Pro potěšení nám zatančila Českou
besedu naše Malá chasa, k příjemnému
posezení nechyběl ani dobrý zákusek,
káva i pohárek vínka. Celým večerem nás
provázeli manželé Grufíkovi, kteří hráli
k tanci i poslechu. S chutí jsme si zazpívali, ale toho tance bylo poskrovnu. Přece
jen nohy tolik neslouží, ale naříkat nemů-

žeme, vždyť jsme začátkem května byli na
Florii – výstavě a prodeji květin, stromků
a zeleniny – v Kroměříži, a tam bylo těch
kroků požehnaně. Počasí nám přálo, výlet
se vydařil.
A že nohy neslouží? Ani to není úplně pravda. Potvrzuje to další akce – výlet k soutoku Moravy a Dunaje pod Děvínem. Květen má být vlhký, aby úrody
bylo dost, proto se bez deštníků nejelo.
Ale provázelo nás štěstí. Při Dunaji bylo
skoro bez deště. Procházka byla příjemná,
17
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dobře se dýchalo. V Bratislavě bylo deště
víc, ale ani to nepokazilo dobrou náladu,
vezli jsme si nakoupenou čokoládu a banánky nebo želé v čokoládě z Rakouska.
„Maryšanky“si tam zavzpomínaly na mladá léta v závodě Maryša. Počet zaměstnanců je v této výrobně čokolády proti

Rohatci poměrně malý. Vše dělají stroje.
Ale čokoládu mají výbornou. Květnovou
spršku deště si vychutnal hlavně náš řidič
Staňa Novák ml., kterému za nás nikdy
nezapomene poděkovat naše předsedkyně
Anička Davidová. Staňa si to zaslouží.
I když máme 60 a víc, rádi se scházíme

a pořádáme různé akce, proto připomínám Pátek v klubu, který bude 14. června
a ve středu 19. června plavbu lodí s posezením u přístavu v Rohatci. Snad voda
bude přijatelná, aby se výlet uskutečnil.
Za Klub důchodců, z.s.
Anna Kolofíková

Dětský den s myslivci
1. červen vyšel tentokrát přesně na sobotu. Rohatecký myslivecký spolek pořádal na myslivně již tradiční Den dětí. Nejenom
že nám to souhlasilo datumově, ale bylo i krásné počasí a vysoká
účast. Všichni organizátoři měli dobrý pocit z toho, že příchozích
dětí bylo více než padesát a o trošku víc než loni. Samozřejmě
důležitější než počítání dětí je jejich spokojenost. Zdálo se nám,
že i toto se naplnilo.
První disciplínou byla, jako každý rok, přírodovědná sazka.
Téměř všichni poznali srnce, jelena, medvěda, zajíce, datla, sýkorku a ostatní obrázky ze světa zvířat. I na dalších stanovištích
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byla vysoká úspěšnost – v kreslení, výrobě zajíčka, pohybových
hrách, ale i u opékání špekáčků. Nevynechali jsme ani balíčky
s dobrotami a medaile pro všechny.
Poděkování patří všem, kdo se na přípravě podíleli. Velkým
pomocníkem je Obec Rohatec a pan Jiří Kubát. Za darovanou
budku (hned jsme ji vyvěsili v areálu myslivny) máváme panu
Vojtěchu Zichovi. První červnový podvečer jsme se rozcházeli
s úsměvy na rtech. A že v hlavní roli byla nejmladší generace, to
výsledný efekt ještě více umocňuje.
Vladimír Jašek

číslo 3/2019

Rohatecká obec

Setkání osmdesátníků
Už nám není dvacet, ani dvacet pět,
už poznali jsme,
jaký je svět,
už můžeme jen vzpomínat
a vnoučatům vyprávět.
Setkání
V sobotu 18. května se uskutečnilo
setkání osmdesátníků. Na radnici nás přivítal starosta Jarmil Adamec, děti z mateřské školy nám přednesly básničky, společně jsme si zazpívali tradiční písničku Za
Rohatcem, za dědinú a připili si na zdraví.
Pak už se jen při dobrém jídle, koláčcích
a vínečku besedovalo a vzpomínalo na
mládí.
Děkujeme panu starostovi za přijetí
a také těm, kteří si našli čas a přišli.
Anna Kolofíková

Z činnosti ZO ČZS
„Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.“
William Shakespeare
Měsíc duben byl v naší organizaci velmi rušný. Proběhly tři
akce, které již patří k tradičním.
Jako první to byla 6. dubna Degustace vín. Sešlo se 60 degustátorů nejen z naší obce, ale i z okolí. Oproti minulým rokům
byla účast zájemců, kteří byli rozděleni do patnácti skupin, mnohem větší, což přispělo celkově k dobré úrovni. Bylo připraveno 620 vzorků, z toho 82 od devatenácti vinařských společností
nebylo hodnoceno. Vedoucími degustace byli pánové Miroslav
Gloz a Jiří Toman.
Druhou akcí byl Velikonoční košt vín, letos již 57. ročník. Výstava vín proběhla 21. dubna pod patronací starosty
obce Ing. Jarmila Adamce, Ph.D. a za podpory Vinařského
fondu ČR. K ochutnávce bylo připraveno 620 vzorků. Novinkou letošního ročníku se stalo to, že vína od profesionálních
výrobců nebyla s jejich vědomím a souhlasem bodována.
A tak posouzení jejich kvality bylo ponecháno pouze na vás.
Připravená vína pocházela nejen z mikroregionu Podluží, ale
také z okolních obcí. Tradičně byla zastoupena i Slovenská
republika. Z celkového počtu 538 hodnocených vín bylo 306
bílých, 43 rosé a klaret a 189 červených. 82 vzorků bylo od
devatenácti vinařských společností. Šampiony výstavy se stali
Mgr. Petr Netopilík, Týnec, za víno Chardonnay a Jan Kočvara, Lužice, za víno Nitra. Již tradiční cenu starosty obce,
kterou získávají vinaři z Rohatce, převzal Ing. Josef Chrástek
za víno Ryzlink rýnský a Milan Andrle za víno Alibernet. Vítězové přebrali ocenění z rukou starosty, předsedy základní
organizace RNDr. Josefa Gürtlera a předsedy degustační komise Jiřího Tomana.
V kulturním domě se ve slunečnou neděli sešlo na 500 návštěvníků, milovníků vín. Mezi milými účastníky koštu byla
i paní Jarmila Solíková, nejstarší členka naší základní organizace,
jejíž vitalitu by si každý z nás v jejím věku 91 let přál. K celkově
číslo 3/2019
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příjemné atmosféře koštu přispělo nejen dobré víno, ale rovněž
cimbálová muzika Stupava z Dolních Bojanovic.
Chceme upřímně poděkovat všem vinařům a vinařským společnostem, které nám poskytly vzorky vína. Díky patří i degustátorům, členům výboru, organizace a všem ostatním, kteří nám
pomohli tuto akci zorganizovat.
Poslední, třetí akcí měsíce dubna, byl Květinový bál – ať žije
retro.
A víte, co je to retro? „Retro je obecné označení pro něco
minulého, zaniklého, bývalého, může se jednat o označení pro
cokoliv zpět v čase. V současné době se slovo retro používá často
ne zcela vhodně pouze jakožto označení pro dobu vztahující se
k 50., 60. a 70. letům 20. století.“ Tolik zdroj Wikipedie. Na organizaci bálu se velkou měrou podílely hlavně členky základní
organizace za podpory mužské části.
Účastníky bálu vítaly členky u vchodu „dobrým mokem“, každá z žen dostala jako pozornost červený „retro“ karafiát a na stůl
víno od našich mužských zahrádkářů. K tanci a poslechu hráli
naši oblíbení „Kanci paní nadlesní“ a tento rok je doplnil DJ Jaroslav Foltýn. K celkové příjemné a veselé atmosféře přispěla nejen
hudba, tradiční kolo štěstí, barevná výzdoba sálu, retro oblečení některých účastníků bálu, možnost zakoupení trubiček, foto

koutek sanitka, ale hlavně chuť setkat se s kamarády a zažít něco
hezkého. To je také důvod, proč bál organizujeme. Jsme rády za
každé nové tváře a i za ty, které vidíme každý rok. Tak zase za rok.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem kamarádům
a známým, kteří přispěli dárky do kola štěstí, a pomohli nám
s organizací bálu.
Marta Jašková, za ZO ČZS

Aktivity členů Kynologického klubu
Někteří naši členové přišli s novými
nápady a na jejich popud jsme na cvičáku uspořádali soustředění v „noseworku“.
Pod vedením instruktorky se zúčastněné
týmy seznámily se základy této disciplíny
a chtějí v ní dále pokračovat.
Je to poměrně nový sport, při kterém
pes využívá jednu ze svých nejpřirozenějších a nejrozvinutějších schopností - čich.
Pes v rozmanitém prostředí hledá určitý
specifický pach. Podrobněji se o noseworku rozepíšeme příště.
V oblasti agility sportu se dařilo zejména týmu Adéla Karbusová a Brixie. Sportovní výzvou pro agility týmy je dostat
se na Mistrovství ČR, k účasti na něm je
třeba projít sítem kvalifikace. Naše dvojice
se umístila výborně na obou dosavadních
kvalifikačních závodech a účast na MČR
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má zajištěnou. Velmi kvalitní výkon podaly také na agility závodech ve Šlapanicích,
kde v Jumpingu zvítězily mezi 30 účastníky a ve zkoušce LA3 získaly 2. místo, když
doběhly v pěkném čase a bez trestných
bodů. Gratulujeme!
V oblasti výstav nás reprezentovali zejména Libor Žáček a jeho dvě fenky
australského honáckého psa - Alenkiy
Tsvetochek (Ála) a Eimee Dry Land Ketty Hanny (Eimee). O něco lépe se ovšem
dařilo Ále. V Maďarsku se jí podařilo během čtyřdenní výstavy splnit podmínky
pro udělení titulu Šampion Maďarska. Na
národní výstavě v Ostravě dosáhla až na
ocenění BOB. Také na dvoudenní mezinárodní výstavě ve Varaždinu se dařilo
oběma (získaly CAC), Ála získala navíc po
oba dva dny CACIB a BOB.

V únoru zabodoval také Deann Gold
Fredina Agi, dlouhosrstá kolie, na výstavě Duo Cacib Brno, kdy po oba dva dny
získal ocenění BOV, tedy nejlepší veterán
plemene a tímto splnil podmínky pro udělení titulu Český veterán šampion!
V dubnu, v polském Opole se dařilo Deannovi i jeho parťákovi Fredymu,
i když ve vzájemném soupeření byl nakonec lepší Deann a získal ocenění BOS.
Pěkný výsledek se mu podařil i koncem
května na dvoudenní mezinárodní výstavě v chorvatském Varaždinu. Po oba dva
dny získal ocenění BOV.
Opravdu sportovní nadšení a vytrvalost předvedla naše členka Helena
Okáníková se svou dalmatinkou Cherry.
Zúčastnily se závodů „Hard dog race“
v maďarském Tórókmezó. Jedná se o te-

číslo 3/2019
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rénní závod s různými překážkami, které
musí pán zvládnout spolu se psem. Trať
žen byla dlouhá 6 km a měla 16 překážek
(tunely, překážky ve vodě, v blátě).
Cílem proběhly zhruba v polovině
startovního pole kategorie žen (435. místo z 914 účastnic). Dosažený výsledek na
jejich vůbec prvním závodu tohoto typu je
výborný. Těšíme se na jejich další soutěž
v září v České republice.
Koncem května proběhla naše tradiční „pejskařská dovolená“ v Rabacu. Počet
dvounohých účastníků 19, čtyřnožců bylo
15. I přes deštivé a chladnější počasí jsme
si to pěkně užili a odreagovali se.
Vlasta Lužová

Dúbek z jara opět vyrašil
Po období dlouhého zimního odpočinku se nám opět nalila
energie do žil a tak jsme společně vyrazili ven udělat něco pro
své okolí. Někdo třídí odpad, někdo ho pomáhá uklízet v krajině a někdo dělá pro přírodu už jen to, že ho neodhazuje. Každý
jak umí. Péče o své okolí a přírodu ale zdaleka nekončí odpadem a otázkou co s ním. My v Dúbku třeba sázíme stromky.
Je to taková investice do budoucnosti našich dětí. Před dvěma
lety jsme dole na lúkách společně se žáky ZŠ založili novou
Rohateckou Vrbovnu. Následující pekelná letní vedra úspěšně
přežilo osm statečných, kterým dnes ve větru vlaje už hezká korunka. Letos jsme z Kunovické genové banky přivezli původní
odrůdy nejrůznějších vrb, zejména pak těch košíkářských, kte-

rými jsme osadili břehy melioračního kanálu a vykácený břeh
Moravy v přístavu na Kolonii. Vysadili jsme i něco vrb včelařských jako první jarní potravu pro včelky. S laskavým svolením
obecního úřadu se nám podařilo dohodnout také ořezání vybraných starých vrb, které v rámci běžícího projektu provedli
lidé ze sdružení KROK pro naši obec zdarma. Za pár let se tak
na loukách zazelenají koruny nejen desítek nově vysázených vrbových kůlů a prutů, ale také staré kmeny vrbových pamětníků.
Bude z toho profitovat jak člověk, tak i příroda okolo. A to je
podle nás v Dúbku správně.
Za Dúbek přeje krásné nadcházející léto
J. Švanyga

Farní okénko
Zprávičky
V pátek 21. června pořádá farnost Rohatec táborák na farní
zahradě. Začátek je plánován na 17.00 hodin. Zveme děti, jejich
rodiče i prarodiče na opékání špekáčků.
V neděli 23. června bude v našem kostele Slavnost Těla a Krve
Páně, lidově Boží Tělo. Letos bude i s průvodem kolem kostela.
V pondělí 24. června pořádají paní katechetka Tesaříková
s otcem Robertem pro děti výlet na sv. Hostýn. Odjezd je v 7.00

hodin z vlakové zastávky a předpokládaný návrat v 17.00 hodin.
Na výlet jsou zváni i rodiče a prarodiče dětí.
Další dětská mše svatá bude až po prázdninách, a to v neděli 1. září v 9.00 hodin. Dětské mše svaté zavedl otec Robert na
podnět pastorační rady. Konají se každou první neděli v měsíci.
Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče.
Anna Trávníková

Noc kostelů
V pátek 24. května se večer na
mnoha místech otevřely dveře a brány
kostelů v rámci Noci kostelů. Jedna
noc a stovky otevřených kostelů, komentované prohlídky, koncerty, otevřené věže, krypty, zahrady, zajímavé
přednášky a spousta dalších programů.
Letos poprvé se Noc kostelů kočíslo 3/2019

nala i v našem kostele sv. Bartoloměje. Iniciátorem byl duchovní správce
otec Robert. Pastorační radě, která ve
farnosti působí, se nápad zalíbil. Bylo
potřeba vytvořit program, se kterým
nám pomohl otec Robert. A tak se
v pátek 24. května, deset minut před
19.00 hodinou rozezněly zvony a slavnostně tím zahájily naši noc v koste21
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le. Návštěvníci měli možnost zhlédnout
koncert Klarinetového kvarteta vojenské
hudby Olomouc a poslechnout si varhanní koncert. Zpřístupněna byla i kostelní věž, kam se jindy nedostaneme, a kůr
s prohlídkou varhan. Přítomní měli možnost prohlédnout si ornáty a liturgické
předměty, ke kterým podával výklad otec
Robert. O historii kostela jsme se dozvěděli z výkladu slečny Venduly Sakmarové.
Každý návštěvník si při vstupu mohl vytáhnout biblický citát a zamyslet se nad
jeho obsahem. Před kostelem jsme připravili malou farní kavárničku s nabídkou
kávy a skvělých dobrot, které přichystaly
naše šikovné a ochotné dobrovolnice. Kdo

neochutnal, ten zaváhal. Všem jim patří
velký dík. Jak se říká, to nejlepší na konec.
Na závěr večera se těm, kteří vydrželi, dostalo milého pohlazení na duši
v podobě modlitby při svíčkách,
kterou vedl otec Robert.
Během pátečního večera navštívilo náš kostel přibližně 300
lidí. Poděkování patří všem, kteří
se na akci podíleli, i vám všem,
kteří jste přispěli finančně. Výtěžek činí 9.800 Kč a bude použit
na elektroinstalaci v našem kostele.
Citát z bible: Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své

vlastní starosti. Den má dost svého trápení.
Anna Trávníková

Ptali jsme se otce Roberta
V létě minulého roku do naší obce nastoupil nový duchovní správce P. Mgr. Robert Kalbarczyk SP. Vzhledem k tomu, že
u nás brzy bude už rok a moc toho o něm
nevíme, souhlasil s rozhovorem, abychom
se o něm něco málo dozvěděli.

že i mě Pán Bůh volá ke své službě.

Otče Roberte, mohl byste nám říct,
kdy a kde jste se narodil?
Ano, narodil jsem se 28. září roku 1972
v Polsku, v městě Radomu. Toto město leží
100 km na jih od Varšavy.

Jak dlouho vykonáváte kněžské povolání?
Kněžské svěcení jsem přijal 16. 5. 1998
v Krakově, a to znamená, že letos to bylo
už 21 let.

Máte nějaké sourozence?
Mám dva, bratra i sestru. Bratr je
mladší o dva roky a sestra o pět let. Oba
dva už mají svoje rodiny.

Můžete nám prozradit, v kterých farnostech jste působil?
Byly to farnosti Jelení Hora, Lovicz,
Poznaň, Elblag, Krakov a Strážnice. Teď
také i váš Rohatec, kde působím od 16. 7.
2018.

Můžete nám prozradit, jaké hry jste
měl v dětství nejraději?
Byly to různé společenské hry, hra na
školu, schovávanou a podobně.
A Vaše záliby v dětství?
Určitě to byl fotbal, bruslení, čtení
knížek, hlavně dobrodružných. Bavil mě
dějepis, zeměpis a ministrování v kostele.
Na jakou školu jste se hlásil po ukončení základní školy?
Po ukončení osmileté základní školy
jsem šel studovat na gymnázium. Vstoupil
jsem do řádu piaristů, studoval jsem filozofii v Krakově a tři roky teologii v Římě.
Co Vás vedlo k tomu, že jste se stal
knězem?
Od třetí třídy základní školy až do
maturity jsem ministroval v naší farnosti.
Měl jsem tak možnost sledovat život kněží. Postupně ve mně dozrávala myšlenka,
22

Proč jste si vybral řád PIARISTŮ*?
Protože je to řád, který působí mezi
dětmi a mládeží, a mě baví výchovná práce.

Je něco, co Vás za necelý rok působení v naší farnosti překvapilo, potěšilo,
zarmoutilo?
Mile mě překvapila vstřícnost mnohých farníků, jejich ochota spolupracovat,
také velká štědrost lidí ohledně pomoci
při rekonstrukci elektroinstalace v kostele. Hodně dobrých, povzbudivých nápadů
a slov, které jsem slyšel.
Otče, jaké záliby máte dnes?
Je to život církve, historie církve v České republice, životy lidí, kteří tu církev
tvořili. Také cestování, turistika a samozřejmě sport všeobecně, a zvláště fotbal.
Na závěr bych se Vás zeptala, jaká
přání máte do budoucna.
Myslím si, že jako farnost jsme na
dobré cestě. Není nás moc, a proto bych si
přál, aby spolupráce s farníky pokračovala

dál tak dobře jako doposud. To všechno,
co jsme udělali, bych sám samozřejmě nedokázal. To je ovoce Božího požehnání,
naše společné práce a modlitby.
Moc Vám děkuji za rozhovor a přeji,
ať se Vám přání vyplní.
Děkuji také.
Ptala se Anna Trávníková.
*PIARISTÉ – Řád zbožných škol
Řádové společenství kněží a bratrů,
založené v Římě sv. Josefem Kalasanským
pro ušlechtilé a mimořádné úkoly. Jeho
posláním je výchova a výuka dětí a mládeže, školské vzdělávací působení, celková
péče o ubohé a zanedbané, výchova rodičů ...
Piaristé působí mezi víc než 30 národy
na pěti kontinentech světa jako vedoucí
škol, výchovných středisek, ve farnostech,
akcích mládeže a misiích. Na podtržení
svého poslání skládají, mimo slibu čistoty,
chudoby a poslušnosti, též čtvrtý, specificky piaristický, řádový - péči o děti a mládež.
číslo 3/2019
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První svaté přijímání mojí sestřičky
Moje sestra Eva chodí do náboženství už od první třídy. Hodiny náboženství ji vždycky bavily, protože kromě učení si s paní
katechetkou hrály hodně hry a povídaly si.
Spolu s ní chodí do hodiny náboženství, kromě ostatních
dětí, ještě její dva spolužáci Adriana a Pavel. Ke konci třetí třídy
byli připraveni na své první svaté přijímání.
V sobotu 11. května šli poprvé ke Svátosti smíření (svaté zpovědi) a zbavili své duše všech hříchů. Jejich duše byly bílé jako
sněženky a byly připraveny poprvé přijímat Pána Ježíše Krista.
Všichni se moc těšili na neděli a jen se strachovali, aby nepršelo!
Naštěstí nepršelo, jen bylo dost chladno.
V neděli se krásně oblékli do svátečních šatů a sešli se před
kostelem. Do kostela došli slavnostním průvodem s rodiči, usadili se do první řady a mše mohla začít. Po přečtení přímluv děti
přinesly obětní dary a pak konečně přišel čas na první přijetí
Pána Ježíše Krista.
Celá mše byla moc krásná a slavnostní.

Závěrem bych jménem všech dětí chtěla poděkovat paní katechetce za trpělivost a přípravu, otci Robertovi a otci Karlovi za
čas a především rodičům za jejich úsilí a snahu udělat tento den
pro své děti co nejhezčí.
Daniela Konečková

Od našich přispěvatelů
Český den proti rakovině
Je to malá žlutá kytička, která se stala symbolem
této každoroční celonárodní akce. Také u nás se již
stala tradicí. Tak tomu bylo i ve středu 15. května,
kdy členky našeho hasičského spolku paní Marcela Márová a Olga Bílková spolu Jitkou Havlíkovou
a Lenkou Zemánkovou nabídly tyto kytičky našim spoluobčanům. Navštívily nejenom základní
a mateřskou školu, obecní úřad, prodejnu květin
a novin, firmu Autorenova, Pneu Koubek, Kron,
hodinářství Lábadi, ale zavítaly i do hodonínské
nemocnice, firmy Homedica i do Domu s pečovatelskou službou Na Pískách Hodonín. Všude se
setkaly s přátelským přijetím a podporou. Smyslem
těchto kytiček je nejenom finanční podpora léčby
této zákeřné choroby, ale je to především podnět,
abychom si uvědomili, že je třeba pomoci těm, kteří se ocitají v takto těžkém období svého života.
Jaroslav Andrýsek
číslo 3/2019
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Setkání spolužáků ročníku 1959
V sobotu 18. května 2019 se spolužáci
ročníku 1959 setkali již v 8 hodin ráno na
mši svaté obětované za živé a zemřelé spolužáky, kterou odsloužil P. Robert.
Krátce po poledni jsme byli přijati na
obecním úřadě starostou Ing. Jarmilem
Adamcem Ph.D. při jeho slovech jsme
se na okamžik v myšlenkách přenesli do
školních let. Naše vzpomínky ještě umocnilo milé vystoupení dětí z mateřské školy.
Po slavnostním přípitku a podpisech do

kroniky následovalo překvapení v podobě výstupu na věž rohateckého kostela,
provázené zajímavým výkladem pana
Josefa Pokorníka. Všem výše jmenovaným bychom tímto chtěli poděkovat za
to, že nám umožnili krásné prožití první
části našeho setkání. Potom jsme se odebrali na hřbitov, kde jsme vzpomněli na
zemřelé spolužáky. Tím ale naše setkání
neskončilo a pokračovali jsme prohlídkou
základní školy. Vzpomínání na školní léta,

na vše co jsme spolu zažili, pokračovalo
v příjemném prostředí Hostince u Capitů.
Své postřehy ze školních let přidaly i naše
paní učitelky, které jsme mezi nás pozvali.
Při vyprávění u dobrého vínka čas velmi
rychle utíkal a nikomu se nechtělo toto setkání ukončit. A tak jsme si v závěru slíbili
zorganizovat další setkání a už nyní se na
něj všichni těšíme.
Za šedesátníky J. Mašínová
a B. Homola

Splnila si svůj sen
Jednou jsem jela s vnučkami ve vlaku,
byla to delší cesta. Holky byly neposedné
a tak jsem jim řekla - Co kdyby jste si radši
zazpívaly! Rozhlédla jsem se po vlaku, byl
úplně prázdný, a tak začaly hodinový zpěv.
Písničky snad od školky, všechny co uměly. Zastávka Rohatec, vystupujeme! V tom
přistoupil jeden pán a děkoval jim za hezkou cestu! A dal jim velkou čokoládu. Určitě se rozdělíte. Jo, však jsme sestřenice.
A ten pán dodal, že by měly zpívat někde
v souboru. Byly prázdniny a v Českém
rozhlase probíhala soutěž Zpívání u babičky. Venda se sestrou Luckou zazpívaly
„Za Rohatcem, za dědinú“, měly úspěch
a vyzpívaly si výlet do Rakouska. A tak
24

Venda zpívala a zpívala, až se chtěla dostat
na Věneček Fanoše Mikuleckého. Letos se
splnil její sen a vyzpívala si krásné 3. místo. Zúčastnila se z Rohatce jenom ona.
Určitě je v naší obci mnoho zpěváčků,
kteří umějí krásně zpívat. Chce to jenom
odvahu a podpořit naši krásnou vesničku.
A Verunka, sestřenice Vendy? Už jí bude
15 let a jezdí s rohateckou Malou chasou
tančit a zpívat, i když je ze Strážnice. Měly
by se naše děti více věnovat místnímu
krásnému folkloru. Též patří poděkování
Lukáši Slezákovi a jeho ženě Ditě, kteří
Vendu na vystoupení připravovali. Vždyť
naše Slovácko je tak krásné...
Napsala jejich babička
číslo 3/2019
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SPORT
Na šestadvacáté Rohatecké desítce
závodilo rovných 500 závodníků
Své druhé čtvrtstoletí načala v tradičním květnovém termínu Rohatecká desítka. Populární běžecký závod přilákal
na start ve středu 8. května ve všech kategoriích rovnou pětistovku účastníků. Počítejte se mnou: 277 dětí, dorostu a juniorů; 40 závodníků v rámci štafet; 72 běžců
a běžkyň na pětikilometrové trati a rekordních 111 vytrvalců na desítce.
Pořadatelům opět přálo počasí. Zatímco den před závodem panovalo studené
a větrné počasí, ve čtvrtek po závodě padaly z nebe proudy vody. Ve středu, v den
D, svítilo sluníčko a bylo příjemně teplo.
Do dětských závodů se opět zapojilo nespočet místních. Prali se srdnatě o každou
příčku, na medaili to však tentokrát stačilo
pouze na jedinou. Třetí místo v kategorii
nemladších děvčat vybojovala Terezka
Čechalová. Hned za ní ve stejném závodě
doběhla Amálka Hasíková. Pěkná umístění si však připsaly i další rohatecké děti.
Pátá skončila Julie Marášková nebo Dominik Helleši, šestou příčku obsadil mladší
žák Adam Předínský.
Do závodu štafet se tentokrát nepostavila tradiční sestava Mixle Pixle. Trůn pro
nejrychlejší čtyřčlenný tým tak pro sebe
ukořistil mladý ambiciózní kvartet ŠK Jablonica, před štafetami Pedro Team a Divize 4. Ty do závodu nominovala rohatecká
firma Candy Plus, která během celého dopoledne rozdávala dětem i dospělým cukrovinky značky Pedro, čímž jednoznačně
potěšila nejeden mlsný jazýček.
O sladkosti až tolik nejevili zájem
účastníci hlavních běhů na pět a deset kilometrů. Žaludkům vytrvalců přece jen
gumoví medvídci těšně před startem tolik
nesvědčí. Pestrobarevný běžecký had vyrazil do ulic Rohatce v půl dvanácté. Na
čele se od začátku střídal několikanásobný
vítěz brněnský Lukáš Kučera s Tomášem
Navrátilem z Kroměříže. Prvně jmenovaný potvrdil, že se mu u nás daří a zrychlením v posledním kole vybojoval vítězství
i tentokrát. Deset kilometrů uběhl Lukáš
Kučera za 31:15 minut. Druhý Navrátil
ztratil v cíli šest vteřin. S velkým odstupem za touto dvojicí se bojovalo o třetí
místo. Kvartet závodníků Buček, Valent,
Durďák a Skala si neustále měnil pozice.
číslo 3/2019

Nejvíce sil do finiše však nakonec nastřádal Petr Buček z Těmic, pro bronz si doběhl v čase 33:03.
Závod žen na poloviční trati opanovala česká reprezentantka v silniční cyklistice a bývala atletka Tereza Korvasová
z Vnorov. Pět kilometrů zdolala ve výborném čase 17:41 minut. Druhou Irenu
Pospíšilovou z Drnovic porazila o téměř
čtyřicet vteřin. Třetí doběhla o další minutu zpět Maria Truissard z Holíče. Na
pětce bojovali o medaile tradičně i profesionální a dobrovolní hasiči. Zvítězil
David Vodička ze Svatobořic, krásné
druhé místo ale z rohateckého asfal-

tu vyválčil domácí Michal Skřivánek.
Rohatecká desítka opět potvrdila, že má
svoji kvalitu a oblibu. Sjíždějí se sem
každoročně děti i dospělí z mnoha krajů
České republiky i Slovenska. Domácí publikum dokáže tradičně vytvořit vynikající kulisu a dobrovolní hasiči za mnoho
let, co se starají o organizaci, už také vědí,
jak vše připravit k všeobecné spokojenosti. Rád bych touto cestou všem moc
poděkoval. Sponzorům, divákům, rozhodčím, závodníkům, kamarádům hasičům, firmě Candy Plus, prostě všem, díky
nimž je Rohatecká desítka, tím, čím je.
Luděk Durďák
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Výsledky domácích běžců v hlavním závodě:
10km Jméno a příjmení
Luděk Durďák
David Paták
Ladislav Lichtenberk
Lukáš Slezák
Kostelecký Jiří
Uherek Miloslav
Švrček Michal
5km Jméno a příjmení
Michal Skřivánek
Jana Kučerová
Veronika Paličková
Miroslava Bělohoubková

Celkové pořadí
5.
74.
76.
77.
80.
84.
98.
Celkové pořadí
6.
23.
27.
30.

Čas
33:19
46:43
47:29
47:59
48:18
48:43
53:29
Čas
20:32
22:52
23:38
24:00

Pořadí v kategorii
1.
28.
24.
29.
31.
25.
32.
Pořadí v kategorii
2.
6.
8.
8.

Ocenění nejlepších mladých sportovců
O tom, jak moc šikovné děti v obci
máme, často mnozí z nás pochybují. Opak
je však pravdou. Samozřejmě se najdou takové, které nám chodí po ulicích od ničeho
k ničemu, tu a tam se jim podaří trefit plechovkou či sáčkem od chipsů dokonce i do
odpadkového koše. A někdy na upozornění
ztlumí i hlasitou hudbu ze svých bluetooth
přenosných reproduktorů. A najdou se i takové děti, které několikrát týdně tráví čas
poctivým tréninkem, o víkendech jezdí po
celé republice, nebo i dál. A svému sportovnímu koníčku dokážou obětovat takřka
všechen svůj volný čas. Chtějí v životě něco
dokázat a rozhodly se jít si za svým cílem.
Máme mezi námi takové, kterým se již podařilo dosáhnout mimořádných úspěchů
v rámci nejen našeho kraje, ale i celé republiky. Oceněni byli: vítěz evropské olympiády
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mládeže a reprezentant ČR do 18 let v hokeji Pavel Matěj, mnohonásobná mistryně
republiky v plavání Lucie Zubalíková, mistr republiky ve veslování Tomáš Hujňák,
mistr republiky v halové kopané do 13 let
Jan Lacko, mládežnická reprezentantka ČR
Barbora Zichová a jeden z nejlepších žákovských sprinterů v atletice v ČR David Tříska.

Právě těmto jsme ve škole uspořádali malou
autogramiádu pro naše děti, a předali jim
ocenění za jejich výkony v loňském roce. Ve
svých sportovních oborech patří mezi nejlepší. V příštím čísle o nich přineseme malé
medailonky. Přejeme jim hodně vytrvalosti,
píle a zdraví i do letošních výkonů.
Jara Adamec, starosta

číslo 3/2019
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Setkání školáků v Chorvatsku

číslo 3/2019
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Vychází šestkrát ročně nákladem 1000 kusů. Zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 12419.
Uzávěrka je vždy na konci každého lichého měsíce.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz
tel.: 518 359 230, webové stránky: www.rohatec.cz, e-mail: info@rohatec.cz.
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