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Končí pomalu doba prázdnin a tím
i naše dovolené. Víte, že do devatenáctého století jsme vůbec neznali klasickou
dovolenou? A i tehdy to byla záležitost
nejprve vyšších vrstev, státních úředníků
a pak až široké veřejnosti. Někdo uvádí,
že dovolená je pracovní volno v zaměstnání a doba k odpočinku. Tehdy máme
načerpat sílu či ji jen zregenerovat a pak
být v práci silnější, lepší a výkonnější. Ne
vždy se dané představy zrealizují.
Je nyní více času na čtení. Vždyť
máme nejhustší síť knihoven na světě.
Nejvíce rozhleden v přepočtu na obyvatele na světě. Jestli si myslíte, že na tom
není ani za mák pravdy, tak právě máku
vypěstujeme nejvíce na světě. Jedná se
o ten potravinářský a dělíme se o tuto
příčku spolu s Turky. Vyrábíme nejvíce
LP desek na světě. V kremacích máme
být první v Evropě. Z toho nejnižší počet
žehů je na jižní Moravě.
Loni jsme ušetřili v České republice
27 km2 přírody. Někdo to spočítal na
vzrostlé stromy a vychází to na 2 miliony ušetřených stromů. Neuvěřitelné číslo.
Lidstvo však od druhého srpna tohoto
roku žije na takzvaný ekologický dluh.
Vyčerpáváme přírodní zdroje nejrychleji
v historii. Světový fond na ochranu přírody připomíná, že zásoby pitné vody, čistého vzduchu, potravin, které naše planeta
dokáže obnovit za rok, jsme jako lidstvo
zkonzumovali za osm měsíců.
Naši republiku trápí sucho. Hladina
podzemní vody stále klesá. Zemědělci
pomáhají vědcům a podrobně je zásobují daty. Jsou to právě oni, kteří se budou
muset hodně přizpůsobit tomuto klimatickému trendu například osazováním
suchu odolných plodin. Potoky a řeky
odkrývají svá dna a vláhový deficit se
neustále zvětšuje. Připravují se nové přehradní nádrže a i jiné možnosti, jak vodu
v krajině udržet. Možná jsme tento boj
špatně pochopili. V Česku je asi 700 tisíc bazénů. V počtu na obyvatele nás
nikdo nepřekoná. Při nedávném Týdnu
vody, který podporoval Český rozhlas, se
uvedla skutečnost, že za jeden jediný den
u nás odteče (při splachování, zalévání,
poškozeným potrubím, naplňování bazénů) tolik vody, kolik spotřebujeme za
1 rok a půl.

Univerzita Karlova se v mezinárodním žebříčku vysokých škol propadla
za poslední tři roky o 81 míst. Nachází
se na 314. místě. S počtem obyvatelstva to nemá pranic společného. V roce
1800 žila na planetě necelá miliarda lidí.
Aktuálně je to miliard sedm a stále nás
přibývá. Práce i díky robotizaci a digitalizaci ubývá. Energetické nároky stoupají. A naše země se potýká s největším
zadlužením v zahraničí ve své historii.
Vrací se k nám opět udavačství, tak
známé z dřívějších dob. Když nám nedá
hospodský účtenku, musíme ho jít nahlásit, jinak se stáváme vlastně spolupachatelem krácení daně. Jsem zvědavý,
jak to budou dělat strážci našich daní
s těmi, co pijí na sekeru.
To americký Národní úřad pro letectví a vesmír hledá nového zaměstnance, strážce planety. Ochraňujícího
nás a naši Zemi před mimozemšťany.
Přesněji řečeno před kontaminací mimozemskými mikroorganismy. On je
tu ale spíše opačný problém, kdy z naší
Země se do vesmíru dostávají odpadky
a o bakteriích asi ani nemluvě. Zjevně
to nebude mít onen nový pracovník
lehké.
Železobeton právě slaví 150 let
a počítačová myš spolu s bankomaty
půl století. Pokrok se nezastaví. A to
ani v autodopravě. Inteligentní auta bez
řidiče nejsou již jen doménou sci-fi, ale
stala se realitou. Auta, která řídí sama,
se již dávno testují a brzy se dočkají
reálného nasazení. Společnost Google
nedávno oznámila, že se taky angažuje
v oblasti řízení vozidel. Se svými automatickými auty najezdila již přes sto
čtyřicet tisíc mil po rušných silnicích
v San Francisku. A to bez nehody.
Nevím kolik nehod si vyžádá takové sázení. Češi loni prosázeli 196 miliard korun. To je velké množství proher
a menší množství výher. Asi třetinu
z toho spolykají výherní automaty. Ona
velká loterie a hazard je i to, když zaplatí fotbalový klub za pětadvacetiletého
hráče necelých šest miliard korun.
S dovolenkáři se loučím slovy, že
necestujeme, abychom utekli od našeho
života, ale aby náš život neutekl nám.
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Z jednání rady a zastupitelstva
V úterý 27. června se konalo již třetí
zasedání zastupitelstva obce. Po úvodním technickém bodu následovaly zprávy kontrolního a finančního výboru.
Poté byly projednány body ekonomické,
zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek
krajské kontroly hospodaření i veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace obce, tedy základní a mateřské školy. Obec následně přijala účetní závěrku
k 31. 12. 2016, mezitímní závěrku za první
čtvrtletí tohoto roku a rozpočtové opatření reagující na aktuální vývoj v oblasti
příjmů i výdajů. Na podporu příměstského tábora schválilo zastupitelstvo poskytnutí dotace pro SRPŠ Rohatec. Podrobný
komentář k realizovaným i plánovaným
stavbám obdrželi zastupitelé v plánu investic. Následující dva body byly věnovány zveřejnění záměrů prodeje pozemků
a naopak výkupem pozemků do vlastnictví obce. Největším nákupem pozem-

ků letošního roku je bezpochyby převod
28 parcel o celkové výměře přes 12,5 hektaru od Města Hodonín. Odkupem převážně lesních pozemků a komunikací
bylo vyřešeno vlastnictví pozemků města
na katastru naší obce. V posledním projednávaném bodě zastupitelé odsouhlasili vybudování nové hasičské zbrojnice na
místě té stávající. Po zpracování projektové dokumentace budou podány žádosti
o dotaci na výstavbu z příslušných dotačních titulů. Další jednání zastupitelstva
se konalo již v polovině července. Jeho
hlavním bodem bylo schválení zadávací
dokumentace výběrového řízení na stavbu kanalizace a komunikace v ulici Úzká.
Na druhém červnovém jednání rady
obce bylo přijato rozpočtové opatření
a schválena dotace pro rohatecké zahrádkáře. Převážná část zasedání se zabývala výběrovými řízeními. Mimo jiné
byl vybrán dodavatel další etapy údržby

zeleně, společnost zajišťující digitalizaci
televizního infokanálu nebo firma, která
zajistí výměnu dalších čtyř sloupů veřejného osvětlení. Rada se dále zabývala nájemními smlouvami nebytových prostor
a zprávou o archeologickém výzkumu
při stavbě kanalizace na ulici Slovácká.
Poslední jednání rady se také zabývalo investicemi. Byly schváleny zadávací
podmínky výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce a výstavby bezbariérového chodníku – trasy A. Rada se
shodla na podobě další etapy rekonstrukce chodníku, na kterou se začne připravovat projektová dokumentace a žádost
o dotaci. Mimo to byl v dalších bodech
jednání vybrán dodavatel opravy cesty na
Soboňkách a společnost, která provede
renovaci dalších dvou obecních studní.
Radní se dále zabývali energetickým auditem tělocvičny, přístavbou školy nebo
návrhem financování sociálních služeb
v příštím roce.
Tomáš Letocha,
místostarosta

Nový kulturní dům, nová hasičská zbrojnice
Vše má svůj vývoj, vše má svůj čas. I v investičním plánování
naší obce jsou věci, o kterých celá obec ví, že je potřeba s nimi něco
dělat. Ne vše jde ale hned, a ne o všem mají naši občané zaručeně
správné informace. Chceme, abyste měli přehled a věděli, co obec
plánuje, kdy a proč.
Již deset let se mluví nejen na zastupitelstvu, ale i v obci, že technický stav budovy naší hasičské zbrojnice je nevyhovující. Ale za
celou tu dobu se jasně neřeklo, jaké má být řešení. Nyní konečně zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým pověřilo radu obce, aby nechala zpracovat projektovou dokumentaci, podle které vznikne nová
zbrojnice na současném místě, na stejných obecních parcelách.
Budova je z roku 1958 a její technický stav odpovídá jejímu stáří.
V této souvislosti se obec rozhodla, že se pokusí získat na tuto investici finanční prostředky pomocí dotace. Termín odevzdání všech
potřebných dokumentů je květen 2018, pokud tedy budeme mít vše
připraveno a podpoří nás stát a případně i Jihomoravský kraj, tak
v roce 2019 začne celé bourání i výstavba. Tak budeme mít snad
na dlouhý čas další obecní budovu v novém. Již se nám podařilo
opravit zdravotní středisko na Kolonii, máme opravenou „starou
školu“ na dům občanských aktivit. Nyní pracujeme na plánech, jak
zrekonstruovat Kulturní dům na Kolonii. Slíbili jsme, že finance za
ubytovnu vložíme do Kolonie, hasičská zbrojnice bude tedy ideálně
v roce 2019. Dřív to nelze vlastně ani stihnout vyřídit, protože tak
velký projekt zabere měsíce příprav.
Jak už napovídá nadpis, rád bych vás také seznámil se stavem
našeho velkého kulturního domu v dědině. Jen pro zajímavost,
v obci jej máme od roku 1959. Čas od času slyším škarohlídy, jak
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říkají, že se o kulturní dům nestaráme, že je otřesný a tak podobně. Nyní, kdy již mnoho z vás mělo možnost také vidět nové kulturní zařízení v Ratíškovicích, se ozývá takových hlasů více. I to,
že máme projekt už dávno připravený od předchozího starosty
a nerealizujeme ho. Rád bych vám věci trochu více ozřejmil. Nemáme žádný zpracovaný projekt, je pouze studie o několika hezkých obrázcích, ovšem tyto výkresy jsou bez bližšího rozpracování. Celé současné zastupitelstvo již mělo pracovní poradu, na které
se zabývalo jak hasičskou zbrojnicí, tak také stavem kulturního
domu a jeho budoucích úprav. Ano, Ratíškovice mají nové kulturní centrum, stálo více než 50 milionů korun, dlouhé roky si na
něj šetřili a připravovali se na okamžik, kdy u nich v obci budou
již zásadní oblasti typu kanalizace, vodovody, chodníky vyřešeny,
a budou se moci na mnoho let uvázat úvěrem u banky. Celé ty
roky probíhaly u nich plesy a kulturní činnost ve školní tělocvičně. To si asi vůbec nedokážeme u nás představit, protože Rohatec
má vlastně kulturní domy dva, a to už více než 40 let. Řekl bych,
že nám to snad i mnozí závidí a záviděli. Není tedy momentálně vůbec rozhodnuto, jak se náš kulturní dům změní, neexistuje
projektová dokumentace. Určité návrhy na pracovním zasedání
zastupitelstva zazněly.
Všichni víme, že je potřeba vyměnit okna, zateplit budovu
a dát jí novou fasádu. Víme, že by bylo vhodné mít tento prostor
klimatizovaný a tančit na novém parketu. Také máme všichni zkušenosti s tím, že spodní část bufetu a prostor pro přípravu jídel
jsou nedostačující, že by se nám líbilo, kdyby měl náš KD terasu
směrem k zelenému. Věřím, že to nejsou jen má přání a vize, ale
číslo 4/2017
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že se náš „nový“ kulturní dům stane realitou, ale určitě až v dalším volebním období. Ještě nás čeká mnoho práce a času. Ještě
stále budujeme chodníky tam, kde chybějí, kanalizace kde nejsou,
opravujeme obecní objekty, jejichž opravy nejsou v závratných
číslech. Dotaci od nikoho nedostaneme a kompletní rekonstrukce
našeho KD bude určitě ve vysokých částkách a jako obec si na to
budeme muset půjčit hodně. Prozatím vám mohu slíbit, že se náš
kulturní dům právě kompletně maluje, měníme garnýže a záclony,

pořídíme příští rok nové židle a snažíme se, aby to v rámci možností do doby, než se vrhneme do stavebních prací, bylo hezčí ke
spokojenosti nás všech. Víme, co je potřeba, a na rozdíl od ratíškovjáků do té doby nemusíme tancovat v tělocvičně … mám už
nový kulturní dům před očima a budu se snažit vás ptát, jak byste
jej udělali vy a co byste v něm chtěli …
Jara Adamec,
starosta

Co se nám podařilo
Čekali jsme skoro půl roku na rozhodnutí, jestli nám Státní
fond dopravní infrastruktury přidělí dotaci nebo ne. Už v lednu
jsme odevzdali kompletní projekt na bezbariérové chodníky trasa
A a kompletní rekonstrukci čtyř přechodů přes hlavní cestu. V tomto případě se potvrdilo ono známé „kdo si počká, ten se dočká“.
A tak vám mohu nyní oznámit velmi radostnou zprávu, že náš projekt byl vybrán a my jsme získali až 6 milionů korun dotace. Co se
bude dělat? Kompletně se zrekonstruují tři přechody na ulici Hodonínská. Tedy ty u zastávek na Smíchově, před Zlatnictvím Lábadi
a k lékárně a hřbitovu. Zároveň vznikne jeden úplně nový přechod
na ulici Nové řádky zhruba v místech schodiště ke sportovnímu
areálu v Cihelnách. Tato rekonstrukce přechodů bude podle současných pravidel bezpečnosti, nevzniknou u nás žádné ostrůvky,
ale dojde k částečnému zúžení vozovky, chodci budou lépe vidět,
když budou vcházet na přechod a řidiči by měli zpomalit. Druhá
část dotace se týká bezbariérových chodníků. Získat dotace na obyčejný chodník nelze, ani to nepůjde. Takže jsme šli cestou pokusit
se získat dotace na bezbariérové chodníky, což je dnes už v podstatě

standard. To jsou takové, které mají v určitých potřebných místech
odlišné dlaždice, jak říkáme s lentilkami, vodící pásky, předepsaný
sklon, obrubu z jedné strany (pro nevidomé) atd. A trasa, kterou
takto opravíme nebo postavíme? Ta je obrovská a museli jsme ji slíbit předem. Od vlakové zastávky, podél hřbitova, obecního úřadu,
ulice Školní. Na ulici Dělnická vznikne nový chodník podél cesty
dolů z kopce. Tam, kde chodník pravidla splňuje - zůstane, kde
nesplňuje - bude upraven, nebo vybudován. Vznikne také konečně
místo pro přecházení u obecního úřadu a pošty. Pravidla pro získání takovéto dotace jsou přísná. Museli jsme se dostat do Národního
programu rozvoje mobility, a trasy, které nám podpoří, musí spojovat veřejně prospěšná místa. Takže třeba dvě zastávky, úřad a školu,
nebo přechod. Jiné chodníky si musíme udělat za své, na ty se peníze získat nedají. Ale máme v záloze další tři trasy na další tři roky,
kde se pokusíme opět získat peníze na chodníky (a tím ušetřit na
něco jiného) a nebojte se, myslíme i na Kopec a Kolonii. Pracujeme
na tom, aby přišly ještě další dobré zprávy
Jara Adamec, starosta

Informace z radnice
Dotační program Dešťovka
V poslední době se stále objevují dotazy
občanů na možnosti čerpání dotace z programu „Dešťovka“. Informace poskytované
v médiích bývají v některých případech hodně nepřesné či zavádějící. Přinášíme proto
malé shrnutí tohoto dotačního programu.
První výzva, která byla vyhlášena v květnu, byla velmi rychle vyčerpána. V tuto
chvíli se připravuje výzva druhá s alokací
dvojnásobné výše prostředků. Předpokládaný termín je polovina srpna. Dotace jsou
určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných
a bytových domů. Nelze ji využít na domy
určené k rekreaci. Program má tři podporované varianty, každá z nich má jiná pravidla
a jinou výši dotace.
1. varianta - Akumulace srážkové vody jen
pro zálivku zahrady
2. varianta - Akumulace srážkové vody pro
splachování WC a zálivku zahrady
3. varianta - Využití přečištěné odpadní
vody s možným využitím srážkové vody
První varianta, tedy sběr dešťové vody
jen pro zalévání, je určena pouze pro obyčíslo 4/2017

vatele obcí, ve kterých je nedostatek pitné
vody. Přestože patří náš katastr mezi nejsušší oblasti v republice, nedostatkem pitné
vody netrpíme. A proto žádná obec z okresu
Hodonín či Břeclav není na seznamu obcí,
ve kterých je možné o tuto variantu žádat.
Obec Rohatec nemůže žadateli potvrdit, že
bylo nutné v minulých letech zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. Žádat o dotaci
ve variantě 2 a 3 můžou všichni. Tyto varianty jsou však již technicky náročnější a znamenají zásah do stavby.
Všechny varianty mají však některá
stanovená pravidla stejná. Dotace je vždy
do maximální výše 50 procent uznatelných
nákladů. K žádosti je nutné doložit odborný
posudek, ten obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů.
Zpracovává jej nejčastěji dodavatel systému,
případně autorizovaný projektant. Žádost je
nutné podat elektronicky, následně i v papírové formě včetně všech povinných příloh.
K realizaci musí dojít nejpozději do dvanácti
měsíců. K vyplacení dotace může dojít až
po realizaci celých opatření, doložení všech
dokladů a faktur, souhlasu provozovatele ka-

nalizace a závěrečném vyhodnocení žádosti.
Podrobné informace včetně všech technických a administrativních záležitostí najdete na internetových stránkách Státního
fondu životního prostředí ČR www.sfzp.cz,
stránkách www.dotacedestovka.cz nebo telefonní lince 800 260 500.

Nový systém rozhlasu
Varovný systém obyvatelstva, který je ale
převážně využíván v podobě místního
rozhlasu, je již instalován. Bezdrátové reproduktory jsou namontovány v celé části
Soboňky, na Kolonii i Na Kopci. V obci je
zmodernizována část v ulicích Nová, Větrná, Sadová, Řadová, U zásady, částečně
Budovatelská. Jsou instalována čidla pro
snímání hladiny řeky Moravy. Celý systém
je v současné době ve zkušebním provozu
a není tedy ještě zcela dokončen ani převzat.
Na základě nedostatků i podnětů občanů
jsou některé reproduktory ještě přesouvány
či doplňovány. V současné době se pracuje
na digitalizaci televizního infokanálu, který
bude po spuštění v mnohem vyšší kvalitě
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podařilo vyjednat dodávku pytlů pro tento
druh odpadu zcela zdarma. Mají správnou
oranžovou barvu, jsou potištěny piktogramy
a opatřeny samouzavíracím páskem. Oranžové pytle jste tak již při tomto svozu obdrželi ke svým domům. Věřím, že v třídění této
komponenty budeme dále na vysoké příčce.
Na třídění plastů budou i nadále určeny žluté pytle, popřípadě můžete využít žluté kontejnery rozmístěné po obci.

Protipovodňová hráz bez
bariér

Narození

Úmrtí

Sňatky

Patrik Lacka
Milan Zbořil
Anežka Švanygová
Martin Jaroš
Viktor Chudík

Miloslava Mojžíšková, 93 lett
Marie Kobédová, 80 let
Petr Dobeš, 61 let
Jiří Prokeš, 48 let
Emilie Šímová, 89 let
Ludmila Buchtíková, 67 let
Anna Mašinová, 88 let

Josef Petrčka a Katarína Kováčiková
Boris Hatala a Miluše Jüstelová
Pavel Minaschek a Hana Jágerová

a zejména umožní opět poslech hlášení rozhlasu pomocí televizoru. Věřím, že se nám
podaří doladit celý systém ke spokojenosti
všech.

Oranžové pytle
V položce třídění nápojových kartonů, tzv.
tetrapaků, patří Rohatec mezi přední obce
v okrese. Se společností Eko-Kom se nám

Někteří z vás si již možná všimli změny na
koncích protipovodňové hráze. Na základě
podnětů občanů jsme změnili podobu závor
proti vjezdu automobilů a nahradili je jednoduchými sloupky. Oblíbená procházková
trasa je tak nyní lépe přístupná pro cyklisty,
vozíčkáře či maminky s kočárky.
Tomáš Letocha, místostarosta

Matrika

Zlatá svatba
František a Jana Homolovi

Kalendárium
14. – 17. 8.

Letní filmový týden

1. 9.

Rozloučení s prázdninami

18. 8.

Předhodová zábava u cimbálu

2. 9.

Hodková zábava

19. 8.

Hodový turnaj v malé kopané

9. 9.

Přehlídka mužských sborů

26. 8. – 24. 9. Výstava díla Anny Netíkové

16. 9.

Po hodový tenisový turnaj

27. 8.

Bartolomějské hody

18. – 20. 9.

Burza dětského oblečení

28. 8.

Tradiční hodové klání v kopané

23. – 24. 9.

Výstava drobného zvířectva

A víte, že …
… máme nový taneční parket Pod zeleným? Přijďte se na hody podívat.

Zajímavá kulturní událost v historii Rohatce
Před 46 lety,
28. června 1971,
zemřel významný
slovenský umělec,
akademický malíř Martin Benka.
Vyučil se v Hodoníně malířem pokojů. Měl hluboký
vztah k moravské6

mu Slovácku, ale i k malování. Stal se
členem malířské školy mistra Aloise Kalvody. Výročí Benkova úmrtí se věnoval
i Hodonínský deník 27. 6. v aktuálním
zpravodajství „Osobnost dne“. Uvádí se
zde, že jeho první výstava obrazů se konala v roce 1914 v Rohatci.
S Aloisem Kalvodou, který putoval
se svou malířskou školou po Slovácku,
byli velcí přátelé. V Rohatci se seznámi-

li s místními malérečkami, kterým mistr
Kalvoda spolu s Benkou pomáhali vymalovat ornamenty morovou kapličku
pod lipami na návsi (dnes kaplička u kulturního domu). Mistr Kalvoda již dříve
vytvořil několik zdařilých a pěkných Rohatčanek v rohateckých krojích. Několik
dalších vytvořili spolu s Martinem Benkou. Obrazy byly tak zdařilé a krásné, že
byly reprodukovány i na pohlednicích.
číslo 4/2017
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Jeden obraz byl otištěn v roce 1923 v prvním svazku Národopisu lidu československého, vydaného L. Niderlem v Praze. Tato
reprodukce je rovněž v publikaci o naší
obci „Rohatec minulost a současnost“.
Oba malíři hodně cestovali po Slovácku a po okolí Rohatce a vytvořili rozsáhlý soubor obrazů, který pak vystavovali
vtělocvičně staré rohatecké školy (bývalá
Sokolovna). Pro Martina Benku to byla
vůbec první souborná výstava jeho děl.
Měl vztah k našemu kraji a jeho jméno
nese i jedna ulice v Hodoníně. Výstava se
konala v prosinci roku 1915. V kronice je
o této události následující zápis.
„Výstava akademického malíře Martina Benky. 12. prosince 1915 s přivolením
c.k. okresní školní rady, místní školní rada

propůjčila tělocvičnu zdejší školy akademickému malíři Martinu Benkovi. Martin
Benka narodil se 20. září 1888 v Kiripolci
u Malacek v Uhrách. R. 1914 M. Benka konal v Rohatci krajinářské studie s mistrem
Aloisem Kalvodou, v letošním pak roce
v Kosticích a v Ratíškovicích. Krajinářské
své studie vystavil v naší škole a vstupné
50 K věnoval nemocnici Červeného kříže
v Hodoníně.“
Podnětem k tomu, že si oba umělci
pro svou tvorbu vybrali Rohatec, mohla
být i umělecká výstava v Hodoníně v roce
1907, jejíž součástí byla 26. května 1907
v Rohatci přehlídka pestrých rohateckých
krojů spolu s „Jízdou králů“ tvořící čtyřicet jezdců (zapsáno: „banderium tvořilo
40 jezdců“).

Benkova výstava a návštěvy mistra
Kalvody vyvolaly v tehdejší době u místních občanů zájem o výtvarnickou práci. Jedním z těch, kdo se chtěli věnovat
malířskému umění, byl i mladý nadaný
malíř samouk František Cigánek. Vše
ale zmařila světová válka. Musel v roce
1914 narukovat a z války se již nevrátil.
Zanechal po sobě několik prací, pohledů
na tehdejší obec. Jedna z nich je v našem
obecním muzeu. Je to pohled na cihelnu
v dnešní části nazvané „Cihelny“. Obětavými organizátory těchto kulturních
událostí v tehdejším Rohatci byli zejména starosta Karel Bureš a František Antoš.
Zdeněk Bíza

ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti
Prázdninové hádanky:
Pan Kocourek šel do Kocourkova. Cestou
potkal tři babičky.
Každá babička nesla tři tašky, v každé tašce
tři kočky, každá
kočka měla tři koťata.
Kolik koťat nesly babičky do Kocourkova?

Turista jel v noci z Prahy do Brna. Přijel na Řešení:
křižovatku a nevěděl, kam dál. Ukazatel smě- Pozor, babičky šly z Kocourkova!!!
ru vandalové zlomili a odhodili do příkopu.
Co asi udělal, aby správný směr našel?
Postavil si ukazatel směru tak, aby nápis PRAHA směřoval tam, odkud přijel. Ostatní směry
Čeho je v potoce víc než v moři?
ukazovaly pak přesně.
Život utíká jako prázdniny.
Zprvu pomalu,
pak stále rychleji.
Gilbert Cesbron

číslo 4/2017

Písmen O
Hezké prázdniny!
Anna Kolofíková
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Robotické stavebnice pro naši školu
Je milou zprávou, že v Rohatci také začíná fungovat spolupráce obce s podnikatelskými
subjekty. Snažíme se potkávat, komunikovat spolu jak o rozvoji a plánech obce, tak i o vývoji
a potřebách firem působících v Rohatci. Rád bych poděkoval paní Rusnokové, ředitelce společnosti Candy Plus, která zakoupila pro žáky naší základní školy několik legendárních stavebnic Merkur, které jsme mohli společně předat řediteli školy. A to ne jen tak ledajakých, ale
robotických. Díky nim mohou děti zlepšit svoji zručnost i znalosti například v oblasti fyziky
či matematiky. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Jara Adamec, starosta

Den Země v základní škole
V pondělí 22. 5. 2017 se konal Den Země, který byl věnován
ochraně životního prostředí. Úkolem celého druhého stupně
bylo rozdělit si Rohatec mezi sebou tak, aby každá třída obešla
danou oblast, která jí byla přidělena, abychom se porozhlédli
kolem a ověřili si, že je Rohatec stále čistý od nepovolených
skládek a vzhledově přitažlivý. Mezi skupinu se rozdělily tři
funkce – mapaři, zapisovatelé a reportéři.
Trasa naší osmé třídy byla od Školní ulice po kapli, u které jsme zahnuli směrem na louky, následně přes les, ve kterém
jsme objevili první černou skládku – hromadu PET lahví. Naši
náladu záhy zlepšil pohled na vzácnou užovku obojkovou, na
kterou jsme narazili po cestě.
Na Kopci jsme si dali menší přestávku na dětském hřišti.
Pak jsme nalezli u hospody u Gerasima hromadu suti, která také

připutovala na náš seznam. Následně jsme se vydali cestou za
Novými řádky u trati, kde jsme zapsali několik spálenišť a vyhozený prázdný kanystr v polorozpadlé dřevěné krabici. Drželi
jsme se železnice dál, až jsme zahnuli na Revoluční ulici. Ještě
než jsme se vydali zpět do školy zhodnotit výsledky a zasmát
se nad fotkami, které zachycovaly nemálo trapných momentů,
jsme se v Coopu zastavili na nanuky, jako sladkou odměnu.
Závěrem bychom chtěli říct, že vyhazování odpadu do přírody není řešení. Každá další vyhozená krabice, PET láhev nebo
cokoliv jiného je jako zrnko písku. A když se zrnek nahromadí
mnoho, pomalu vzniká poušť. Udržujme si Rohatec stále tak
pěkný, jako je dosud.
Adéla Bejdová a Gabriela Vičarová,
žákyně osmé třídy

Malování s Petrem Přikrylem
První červnový týden naši
základní školu navštívil malíř
Petr Přikryl, který svůj výtvarný talent prezentuje na různých
místech v Hodoníně a okolí, pořádá spoustu výstav vlastní tvorby
a spolupracuje na různých projektech. Stejně jako loni se podařilo
panu starostovi jej přesvědčit, aby
do svého nabitého kalendáře zahrnul i spolupráci s naší základní
školou.
8
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Nejprve se věnoval dětem ve třídách
v hodinách výtvarné výchovy, kde jim poradil, jak správně kreslit a používat barvy.
Ze starších dětí pak sestavil partu ama-

térských výtvarníků, kteří pod jeho vedením
vyzdobili dětské hřiště u kulturního domu.
Tímto děkujeme rodině Drábkových za
svolení zkrášlit jejich plot. Práce trvala ně-

kolik dnů, děti se opravdu snažily a výsledek
a nadšení tvůrců stojí za to. Snad i příští rok
navážeme na výbornou spolupráci. A zase je
Rohatec o trochu hezčí.
Děti ze ZŠ Rohatec

Ocenění žáků na konci školního roku
Na konec školního roku se všichni těší. Každý žák dostane
odměnu za celý školní rok – vysvědčení. No někdo se přeci jenom těší víc na prázdniny než na vysvědčení.
Na základní škole v Rohatci je zvykem, že dostávají některé
děti kromě vysvědčení ještě další ocenění. Za výborné výsledky
ve škole a reprezentaci v soutěžích a olympiádách jsme rozdali
letos přes třicet knih, prvňáčci dostali na památku trička Pedro
od společnosti Candy a deváťáky ošerpovali pan ředitel spolu
s panem starostou. Dostali také pamětní list, jako vzpomínku
na svá léta na naší základní škole, kterou právě ukončili. Učitelé
si o prázdninách trochu odpočinou a v září již začne koloběh
vzdělávání zase hezky od začátku.
Byla také ukončena soutěž ve sběru papíru. Letošní nultý
ročník, protože soutěž začala až v pololetí, se nadmíru povedl.
Asi tomu nebudete věřit, ale za ty dva jarní sběry se podařilo
shromáždit více než 21 tun papíru. Děti, rodiče, babičky, sousedi si zaslouží obrovské uznání. Žáky soutěžení chytlo, a navíc tak pomůžeme naší obci v třídění odpadu. Nejlepší sběrači
z každé třídy dostali odměnu, snažili jsme se, aby byla odpovídající jejich věku. Starší děti určitě využijí powerbanku a mladší
si zahrají zajímavé společenské hry. Škola měla také své celkové
vítěze, můžeme jim klidně říkat „mistr sběru“. A tak mohl starosta, autor soutěže, slavnostně před celou školou vyhlásit letošní vítěze, netradičně dva, protože byl mezi nimi opravdu velmi
malý rozdíl. Jakub Lichtenberk a Marcel Eich se stali celkovými

vítězi a mohou se těšit z nového tabletu, který jako nejlepší sběrači školy dostali.
Již se těšíme na další ročník soutěže, který bude už kompletně probíhat celý školní rok, a to nejen ve škole, ale také ve
školce. Včas vás vždy upozorníme na termíny na webových
stránkách obce a školy. Předběžně jsou termíny sběru stanoveny na 14. září, 21. listopad, 15. březen a 24. květen. Věříme, že
se zapojí skoro všechny děti, protože nesoutěží jen za sebe, ale
i o nejlepší třídu. My už dnes přemýšlíme, jaké krásné ceny pro
ně nachystáme.
Vedení ZŠ Rohatec

Pasování na čtenáře
Dne 6. června prvňáčci navštívili již po několikáté
místní knihovnu. Návštěva byla výjimečná, jelikož žáci
byli slavnostně pasováni na čtenáře. Paní knihovnice
Charvátová měla pro děti připravený pestrý program.
Začínalo se čtením z knihy, každý přečetl krátký úryvek. Poté došlo na hezký okamžik „pasování“, kdy žák
číslo 4/2017
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poklekl a paní knihovnice jej opravdovým mečem uvedla do
světa knih. Za odměnu děti dostaly knihu „Lapálie v Lampálii“
od autora Martina Šinkovského, odznak čtenáře a členskou kar-

tičku. Knihovnu jsme opouštěli naplněni ojedinělým zážitkem.
Paní knihovnici tímto děkujeme.
Zdeňka Tománková, ZŠ Rohatec

Organizace školního roku 2017/2018
Období školního vyučování začíná v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro okres Hodonín
od 5. do 11. února 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
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Předmatematické představy předškoláků
V květnu jsme se poprvé, žákyně
osmé třídy, setkaly s letošními předškoláky na projektovém dnu. Ten byl určený
pro celou základní školu, ale s paní učitelkou Bachelovou jsme nachystaly i pro
prozatímní děti ze školky program zaměřený na předmatematické představy.
Druhá akce se s předškoláky a jejich
rodiči realizovala v Mateřské škole v Rohatci 1. června. Společně s paní učitelkou
jsme konzultovaly s rodiči na základě
krátkých příběhů jednu z nejdůležitějších schopností v předškolním věku - jak
se mají děti naučit porozumět významu
čísla ne jako prosté básničky (jedna, dvě,
tři, čtyři… deset, dvacet, třicet…sto),
kterou může pro radost rodičů odříkat,
ale jako počet reálných objektů. Nejjednodušší příklad je to, co je dětem blízké,
třeba ovoce, knoflíky, kostky, rohlíky.
Řekneme číslo dvě a dítě by si pod tím
pojmem mělo představit třeba dvě hrušky, dvě švestky, dvě kostky…
Tady jsou na ukázku dva z příběhů:
Jedeme v autobuse, prší a na předním skle se pohybují tři stěrače. Malý
Tomášek sedí mamince na klíně a znenadání volá: „Tři.“ „Kde jsou tři?“ ptá se
maminka. Tomášek ukazuje na pohybující se stěrače. Maminka s nadšením:
„Tomášku, tys to poznal, ty jsi šikovný,
ty už to umíš.“ Stále jej velmi chválila.
Na můj dotaz, kolik je Tomáškovi roků,
maminka říká: „Ukaž paní, kolik ti je.“
Tomášek ukazuje tři prstíčky. Potom mi
maminka sdělila, co to dalo práce, než se
naučil ukázat, že jsou mu tři roky.
Maminka byla nadšena, že Tomášek
pochopil, co znamená 3. Uvědomila si
však maminka, že Tomášek dospívá od
představ vázaných na konkrétní předměty k představám univerzálnějším
a postupně k abstrakci a že k zobecnění
musel přijít sám?
Holčičky si hrají s panenkami. Na můj
dotaz, kolik mají panenek, postupně odpovídají:
Maruška: hodně.
Kristýnka: mám Lucinku, Gábinku, Michalku a Karolínku.
Zuzanka: počítá: jedna, dvě, tři, čtyři.
Jsou čtyři.
Monička řekne hned: mám čtyři panenky.
Každá z holčiček je na jiném stupni chápání kvantity – počtu prvků.
číslo 4/2017

Z nachystaného košíku si děti vzaly
tolik krychliček, kolik hodily na kostce
a po několika kolech dostaly za úkol postavit komín – tím jsme také prověřily
jejich představy, soustředění a zručnost,
aby byly přesně na sobě, nepřesahovaly
jim rožky, nebyly nakřivo… Poté porovnávaly své komíny s jinými dětmi, kdo
má větší, menší, nebo stejný.
Nachystaly jsme také několik aktivit, které se zaměřovaly na různé oblasti v matematice – pojem čísla, rovina,
prostor, třídění, kombinatorika a finanční gramotnost.
Děti měly na tabuli mřížku o třech
řádcích a čtyřech sloupcích a podle otázek určovaly, jaké ovoce leží např. v druhém řádku, třetím sloupci, ve čtvrtém
řádku, druhém sloupci atp. Nicméně
jsme se všichni zasmáli, když při určování polohy v tabulce na dotaz: „Kde je
řepa?“ odpověděl chlapeček: „V zemi.“
Dalšími úkoly byly orientace v rovině, určení kvantity, rozhodování o poloze předmětu v rovině, procvičování
pozorovacích schopností na základě
zrakového vnímání, jemná motorika při
práci s modely, schopnost sebereflexe
a sebekontroly. Každé dítě soustředěně
zkoumalo a analyzovalo obrazový materiál atd.
Ve školce kreslily děti ovoce, nejčastěji jablíčka, jahody, ale našla se i švestka, meloun nebo kiwi a tyto objekty
měly za úkol vymodelovat z plastelíny.
Některým dělalo potíže si uvědomit, že
ten objekt vlastně není placatý, jako na
papíře, ale že jablko se vlastně podobá
kouli, přičemž malým dětem by měl být
prostor bližší, protože jsou jím obklopovány. Do 6 let se na rozvíjení prostorové
představivosti podílí i to, jestli si dítě
hraje s kostkami, s krychličkami. V budoucnosti budou mít lepší představivost,
když dostanou za úkol nakreslit objekt
buď ze strany, nebo jeho půdorys či nárys.
Dále jsme je seznamovaly s tříděním
objektů. Třídily knoflíky podle pokynů
(barva, velikost, počet dírek). Tím jsme
procvičovali pozorovací schopnosti na
základě zrakového vnímání, zdokonalovali jemnou motoriku a cvičili si trpělivost a soustředění.
Paní učitelka pozorovala, zda umí
děti vnímat soustředěně části celku, jestli mají dovednosti ve vnímání kvantity,
zda se dovedou soustředit na činnosti,

zda jsou schopné vnímat více jevů najednou, zda mají rozlišovací schopnosti,
dobrou orientaci v prostoru a rovině.
Podruhé už jsme se sešli přímo ve
škole, ve které na ně čekala další sada
úkolů.
Poté jsme využily z dětské pohádky
jména, abychom pojmenovaly vagónky s lokomotivou, které jsme uplatnily
v dalším třídícím úkolu – aby se děti řadily podle pokynů. Který vagón je první, poslední, před ním, za ním a který
uprostřed? Zde byla potřeba i týmová
spolupráce, procvičovala se pozorovací
schopnost dětí, pohybová koordinace,
schopnost sebereflexe a sebekontroly.
Jako další úkol se vybarvovaly zmrzlinky podle pořadí, ve kterém byly kopečky položeny na sebe.
Následující téma, na které jsme se
zaměřily, byla kombinatorika (vybírání
předmětů podle určitého pravidla). Nachystaly jsme tři různě barevná trička
a pouze dvoje kalhoty, a děti měly najít
všechny možné způsoby, jak se dnes obléct. Víte, kolik bylo možností?
Potom modelovaly situaci, kdy na
návštěvu přišly čtyři osoby, a otázka
zněla: „Kolikrát si lidé mezi sebou podali ruce?“
Jako další příklad uvedu Lucasovu
úlohu (přesouvání mincí po třech polích), můžete ji také znát pod názvem
Hanojské věže. Tuto úlohu jsme zkoušely už u různých věkových kategorií
a předškoláci si na té nejjednodušší verzi
vedli opravdu dobře.
V závěru bylo rodičům doporučeno,
aby chodili s dětmi nakupovat, aby si
děti hrály na obchod, hrály si s mincemi, kombinovaly jejich částky, vést děti,
aby vnímaly hodnotu peněz, vést je k šetření. Byly doporučeny hry, aby dovedly měnit např. papírovou stokorunu za
padesátikorunové, dvacetikorunové či
desetikorunové mince apod.
Všichni byli moc šikovní. Doufáme,
že je to nějak obohatilo a už se těšíme
na spoustu nových prvňáčků do nového
roku. Setkaly jsme se také s velmi pozitivním přístupem rodičů, kteří jevili zájem a jedni přijeli až z Hodonína. Byli
rádi, že něco takového organizujeme,
proto moc rádi zase uspořádáme podobnou akci.
Adéla Bejdová,
žákyně osmé třídy
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Učíme se trochu jinak
Stejně jako každý rok se v naší základní škole pořádal Projektový den aneb „Matematika trochu jinak“. Tématem Projektového dne byly deskové hry rozvíjející paměť, postřeh, kombinatoriku a hlavně děti musely přemýšlet o strategii každé hry.
Samozřejmě zde nebyly aktivity jenom matematické, ale
i aktivity z českého jazyka, angličtiny, dějepisu nebo zeměpisu.
Danou aktivitu vyučovali žáci, kteří si takto mohli vyzkoušet
roli vyučujícího pod vedením některého z učitelů, pod kterého
tato aktivita spadala.
Byly zde aktivity jako: Sudoku, hra Abaku, Set, 3D piškvorky,
Ubongo, karetní hra Bezva parťák, Logix, Honba za pokladem,
Logik, Continuo, Ligretto crazy, Super farmář, seřaď 4, dáma,
čtveřice a šestice, deskové hry pro 1. stupeň (Staň se vládcem
Fantazie, Výprava za modrým skarabeem, Středověká slavnost,
Mocné dary řeckých bohů), deskové hry na procvičení násobilky (Výprava do pohádek, Útěk od strašidel, Čarodějova kniha,
Honba za pokladem), Ordne 4, karty s čísly Logic a mnoho
dalších prostorových a logických her. Žáci si také mohli stavět
z lega, které podporuje prostorové myšlení, nebo si zahrát matematický Scrabble.
Dalšími aktivitami byly např. výrobky z origami.
Nakonec, až všichni obešli určitá stanoviště, vyřešili všechny
hlavolamy a dohráli deskové hry, se děti sešly ve svých třídách,
kde jim jejich třídní učitelé předali odměnu.
Také nás navštívily děti z MŠ, pro které zde byly přichystá-

ny zvláštní aktivity např. kuličky, jednoduché origami, stavby
z krychlí, kde děti sledovaly pohled shora a zepředu, Hanojské
věže neboli Lucasova úloha a oblíbená postřehová hra Dobble.
Děti si všechny aktivity moc užily a následně šly na prohlídku
školy. Na závěr si mohly pohrát ve školní družině.
Projektový den se nám moc líbil a tímto děkujeme všem učitelům, kteří se podíleli na jeho přípravě a organizaci.
Gabriela Vičarová, 8. třída

Prázdninové dovádění
Příměstský tábor, který letos opět pořádalo SRPŠ Rohatec, měl dva turnusy.
První s názvem „Pevnost Boyard,“ a druhý s názvem „ Pojďte s námi do přírody“.
První turnus vedla slečna Jana Kašparová
a instruktorku dělala Vendy Sakmarová.
Druhý turnus vedla Mgr. Blanka Cmolová a Jana Gajdová. Zdravotní dohled
zajistily opět zkušené zdravotnice, Mgr.
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Mirečka Podéšťová, Bc. Renatka Luzumová a Mgr. Katka Třísková. K ruce
jim byl i pan Rostik Mynář, který zajistil potřebné věci k organizaci tábora.
O stravu se staraly paní kuchařky školní
jídelny a dobrý jídelníček nám sestavila
paní Irenka Elšíková, vedoucí stravování.
Všem patří velké poděkování.
Anna Trávníková

číslo 4/2017

Rohatecká obec

První turnus
První den byl ve znamení seznamování dětí a vedoucích, hudebních her, výroby lodiček z papíru. Následně začaly děti
plnit úkoly a za každý splněný získaly klíč.
Druhý den byly děti rozděleny do tří
družstev a vyráběly vlajky, dávaly si přezdívky a tvořily svůj pokřik. Po obědě
a i další dny prováděly hry v rámci hledání
klíčů. Ve hře „Páka“ si dokazovaly, jakou
sílu mají v ruce, svoji statečnost dokázaly v hledání klíče se zavázanýma očima,
který byl schován ve sklenicích plných
různých humusů. Svoji zručnost uplatnily v rozvazování uzlů, složení a postavení stanu, svou výdrž ve štafetovém běhu
a nechyběla ani bystrost paměti, kterou
dokazovaly ve složení básničky a velkolepě zvládaly i záludné hádanky otce FURA.
Po získání všech klíčů se děti s chutí pustily do získání indicií, kdy musel tým zvládnout 300 dřepů v časovém intervalu, prohazování balonků kruhem, ve hře „kufr“
popisování a hádání slov, hmatem se zavázanýma očima poznávaly různé věci,
zvládaly hádanky a musely rozesmát svou
vedoucí, která držela indicii na provázku v ústech. Děti zvládly všechno. První
tým měl indicii „hudba“, druhý „pohádka“ a třetí „srdce“. Po složení hesla dobyly
pevnost a následně hledaly poklad, který
jistě všechny potěšil. A aby toho nebylo
málo, tak poslední den si jely zařádit do
rodinného centra „SOKOLÍČEK“ v Kyjově. Doufám, že to byl zdařilý týden jak pro
děti, tak i nás vedoucí.
Jana Kašparová

Druhý týden
Druhý týden našeho příměstského
tábora byl ve znamení přírody, a proto
dostal název „POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY.“ Uskutečnil se v termínu od 17. do
21. 7. v bývalé staré škole. Děti se zde měly
naučit jak se chovat v přírodě, orientovat
se v neznámé krajině, poznávat a chrá-

nit zvířátka a rostliny. Tohoto turnusu se
zúčastnilo celkem 15 dětí, z toho 13 děvčat a 2 chlapci, pod vedením zkušených
vedoucích Mgr. Blanky Cmolové a Jany
Gajdové. Zdravotnický dozor zajišťovala Mgr. Mirka Podéšťová, Mgr. Kateřina
Třísková a Bc. Renata Luzumová.
V pondělí ráno po krátkém přivítání
a svačince jsme hned vyrazili do ulic naší
krásné vesničky Rohatec. Vyprávěli jsme si
o její historii, jak se tenkrát žilo, pracovalo,
ukazovali si staré domy a památná místa,
bývalý kostel, ale také pozorovali přírodu
a učili se v ní správně chovat. Habánským
dvorem jsme přešli loukami na fotbalové
hříště a tady jsme navštívili minifarmu
pana Petra Řiháka, který zde chová kozičky, slepice a v jezírku žáby a ryby. Na hřišti jsme vyplnili pracovní tábornické listy,
kam jsme zaznamenali, co už jsme viděli
a vydali se na oběd do naší školní jídelny.
Po obědě jsme tvořili z přírodnin, hráli
různé hry nebo malovali zážitky z dnešního dne.
Úterý bylo ve znamení velkého cyklovýletu. Naším cílem byl Rudník, kde
se chovají koně. Po ranní svačince jsme
vyrazili. Cesta vedla kolem železniční zastávky, letiště modelářů, lesem ke koním
u Vlachů. Zde byl první větší odpočinek
se svačinkou a krátkým vyprávěním o přírodě. A už jsme pokračovali dál, krátce po
silnici na Ratíškovice a lesem až na Rudník, kde jsme se porozhlédli, občerstvili
a odpočinuli si. Na zpáteční cestě jsme se
ještě zastavili u nedaleké studánky a už
ujížděli na dobrý oběd. Všechny děti cestu bravurně zvládly a odpoledne jsme se
v teplém počasí osvěžili vodou při vodních hrátkách.
Středa byla ve znamení autobusového výletu, na který se všichni moc těšili.
Po rozdání svačinových balíčků už pro
nás přijel pan Nesvadba s autobusem
a my ujížděli směr hrad Buchlov. Tady
nás čekala velmi krásná prohlídka s paní
průvodkyní v dobovém kostýmu a každý
z nás dostal balíček s malým průvodcem

pro děti po hradu Buchlov a pastelkami.
Naše další cesta vedla do Živé vody v obci
Modrá, kde jsme se seznámili se živočichy
a životem ve vodě i kolem vody, s vodními
živočichy i rostlinami řeky Moravy. Snad
nej zážitkem dnešního dne bylo koupání
a vodní hrátky v místním jezírku a poté
nakupování dobrot a malých suvenýrů na
památku. V odpoledních hodinách jsme
plni zážitků a zdravě unavení přijeli domů.
Ve čtvrtek po ranní svačince jsme vyrazili k řece Moravě. Zde jsme si vyprávěli
o její historii, že je hranicí mezi dvěma
státy, ukazovali jsme si, jak pracovat s buzolou a jak se orientovat podle toku řeky.
Každý nakonec namaloval přírodními uhlíky nějaký obrázek z přírody, jak svýma
očima vidí naši řeku a přírodu kolem sebe.
Po obědě a krátkém odpočinku jsme hráli
vědomostní hry, tvořili výrobky z přírodnin, které si děti samy nasbíraly a přinesly.
Poslední den tábora jsme po svačince
zakončili vycházkou na přístaviště v Rohatci. Zde jsme již sbírali všechny možné
listy, větvičky, květiny, které nám měli pomoci při závěru naší hry. Postupně jsme
přišli až na konec cyklostezky. Zde jsme
nechali naši zdravotnici a my se po krátkém zamaskování našimi přírodninami
měli schovat v nedalekém terénu. Všem
se to perfektně podařilo a paní zdravotnice měla nelehký úkol. Nakonec však po
dlouhém a usilovném hledání všechny
táborníky našla. Poslední odpoledne bylo
shrnutím našich vědomostí, co jsme se
na našem táboře naučili a poznali. Protože děti byly velmi šikovné a bystré, každý
dostal za odměnu diplom správného zálesáka a malé drobnosti na památku.
Týden utekl jako voda a dle úsměvů
a slov dětí si myslím, že se nám moc vydařil. Děti byly ohromné, ale velký dík patří
hlavně všem dospělým, vedoucím, zdravotníkům a dalším, bez kterých by se tento
tábor nemohl uskutečnit a kteří neváhali
na úkor vlastního času strávit krásný týden s dětmi v naší přírodě.
Miroslava Podéšťová

Pojďte s námi do přírody!
Příměstský tábor SRPŠ Rohatec a zápisy dětí do táborového jsme se zastavili, protože jsme našli našeho prvního brouka na
deníku:
pozorování – kobylku zelenou. Naučili jsme se rozeznat smrk
(krátké jehlice a šišky dolů, jedle šišky nahoru a borovice dlouhé
Dnes začalo pondělí a taky den táboru. Je vhodné počasí pro jehlice). Blanka nám ukázala i mravkoleva. My jsme ho našli
krásný den. Všichni se těšili. Sice jsme se úplně všichni nezna- u jedněch dveří, u kterých byl hebký písek a taková nálevková
li, ale to nám nezabránilo, abychom šli hned do přírody. Vzali past, která do sebe vcucne malý hmyz, většinou mravence. Pak
jsme si batohy a do batohů nabalili pití a krabičku na hmyz, jsme šli na louky na mini farmu. Viděli jsme slepice, žáby a ovce,
kterou nám daly tety. S chutí jsme vyrazili. Ale hned před školou které vypadaly jako kozy. Neměly vlnu, ale srst. Pan Řihák Máje
číslo 4/2017
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a Nele nabral do jejich skleničky vodu a dal tam rybku, kterou
Nela pojmenovala Třešnička. Pozorovali jsme další hmyz a zvířata. Na hřišti jsme dostali pracovní list. Měli jsme zatrhnout
to, co jsme viděli a hmyz, který jsme neměli, jsme šli hledat dál.
Marie Robková a Nela Grombířová
Včera jsme byli na Buchlově a v Modré. Jeli jsme tam autobusem. Cesta autobusem byla na spaní. Na Buchlově nás prováděla paní, která měla zelené princeznovské šaty. V jedné kom-

natě byly kůže ze zvířat a prase s dvěma tělíčky a osmi nožičkami
a třemi oušky. Paní nám ještě říkala, že tam strašila černá paní
a rytíř, který strašil zlobivé děti. Byla tam černá kuchyň černé čarodějnice a také jsme viděli její černou lebku. V Egyptské komnatě
byla mumie ženy. Po obědě jsme jeli do Modré, kde jsme viděli
spoustu ryb. Jedna z největších ryb se jmenuje vyza velká. Také
jsme viděli želvu bahenní, která je ohrožený druh a ještě potápěče.
Potom jsme plavali v rybníce a hráli jsme si na želvy a pulce.
Lucy Lazar

KULTURA
Poděkování
Dne 24. června 2017 jsem zhlédla v Rohatci krásnou výstavu obrazů malířky paní Marie Veselské – Rosypálkové. Obrazy
mě velmi zaujaly a oslovily. Působivou poetikou, atmosférou, smyslem pro detail a hlavně myšlenkou, kterou výtvarnice sděluje
diváku. Diváku vnímavému, který se dovede v tomto přetechnizovaném světě zastavit, a hlavně se zamyslet nad tím, že i on je
jen součástí přírody a pokud ji přestane respektovat, nebude mít kdo komu o životě co sdělovat! Autorce upřímně děkuji, přeji
sílu a tvůrčí nápady pro další tvorbu.
Jana Svobodová, Nové Město na Moravě

Informace z knihovny
Připravujeme Hrátky s koťátky
Srdečně zveme maminky s dětmi do knihovny na Hrátky s koťátky, které se uskuteční poprvé v úterý 5. září v 9:30 hodin. Chceme si s mrňousky hrát, zpívat, tancovat …

Projekt Jižní Morava čte
Obecní knihovna vyhlásila literární soutěž pro podzim 2017 pro žáky
základní školy na téma „Příběhy mého kraje“. Více informací v knihovně.
Jana Charvátová

Strážnice a slavnosti
Koncem června se konaly, jako každý rok, Strážnické folklorní slavnosti.
Letos to byl již 72. ročník. Dle novin se
zúčastnilo 30 tisíc diváků. Účinkujících
byly tři tisíce, včetně zahraničních hostů z Turecka, Velké Británie, Rumunska
a Slovenska. Za poslední roky nejlepší návštěvnost i počet vystupujících.
V roce 2014 bylo snad jen 23 tisíc diváků. Nevím, jak se to počítá, ale v každém
případě je to velmi malá návštěvnost.
Proč o tom píši a zmiňuji počty, především diváků? Je mně totiž velice líto
pořadatelů, vystupujících a organizátorů
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tohoto jinak nádherného a hodnotného
festivalu, když vidím a pozoruji upadající zájem o lidovou kulturu. Pamatuji
roky, kdy se konala samostatně Dětská
Strážnice a týden na to Strážnické slavnosti. Účastníků bývalo přes 100 tisíc.
Byly problémy s dopravou účastníků.
l rychlíky zastavovaly v Rohatci a motorové vlaky o šesti až osmi vagonech
vozily účastníky do Strážnice. Kolem
Strážnice na loukách byl jeden autobus
vedle druhého, rovněž tak auta. Školy
v okolí, včetně Rohatce, končily školní
rok o něco dříve, aby mohly ubytovat,

sice jen provizorně a skromně, účinkující z celé republiky. Slavností žilo město
i okolí. Pracoval jsem od roku 1982 ve
Strážnici. Vím, že fabriky měly přidělené
ulice, které vyzdobily májkami, fábory
apod. Vyzdobené byly i sousední obce.
Letos jsem v Rohatci neviděl ani jeden
plakát, který by na slavnosti zval. Podobně je tomu u veřejných medií. V televizi vysílal ze slavností jen kanál NOE.
Ve zprávách se téměř nikde nezmiňovalo, že se ve Strážnici koná tak významný
kulturní pořad. Týden na to se například
v Karlových Varech pořádá Mezinárodčíslo 4/2017
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ní filmový festival. Velký humbuk je kolem celé akce, mnoho peněz se tam točí,
vítají se zahraniční delegace. Vyznamenávají se cizí, nám téměř neznámí herci.
Na jedné straně je to pěkné, přivítá to
mnoho hostů. Snad kdyby jen část toho
se věnovala Strážnickým slavnostem.
Dokonce i místní regionální tisk tomu
věnoval minimální pozornost. Na jedné

dvoustraně byla reportáž spolu s fotografiemi, které nebyly popsány, co vyjadřují.
Nelze se pak divit, že zájem opadá, jak ze
strany divácké, tak částečně i ze strany
účinkujících. A je to veliká škoda. Nevím sám přesně, co dělat pro to, aby se
činnost v tomto směru zlepšila. Je dost
odborníků, aby se tímto problémem zabývali. Nerad bych se dočkal toho, nebo

další generace, že se bude hořekovat nad
úpadkem lidové kultury. Tradice lidové
kultury zavazuje. Vím, je jiná doba, již asi
nebude v tomto umění to, co bylo dříve.
Do Strážnice se přijeli podívat i prezidenti, ministři. V současné době nikdo. Nemusí tam být. Ale prokázat podporu této
činnosti by bylo velmi prospěšné.
Antonín Jaroš

Subjektivní kulturní okénko šéfredaktora
Španělské úřady nechaly exhumovat tělo slavného umělce
Salvatora Dalího. Jedna žena tvrdí, že je jeho nemanželská dcera. Jen vzorek DNA to může potvrdit. Vzpomínám si, jak při
úmrtí Dalího proběhla zpráva, že ve skutečnosti nezemřel on,
ale jeho dvojník. Jako mladý student dějin umění jsem si říkal,
že se tak stává surrealistou i po smrti. Později jsem pochopil,
že máme rádi konspirační teorie při úmrtí slavných lidí. Kteří
vlastně nezemřeli a stále někde žijí či žili ( Adolf Hitler, Elvis
Presley, Jim Morrison…)
Kniha Tomáše Halíka „Chci abys byl“, získala v USA zlatou
medaili a titul Kniha roku v oboru filozofie. Porota ocenila
zejména nové pohledy na lásku k Bohu, k bližnímu, ale i nepřátelům.
Alšova jihočeská galerie vystavuje slavného Victora Vasarelyho, a to až do 1. října. Takže milovníci op-artu nenechejte
si ji určitě ujít. Tato galerie hovoří o největším zájmu právě
o sbírky surrealismu, gotiky a 60. let.
Slavný Harry Potter má dvacet let. Tolik let uplynulo od
doby, kdy vyšla první kniha o tomto mladém kouzelníkovi.
Autorka, nezaměstnaná matka samoživitelka J. K. Rowlingová,
byla tehdy finančně na dně. Dnes je
bohatší než britská královna. Není
to kouzelný příběh?
Básník Josef Kainar by asi byl
příjemně překvapen. Jeho hrob si
adoptovala středoškolská učitelka se jménem Helena Vondráčková. Za pronájem hrobu, o který se
nikdo nestaral, zaplatila do roku
2022. Stoleté výročí narození může
Josef Kainar oslavit v klidu.

číslo 4/2017

Milovníci Franze Kafky si můžou v Berlíně prohlédnout
originál jeho románu Proces. A to až do konce srpna. Ještě že
Max Brod nesplnil poslední vůli svého přítele F. Kafky a nespálil všechny jeho spisy.
Začala předposlední série Hry o trůny. Tento seriálový fenomén s neskutečným rozpočtem vstoupil do sedmé série. Ti
co ještě neměli tu čest potkat se s touto historickou sci-fi z očí
do očí, zkuste to. Literární předlohu napsal George R. R. Martin jako ságu Písně ledu a ohně. Drsné syrové příběhy zasazené do malebných kulis. Tak jako Vinnetou objevil chorvatská
plitvická jezera, Hra o trůny objevila Dubrovník. K tomu přidala Island a Irsko.
V Praze vystavují díla mého oblíbeného Vladimíra Boudníka. Tento originální a jeden z nejvýznamnějších a nejpůvodnějších českých umělců druhé poloviny 20. století byl
zakladatelem směru zvaného „explosionalismus“. Kdo by si
nezamiloval ty jeho fantastické strukturální grafiky nebo malby na omšelé pražské zídky. V jednom zfilmovaném Hrabalově díle si dokonce zahrál Vladimír Boudník sám sebe.
Čtěme, pišme a choďme na výstavy. Budeme zdraví!
Stanislav Zela
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OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Putování Rohatcem, druhá etapa
Opět vyrážíme od radnice na ulici
Nové řádky. Název byl odvozen od toho,
že po postavení kostela se jevilo místním
jako optimální začít rozšiřovat výstavbu
obce podél silnice Hodonín – Strážnice.
Vnitřní výstavba obce, kolem návsi, tam,
kde stál původní kostel, byla uzavřena.
Ulice začíná prakticky hřbitovem. Ten byl
založen po zrušení starého hřbitova, který se nacházel okolo původního kostela,
a to v roce 1875. Z původního hřbitova byl
přenesen kříž datovaný rokem 1835. Protože se ukázalo, že hrobových míst velmi
přibývá, byl hřbitov v roce 1937 rozšířen
o tak zvaný nový hřbitov. Začíná v těch
místech, kde je kříž, který nechal postavit
starosta pan Antoš. Nakonec se ukázalo, že i toto rozšíření nestačí, a tak v roce
1980 byl hřbitov rozšířen do nynější podoby. U brány po pravé straně je pískovcový
kříž, zhotovený pravděpodobně místním
kameníkem p. R. Richtrem. Z druhé strany brány je sousoší Pieta, kterou renovoval
akademický restaurátor Krososka. Velmi
pěknou kovovou vchodovou bránu zhotovil místní kovář p. Pavel Antoš.
Vedle hřbitova je dřevařská firma
Kron. Celý tento areál má bohatou historii. Nejdříve snad pozemek koupila zámečnická firma Antoš a Krakovský. Postavením rodinného domu (kde je dnes
cukrárna) a vybudování zámečnické dílny
pod rodinným domem, uvolněný prostor
zakoupila rodina Antošova. Vybudovala
tam v letech 1938 až 1939 výrobnu betonového zboží. Jednalo se o studniční skruže,
střešní tašky a různé druhy dlažeb. Štěrk
odebírali od firmy Matěj, která jej těžila
z řeky Moravy poblíž železničního mostu.
Betonové zboží mělo vysokou kvalitu. Potvrzuje to i p. J. Macháček, který se i před
několika lety s těmito taškami při rekonstrukci střech setkal. Výroba však byla asi
v roce 1950 zastavena. Příčinu jsem nezjistil. Objekt převzal ONV a v roce 1955 jej
přidělil STS Hodonín. Ta zde vybudovala
středisko, které mělo traktory a různé mechanizační prostředky, kterými se pomáhaly zabezpečovat zemědělské práce tehdy
vznikajícím JZD. Pracovali pro Rohatec,
Ratíškovice, Sudoměřice, Petrov, případně
i jiné podniky. V roce 1961 STS Hodonín
středisko zrušilo, budovy i stroje odkoupilo v tu dobu již skoro konsolidované
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družstvo. JZD tam mělo až do roku 1975
kanceláře a mechanizační středisko. Po
sloučení JZD Rohatec do JZD Rozvoj zde
bylo mechanizační středisko. To skončilo
v roce 1991, kdy v rámci restitucí budovy
převzaly rodiny Antošova a Cigánkova.
Objekt pak následně byl prodán a.s. MINOLA , která jej asi po dvou letech prodala firmě KRON. Ta vybudovala a rozšířila objekty a z původní „traktorky“ se
stal uprostřed obce významný orientační
bod. Skladuje a obchoduje se dřevem a výrobky ze dřeva. Jdeme-li dál ulicí Nové
řádky (pojmenováno dle toho, že to byla
jedna z prvních ulic, která byla postavena mimo střed vlastní obce), mineme po
pravé straně rodinné domy, jež jsou postaveny na místě, kde původně měl pan
Cigánek pilu a stolařství. Kromě pořezu
klád na prkna různých délek a tlouštěk
dovedl zhotovit ze dřeva téměř každý
požadavek. Důkazem toho jsou na příklad lyže, které mám stále uschovány. Na
přání mého otce, který mu dodal jasanové
dřevo, je zhotovil asi v roce 1950. Přiznávám, že jsem toho na nich moc nenalyžoval, ať už to bylo z nedostatku sněhu,
vhodných terénů či nedostatku času. Ale
jsou dokladem mistrovy zručnosti. Po asi
300 metrech je odbočka ke stadionu. Na
ještě dnes patrném výběžku byl takzvaný
dřevák. Říkalo se, že na Rohátce. Postaven
byl v letech 1938 až 1939. Sloužil jako úřadovna a ubytovna pro „finance“, protože
Rohatec po vzniku Slovenského státu byl,
podobně jako v současné době, pohraniční obcí. Po válce dřevák převzal MNV. Ten
tam vybudoval několik provizorních ubikací. V největší místnosti měli klubovnu
skauti. Po roce1949, kdy byl skaut zrušen,
místnost převzal Svaz mládeže. Ten svou
činnost ale asi po dvou letech omezil na
minimum. Po odstěhování nájemníků barák chátral, až byl nakonec zbourán. Naše
cesta pokračuje do Cihelen. Po levé straně
mineme klubovnu rohateckých myslivců.
Klubovna je v místě, kde p. R. Gurský po vysázení vinohradu postavil vinný
sklep. V době vzniku kolem roku 1940 to
byl v obci prostorově a kapacitně největší
sklep k uložení vína. V současné době zde
již sklepní prostory nejsou, budovu má
myslivecká společnost Závidov zařízenu
jako klubovnu. Několik kroků níž je areál

sportovní jednoty Slavoj. Dá se říci, že je
to chlouba jak obce, tak sportovců. Celý
areál vznikal postupně. Ze břehu stráně
se vozila hlína v roce 1911 do jámy pod
základy kostela. V místě, kde měl kostel být postaven, byl totiž předtím hliník.
Bylo vytěženo a odvezeno na 1200 kubíků zeminy. Odtěžením zeminy vzniklo
pěkné místo, kde místní Sokol vybudoval
cvičiště. V roce 1928, na počest 10. výročí vzniku republiky, se zde konalo veřejné sokolské cvičení. Pěkný stadionek byl
využíván k pořádání různých slavností,
veřejných tělovýchovných vystoupení.
Když se v padesátých letech začalo uvažovat o zrušení stávajícího fotbalového
hřiště uprostřed dědiny a stavbě kulturního domu, padla volba upravit cvičiště
na fotbalový stadion. S pracemi se začalo
v roce 1950. Výstavba stadionu měla širokou podporu veřejnosti. Byly i problémy.
Svah od Rohátky několikrát ujel, objevily
se i prameny spodní vody. Vše se postupně vyřešilo. I když nebyla hotova tribuna
a dokončena stavba šaten, byl první zápas
sehrán na podzim 1956. Hrací plocha byla
škvárová. Vzpomínám, že po pádu na kolena, což při fotbale není nic zvláštního,
jsem měl několik let škváru zapíchanou
v kůži. Tak se hrálo dosti dlouho. Tím, že
Slavoj postoupil do I. A třídy, musel hrát
na travnaté ploše. Proto se vybudovalo
druhé, náhradní hřiště, aby se mohlo zatravnit i původní škvárové. Na ploše, kde
dříve bylo kluziště, byly vybudovány tenisové kurty. Dokončila se výstavba pěkné
tribuny a rovněž šatny doznaly kvalitativní změny. K občerstvení byl vybudován
bufet, včetně kryté předzahrádky. Objekty
byly slavnostně otevřeny v roce 1998.
Naproti stadionu byla cihelna. Zůstal
po ní jen rybníček a to v místě, kde se
těžila hlína, potřebná k výrobě cihel. Od
kdy do kdy se v ní pracovalo, není přesně
známo. Výroba byla jednoduchá, ale namáhavá. Vytěžená mokrá hlína se míchala
s plevami nebo drcenou slámou, získaná
směs se napěchovala do forem, které se
daly na vozíky k uložení pod přístřešky
k vysušení. Takto získaný stavební materiál se používal ke stavbě budov. Výroba
byla ukončena s rozvojem klasické výroby
v Hodonínských cihelnách a v rohatecké
bílé cihelně na Kolonii.
číslo 4/2017
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Po cestě vedoucí pod zahradami
domů, z ulice Slovácká, se dostáváme na
louky Dolní u studny. Na začátku minulého století to byly louky málo úrodné,
kde se dobytek většinou pásl. Uprostřed
luk byla studna vahadlového typu, někdo
říkal, že maďarského typu. Na konci tyče
bylo zavěšeno vědro. To se spustilo do
studny, šikovně nabrala voda, která se vylila do vedle stojícího betonového koryta.
Dobytek tak měl k dispozici čistou a čerstvou vodu. Podobných veřejných studní
bylo v Rohatci více. Po válce byly vyměněny za kovové. Poslední taková funkční
studna byla v Závidově, na konci topolové
aleje. Kromě hovězího dobytka se na loukách v tu dobu pásly husy. Pásal je obecní pastýř Slezák–Brtan, někdy i Kozák.
Husám se na loukách dařilo, neboť tam
byly i vodní plochy, říkalo se jim jezera.
Pamatuji na názvy Šafáříkovo, Podsedkovo, Juďákovo. Postupně však došlo k jejich
rekultivaci. Louky na dvě poloviny dělila
cesta. Po ní chodili do práce dělníci, kteří pracovali v Maryši. Části luk pod domy
v Barákách se říkalo barácké louky. Kde
dříve byla rohatecká tvrz se říkalo pod
Cibulkovým. Když se budovala kanalizace a odpadní potoky, přišlo se na zbytky
kůlů, pravděpodobně původní opevnění
tvrze. Svého času mně ukazoval J. Cigánek
plán či dokonce realizaci výkopu, jenž měl
spojit Mlýnskou s tehdejším tokem Moravy. Výkop měl být v místech, kde mají
zahrádkáři klubovnu, k ulici Vinařská,

kolem Fléčku, údolíčkem, kde jsou dnes
vinařské sklepy a napojit se na řeku, která tekla Zásadou, kde dnes jsou objekty
vodárny. Kde ten dokument je, nevím.
I když jsem nad tím kroutil hlavou, Jožin
Cigánek si za tím stál. Dolňanské louky od
Závodí dělila a stále dělí Mlýnská. Tento
zdánlivě přirozený potok byl vlastně vybudovaný odtok od mlýna. Kromě toho,
že odváděl vodu od mlýna, sloužil i jako
sběrač vody. Morava v dřívějších letech
často při větších deštích opouštěla břehy. Aby se vody daly odvést, bylo v břehu
Mlýnské několik „šlajsí“, které regulovaly
přítok a odtok vody. Jedna z posledních
takových propustí je k vidění asi 250 m
od přívozu. Kolem Mlýnské byly vysázeny
ovocné sady, hlavně jabloně, méně hrušně.
Až později tam někteří hospodáři vysadili
topoly. Říkalo se lindy. Na konci Mlýnské
se zpracovávalo konopí. Vlákno se oddělovalo od pazdeří. Taky se této části luk říkalo Pazderny. Na začátku Mlýnské byly pozemky, kterým se říkalo Kerchůvky. Název
naznačuje, že tam byl snad někdy kerchov
(hřbitov ). Dokonce jsou zaznamenány
z této oblasti nálezy, jež by potvrzovaly
teorii o pradávném pohřebišti. To více je
známo o rybníčku nazývaném Habánské
oko. Je v místě, kde začíná ochranná hráz.
Je to též na rozhraní luk a pole, zvaná Panská šířavina. Díky p. Chrástkovi za to, že
oko vyčistil a udržuje. Vzniklo asi tak, že
Habáni (Novokřtěnci) vyráběli keramiku.
K tomu potřebovali speciální hlínu. Tu na-

šli v těchto místech. Spodní voda jim však
těžbu omezovala. Proto v těžbě podobné
hlíny, co byla zde, pokračovali v prostorách
bývalé rohatecké cihelny. Otevřené ložisko
a Habány opuštěné pak bylo využito k těžbě hlíny a výrobě cihel. Vrátíme se k habánskému oku. Odtud můžeme jít k Motorestu
INABLANKA nebo nad Kerchůvkami k silnici I/55. Po 200 m Závoďovou cestou z druhé strany Mlýnské se vydáme k Přívozu.
Mineme opět ovocné sady. Ovocnáři by zde
našli starodávné odrůdy jabloní, hrušní. Podobné sady byly i na pravém břehu Moravy.
Tady však stromy více trpěly, hlavně na jaře,
kdy ledové kry poškozovaly kmeny, a tak je
majitelé a později JZD vykácelo. Stromy též
mnoho utrpěly škůdcem štítenkou. A i povinná ochrana nepřinesla kýžený účinek.
V poslední době však škody tímto škůdcem
nejsou velké. Za zmínku stojí, co se týče Moravy, i letní koupání. Na pravém břehu řeky
byly takzvané písčiny, využívané jak dospělými, tak hlavně dětmi ke koupání. Po vybudování hodonínské elektrárny se musela
kvůli vodě zvednout hladina, a tak skončila
letní koupací idylka. Jediní, kteří tomu byli
rádi, byli majitelé sadů, protože ztráty na letním ovoci rapidně poklesly. Na chuť letních
jablek průsvitných, sláďat či červených astracháňů však dodnes vzpomínáme. A jsme
u Přívozu, konci dalšího putování. O tomto
místě již toho napsáno bylo dosti. V dalším
pokračování budeme cestovat od radnice na
západ.
Antonín Jaroš

Soboňky mají hřiště
Jednu středu před koncem školního roku přijelo na So- ně jsme navrhli, jak by mělo hřiště vypadat a co slíbil, také
boňky nákladní auto, které zde způsobilo rozruch. Přivezlo splnil. Soboňky jsou zase trochu pěknější.
Děkujeme! Ať slouží a dělá radost všem dětem, které sem
nám dětské hřiště. Sláva! Nevěřícně jsme kolem autobusové
zastávky chodili a kontrolovali práci řemeslníků. Začal se se- zavítají.
Lenka Vlachová
kat trávník, přibývaly sloupky plotu, ozývaly se stroje. Naše
soboňské děti roky malovaly křídami po silnici, žádný strom jim nebyl a není překážkou, jezdí
na kole po silnici, a teď po dlouhých letech jsme
se všichni ti, co máme děti, sourozence, vnoučata,
dočkali. K naší obrovské radosti nám zde za nedlouhých 14 dnů vyrostly krásné prvky dětského
hřiště s posezením, skluzavkou, tabulí, obrovskou
houpačkou, prolézačkou a košem na basketbal :-)
A posezení je pro všechny, takže i cyklisté a starší
Soboňáci si mohou odpočinout na první lavičce na
našem konci obce. Doufám, že si mohu dovolit jménem všech obyvatel Soboněk říci VELKÉ DÍKY, a to
všem, kteří se na tomto hřišti podíleli, ať už sháněli,
zařizovali, vozili, vrtali, upravovali, a našemu starostovi za snahu a trpělivost, jelikož nejednou jsem
tuto debatu na téma dětského hřiště na Soboňkách
otevřela. Prodiskutoval s námi naše nápady, společčíslo 4/2017
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Naši čápi
Začátek letošní čapí sezony byl dost
na pováženou. Paní čápová si totiž dávala
s příletem načas, ale nakonec se pan čáp
své partnerky dočkal. Překvapivě pomalý
rozjezd byl i se stavěním hnízda, přestože
už byli na práci dva. Další vývoj ukázal, že
bylo všechno „v normě“, podle „přírodních
zákonů“, jenom tím, jak jsme si na tyto opeřence zvykli a oblíbili si je, tak jejich životy
více prožíváme.
Sezení na vejcích proběhlo zdárně a tak
se objevili představitelé dalšího pokolení, dvě čápata.
Rostla neskutečně rychle,
takže v současné době jsou
k rozeznání od dospělých už
jen barvou zobáku a nohou,
případně podle krásně bílého peří. Ještě nás s nimi čeká
fáze procvičování, mávání
křídly na hnízdě a první nesmělé letecké pokusy, a pak

už je na hnízdě uvidíme méně a méně …..
Tak si užívejme pohledů na naše opeřené
Rohatčáky, než nastane čas jejich odletu.
PS: Uzávěrka zpravodaje vyšla zrovna
přesně na chvíle, kdy se jedno z mláďat
rozhodlo k prvním leteckým pokusům.
Po krátkém letu, vybalancování postoje na
střeše rodinného domku v ulici U Zastávky, se později vrátilo na hnízdo - můj
osobní zážitek z prvního srpna. Éra létání začala.
Vlasta Lužová

Finanční navigátor
domu, podepisuje developer s budoucím kupujícím smlouPrůvodce hypotékou, aneb co vás čeká při vyřizování
vu o smlouvě budoucí, ve které jsou mimo jiné uvedeny
hypotéky. Vše přehledně po jednotlivých krocích, s množvýše a termíny úhrady záloh placených ze strany kupujícístvím příkladů a možností realizace. Současně také tipy, jak
ho (potažmo banky) směrem k developerovi. Tato smlouva
jednotlivé problémy řešit…
je nezbytnou součástí žádosti o úvěr, aby banka věděla, kdy
První díl jsme věnovali nejčastějším formám využití hypoa jaké prostředky budou z její strany převáděny na účet detečního úvěru a příjemným fintám. V tomto dílu č. 2 budeme
velopera.
pokračovat dalšími možnostmi použití a k tomu ještě i jiné
Ve všech těchto případech je odhadcem banky stanovovávychytávky.
na tzv. cena budoucí. Tedy jaká bude tržní cena po dokonČást 2: Další možné využití hypotéky
čení a kolaudaci při dodržení stavebního projektu a techMéně četným, leč úspěšně využitelným účelem k možnosnické dokumentace. Dále pak v průběhu výstavby odhadce
tem z minulého dílu může být:
provádí před každým čerpáním finančních prostředků tzv.
Vypořádání závazků – vyrovnání se se spoludědici, vyrovnání
aktualizaci odhadu.
se partnerů po rozvodu atd.
Oba výše uvedené důvody k využití hypotéky na „Vyrovná- Převod členských práv – pořízení bytu družstevního. Tento
byt nelze zastavit – viz výše.
ní závazků“ mají stejnou koncepci řešení. Pokud kupříklaV tomto případě není kupující vlastníkem bytu, ale platí
du dva bratři zdědí byt po rodičích v hodnotě 1 milion koza právo k jeho užívání. Pro zástavu nezbytnou k vyřízení
run a dohodnou se mezi sebou, že si jej ponechá například
hypotéky může využít jinou nemovitost (byt, dům, stavebmladší z nich... Pak si na vyplacení polovičního podílu ve
ní pozemek) v dostatečné hodnotě. Nejčastěji je to majetek
výši 500 000.- korun ve prospěch svého staršího bratra vezrodičů či dalších příbuzných.
me hypotéku. Banka pak vyplatí tuto částku staršímu bratRefinancování spolu s neúčelovým či také účelovým navýrovi.
šením – kromě refinancování „jen“ aktuální dlužné částky
Rekonstrukce nemovitosti, výstavba či dostavba – může to
k datu fixace si mohu jistou omezenou sumu peněz vzít
být úprava bytu či rodinného domu. Také pak i výstavba
navíc.
rodinného domu, nebo bytu samotným investorem (ať už
Neúčelové navýšení může sloužit na jakékoli potřeby (posvépomocně či stavební firmou), případně výstavba deveřízení automobilu, dovolená, vybavení bytu atd.). V tomto
loperem – to se pak jedná o koupi od developera.
případě banka nezkoumá účel využití financí.
Při rekonstrukci stávající nemovitosti může příslušný staOproti tomu účelovým navýšením se rozumí, že finance
vební úřad vyžadovat stavební povolení, nebo jen ohlášení
budou použity výhradně na potřeby spojené s bydlením.
stavebních prací, případně není třeba hlásit nic. Záleží na
Např. rekonstrukce nemovitosti.
rozsahu rekonstrukce.
Zpětné proplacení – člověk uhradí část, nebo i veškeré náklaVýstavba je vždy spojena se stavebním povolením.
dy na bytové potřeby z vlastních zdrojů a následně požádá
Koupě budované nemovitosti developerem je spojena
banku o proplacení části, nebo celé platby na svůj účet zpět.
také s tím, že než dojde k převzetí zkolaudovaného bytu či
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Tuto formu lze použít pouze v případech, kdy investor má
vlastní finanční prostředky. Nejčastějším důvodem je tlak prodávajícího na rychlost úhrady. Kupující tedy zaplatí (anemovitost „neuteče“) a následně si v klidu vyřídí hypotéku a zpět
získané prostředky využívá dle vlastního uvážení.
Dražba – koupě nemovitosti, která se prodává formou dražby
Zde je častým řešením předhypoteční úvěr, neboť takto kupovanou nemovitost často nelze včas zastavit vůči financující bance
„Cokoli“ – pokud nepořizuji bytovou potřebu – viz výše
Takový druh hypotéky se označuje jako neúčelová, tzv. americká hypotéka. Příjemce takové finance může využít bez omezení.
Banka účel neřeší a nezkoumá.
Vychytávky:
Pokud nedostačuje hodnota nemovitosti určené k zástavě,
můžete použít jinou (hodnotnější) a pořizovanou nechat „čistou“
(= bez zástavy). Případně můžete použít více nemovitostí pro jeden
hypoteční úvěr.
Při refinancování (a za jistých okolností i při výstavbě či rekonstrukci) je u některých finančních ústavů využít i peněz „navíc“.
Takzvané neúčelové navýšení. Jeho výši stanovují banky procentem z výše standardní části úvěru a zároveň je tato neúčelová část
ohraničena maximální vyčerpatelnou sumou. Úrok je stejný, jako
u účelové části hypotéky. Použít můžete peníze na cokoli.
Na co pozor:
Při koupi nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře můžete získat zajímavý právní a jiný odborný servis, ale stojí Vás to
řádově 3-5% z kupní ceny.

Pokud nemovitost kupujete, jste zodpovědní za povinnost
uhradit státu daň z převodu nemovitosti ve výši 4% z ceny nemovitosti.
Nezapomeňte:
Zavčas zjistit, zda je „ve hře“ realitní kancelář, její poplatky
a především služby, které za svoji provizi nabízí.
Daň z převodu je na bedrech kupujícího – ten ji platí příslušnému finančnímu úřadu.
Příklady refinancování meziúvěru ze stavebního spoření:
Příklad č.1
Cílová částka 1 400 000.- , naspořeno 90 000.- , úrok ve fázi
meziúvěru 3,4% p.a. , úrok ve fázi řádného úvěru 3,7% p.a. Refinancující banka 1,99% p.a.
Celková úspora pro klienta po započtení penále činí
344 213.- CZK
Příklad č.2
Cílová částka 1 300 000.- , naspořeno 300 000.- , úrok ve fázi
meziúvěru 4,9% p.a. , úrok ve fázi řádného úvěru 3,7% p.a. Refinancující banka 2,09% p.a.
Celková úspora pro klienta po započtení penále činí
263 007.- CZK
Věřím, že jste pro sebe či své blízké načerpali další zajímavé
podněty k přemýšlení i realizaci.
Příští díl č. 3 budeme věnovat tomu, jak se u hypotéky posuzuje tzv. „bonita“ dlužníka a jak se dá vylepšit…
Krásné dny Vám přeji a těším se na další „počtenou“.
Martin Gajda
Váš Finanční navigátor s.r.o.

SPOLKY
Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
rok se nám přehoupl do druhé poloviny a my jsme tady zase s naším příspěvkem. Tentokrát to nebude o zvěři, ale
o velmi důležitém mysliveckém oboru,
kynologii.
Nejdříve trocha psí teorie. Chov psů
neboli kynologie se řídí standardy stanovenými Mezinárodní kynologickou federací (FCI) sídlící v Belgii. Tato federace
rozlišuje deset základních skupin psích
plemen. Lovecká kynologie má dělení
trochu jiné, a sice na ohaře, slídiče, honiče, barváře a norníky, případně přinašeče
(retrívry).
Zákon o myslivosti definuje pojem
lovecké upotřebitelnosti. Tím je myšleno,
že lovecký pes musí prokázat určitý soubor znalostí, po jejichž splnění se stávají
lovecky upotřebitelnými. Tyto znalosti
se zkoušejí na zkouškách loveckých psů
zvlášť pro jednotlivá plemena nebo skupiny plemen.
Zkoušek je několik druhů, liší se náročností a obsahem. Příprava na všechčíslo 4/2017

ny zkoušky vyžaduje spoustu času a trpělivosti. Základními zkouškami jsou
zkoušky vloh, pak následují zkoušky jarní, podzimní, barvářské, honičské, lesní
a nejnáročnější zkoušky všestranné. Nejlepší psi se mohou zúčastnit tzv. memoriálů, jejichž absolvování je ceněno nejvíce.
V našich podmínkách se z hlediska
mysliveckého využití nejčastěji používají
ohaři a norníci.
Charakteristickou vlastností ohaře
je schopnost vystavit zvěř. Vystavení se
nedá naučit, je to vrozený podmíněný
reflex psa. Spočívá v tom, že při vycítění
pachu zvěře pes znehybní, včetně prutu
nebo oháňky.
Ohaře dělíme na dvě základní skupiny – anglické a kontinentální. V Anglii byl
chov ohařů zaměřen hlavně na vyhledání
a vystavení pernaté zvěře. Pro přinášení
zvěře se používala jiná plemena, hlavně
retrívři. Naopak plemena ohařů pocházející z Německa a Rakousko-Uherska
byla vyšlechtěna k větší univerzálnosti.
Jsou pak využívána jak k vyhledávání zvě-

ře pernaté a srstnaté, po ulovení k jejímu
dohledání a přinesení, a také k dosledu.
Z anglických ohařů se u nás můžete
potkat s irským nebo anglickým setrem,
někdy s pointrem. Mnohem známější jsou
u nás kontinentální ohaři, z nichž nejčastější je český fousek a německý krátkosrstý ohař. Také můžete vidět elegantního výmarského nebo maďarského ohaře,
případně münsterlandského ohaře nebo
pudlpointra.
Norníci se používají hlavně k norování, ale nejen k tomu. Bývají dobrými
barváři i honiči. Tím je myšleno, že umí
dohledat svému lovci postřelenou spárkatou zvěř nebo být platným účastníkem
nadháňky na černou zvěř.
Mezi norníky patří teriéři a jezevčíci.
Nejznámější teriéři jsou foxteriér, border
teriér a německý jagdteriér. Ještě známějšími norníky jsou jezevčíci. Jezevčíků je
nejvíce variant. Podle délky srsti mohou
být dlouhosrstí, krátkosrstí a drsnosrstí.
Podle velikosti rozlišujeme standardy, jezevčíky trpasličí a králičí. Celkem je tedy
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9 druhů. Lovecky nejpoužívanější je jezevčík
drsnosrstý standardní.
Psi se používají zejména k práci v lese,
důležitý je ale i chov loveckých psů. Chovným se pes či fena stávají splněním podmínek specifikovaných pro jednotlivá plemena. Jsou to zkoušky lovecké upotřebitelnosti,
ocenění na výstavě v požadované známce
a bonitace. Získaný bonitační kód slouží
k vyhledání vhodných jedinců pro chovné
spojení.
Hezkým výletem může být i pro toho,
kdo psa nevlastní, účast na některé z výstav.
Ty bývají speciální pro jednotlivá plemena
nebo společná pro více plemen psů. Z hlediska velikosti se dělí na oblastní, krajské,
národní, mezinárodní a světové. Příště vás
zasvětíme do historie, zvyků a tradic myslivosti.
Mějte se hezky
Vladimír Jašek a Miroslav Kývala
Foto : Michaela Přibáňová

Dětský folklorní festival počtvrté
Letos, 17. června, jste měli možnost v areálu letního kina
navštívit 4. ročník dětského folklórního festivalu. Kdo tam byl,
tak pevně věřím, že sa potěšil, a kdo né, tak mu ho v temto
článku trošku přiblížím a třeba bude mět chuť sa potěšit dětským folklórem v příštím ročníku.
Letos bylo počasí zase na vážkách, však moderátor měl připravený proslov o tem, že liché ročníky je hezky a sudé že škaredě. Ale my jsme ho vyvédli z konceptu, protože sme si řekli,
že budeme odvážní a budeme sa držat asi už dnes pořekadla:
„Všady prší, enom u nás né“.
Tak jsme festival udělali místo v kulturáku v kině, a kromě
teho, že spadlo v průběhu generálky asi 28 kapek na metr čtvereční, tak počasí nezklamalo,
vydržalo a bylo velice příjemně.
Letos sme si pozvali po
loňské odmlce soubory z Hanáckého Slovácka, Pantličku
z Krumvířa a z Horňácka Lúčánek z Louky. Dále nás svojú navštěvú poctil soubor z Kyjovska
Trnaveček z Milotic. Ale hvězdná sestava to eště nebyla celá,
protože letos jsme měli pro návštěvníky připravené překvapení. Kromě dětí z našeho souboru, které vystúpily na loňských
ročníkách a my jich voláme
větší a nebo starší, sa vám předvédla druhá naša skupina, kterú voláme menší a nebo mladší.
S túto skupinú společně pracujeme druhým rokem.
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Soubory předvédly velice krásné pásma popisujúcí jejich
kraje a zvyky, menší skupiny předvédly typické dětské hry, písně a tance. Ti starší si už trúfnú na pořádné to tancování, takže
ste mohli shlédnút skočné, sedlácké a v podání našich starších
dětí, pro nás typickú, vrtěnú.
Dúfáme, že naši skalní fanúšci a sponzoři, kteří si zaslúžijú
obrovský dík, byli s celým programem spokojení. No a ti co za
nama eště nazavítali, tož dojdite, vemte sebú ratolesti a třeba
zjistíte, že u vás doma dřímá malý a nadějný folklorista a je
jedno, estli to je šohaj nebo děvčica. I když je nutno říct, že
šohajú néni nikdy dost.
Lukáš Slezák
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SPORT
Slavoj Rohatec cup 2017
Ve dnech 24. 6. a 25. 6.2017 proběhl
v krásném areálu fotbalového klubu Slavoje Rohatec pod záštitou pana starosty
Jarmila Adamce největší žákovský turnaj
v historii klubu. Jelikož příští sezonu čeká
klub Slavoje jubilejní 90. rok od založení, pojali to i organizátoři tohoto turnaje
jako pořadatelskou výzvu na přípravu jubilejních oslav. Turnaj rozdělili na kategorii mladší žáci, která se hrála v sobotu
24. 6. za účasti 10 týmů, a kategorii starší
žáci, která se hrála taktéž za účasti 10 týmů
v neděli 25. 6. 2017. Obě kategorie měly
velmi kvalitní mezinárodní obsazení.
Hrací systém byl stejný pro obě: týmy se
rozlosovaly do dvou 5ti členných skupin,
kde hrály každý s každým. První tři ze
skupiny pak utvořili tzv. ,,Zlatou skupinu“
o 1. - 6. místo a zbylé týmy spadly do skupiny tzv.,, Modré“ o 7. – 10. místo. Celkem
bylo 7 zápasů po 20 minutách pro každý
tým, dohromady 70 zápasů, tj. 1 400 minut hracího času za víkend! Představilo
se zde na 250 mladých fotbalistů z Česka
a Slovenska. Tak velký turnaj byl obrovská
výzva jak po stránce organizační, co se
týče shánění týmů, tak po stránce příprav
areálu. Podle ohlasů si troufám říct, že to
organizátoři zvládli na1*. Za to patří velké
díky organizátorům - Adam Meluš, Lukáš
Vyslužil, Erik Chalupa, Lukáš Hřebačka,
ale také rodičům, kteří pomáhali s přípravami. Už jsem někde psal, že jsem hrdý na
to, že jsem součástí úžasné party rodičů,
která se zde sešla kolem mladších žáků.
Děkuji vám všem, byli jste úžasní… A teď
bych chtěl něco ke každé kategorii zvlášť.
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Kategorie mladší žáci byla na programu v sobotu. Za tropického letního počasí kluci všech týmů předváděli v tomto
„pekle“ doslova heroické výkony a za mohutného povzbuzování všech fanklubů se
bylo opravdu na co dívat. Domácí borci
Slavoje pod vedením trenérů L. Vyslužila a E. Chalupy postoupili ze skupiny
z 2. místa a těšili se na boje o medaile ve,,
Zlaté skupině“. Tam měli bohužel malinko smůly, kdy jim utekl těsně jeden zápas
a nakonec obsadili bramborovou 4. pozici.
Přesto v silné konkurenci se borci reprezentující domácí Slavoj Rohatec vůbec
neztratili, ba naopak zanechali u většiny
fanoušků i týmů velmi silný dojem. Tyto
výkony budiž příslibem pro kluky i do
příští sezony. Konečné výsledky: 1. Hrušovany nad Jevišovkou, 2. Kúty, 3. Němčice
nad Hanou, 4. Slavoj Rohatec, 5. Bruntál,
6. Gbely, 7. Senica, 8. Ratíškovice/Dubňany, 9. SK Chrlice, 10. Ráječko.
Hvězda týmu Slavoj Rohatec: Adam Meluš
Nejlepší střelec turnaje: Karolína Bayerová
(FK Senica)
Nejlepší gólman turnaje: Denis Mitana
(FK Němčice n H.)
Nejlepší hráč turnaje: Lukáš Surovec (TJ
Hrušovany n J.)
Kategorie starší žáci byla na programu v neděli a všichni jsme se po tropické
sobotě těšili na slibované mraky. Marně. I
borce všech týmů starších žáků čekalo sluníčko a líté fotbalové boje za horkého letního dne. Borci domácího Slavoje postoupili stejně jako mladší do bojů o medaile,
ale bohužel stejně jako mladší je nezískali.

I vinou zranění brankáře a ztráty dvou
opor skončili nakonec na krásném 5. místě. Přesto v nás zanechali dojem velkých
bojovníků a nutno říct, že na 3. – 6. místě
rozhodovalo jen skóre! Přesto si neodpustím jednu výtku. Ta se ovšem netýká
hráčů, ti naopak pod vedením trenéra
Lukáše Hřebačky byli fantastičtí, ale naopak rodičů! Je potřeba si vzít příklad z rodičů mladších žáků a jednoho rodiče jako
světlé výjimky od vás a na příště se daleko
víc zapojit do pomoci s organizací a pomocí příprav. Je ve mně velké zklamání
z přístupu rodičů starších žáků k turnaji!!!
Konečné výsledky: 1. FC Kuřim, 2. Pálava
Mikulov, 3. Rájec- Jestřebí, 4. Hrušovany
n. Jevišovkou, 5. Slavoj Rohatec, 6. Slovan
Bzenec, 7. Bratislava, 8. Bystřice n. Pernštejnem, 9. Kúty, 10. Šaštín-Stráže.
Hvězda týmu Slavoje Rohatec: Adam
Rozsypálek
Nejlepší střelec turnaje: Lukáš Sláma (FC
Kuřim)
Nejlepší gólman turnaje: Adam Strnisko
(Spartak Šaštín-Stráže)
Nejlepší hráč turnaje: Tomáš Buček (Slavoj Rohatec)
Poděkování sponzorům: Obec Rohatec, M-Stav, Autorenova Rohatec, Podlahy
Capita, JMA Hodonín, p.Čech, Vinařství
Plešingr, Vinařství B/V, Vinařství Krist,
Candy Plus, Cukrářství Tomšejová, Velkoobchod Čas, Smero, Maspro. Doprovodný
program skupiny ALL-STARS fitnes team
Lužice a DJ Filip-BeetDance.
SHRNUTÍ: Turnaj předčil všechna
moje očekávání a byl myslím po všech
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stránkách skvělý. Po celý víkend se v areálu fotbalistů Slavoje Rohatec skvěle fandilo mladým fotbalovým nadějím. Tento
turnaj měl vše – skvělé diváky, nadšené
mladé fotbalisty, spoustu napětí a fotbalové krásy. Že to není jen samochvála

organizátorů dokazují pochvalné e-maily
a telefonáty od většiny týmů, za což velmi
děkujeme. Turnaj jsme pojali jako takové
zakončení sezony a pro většinu hráčů to
byly poslední zápasy sezony. Tímto všem
týmům děkujeme za účast, přejeme hodně

vytrvalosti a chuti do další sezony jak mladým nadějím, tak jejich trenérům a rodičům. Těšíme se zase příště.
Adam Meluš

Hasiči prověřili své dovednosti
Druhá červencová sobota patří v Rohatci již řadu let hasičské
soutěži. Na šestnáctý ročník soutěže v požárním útoku „O putovní pohár starosty obce“ se sjelo celkem 24 družstev mužů a žen
změřit své síly v rámci dalšího kola Grad Prix okresu Hodonín.
Nejrychlejšího času 18,30 vteřiny mezi muži dosáhlo družstvo
Vésky B z Uherskohradišťska. Na druhou příčku se zařadili kluci
z Vřesovic časem 18,99. Bronzové stupně patřily zahraničnímu
týmu podnikových hasičů Schaefller Skalica. Domácí borci se
nakonec museli spokojit s děleným čtvrtým místem, kdy po zdařilém výkonu zastavili displej časomíry v naprosto stejnou dobu
19,11 vteřiny jako tým Prušánek. V celkovém průběžném pořadí ligy si rohatečtí hasiči drží čtvrtou příčku se ztrátou jednoho
bodu na třetí Mistřín.
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Mezi ženami se na startovním platu ukázalo devět družstev
z Hodonínska, Břeclavska i Hradišťska. Nejlepšího sestřiku terčů dosáhla děvčata z Lipova. Stříbrné umístění získaly ženy ze
Svatobořic. Třetí na stupně vítězů vystoupily holky z Jarošova.
Svou premiéru si na domácí půdě odběhla i děvčata z Rohatce.
Nově utvořené družstvo svou sehranost a rychlost teprve piluje.
Nicméně šesté místo je dobrým začátkem a věříme, že se holky
vypracují k předním místům v rámci velké ceny, jako tomu už
v minulosti bylo. Soutěžní sezóna požárního sportu je v plném
proudu a proto přejeme rohateckým družstvům jen samé dobré
výsledky.
Výbor SDH Rohatec
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ROZPIS ZÁPASŮ MUŽSTEV TJ SLAVOJ ROHATEC
PODZIM 2017
Tým

Den

Datum

Kolo

Zápas

Čas

muži B

neděle

6.8.

1.

Čejč – Rohatec B

17:00

dorost

sobota

12.8.

2.

Rohatec – Velká nad Vel.

14:15

muži B

neděle

13.8.

2.

Rohatec B – Násedlovice

17:00

muži A

sobota

12.8.

2.

Rohatec – Velká nad Vel.

16:30

dorost

neděle

20.8.

3.

Mutěnice – Rohatec

16:30

muži B

neděle

20.8.

3.

Lužice – Rohatec B

15:30

muži A

neděle

20.8.

3.

Milotice – Rohatec

16:30

dorost

sobota

26.8.

4.

Rohatec – Podluží

14:15

muži B

sobota

26.8.

4.

Rohatec B – Vlkoš

10:15

muži A

sobota

26.8.

4.

Rohatec – Hroznová Lhota

16:30

ml. příp.

neděle

3.9.

1.

Rohatec – Žádovice/Ježov

st. příp.

neděle

3.9.

1.

Rohatec – Mor. Písek

ml. žáci

neděle

3.9.

1.

Mikulov – Rohatec

10:45

st. žáci

neděle

3.9.

1.

Mikulov – Rohatec

9:00

dorost

neděle

3.9.

5.

Hroznová Lhota – Rohatec

13:45

muži B

neděle

3.9.

5.

Čejkovice – Rohatec B

16:00

muži A

neděle

3.9.

5.

Vyškov B - Rohatec

16:00

ml. příp.

2.

Petrov – Rohatec

st. příp.

2.

Sudoměřice – Rohatec

ml. žáci

neděle

10.9.

2.

Rohatec - Lednice

10:45

st. žáci

neděle

10.9.

2.

Rohatec – Lednice

9:00

dorost

sobota

9.9.

6.

Rohatec – Dol. Bojanovice

13:45

muži B

neděle

10.9.

6.

Rohatec B - Prušánky

16:00

muži A

sobota

9.9.

6.

Rohatec - Dražovice

16:00

ml. příp.

neděle

17.9.

3.

Rohatec – Kostelec

10:00

st. příp.

neděle

17.9.

3.

VOLNO

ml. žáci

sobota

16.9.

3.

Hustopeče – Rohatec

11:30

st. žáci

sobota

16.9.

3.

Hustopeče – Rohatec

13:15

dorost

neděle

17.9.

7.

Svat. – Mistřín – Rohatec

13:15

muži B

sobota

16.9.

7.

Mikulčice B – Rohatec B

15:30

muži A

sobota

16.9.

7.

Rakvice – Rohatec

15:30

ml. příp.

4.

Hr. Lhota – Rohatec

st. příp.

4.

Hr. Lhota – Rohatec

ml. žáci

neděle

24.9.

4.

Rohatec – FKM Morava

10:45

st. žáci

neděle

24.9.

4.

Rohatec – FKM Morava

9:00
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dorost

sobota

23.9.

8.

Rohatec – Krumvíř

13:15

muži B

neděle

24.9.

8.

Rohatec B – Vracov

15:30

muži A

sobota

23.9.

8.

Rohatec – Krumvíř

15:30

ml. příp.

neděle

1.10.

5.

Rohatec – Blatnice

st. příp.

neděle

1.10.

5.

Rohatec – Veselí nad Mor.

ml. žáci

sobota

30.9.

5.

Mutěnice – Rohatec

11:15

st. žáci

sobota

30.9.

5.

Mutěnice – Rohatec

9:30

dorost

neděle

1.10.

9.

Dubňany – Rohatec

12:45

muži B

sobota

30.9.

9.

Nesyt – Rohatec B

15:00

muži A

neděle

1.10.

9.

Dubňany – Rohatec

15:00

ml. příp.

6.

KEN Veselí – Rohatec

st. příp.

6.

KEN Veselí – Rohatec

ml. žáci

neděle

8.10.

6.

Rohatec – RAFK/Modřice

10:45

st. žáci

neděle

8.10.

6.

Rohatec – RAFK/Modřice

9:00

dorost

sobota

7.10.

10.

Vel. Pavlovice – Rohatec

12:45

muži B

neděle

8.10.

10.

Rohatec B – Milotice B

15:00

muži A

neděle

8.10.

10.

Vel. Pavlovice – Rohatec

10:30

ml. příp.

neděle

15.10.

7.

Rohatec – Hodonín

st. příp.

neděle

15.10.

7.

Rohatec – Hodonín

ml. žáci

nedělě

15.10.

7.

Bzenec – Rohatec

10:45

st. žáci

neděle

15.10.

7.

Bzenec – Rohatec

9:00

dorost

sobota

14.10.

11.

Rohatec – Bzenec

12:45

muži B

sobota

14.10.

11.

Vacenovice B – Rohatec B

15:00

muži A

sobota

14.10.

11.

Rohatec – Blatnice

15:00

ml. příp.

8.

Lužice – Rohatec

st. příp.

8.

Lužice – Rohatec

ml. žáci

sobota

21.10.

8.

Podluží – Rohatec

10:45

st. žáci

sobota

21.10.

8.

Podluží – Rohatec

9:00

dorost

neděle

22.10.

12.

Vel. Bílovice – Rohatec

12:15

muži A

neděle

22.10.

12.

Kyjov – Rohatec

10:15

ml. příp.

sobota

28.10.

9.

Rohatec – Bzenec

st. příp.

sobota

28.10.

9.

Rohatec – Bzenec

ml. žáci

neděle

29.10.

9.

Rohatec – Hodonín B

10:45

st. žáci

neděle

29.10.

9.

Rohatec – Hodonín B

9:00

dorost

sobota

28.10.

13.

Rohatec – Ratíškovice

11:45

muži A

sobota

28.10.

13.

Rohatec – Ratíškovice

14:00

dorost

neděle

5.11.

1.

Lužice – Rohatec

14:00

muži A

neděle

5.11.

1.

Lednice – Rohatec

14:00
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POZVÁNKY:
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REKLAMA

Dvacet let od povodní
Je tomu již dvacet let,
co se v létě tenkrát stalo,
že postihly Moravu záplavy,
když vydatně pršet začalo.
Přibývá jí stále více,
až ze břehu se vylila,
zahrádky, sklepy, silnice,
i vesnice zaplavila.
Po několika dnech pršet přestalo
a voda dosáhla svého vrcholu,
pak již pomalu klesala,
zpátky do řeky tam dolů.
Zahrádky, pole i domy poničily,
všude kolem bahna hodně,
takové to tenkrát byly,
na Moravě velké povodně.
Radim Gerhard
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Fotbalový turnaj
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Dětský folklórní festival
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