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ÚVODNÍK
Začal podzim. Definitivně skončila
letní teplotně komfortní nálada. Rostou
ve velkém houby. V našem kraji tomu tak
dlouho nebylo. Objevuje se i více krtinců.
Čápi jsou pryč, husy migrují a jelení říje
letos začala dříve. Na smrcích je spousta
šišek, cibule má více slupek. Bude tuhá
zima?
Letošní hody jsou už pryč a zůstávají jen vzpomínky. Na krásu našich krojů,
muziku či vrtkavost počasí. Ještě je tu ale
Kateřinská zábava. Svátek Všech svatých
a Dušiček nám připomene všechny blízké, kteří už nejsou s námi tak blízko jako
dříve. Dle tradice můžeme jejich tresty
v očistci zmírnit nebo zrušit modlitbou,
milosrdnými činy, bohoslužbou. Co však
s těmi bez trestu? Lidé mají myslet i na ty
duše v nebi a péct koláče, aby měly dušičky
v nebi posvícení.
Vyřezávané dýně do obličejové formy tady byly dříve než svátek Halloweenu. Před domy tak vidíme jejich oranžovou krásu v různých podobách. Ty malé
okrasné dýně si můžeme dnes opatřit
v květinářství nebo i v potravinářských
obchodech.
V republice nám chybí asi čtvrt milionu řemeslníků. Čeští tuneláři jsou ve
světě žádaní. Chválí si je třeba na Islandu
a opravdu to neříkala žádná Blanka. Populisté a xenofobové mají vystrčené růžky.
Lidí je hodně. Spotřeba roste a mění se
klima. To má vliv na migraci nejen ptačí.
Jsme bohatí. Máme se dobře a velmi rychle zapomínáme. Nejsme spokojeni. Od
tradičních náboženství se odvracejí převážně mladí lidé. A s pohodlností to nemá
pranic společného. Spíš si myslí, že jejich
víra je podmíněna individuální cestou
a tvůrčím procesem, kde nejsou vyšlapané
cestičky.
Bicykl oslavil 200 let a stejně tak starý
je i vynález poštovní schránky. Každý čtvrtý Čech kouří. Asi máme máslo na hlavě.
Už jen proto, že v ledničkách je o něj nouze kvůli vyšší ceně. Mastí se zase sádlem
nebo margarínem. Šéf našich komunistů
v parlamentu řekl, že se dříve stávaly fronty na banány a dnes je to na máslo. Věřte
mně, že on ví, o čem mluví.
Jestli se podaří státu vytěžit všechno
lithium na českém území, budeme velmi
bohatá země a možná si zajistíme důchody na nějakou generaci dopředu. Čteme

a slýcháváme různé komentáře a vyjádření snad ke všemu možnému. A přirovnáváme. Nedávno jsem slyšel toto: „Nemají
v ruce rovnocenné zbraně. Jsou to kameny
proti kulkám“. Inu proti gustu žádný dišputát.
Mnohdy je ale potřeba poukazovat na
hloupost, drzost a nevhodné chování. To
se pojí s hodonínským nejmenovaným
radním, který ve snaze upoutat před volbami, zavolal o prázdninách městskou
policii, aby vyjela legitimovat nakupující černošský pár. Chlubil se, jak je sám
kontaktoval a ptal se, odkud jsou a jestli
nejsou muslimové. Nakonec se zjistilo,
že pán je sloužící voják německé armády
a jeho žena ředitelkou nadace podporující dětské domovy a školky. Oba křesťané.
Onen radní si udělal neuvěřitelnou celorepublikovou ostudu. Snaha zalíbit se rasistickým chováním se mu velmi rychle vrátila a nám ukázala omezenost, se kterou se
musíme setkávat, když rozhled některých
našich spoluobčanů nesahá dál, než k nejbližšímu rybníku za městem.
Když nedávno jeden obchodní řetězec
vymazal v rámci nekorektních výmluv na
jistou náboženskou korektnost ze svého
letáku kříže na kostelech v Řecku, vzbudilo to pozdvižení. Udělal to ale znovu a na
fotografii jihoitalského kostela opět vymazal kříže. Z minulosti jsou známé retuše
fotografií. To když zmizí postava Slánského vedle Gottwalda, Gorbačovi skvrna na
hlavě nebo voják z bojiště pro lepší kompozici.
Slyšeli jste, že naše zdraví může zlepšit
vlastnictví a přítomnost kočky? Představuje pro nás o 40 procent nižší riziko výskytu
smrtelného srdečního záchvatu. Snižuje
pocity stresu a úzkosti. Tak chrání majitele
před kardiovaskulárními chorobami.
Skupina vědců z Oxfordu dokazuje, že
paralelní světy skutečně existují. Prostřednictvím této teorie se lidé snaží objasnit
záhady kvantové mechaniky. V jednom
mnohočetném vesmíru může vést každá
událost k jinému výsledku. Moderní věda
objevila, že během každé emoce, kterou
zažíváme, dochází v našem těle k chemickým procesům a změnám. A co se děje
uvnitř našich těl se manifestuje i navenek
mimo naše těla. Takže vám přeji klidnou
a dobrou mysl ve zdravém těle.
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Z jednání rady a zastupitelstva
Ve čtvrtek 21. září se konalo již páté
zasedání zastupitelstva obce. Po úvodním technickém bodu následovaly zprávy
předsedů kontrolního a finančního výboru. Poté byly tradičně projednány body
ekonomické, zastupitelstvo schválilo mezitímní účetní závěrku obce za první pololetí roku, rozpočtové opatření číslo osm
a vzalo na vědomí plnění rozpočtu k 31.
8. 2017. V dalších bodech zastupitelé určili vítěze výběrového řízení na dodavatele
plánovaných stavebních akcí. Jednou je
již zahájená modernizace chodníků a jejich přestavba v bezbariérové trasy. Druhou akcí je plánovaná výstavba kanalizace
a komunikace v ulici Úzká pod kapličkou.
Na žádost některých spolků byly schváleny

změny v účelu čerpání poskytnutých dotací. V dalších bodech se zastupitelé zabývali
prodejem a výkupem pozemků, nebo převodem cykloodpočívek. Zásadním bodem
tohoto jednání však bylo schválení smluv
s developerskou společností, které povede
k přestavbě a následnému odprodeji ubytovny na Kolonii v moderní bytový dům
s 27 novými byty.
V průběhu měsíce srpna se rada obce
sešla celkem čtyřikrát. Převážně ke zmiňovanému výběrovému řízení na stavební
akci rekonstrukce chodníků a přechodů
pro chodce. V dalších bodech radní projednali přípravu hodů, rozpočtové opatření, prováděnou modernizaci rozhlasu
či zbudování lesoparku. Bylo realizováno

výběrové řízení na výsadbu lesa v lokalitě
Olšičky a na nákup nového traktoru pro
údržbu zeleně.
Na zářijových jednáních rady byl
projednán příspěvek obce na dopravní
obslužnost v rámci Kordis JMK, žádosti
o budoucí změny územního plánu, žádosti o vyjádření k projektovým dokumentacím jednotlivých stavebníků či informace
z činnosti základní školy. Rada dále vyhlásila výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace hasičské zbrojnice,
projektové dokumentace nástavby mateřské školy a dodavatele oprav místních
komunikací. Jednou z nich je především
ulice podél našeho hřbitova. Radní byli seznámeni s přípravou obecního kalendáře.
Kompletní zápisy z jednání rady najdete
na internetových stránkách obce.
Tomáš Letocha, místostarosta

Co se nám podařilo
Dva měsíce utekly jako voda a nám se zase podařilo něco,
co udělá všem radost. Poprvé v historii obce jsme si zkusili
připravit žádost o dotace na opravu hřbitova. A ministerstvo
zemědělství naši žádost vyhodnotilo kladně. Skoro půl milionu
korun dostaneme na kompletní opravu páteřního chodníku,
který již delší dobu dosluhuje a zejména starší lidé zakopávají
o trčící obruby a kolem křížků nejde rozumně projet s vozíčkem nebo chodítkem. Toto chceme zlepšit. Peníze půjdou také
na kompletní opravu pravé části hřbitovní zdi, kterou statik
posoudil jako nevyhovující a je nutné tuto zeď, která nemá základy, zbořit a postavit novou. Břečťan, který ji ještě loni celou

porůstal, ji natolik narušil, že při větším větru již není stabilní
a ohrožuje pomníky před ní. Protože počítáme i do budoucna s kompletní rekonstrukcí zdí, bude tato první opravená již
v novém vzhledu, a to, jak je u hřbitovů zvykem, z červených
cihel. Oprava chodníku začne pravděpodobně až na jaře, abychom hřbitov před Dušičkami neproměnili ve staveniště. Se zdí
ale začneme pravděpodobně už letos, když to půjde. Již devět
měsíců čekáme na vyhodnocení naší žádosti o dotaci na přístavbu základní školy, třeba vám budu moci i v dalším čísle
něco báječného sdělit 
Jara Adamec, starosta

Informace z radnice
Volby 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 20. 10. 2017
od 14:00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
21. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin. Obec
Rohatec má tři volební okrsky.
Místem pro konání voleb:
• ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost v budově Základní školy Rohatec, ul. Školní 50 (nová škola) pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: ulice Baráky, Dělnická, Habánská, Hodonínská 32-86,
4

•

•

Hraniční, Květná, Nová, Osvobození,
Padělky, Polní, Přívoz, Sadová, Semering, Slovácká, Slunečná, Školní, U Zásady, Úvoz, Úzká, Větrná, Vinařská a Za
Humny.
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Základní školy Rohatec,
ul. Školní 50 (nová škola) pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice Budovatelská, Cihelny, Hodonínská 1-31, Jasmínová, K Olšičkám, Krátká, Luční, Na Kopci, Nové
řádky, Příční, Revoluční, Roztrhánky,
Řadová, Strážnická, U Parku, U Školky,
U Zastávky, Za Tratí a Zahradní.
ve volebním okrsku č. 3 je volební míst-

nost v budově Kulturního domu Rohatec-Kolonie, ul. Mírová 8 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ulice Hájenky, Mírová, Moravní,
Nádražní, Proletářská, Skalická, Soboňky, Tovární, Vítězná, Zátiší a Žitná.
Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti
hlasovat v uvedeném volebním okrsku –
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li
uvedené skutečnosti zákonem stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může také volit na voličský průkaz,
který poté odevzdá okrskové volební komisi. Voliči budou dodány nejpozději tři dny
číslo 5/2017
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přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič může
ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat Obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Kabelová televize
Ve vysílání kabelové televize si nově
můžete naladit infokanál také v digitální
podobě v HD rozlišení. Program je součástí Omezené digitální DVB-C nabídky. Kva-

lita obrazu je o poznání lepší a zobrazované
texty mnohem čitelnější. S digitalizací infokanálu byla obnovena také možnost vysílání zvukové stopy a tedy i hlášení obecního rozhlasu pomocí televizních přijímačů.
Pro starší druhy televizorů bylo prozatím
zachováno i analogové vysílání.
Poskytovatelem kabelového televizního vysílání v naší obci je společnost NOEL
s.r.o. Ta v současné době nabízí výběr z jedenácti různých balíčků televizních programů. V případě, že chcete změnit nabídku
programů, máte problém s nastavením
televize nebo s kvalitou signálu, kontaktujte zaměstnance společnosti NOEL s.r.o.
Poskytování těchto služeb je na základě
smlouvy mezi občanem a poskytovatelem
a obec Rohatec nemá možnost do těchto
záležitostí vstupovat. Více informací o na-

bídce i potřebné kontaktní údaje naleznete
na stránkách www.noel.cz.

Více informací
Protože je stále více dokumentů, které
musí obecní úřad zveřejnit na své úřední
desce, byli jsme nuceni tuto plochu rozšířit.
Před budovou radnice tak přibyla nová vývěska s povinnými informacemi. Nově přibyla vývěska také u vchodu na poštu. Na té
najdete všechny ostatní důležité informace,
které nepodléhají režimu úřední desky. Je
to například plánovaný výpadek elektřiny,
informace o plánovaných akcích, výluky
v dopravě, změny ordinačních hodin lékařů a spousty dalších novinek či upozornění.
Tomáš Letocha, místostarosta

Větrolam směrem na Hodonín – časovaná bomba
Čas od času můžeme vidět v televizi, že někde spadl strom
a způsobil neštěstí. Počasí se v poslední době stává trochu nevyzpytatelným. Ne že bychom zažívali něco, co tady ještě nebylo, ale
zkrátka a dobře předpovědi našich meteorologů vycházejí čím dál
méně. Jedinou jistotu máme zatím v tom, že budou období tepla
i zimy, sucha i deště, a také větrné dny. A právě silný vítr a vichřice
stojí za spadlými stromy, hlavně za těmi, které nejsou řádně ošetřovány a ořezávány. Od roku 2014 se snažíme každý rok zpracovat
další posudky od firmy Safe Trees, díky kterým se staráme o veškeré obecní stromy. Ty procházejí bezpečnostními i zdravotními
ořezy tak, aby posloužily svému účelu, a zároveň jsme se nemuseli
bát. Větrolam po pravé straně vedle silnice směrem na Hodonín je
lokalita, na kterou mě často upozorňují spoluobčané jako na nebezpečné místo. Projíždějí tudy tisíce aut denně, desítky cyklistů.
Celý větrolam je dlouhodobě neudržovaný, před každou zimou se
bojíme, že jestli napadne hodně sněhu, větve visící přes cestu se
pod jeho tíhou zlomí a způsobí kalamitu. Již několikrát museli po

silném větru vyjíždět hasiči a odstraňovat větve spadlé na cestu.
Co je však rozhodující, obec s tímto nemůže nic dělat. Skoro celý
větrolam patří soukromým vlastníkům, v naprosté většině Rohatčanům, kteří mají nejen pole k železnici, ale každý z nich i kus
větrolamu. Za stromy na svém pozemku jsou plně zodpovědní.
Pokud by se stalo neštěstí, budou muset hradit vzniklou škodu,
v lepším případě pouze na vozidle, v horším radši ani nedomýšlet. Nebuďme lhostejní ke svému majetku, máme-li pole, louku,
starejme se o ně, máme-li stromy, platí pro ně totéž. Obec se snaží
o veškeré své pozemky starat, bohužel nevzhledná místa i v blízkosti zástavby často nejsou vůbec obecní. Při pohledu na některé
zahrady a sady za železnicí by jeden zaplakal. Přestože by tam obec
kteroukoliv parcelu koupila a starala se o ni, nechávají si je vlastníci raději neobdělávané, zaplevelené. Jejich sousedi si pak chodí
stěžovat na radnici. Třeba někteří pochopí, že nejen obec má povinnost se starat o svůj majetek.
Jara Adamec, starosta

Kalendárium

2. 12.

16. ročník Mladá vína

24. 11.

Kateřinská zábava

3. 12.

Mikulášský karneval

26. 11.

Vánoce se blíží

8. 12.

Mikulášský večírek SZPO

1. 12.

Mikulášské posezení

10. 12.

Vánoční koncert

Matrika
Narození
Vendula Letochová
Viktorie Emma Štefánková
Tomáš Škojec
Erika Ondrušová
Štěpán Sedláček
číslo 5/2017

Úmrtí
Jaroslav Baťka, 90 let
Josef Tomšej, 69 let
Pavel Antoš, 90 let
Jarmila Najgebaurová, 78 let
Viera Štylárková, 72 let
Pavel Slezák, 79 let

Sňatek
Pavel Mráz & Beáta Zahradníková
Jakub Iršík & Veronika Stará
Lubomír Bouchal & Jitka Žallmannová

Zlatá svatba
Milan a Anna Lešovští
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A víte že…
… máme
zrekonstruované
další dvě obecní studny?

Kecy – frky – plky
KEC - FRK - PLK (a lidová tvořivost)
Děti v naší škole kouří cigarety.

Zdražili jsme poplatky za hrobové
místo na hřbitově.

Hřbitov se bude na noc zamykat.

Na hody pod zeleným se ani netancovalo, déšť všechny zahnal.

Radnice utrácí zbytečně peníze za
chodníky, však opravují takové, které jsou skoro nové.

6

Realita
V základní škole přímo ne, kouří před tím, než do školy přijdou a poté až ze školy odcházejí. Kouří, když se toulají po dědině, vy rodičové a prarodičové o tom
nevíte? Moderní doba s sebou přináší moderní metody, děti nekouří klasické
cigarety, obstarali si elektronické, takže doma podle oblečení ani dechu nic nepoznáte, ovšem jejich zdraví je ohroženo. Každé kouření je zdraví škodlivé, zajímejte se víc, co dělají vaši sedmáci, osmáci, deváťáci venku.
Toto není pravda, bohužel i po třech letech stále nalézáme chyby z minulosti.
Více než deset let se vybíraly poplatky za hrobová místa špatně a nespravedlivým
způsobem. I když bylo ve vyhlášce jasně napsáno, že se má vybírat za m2 hrobového místa, tedy ne za kus všichni stejně, ale podle velikosti hrobu – spravedlivě.
Ono i u těch největších hrobů je poplatek asi 250 Kč/rok, to se snad dá přijmout... ono přeci jenom tam teče voda, svítí veřejné osvětlení, máme tam WC...
Pravda, všude kolem je naprostou samozřejmostí, že má hřbitov návštěvní hodiny, protože po nocích tam nikdo nemá co dělat. Proto ani Rohatec nebude výjimkou. Jelikož, jak všichni víme, i v Rohatci se na hřbitově občas ztrácejí svíčky,
lampičky, a proto bude v noci zamknutý.
Škoda, že lidé uvěří skoro všemu… letos i přes velmi nepříznivé počasí se hody,
co se týká účasti, nesmírně povedly. Průvod byl velmi početný a každé místo pod
stany u nového parketu a nového podia bylo obsazené. A to nejen odpoledne, ale
kupodivu i večer. Vybrané vstupné má slova potvrzuje. A tak to má být, protože
čí sú hody? Naše!
Jak jsem již vysvětloval na zastupitelstvu, získali jsme dotaci na budování bezpečných přechodů, a chodníky v bezbariérovém standardu skoro 7 milionů Kč.
Podmínkou ovšem je, aby se celá trasa od hřbitova až po přístav udělala nová
(stát má dost často nesmyslná pravidla). Sice se budou vytrhávat i hezké chodníky, ale dlažbu použijeme na opravy těch špatných, například ul. Strážnická,
a také nějakou dlažbu prodáme vám, po té z Mírové se jen zaprášilo. Takže tak
dostaneme dotaci, budeme mít zcela nové chodníky, bezpečné přechody a vytrhanou dlažbu znovu použijeme.. a to se vyplatí.

číslo 5/2017
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ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti

Motto:
Štěstí je otázkou náhledu na život

Dráčku milý, neuleť mi,
počkej ještě chviličku.
Nemrač se a pousměj se,
chci ti přidat mašličku.

Vybarvi dráčka a dokresli mu kamaráda
Sudoku pro
naše nejmenší
Doplň číslice 1, 2, 3, 4
tak, aby v každém
řádku i sloupci byla
tato čísla zastoupena
jen jednou.

2

Pro náročnější

3

4

1
1
1

Nahraď otazník číslem, které následuje v této číselné řadě:

1 4 9 16 27 ?
Řešení najdete v příštím čísle.
Anna Kolofíková

Závody na dračích lodích
Žáci druhého stupně naší školy
se v září zúčastnili sportovní soutěže
Školní pohár, který organizuje Veslařský klub Hodonín.
První část soutěže se jmenuje Závody na dračích lodích a proběhla na
veslařském klubu. Žáci byli rozděleni
do dvou kategorií. Ve dvacetičlenných
posádkách bojovali na řece Moravě.
Rohatečtí starší žáci v této části
poháru získali třetí místo.
Druhou částí bude v lednu štafetový závod na veslařských trenažerech.
Kouzlo těchto soutěží tkví v aplikaci týmového ducha a propojení
sportovního potenciálu s mladou generací našeho regionu.
Budeme držet palce.
Jozef Stančík,
ZŠ a MŠ Rohatec
číslo 5/2017
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Průběžné pořadí soutěže ve sběru papíru ZŠ a MŠ
Po jarním úspěchu jsme letos vyhlásili obrovskou celoroční soutěž pro celou základní a mateřskou školu ve sběru papíru.
Asi vás děti budou nutit více třídit a obtěžovat i prarodiče, tety,
strýce, ať jim dají papír, karton atd., protože oceníme první tři
nejlepší v každé třídě a samozřejmě vítěze školy. Nejlepší třídu
čekají velká překvapení. Proběhlo první kolo, kdy nás rodiče
a děti skoro šokovali. Posbírali více než 12 tun. Opravdu jsme na
vás pyšní a fandíme dál. Celé pořadí se totiž může ještě mockrát
změnit, protože celkem budou ve školním roce čtyři sběry, takže
máme za sebou teprve první čtvrtinu. Někdo si třeba pošetřil papír pro další kola, nebo dostal teprve nápad, kterého příbuzného
a známého zapomněl oslovit. Těšíme se na výsledky dalšího kola,
které proběhne 21. listopadu, kdy budou u školy opět přistaveny od rána až do pěti hodin kontejnery na papír a karton. Díky
a držíme všem palce 
Jara Adamec, starosta

Pořadí

ZŠ a MŠ Rohatec

průměr kg/žáka

1.

Druhá třída

89,9

2.

Třetí A

73,6

3.

Šestá třída

63,4

4.

Pátá třída

59,9

5.

Čtvrtá třída

47,8

6.

Devátá třída

46,8

7.

Osmá třída

38,2

8.

První třída

37,4

9.

Třetí B

33,6

10.

Sedmá třída

28,3

11.

Mateřská škola

12,1

Návštěva výstavy paní Anny Netíkové
Z Rohatecké obce i z hlášení místního rozhlasu jsme mnozí věděli o oslavách
100. výročí narození paní Anny Netíkové.
Na začátku školního roku jsme se s žáky
sedmé třídy domluvili, že navštívíme výstavu jejích nitěných obrazů. Doma se
žáci rodičů a zejména dědečků a babiček
zeptali na něco bližšího o životě paní Netíkové. Dověděli se, že se narodila v rodině
rolníka Matěje a Marie Hasíkových a jak si
někteří prarodiče vzpomínali, byla velice
šikovná na vyšívání, háčkování a měla vý-

tvarný talent. Mnozí si vzpomněli, že jako
učitelka na Základní škole v Rohatci měla
krásný vztah k výtvarné výchově, kterou
vyučovala. Někteří žáci doma v rodinách
našli její jedinečná díla, nitěné obrazy.
Můžeme říct, že jsme byli na její výstavu
zvědaví a těšili jsme se na to, co nás zaujme. Po příchodu do muzea si Ester Březovská, Nikol Marková a Tereza Víchová
připravily krátké seznámení s životem
„naší paní učitelky“. Prostřednictvím publikace vydané k jejímu narození se žáci

seznámili nejen s jejími „niťáky“, ale i s
významnými okamžiky jejího soukromého života a také se známými osobnostmi,
které ji jezdily do Rohatce navštěvovat. A
jaké byly bezprostřední zážitky z výstavy?
Děti přímo ohromila prostá a citlivá
krása niťáků a tiše vnímaly jejich poezii.
Pro mnohé to byl dosud nepoznaný zážitek, byli jsme velice rádi, že jsme tuto výstavu navštívili a hrdi na to, že v naší obci žila
a tvořila tak úžasná umělkyně.
PhDr. Jaroslav Andrýsek, učitel

Ze života SRPŠ
Začal nám nový školní rok a s ním opět pravidelné akce,
které SRPŠ připravuje pro děti. Srdečně jsou však na ně zváni i všichni občané. V září proběhla burza dětského oblečení
a tímto bych chtěla poděkovat všem maminkám, které přišly
své zboží nabídnout k prodeji. Velký dík patří také všem kupujícím. Prodalo se zboží v celkové hodnotě 22.600,- Kč. Další
nejbližší akcí bude lampionový průvod, který se bude konat 19.
října. Oslavíme tak společně Den vzniku samostatného československého státu (1918). Sraz bude v 18.00 hodin před KD Ro8

hatec. Další akcí v tomto roce bude ještě vánoční koledování 14.
prosince před základní školou, které pořádá ZŠ a MŠ Rohatec
ve spolupráci se SRPŠ. Děti zde budou nabízet své výrobky na
výzdobu našich domovů. Přijďte se podívat a vánočně naladit.
Srdečně vás také všechny zvu k vánočnímu stromu u obecního úřadu na akci „Česko zpívá koledy“. Tato celostátní akce je
plánována na 13. prosince kdy se přesně v 18. 00 hodin rozezní
koledy v celé naší krásné vlasti.
Anna Trávníková
číslo 5/2017
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Nový školní rok ve školní družině
Letošní školní rok začal zase trošku jinak. Děti
byly rozděleny do oddělení školní družiny podle věku.
Starší do oddělení prvního a mladší do druhého.
Výzdoba školní chodby i družiny dětem hned
prozradila, že v letošním školním roce bude zábava
i dobrodružství probíhat ve znamení školy v Bradavicích ze známého filmu o Harrym Potterovi. Moudrý klobouk rozdělil děti při slavnostní ceremonii do
známých kolejí Nebelvíru, Havraspáru a Zmijozelu,
ve kterých budou soutěžit po celý školní rok a snažit
se, aby právě jejich kolej byla ta nejlepší. Tak jim držme palce!
První společnou akcí v letošním školním roce
bylo „Dýňování“. Pod rukama dětí a jejich rodičů,
prarodičů nebo sourozenců vznikla spousta krásných
strašáků, zvířátek i postaviček, které na pár dní zkrášlí
vchod do školy jak přes den, tak i rozsvícená večer.
Všem, kdo s námi přišli vytvářet, moc děkujeme
a ostatním přejeme, ať se líbí.
Hana Okáníková

Projekty v základní i mateřské škole
Moderní pojetí výuky, hledání nových metod a zkušeností, to je
v základním popisu práce každého moderního ředitele základních
i mateřských škol. Proto i na naší škole využíváme každou smysluplnou nabídku k zapojení do různých projektů.
Mezi nejzajímavější a zároveň pro učitele nejnáročnější patří
projekt Šablony pro ZŠ a MŠ Rohatec. Škola je zapojena do projektu od ledna 2017 do prosince 2018.
Cílem je podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti,
kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,
podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol. Tyto cíle naplňujeme prostřednictvím klíčových aktivit vybraných škole na míru.
Klíčové aktivity projektu pro ZŠ a MŠ Rohatec:
• Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a čtenářskou gramotnost
• Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ na inkluzi, osobnostně sociální rozvoj a práci s dvouletými dětmi
• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv
• Tandemová výuka na ZŠ
• Čtenářský klub pro žáky ZŠ
• Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
• Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
• Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
dětí v MŠ
Věříme, že aktivity projektu jsou přínosem pro žáky i učitele a po
jeho ukončení se škola zapojí do dalších nových šablon.
ZŠ a MŠ Rohatec byly také přizvány ke spolupráci na projektu
Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových komčíslo 5/2017

petencí jako fakultní škola Univerzity Palackého v Olomouci. Škola
je zapojena do projektu od listopadu 2016 do října 2019.
Cílem projektu je vytvoření funkčních sítí škol jako partnerů
společenství praxí, které sdílejí své zkušenosti, diskutují aktuální
problémy a navrhují jejich řešení. Záměrem projektu je primární
potřeba o zlepšení provázanosti praxe a přípravy budoucích učitelů
s ohledem na rozvoj dětí předškolního věku.
Klíčové aktivity projektu pro ZŠ Rohatec:
• Členství ve společenství praxe
• Vzájemné hospitace a videohospitace jako příklady dobré praxe
• Spolupráce s didaktiky předškolního vzdělávání, psychology
a speciálními pedagogy
• Vzájemná setkávání, semináře a kulaté stoly nad aktuálními
a preferovanými tématy
• Realizace akčních výzkumů ve spolupráci se studenty pregraduální přípravy
Dalším z projektů, do kterých se škola zapojila a využívá jeho
výstupů, je projekt Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Rohatec. Čtenářské dílny a knihy, které byly z projektových peněz zakoupeny,
jsou využívány ve třídách k posílení čtenářské gramotnosti dětí a jejich zájmu o čtení. Žáci se učí používat knihu jako významný zdroj
informací, ale hlavně chápat literaturu jako nedílnou součást našeho
a světového kulturního dědictví.
Ve druhém až devátém ročníku učitelky českého jazyka připravily celkem 80 čtenářských dílen, které přispívají ke zvýšení čtenářské gramotnosti dětí. V rámci projektu bylo zakoupeno téměř tisíc
knih, které byly rozděleny do jednotlivých ročníků. Ve třídách byly
zavedeny třídní knihovničky, které děti využívají ve čtenářských dílnách a dále je budou využívat ve čtení a literatuře.
Aktivity ve čtenářských dílnách děti ve všech ročnících velmi
baví a snad tím získají větší zájem o čtení i mimo vyučování.
Vedení ZŠ a MŠ Rohatec
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Z per deváťáků - příběh z jednoslabičných slov
Muž hlad měl
Byl muž, měl kuš a šel na lov. Laň sem, laň tam, muž pak laň
sťal. Šel dom, laň měl, měl nůž, laň kuch, hlad měl. Pec měl, do ní
laň dal. Laň sněd, pít chtěl, pár vín měl, pít je chtěl. Pil moc, být
noc, spát chtěl. Vlk vyl, pán zas hlad měl, ven šel. Zřel vlk, kuš
bum, vlk bác, nůž mlask. Šel spát. Pak vstal, svět žil dál. Pán zas
hlad měl. V les zas šel. Tam už nic, tak do měst šel. Tam trh byl,
hrad co val, cajt zatk ho. Muž sněd ho. Muž šel zas na trh a tam
krad dál. Pil sud pln piv a šel jíst dál. Lid se mu smál, že je špek,
ham, on lid sněd. Hlad furt měl, na hrad šel a tam král i stráž ham.
Muž mlask, a pak prásk, lid ven, s ním i král a stráž a muž do cel
dán. Pak kat šup a muž bez hlav.

Pes, kost a vlk
Byl pes, žil tam, kde je les. Měl hlad a žít chtěl. Tak šel do vsi jíst
a pít. Ve vsi byl dům. A v něm žil kluk jak buk. Ten kluk měl kost
a džus. To byl hnus. Ten pes šel tam, kde žil ten kluk. Pes chtěl kost

a džus. Kluk řek: ,,Ne ne“. Tak pes ho raf a šel dál. Slyš ten hlas, je
tu zas vlk a past. Pes má strach. Co ten pes zas řve? Pes jde tam,
kde je vlk. A teď hop a hup. Tu je ten vlk. Pes se lek. Vlk řek: ,,Dej
mi kost, neb ti sním tvůj chvost“. A pes zmlk. A teď dup, zem křup.
Vlk je fuč. Spad pod sráz. Ten vlk je ale hňup. Pes řek: „A teď se tu
muč“. Vlk kňuk: ,,Než tu žít , radš chci hnít“.

Zloun a pes
Byl zloun a ten měl hlad. Měl chuť na lup. Tak šel do hor a tam
lup zhléd. Byl to mňam pes. Ten pes se lek a zmiz. Zloun měl hlad,
a tak šel za ním. Chtěl svůj lup, a tak šel dál. Šel přes stráň, bor
a les. Pes jak zjev před ním stál. Zloun se lek, nůž mu spad a pes
zas pryč. Šel dál, slyš štěk a zas se lek. Šel přes les a dost se bál, když
tu zas štěk pes o kus dál tu stál. Zloun vid, že zbraň mu spad, krok
zpět. Pes vpřed, hlad má též, skok na krk. Zloun zab a byl ham
mňam. A pak zbyl jen kost a smrad. Pes ví, že zloun byl zlý, tak
ho zab.

Informace z mateřské školy
V září jsme přivítali děti v mateřské škole. Máme
pro ně připravená divadelní a hudební představení. Od
října mají děti možnost navštěvovat různé kroužky –
výuka angličtiny, hra na zobcovou flétnu a sportovní
kroužek.
V říjnu pojedeme na výlet do Kněždubu, kde se děti
seznámí formou výukového programu se životem našich babiček.
Dále připravujeme výstavu dýní, ovoce a zeleniny
a přírodnin.
Děti z naší mateřské školy budou 29. září vystupovat
v krojích s pásmem básní a písní na setkání místních
rodáků. Dále se zúčastní listopadového vítaní dětí do života. Jako každoročně je bude připravovat paní učitelka
Alena Okáníková, která s dětmi vystupuje již řadu let
na všech akcích, které pořádají různé spolky nebo obec.
Děti se mohou společně s rodiči těšit na Drakiádu,
která proběhne v podzimním období.
Kolektiv učitelek MŠ Rohatec

Další krásná akce za námi
Dne 27. září se na dětském hřišti uskutečnila akce, pořádaná
Obcí Rohatec, ZŠ a MŠ a SRPŠ. Dostala název „Podzim je za dveřmi“. Již před šestnáctou hodinou se na hřišti scházeli ty nejmenší
dětičky, školáci, odrostlejší děti, ale i dospělí. Hned u vchodu obdrželi lístek na občerstvení, kterým byl špekáček připravený na grilu
či opečený na táborovém ohni. Zábavné odpoledne bylo zahájeno vystoupením kouzelníka, který děti velmi zaujal svými triky
a kouzly a také je naučil některé kouzelnické kousky. Poté již děti
běhaly a řádily na skákacím hradu, na průlezkách a prvcích našeho
dětského hřiště a kdo chtěl, mohl si nechat na obličej namalovat
nějaký obrázek. Zájem byl opravdu veliký.
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Kdo dostal hlad nebo žízeň, mohl se občerstvit u našeho stánku, který nabízel nejenom nápoje, ale i něco málo z cukrovinek.
Dle rozesmátých obličejů našich dětí si myslím, že se tato akce
velmi vydařila, vždyť jsme se rozcházeli až skoro ve 20.00 hodin.
V hojném počtu jsme prožili krásné odpoledne s našimi dětmi,
kamarády a lidmi, které jsme třeba dlouho neviděli. Je vždy moc
fajn, když se lidé naší vesnice sejdou, jen tak si popovídají, uvidí
se, řeknou si, co je nového, jak se mají a radují se ze společného setkání. Myslím si, že takových akcí není nikdy dost, protože utužují
vzájemné vztahy a otevírají lidem srdce.
Za SRPŠ Mirka Podéšťová
číslo 5/2017
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KULTURA
Vážení a milí spoluobčané,
léto skončilo a spolu s ním taky naše hodové veselí. Při vzpomínce na letošní hody se asi většině z nás vybaví počasí. Právě počasí
bylo na hodovou neděli nevyzpytatelné a především nás, krojovaných, dokázalo potrápit. Dlouho budeme všichni vzpomínat na část
průvodu, kdy jsme se před deštěm museli schovávat ve vchodech
domů. Naštěstí ale pršet přestalo, a tak jsme nemuseli program pod
zeleným nijak měnit.
Výborně jsme si zatančili na novém parketu a rovněž díky novému pódiu jsme se nemuseli přesouvat do sálu. Za celou chasu
bychom chtěli poděkovat panu starostovi, místostarostovi, zaměst-
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nancům obce a panu Jiřímu Belžíkovi za pomoc s přípravou hodů
a jejich celkovým uskutečněním. Dále děkujeme všem krojovaným a chválíme všechny nováčky, kteří se do příprav hodů zapojili s upřímným nadšením. V neposlední řadě děkujeme všem, kdo
nám připravili naše krásné kroje a pomohli nám s jejich oblékáním.
Velmi nás potěšila početná účast jak na večerní hodové zábavě,
kdy byl parket stále plný, tak na šátečkové zábavě. Doufám, že jste si
obě akce užili stejně dobře jako naše chasa a budeme se na vás těšit
na Kateřinské zábavě, která se bude konat tentokrát nezvykle v pátek, 24. listopadu ve 20:00 hodin.
Stárek a stárka Petr Macháček a Petra Tomanová
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Rohatec vzpomněl na místní umělkyni
Letošní rohatecké hody obohatila významná kulturní událost. V obecním muzeu mohli Rohatčané i milovníci umění
z okolí obdivovat rozsáhlou a ojedinělou
krásu nitěných obrazů místní paní učitelky Anny Netíkové. Od jejího narození
uplynulo v letošním roce 100 let. K tomuto výročí vydala Obec Rohatec publikaci
„ANNA NETÍKOVÁ - Nitěné obrazy“.
Zpracována byla v Galerii výtvarných
umění Hodonín. Autorkou je PhDr. Ilona Tunklová s použitím textu Stanislava
Pěnčíka, fotografiemi Mgr. Josefa Fantury a dokumentačních fotografií z archivu
rodiny a přátel Anny Netíkové. Graficky
zpracoval Mgr. art. Peter Žúrek. Vlastní
výstava byla zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 24. srpna v obřadní síni OÚ.
Zahájil ji starosta obce Ing. Jarmil Adamec Ph.D. V krásných rohateckých krojích vystoupily děti základní a mateřské
školy s hudebním doprovodem Josefa
Ligdaye, žáka základní školy. Umělecký
přínos díla Anny Netíkové zhodnotila ve
svém vystoupení PhDr. Tunklová, ale také
nejbližší učitelská kolegyně Anna Dole-
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žalová. Účastnili se i rodinní příslušníci
paní učitelky Netíkové. Obřadní síň byla
zcela zaplněna nejen rohateckými občany,
ale i milovníky umění z okolí. Všichni si
pak prohlédli vystavené nitěné i malované obrazy v prostorách muzea. Vystaveny
byly i nitěné obrázky paní Marty Kobédové z Rohatce. Kolekci sestavila za pomoci
členů muzejní komise obce paní PhDr.
Tunklová.
Výstavní prostory byly dále přístupné
každou sobotu a neděli až do neděle 24.
září 2017. Účast byla bohatá nejen místních, ale i návštěvníků z okolí. Vystavené
obrazy všichni velmi obdivovali a mnozí
bývalí žáci na pani učitelku s obdivem
a láskou vzpomínali. Svědčí o tom i zápisy v návštěvní knize. Stojí za to některé
citovat.
Velice krásný zážitek z tvorby paní učitelky i hezká vzpomínka na úžasného člověka. Výstava nás potěšila. Je úžasné, co vše je
možno s pomocí talentu z materiálu, který
je každému dostupný. S úctou a obdivem ke
své paní učitelce, která nás mnoho naučila,
ale i svou prací a výtvarným dílem učí dál.

Je zde hodně zápisů návštěvníků
z okolí i větších vzdáleností. Například
z Olomouce, Třebíče, nebo Ostravy.
Velmi kladně byla přijata i souhrnná publikace o díle Anny Netíkové. Byl
a je o ní velký zájem a stále se prodává.
Charakterizuje ji nádherné obsahové, ale
i grafické zpracování. Určitě stojí za zmínku citovat první odstavec textu:
Jsou určitá slova a pojmy, při jejichž
vyslovení člověku ihned naskočí slovo další, se kterým je v naší mysli nerozlučně
spjato. Jsou to ustálená spojení a symboly,
jako například kubismus – Picasso, perník
- Pardubice, žárovka - Edison. Řekne-li se
slovo „niťáky“, automaticky se téměř každému vybaví jméno Anny Netíkové. A to
nejen v Rohatci a na jižní Moravě, ale také
za hranicemi regionu, i v zahraničí. Byla to
právě tato skromná žena, která dokázala
tuto techniku rozvinout a obohatit a povýšit na specifický druh výtvarného umění.
Publikaci s mnoha vyobrazeními niťáků možno zakoupit na Obecním úřadě za
cenu 150,- Kč.
Zdeněk Bíza
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Informace z knihovny
Hrátky s koťátky
V úterý 5. září se poprvé sešlo v knihovně 11 maminek s kočárky s celkem 13 ratolestmi. Splnilo se mně tak dlouholeté přání
o setkávání a přibližování se od prvních krůčků a kvalitnějšího
využívání Family pointu. Nálada je vždy veselá, čte se, tančí,
zpívá, hraje, tvoří, nenásilně učí, srší tu plno energie. Dětičky se
velmi rychle seznámily a maminky, které se ještě neznaly, taky.
Scházejí se pravidelně každé úterý v 9:30 hodin. Rády své řady
rozšíří o další zájemce. Protože je dětiček víc, než nabízí vybavení knihovny a Family pointu, uvítáme darem různé druhy hraček
i nábyteček, jako židličky, kočárky, autíčka, kostky,..

Předškoláci v knihovně
Začal nový školní rok a noví předškoláčci si už 26. září přišli
se svou paní učitelkou půjčit knížky, které si ve své třídě předčítají. Dětem se už teď v knihovně moc líbilo, se zájmem si prohlížely
hlavně knížečky. Těšíme se zase brzy na vás, děti!

Beseda Příběhy mého kraje
– Jižní Morava čte
Na podporu motivace dětí do literární soutěže jsme si v pondělí 2. října na besedě s tématem Příběhy mého kraje povídali s místním kronikářem panem Zdeňkem Bízou a pamětníky
Annou Cigánkovou a Josefem Pokorníkem o tom, jak to kdysi
bylo… V tomto úvodu do literární soutěže jsme slyšeli prastarou
historku o Strašidlu na pérách, povídali si, jak se kdysi promítaly
filmy přímo ve škole, předvedli starou promítačku z roku 1942
a dověděli další perličky nejen o škole. Všem hostům i účastníkům děkujeme za účast!

Co jsme pro vás připravili?
-

-

-

-
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Nové knihy i čerstvou zásilku z výměnného fondu MěK Hodonín. Jen si přijít vybrat. 
Již druhým rokem se zapojujeme do literární a výtvarné
soutěže pro děti ve věku 4-15 let, tentokrát na téma „Příběhy mého kraje“ z projektu Jižní Morava čte, kterou vyhlásila Městská knihovna Břeclav a Moravská zemská knihovna
Brno za finančního přispění Jihomoravského kraje. Vítěz
z každé kategorie postoupí do krajského kola. Uzávěrka odevzdání prací je 31. října 2017. Více informací v knihovně a na
www.jiznimoravacte.cz. Vyzýváme tímto všechny děti, aby
napsaly pohádku, povídku, básničku či komiks a přinesly ho
do knihovny.
Jdu Slováckem krásným - beseda s regionálním autorem Jiřím Jilíkem nad jeho knihami ve čtvrtek 9. listopadu v 17.00
hodin, který přijal i pozvání vyhodnotit dětskou literární
soutěž. Čeká vás autorské čtení z novinky Muž, který viděl
démona a pro zájemce budou připraveny knihy k zakoupení.
Hlavu vzhůru, rodiče! – Na výchovu selským rozumem – beseda v úterý 21. listopadu v 17.00 hodin s autorkou stejnojmenné knihy Milenou Mikulkovou, sociální pedagožkou,
nad jejími knihami i říjnovou novinkou Hlavu vzhůru, chlap(c)i! Knihy budou i k zakoupení. Více informací o autorce
naleznete na: http://www.vztahove-poradenstvi.cz
Hodinka pro ženy – připravujeme na konec října
Jana Charvátová
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Subjektivní kulturní okénko šéfredaktora
Nedávno nás překvapila smrt Jana Třísky spojená se záhadným
pádem z Karlova mostu, kam si chodil pro energii. Pak následoval
odchod Květy Fialové, kterou si oblíbil kdysi Jan Werich a ona ve svém
zralém věku si oblíbila Dalajlámu a buddhistickou filosofii.
Nějakou dobu před nimi zemřel „major Zeman“. Jednou Vladimíru Brabcovi nabídli hlavní roli v později trezorovém filmu Ucho. Tu si
zahrál Radek Brzobohatý, který měl paradoxně hrát majora Zemana.
Někdy jsou ty karty krásně zamíchány.
Ve francouzském Arles skončil letošní ročník nejstaršího fotografického festivalu na světě. Fotografie se zde vystavovaly i v odsvěceném
gotickém chrámě. Celý festival provázelo na čtyřicet výstav oficiálních
a několik dalších na přidruženém festivalu. Slavná americká fotografka Annie Leibovitz ke své výstavě řekla, že „fotografie dělá intenzitu
okamžiku“ a ona sama ráda ukazuje intimitu, smyslnost a půvab fotografovaných lidí.
Výstavě krásných niťáků paní Netíkové v rohateckém muzeu se
věnujeme na jiném místě tohoto zpravodaje.
Kdo navštívil výstavu skvělého Františka Skály ve Valdštejnské
zahradě, jistě nelitoval. Retrospektiva nezařaditelného umělce a performera nám dala nahlédnout do jeho nitra, života i způsobu vnímání
světa okolo sebe. Sošky ze sustamidu připomínající onyx, zub času,
jednorožec, dům stínů, duch lebky, lampylon. Krásný zážitek.

Jen nedaleko na kopci od Valdštejnské jízdárny v Belvederu překvapila výstava slavného Sebastiana Salgada a jeho výtečná Genesis.
Hledaný svět ve fotografiích, takový jaký byl po tisíciletí než se moderní svět zrychlil a distancoval se od samotné podstaty bytí. Ještě před
vstupem nás všechny překvapila policie s kontrolním rámem a prohlídkou zavazadel s vyjmutím fotoaparátů. Musím říci, že jsem již navštívil nespočet výstav na různých koutech naší planety, ale nikdy ne
s takou nesmyslnou kontrolou a ve vzduchu čpící arogancí současných
hradních mocipánů. Ti si právě na tomto místě pořádali oslavy svých
narozenin, kdy pro změnu celou památku zavřeli veřejnosti a na plot
nechali přidělat dřevotřískové desky, aby náš barokní skvost byl ještě
zajímavější pro turisty.

Není se potom třeba divit výtvarným happeningům jako trenýrky
na pražském hradě, kde umělci mají potřebu se vyjádřit svými prostředky proti buranství a nabubřelosti lidí placených z našich daní.
Režisér Petr Horký chtěl uspořádat akci Mýdlo na Hradě. Tam, kde
ji měli i kancléř s poradcem hlavy státu. Akce nebyla povolena. Bylo
nabídnuto jiné místo v jiném čase s požadavkem na jiné množství lidí.
Někdy jsme si někteří více rovnější. Možná že je na čase si opět přečíst
George Orwella.
Filmový zážitek z poslední doby je film Volyň od polského režiséra Smarzowského. Jeho sílu a kontroverzi ukazuje i to, že ukrajinské
ministerstvo zakázalo jeho promítání. Pojednává o osudech obyvatel Volyně na polském území dnes patřící Ukrajině. Syrovost tohoto
snímku mnohým nedovolí se dodívat do konce. Více než realistické
ztvárnění nacionalistických vášní, které postaví proti sobě sousedy,
přátele a vlastní rodiny.
Na mém nočním stolku se objevila kniha Malá historie draků od
Joyce Hargreavesové. „Parůžky jako jelen, hlavu jako velbloud, oči
jako démon, krk hada, břich jako škeble, šupiny jako kapr, drápy jako
orel, tlapy jako tygr a uši jako kráva“. Tak popsal devět charakteristik
draka Lunga filosof Wang Fu z dynastie Han.
Stanislav Zela, šéfredaktor
14
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OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Tetka Bětka
Toš ani nevím, esli aj vám ten čas tak
rychlo letí jak mě. Letní hyce sů konečně
pryč, začala sa sklůzat zelenina ze zahrádek,
skovávat motyky a hrabě, skoro každý deň
zaprší a už sa začalo aj brzo stmívat. Večery
sů delší a toš je aj víc času na spomínání. Za
našého dětství sa v tůto dobu v každém domě
vařily trnky a lůpala sa turkyň, lebo sa s ňů
krmily kačeny a husy. Šak téj práce bylo daleko víc, ale spoměla sem si, jak sa u nás zešlo pár tetiček a vykládaly, jak jejich stařečci
v tůto podzimní dobu odcházali do Ameriky.
Nekeří za práců, druzí aby poznali jak sa tam
žije a jaká je tam příroda a také zvědaví, že sů
tam lidé černí jak viks. To bylo neco pro nás.

Seděli sme z otevřítů hubů a hltaly každé slovo. A toš jak to tehdá doopravdy bylo?
Prastařeček prodali krávu, aby měli peníze na šifkartu loďů do Ameriky. Na sobě
cajchové gatě, trenýrky, košelu, nejaký kabát
lebo lajbl a širák, obyčejné střevíce a místo
ponožek onučky. V ruksaku pecen chleba,
kůsek špeku, butylku nejakéj pálenky a hlavně aspoň dvoje pudlikačky, lebo prý je na lodi
veliká zima a cesta šífem přes oceán prý tvala
aj měsíc. To včíl sa cestuje ináč. Místo peněz
si veznete kartičku, v malém kufříčku pár tílek, sednete si pohodlně do letadla, tam vám
pustijů televizu, donesů svačinu aj kafé a než
sa nadáte, toš ste na druhém konci světa. Ale
sů aj tacoví co nedbajů na pohodlí a vypravijů
sa pěšky ba aj stopem do světa poznávat, jak

sa aj inde žije. A takového jedného mladého
člověka dobře znám. Žije vedlé v Ratiškovicách, ale jeho kořeny patřijů do Rohatca, gde
žije jeho děda a také jeho předci odpočívajů
na našem kerchově. Jeho praprastařenka sa
menovala Tekla Snášelová, známá porodní
babka, a také tu odpočívá celá rodina Glozova. Tento odvážný cestovatel sa menuje
Zdeněk Gloza, kerý sa vydal do světa enom
z malým kufříkem na kolečkách a co je rarita
- ve slováckém kroji!! A jak sa mu dařilo, sa
dočtete v jeho cestopisném článku.
Zdeňku, díky za tvoju odvahu a houževnatosť a už sa těším na další články z tvojého
netradičního cestování. Zaslůžíš si od nás obdiv a sme na TEBE hrdí.
Tetka Bětka

Po Finsku v kroji
Napadlo mě, že vyrazím do Finska jako dobrovolník na půl
roku. Protože rád chodím v kroji, takže si ho vezmu i na sever Evropy, člověk nikdy neví, kdy se naskytne nějaká příležitost si kroj
obléknout. V kufru ale zabere moc místa, nedá se, pojedu zrovna
v něm. Na letišti jsem vzbudil trošku rozruch, když jsem řekl, že se
řemeň velice komplikovaně vytahuje z gatí, ale že klidně dám dolů
celé gatě, pracovníci se zasmáli a řekli, že můžu projít. S cestováním
v kroji už mám zkušenost z loňského roku, kdy jsme společně s kamarádkou Adélou procestovali v kroji Japonsko.
Ve Finsku je velmi populární postava Krtečka, hodně lidí taky
zná Pata a Mata. Dále je zde velmi oblíbené české pivo, avšak za totálně nečeské ceny, také ve vozovém parku se dá často zahlédnout
různý typ Škodovky. Někteří lidé nevěděli, kde je Česká republika,
stále mají v hlavě Československo. Jako dobrovolník mám nárok
i na volno, přemýšlel jsem, jak ho prožiju. Chtěl jsem se podívat za
polární kruh. A protože mívám občas bláznivé nápady, tak jsem
si řekl, že bych tam mohl jet stopem a rovnou v kroji. Reference
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o stopování ve Finsku byly velmi pozitivní, takže nebylo nad čím
rozmýšlet. Říkal jsem si, že vždycky někdo zastaví, jen člověk neví,
kdy to bude. Cestu jsem si rozplánoval na několik dní, s noclehem
ve větším městě. Auta ve Finsku zastavovala vesměs do půl hodiny, i když řidiči neuměli anglicky, tak se vždycky snažili nějakým
způsobem říct, kam jedou. Ve finální destinaci, městě Rovaniemi,
jsem v kroji navštívil vesnici Santy Clause (ten pravý žije ve Finsku)
a překročil jsem zde polární kruh. Večer jsme pak s lidmi z hostelu
(5 lidí, ze čtyř světadílů – Polák, Japonec, Australanka, Američanka
a Čech), ve kterém jsem bydlel, byli sledovat půlnoční Slunce, to byl
úžasný zážitek. Tento výlet bych označil za největší dobrodružství
mého života. Poznal jsem spoustu zajímavých lidí, úžasných míst,
to si člověk nemůže koupit ani za všechny peníze světa. Čas tady
však letí jak šílený, za chvilku už budu balit kufr domů, připadám si,
jako bych tu byl 14 dnů a ne skoro 4 měsíce... Tak třeba zase někdy
někde v kroji!
Zdeněk Gloz
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Opravy železničního mostu přes řeku Moravu
Léta a počasí se podepsaly na stavu železničního mostu na trati Rohatec – Sudoměřice. Zvláště nátěry již bylo nutno obnovit. V
rámci generální opravy železničního svršku
celého traťového úseku Rohatec - Sudoměřice dochází v tomto roce i k opravě a kontrole
železničního mostu přes řeku Moravu v Rohatci Kolonii. V současné době jsou obě poloviny mostu zakryty ochrannou sítí, provádí
se odstranění starého nátěru opískováním-tryskáním jemného písku pod tlakem vzduchu a po kontrole železné konstrukce bude
celá opatřena novým trvanlivým nátěrem.
Jaká byla vůbec historie tohoto přechodu
přes řeku Moravu a vzniku železniční spojnice trati mezi Rohatcem a Sudoměřicemi?
Rohatcem procházela od roku 1841 jednokolejná železnice, tehdy nazývaná „Severní dráha císaře Ferdinanda“- významná dopravní
spojnice od jihu na sever. V Rohatci však
nebyla stanice. Nejbližší stanice byly Hodonín a Moravský Písek. V roce 1863 vznikl
cukrovar a jeho potřeby si vynutily zřídit
zde v roce 1865 železniční stanici. Doprava
se postupem doby rozšiřovala, severní dráha
se stala od roku 1872 dvojkolejnou. V roce
1887 se stavěla železnice z Veselí nad Moravou přes Strážnici do Sudoměřic. Bylo nutno vybudovat spojnici mezi touto železnicí
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a Severní dráhou z Rohatce do Sudoměřic.
Vynutily si to i potřeby cukrovaru a výhodné
spojení do Strážnice. Stavba však byla náročná, vedla v celé délce záplavovým územím po
náspu. Překážkou byla i řeka Morava s nutností mostu v místě, kde se obloukem stáčela
řeka směrem severním do blízkosti tehdejšího cukrovaru. Most stavěla firma Vítkovické železárny jako jednoobloukový bez
středního pilíře, s nosníky spojovanými po
celé délce nýtováním. Stavbu ukončila v roce
1889, stejně jako byla zprovozněna celá trať
do Sudoměřic. Vlak zde jezdil pětkrát denně
z Rohatce až do Strážnice.
Od začátku 17. století se stále oživovala
myšlenka využití řeky Moravy pro dopravu.
Zpracovány byly několikeré projekty, uskutečnily se i některé stavby na řece. Všemu
však bránily časté jarní povodně a nedostatek vody v létě. Vše vyžadovalo regulaci řeky.
Začít se mělo již v roce 1832, ale záměry se
neuskutečnily. Myšlenky se chopil až podnikatel Tomáš Baťa v roce 1922, když začal budovat plavební kanál z Otrokovic, s využitím
regulovaných úseků od Napajedel po Hodonín. Na Rohatec došlo teprve v roce 1937
napřímením oblouku od železničního mostu
po jez bývalého panského mlýna. Vznikl tak
přímý úsek až po Rohatec Přívoz. Tento re-

gulovaný úsek měl být po dokončení Baťova
plavebního kanálu po ústí do řeky Moravy
využit pro lodní dopravu uhlí z lignitového dolu v Soboňkách. Narovnáním toku
se značně rozšířilo řečiště. Proto se musela
přistavět druhá polovina železničního mostu. Byla to již rovná příhradová konstrukce,
rovněž nýtovaná. Uprostřed řečiště tak vznikl středový pilíř. Po regulaci zůstalo mrtvé
rameno, které je již dnes úplně zazemněno.
Rozšířené řečiště však mělo nezpevněné břehy s nebezpečím jejich uvážení a ohrožení
nábřežního upevnění mostu. Ohroženy byly
i možnosti zamýšleného uskutečnění lodní
dopravy od Soboněk k ústí Baťova plavebního kanálu u Rohatce Přívozu. Firma Baťa
vyřešila toto nebezpečí vydlážděním obou
břehů řečiště od mostu asi 200 metrů proti
proudu. Práce se dokončily v roce 1938. Na
jaro roku 1939 rozvodněná řeka dláždění
značně narušila. Začátek druhé světové války zastavil další výstavbu Baťova kanálu a tak
nedošlo i k opravám dláždění břehů. Zůstala
jen neporušená část před mostem po levé
straně ve směru toku. V letošním roce při
nízkém stavu hladiny se tato část objevila.
Dvoudílný železniční most sloužil v tomto upraveném stavu dalších šest let v době
2. světové války. V roce 1945, 10. dubna, jej
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Most, březen 1939

Most, duben 1945

První most 1889
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zničila ustupující německá vojska. Nálože
byly umístěny uprostřed hlavních nosníků
a po výbuchu klesly obě poloviny do řeky.
Obnova po roce 1945 byla velmi náročná
a zdlouhavá. Nejprve se musely odstranit
spadlé konstrukce z řečiště, což prováděla
většinou ženijní vojska, ale podílely se i různé firmy a brigádníci. Teprve v roce 1947 firma Souček z Prostějova opravila poškozený
střední pilíř i nábřežní stavby a vojáci z ženijního útvaru Prostějov započali s montáží
dílů nového mostu. Stavebnicové díly mostu
byly dovezeny z Anglie, dodala je organizace UNRRA, což byla mezinárodní společ-

nost pro poválečnou obnovu. Dodnes jsou
na jednotlivých dílech znát nápisy APPLEBY-FRODINCHAM ENGLAND. Jedná se
o výrobek ocelárny Appleby Frodincham,
která vznikla sloučením ocelárny Appleby
a Frodincham a má sídlo v Schunthorpe, jejíž
součásti je vesnice Appleby v Anglii.
Jednotlivé díly - nosníky - se spojovaly
nýtováním. Polovina mostu od Rohatce ke
střednímu pilíři se montovala nad řečištěm,
druhá polovina od Sudoměřic byla smontována na kolejišti na břehu a přesunuta po
válečcích ke střednímu pilíři. K tomuto účelu postavili uprostřed levé poloviny stavitelé

provizorní dřevěný pilíř. Celá operace přesunu trvala dva dny a pozorovalo ji množství
dospělých diváků a školní mládeže. První
vlak projel po obnoveném mostě 13. června
1948 v odpoledních hodinách od rohateckého nádraží k Sudoměřicím. Souprava se
skládala z parní lokomotivy, služebního vozu
a jednoho osobního vozu. Osobní i služební
vůz byly zcela zaplněny školní mládeží, ale
i železničními zaměstnanci. Od tohoto dne
slouží most dopravě do dnešních dnů, kdy
se opravuje, obnovují se nátěry a železniční
svršek na mostě.
Zdeněk Bíza

Setkání
ročníku 1942
V pátek 29. září se po pěti letech opět
setkali spolužáci, letošní pětasedmdesátníci. Děkují panu starostovi a všem, kteří přijetí na obecním úřadě připravili. Setkání se
vydařilo a všichni se těší na příští sraz.
Marie Hovězáková

Putování Rohatcem
Na tento seriál jsem zaznamenal různé
ohlasy. Od kritických, až po ty, jež byly kladné. Těch bylo více. Nejvíce bylo připomínek
k některým skutečnostem či faktům. Většinu
věcí si ověřuji, a to i z několika zdrojů. Některá
tvrzení, která se dovím, a vypadají věrohodně,
popisuji tak, jak jsem se je dozvěděl. Smyšlených událostí či neověřených faktů použiji jen
mimořádně, například pro dokreslení určité
události.
Dnešní putování začne opět u radnice.
Směrem na jihovýchod vede ulice Slovácká.
Směrem od Henčlového či na druhé straně
od Kosteleckého začínal původně střed obce
nebo taky náves, jak chcete. Tento prostor
končil až pod současnou kaplí sv. Bartoloměje. Dříve, jak mnozí z vás vědí, se zde nacházel původní kostel. Kolem něho, tak jak bylo
dříve zvykem, byl hřbitov. Ten byl zrušen,
a jak bylo popsáno v minulém příspěvku, byl
zřízen nový za silnicí. To se stalo v roce 1785.
Přenesen byl i kříž z roku 1835. Poblíž kaple
je ještě jeden kříž, ten byl u vchodu do kosčíslo 5/2017

tela. Původní kostel byl postaven hned při
vzniku obce, to je ve 12. století, což dokazuje
gotické okno, ponechané v kapli. Při povýšení
kaplanství na kuratelu, pravděpodobně v roce
1785, se musel kostel rozšířit. Zrušen byl proto
hřbitov a v roce 1780 byl přistaven ke starému
kaplanskému kostelu nový jednoduchý kostel bez věže. Ale již v roce 1806 pokračovala
dostavba, kostel dostal i věž. Promítneme-li si
vzdálenost od kříže po kapli, která v tu dobu
byla vlastně presbytář chrámu, vidíme, že na
tehdejší dobu a počet obyvatel to byl kostel relativně velký. Přes všechny opravy kostel pustl
a postupně i nedostačoval. Proto bylo povoleno zbourání. Ponechána musela být původní
kaple a část kostela. Ponechán byl však jen
presbytář. Kostel se začal bourat v roce 1902.
V jeho blízkosti byla a dosud je fara. Kdy byla
postavena známo není, ale v kronice je i zmínka, že její oprava proběhla v roce 1859, další
pak v roce 1896. Při bourání kostela v roce
1902 fara dostala konečnou vnější podobu. K
faře patří zahrada, osázená ovocnými stromy.

Dříve se na faře chovala kráva, vepři a drobné
zvířectvo.
Na návsi však lze najít i další pamětihodnosti. Je to dům číslo 37, který vlastnil pan
Pokorník. V jedné místnosti, zřejmě původní,
byly police a skříně plné různého nádobí. Vše
zarámované do pavučin a plísně. Tak se zdálo, že toto nemá valnou cenu, přestože zde byl
porcelán fajáns, talíře, hrnky, vše zdobené slováckými motivy, ornamenty, slováckými figurami. Celkový dojem byl takový, že místnost
sice působila zanedbaným dojmem, avšak
skrývající nesmírnou hodnotu. Původ a stáří majitel neznal. Vše však bylo po několika
letech prodáno. Jak se s uvedenými artefakty
naložilo, nevím. O něco jižněji je dům, kde
bývali starostové Antošovi. Nyní jej vlastní dr.
Sedláček.
Dům je hotová klenotnice. Dostat se
k majiteli, případně do domu, je umění. V roce
2003 jsem měl na starosti obecní muzeum. Z
toho titulu jsem se k doktorovi dostal. Provedl mne obydlím, vše udržované. Z toho, co se
19
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o něm vyprávělo a dosud vypráví můžu jen
říci, že je opravdu „správcem“ těch největších
hodnot, jež Rohatec má. Komody plné prádla, nádobí, nářadí, případně i písemnosti, byly
nashromážděny za dlouholetého starostování
pana Antoše. Na stěnách byly obrazy, jistě rovněž cenné. Přišla řeč i na to, zda by některé
věci nemohl věnovat či prodat obci, potažmo
muzeu. Na toto téma jsme si domluvili další
schůzku, která se již neuskutečnila. Myslím si,
že by rohatecká veřejnost přivítala jakoukoliv
vstřícnost dr. Sedláčka ve věcech jednání o odprodeji či zapůjčení některých mimořádně
pěkných a hodnotných věcí.
Na návsi byly další domy. Ty patřily převážně sedlákům. Byli to láníci a půlláníci (lán
je asi 18,6 ha). V Rohatci ale takových sedláků
mnoho nebylo. Nyní jsou domy a dvory přestavěny. Pozemky jsou nenávratně pryč. Nejdříve je převzalo JZD, nyní se prodávají velkopěstitelům, dobytek se nechová, málokdo
již má na dvoře drobné zvířectvo.
Sejdeme-li od fary cestou nalevo ulicí
Habánskou, dojdeme na louky. V době dávno minulé bychom zde narazili na Habány.
Řeč o nich již byla minule, a to v souvislosti
s těžbou zeminy k výrobě keramiky. Kdy se
v Rohatci objevili, není přesně známo, ale všeobecně se mluví o roce 1560, možná později.
Kdy opustili naši obec, taky není jasno. Z příspěvku J. Antoše, zvaného Berní, je patrné, že
zde zanechali potomky. Snad v roce 1830 žil
na Přívoze Habánec zvaný Timoteus. Zabýval
se hrnčířstvím a sochařstvím.
Dáme-li se u fary na druhou stranu, mineme uličku, kterou projdeme k ulici Baráky.
Půjdeme-li však až na konec Slovácké, dostaneme se na takovou výspu. Dříve snad to byl
jeden z rohů, který dal místu jméno. Pamatuji,
že se posledním domům říkalo U Cibulků.
Snad to dříve mohla býti i ta tvrz, ze které byl
kontrolovaný Pas rohatecký. Je to vyvýšené
místo, nezaplavované, kde mohla být kromě
ubytovaných ochránců hranice i ubytovna jistých úředníků.
Sejdeme uličkou do ulice Baráky. Po pravé ruce jsou čerstvě vybudované vinné sklepy. Slouží však více k ubytování a odpočinku
turistů než by měly primárně sloužit, to je
k výrobě a uskladnění vína. Na levé straně je
objekt místních zahrádkářů. Vlastní budova
má zajímavou historii. Když se zakládalo JZD,
bylo potřeba k práci každé ruky. A tak v rámci „zkušeností Sovětského svazu“ se budovaly
k úspoře času prádelny. Vodovod v Rohatci
v tu dobu nebyl (jde o rok1953), v těchto místech voda byla - studna. Zakoupily se tehdy
vzácné pračky i ždímačka, zavedla se elektřina. Ale družstevnice zájem neměly. Navíc se
družstvu nedařilo. A tak po čase se zařízení
na praní prodalo, budova chátrala. Až po čase
jsme našli uplatnění. Předělala se na odchov20

nu kohoutků. V těch letech líhňařské podniky
dodávaly kuřata nesexovaná. Tudíž po zhruba
měsíci se kohoutci oddělili od slepiček a dali
se do výkrmny. Po dosažení jatečné zralosti
šli kohouti na jatka. Předtím malá kuřata-kohoutci šla do kafilérie. Po asi pěti letech se toto
zrušilo, neboť nám byla kuřata dodávána již
roztříděná, tj. sexovaná. Až po několika letech
se nevyužitý objekt prodal zahrádkářům. Ti
jej zrekonstruovali a slouží jim jako klubovna
a sklad. Myslím, že objekt je dobře využívaný,
slouží nejen členům organizace, ale i veřejnosti.
V blízkosti tohoto objektu je dům Daňkův.
Býval to věhlasný kovář a podkovář. Uměl si
poradit se vším, co bylo od železa. Dokázal
zhotovit snad vše, od motyk až po pluh či plečku. V kování koní byl znám v širokém okolí.
Když do Hodonína přijel cirkus, museli si dovést pana mistra, který dal jejich koním nohy
do pořádku. Odměnou bylo za odvedenou
práci několik vstupenek na představení. Věrný byl i černému řemeslu. Pro svou potřebu
si odchovával prase. V družstvě pro větší efekt
se ke křížení používal černý kanec plemene
cornwal. Někdy se podařilo, že bílá svině měla
i černé sele. To se muselo nechat přednostně
panu Daňkovi.
Jitrničky však byly normální a od pana
Daňka vždy milé.
Musím však pokračovat, i když bych mohl
o tomto milém a hodném člověku vyprávět
mnohé, podobně jako i o ostatních kovářích,
kteří jako důchodci v družstvě pracovali, pánové Machálek, Suchánek, Žalio. Ulice Baráky
trpěla záplavami. Při každé větší vodě se voda
dostala barákům na chodbu a do kuchyně.
Snad po vybudování ochranné hráze škody
již nebudou. Po vybudování hráze voda ještě
nepohrozila. Je to dobře. Ke konci této ulice je
dům, který nepatří do kategorie baráky. Je to
Hrankův dům. Hrankovi jej postavili a užívali
jako pekárnu. Dle vyprávění místních se tam
dělalo výborné pečivo. V padesátých letech
v rámci rušení soukromých podnikatelů byla
pekárna, podobně jako čtyři další v Rohatci, zrušena. Prodejní plochu převzala Jednota
a umístila tam Kovomat. Prodával tam šikovný
obchodník, pan Líčeník. Dovedl sehnat snad
vše, co si kdo přál. Sami jsme tam koupili hudební skříň, tehdy velmi žádanou Humoresku.
Koupil jsem tam i motorku Jawa-Čz. Po zrušení prodeje spotřebního zboží tam byla prodejna potravin. Postavením obchodního centra
prodej potravin skončil. Po čase se pekárny ujala paní Tomšejová, aby tam zřídila výrobnu zákusků. Po přestěhování cukrárny na nové místo
si dům upravila rodina k bydlení. Hned vedle
měl dílnu mistr kolář pan Šimek. Dokázal ze
dřeva vyrobit podle přání. Od jednoduchého
nářadí až po vozy. Já jsem ho mimo jiné obdivoval i tehdy, když se vypravil na cestu s mo-

tocyklem Jawa 500. Ten mu závidělo mnoho
chlapů a hlavně kluků. Jezdil pomalu, dokážu si
vybavit ještě dnes, jak jeho čtyřtakt jen pobroukával. I po tolika letech si jak pana Šimka, tak
motorku a její zvuk, zřetelně vybavuji.
Nedaleko odsud je hospoda u Urbanů. V
padesátých letech to byl prakticky největší sál
a hospoda v Rohatci. Nevýhodou bylo, že byl
na okraji dědiny. V padesátých letech se tam
však uskutečnily všechny plesy, výstavy vín,
výroční schůze JZD i ostatních společenských
organizací. Hrála se tam divadelní představení, jak místních ochotníků, tak i profesionálů.
Význam tohoto společenského střediska poklesl a později upadl zcela po otevření kulturního domu.
Po občerstvení se pustíme ulicí zvanou
Semering. Její zvláštní pojmenování má historický význam. Slyšel jsem nejméně tři verze,
proč se jí tak říká. Pro tentokrát nebudu teorie
rozvádět, počkám na odezvy našich čtenářů
a výsledek zveřejním na závěr. Po projití touto zajímavou uličkou dorazíme k ulici Přívoz.
Ale nevydáme se k přístavišti, ale za posledním domem vlevo, kde má pan Zich v zahradě
historickou zajímavost. Jde o studnu. Už jsem
o ní psal, i článek o ní uvedl pan Bíza. O studni
se sice vědělo, ale až po vyčištění a uklizení se
zjistilo, že jde patrně o stavbu z 9. století. Usuzuji, že kámen, kterým je studna vyložena, je
totožný s kamenem použitým při stavbě Mikulčického hradiště. Při převozu kameniva ze
Skalických hor docházelo k překládání z malých vorů, jež mohly proplout Sudoměřským
potokem, na větší plavidla, která již kámen
po proudu dopravila až do Mikulčic. Dělníci,
kteří s kamením pracovali, se museli i osvěžit.
Zřejmě byli i v okolí ubytovaní a tak je nasnadě, že si vybudovali i studnu. Tím by se teorie
o vzniku Rohatce posunula o nějaké to století
nazpět. Písemně to doložené není. A tak asi
zůstane, že co je psané, to je platné (taky dané).
Naše cesta bude pokračovat po chodníku
na pravém břehu Moravy. Řečiště prodělalo
ve třicátých letech minulého století regulaci.
Protože však údržba břehů byla zanedbána,
vypadá řečiště také dosti zanedbaně. Popadané stromy na podemletých březích, ohryzané
kmeny od bobrů, to vše dělá dojem dokonale přírodního stanoviště. Po 600 m dojdeme
k pomníku, lépe řečeno památníku, připomínajícího přechod Rudé armády přes řeku 12.
dubna roku 1945. V těchto místech se přes
řeku ze Slovenska přebrodila vojska Rudé armády. Větší část se jala osvobozovat Hodonín
od Němců, část se vydala směrem k Rohatci.
Tento manévr se uskutečnil proto, že ustupující německá vojska vyhodila jak silniční, tak
železniční mosty přes řeku Moravu. Po prohlídce okolí se vrátíme zpět do dědiny, abychom se příště vydali od radnice na jihozápad.
Antonín Jaroš
číslo 5/2017
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Podzim
Léto se pomalu vytrácí,
jablka, hrušky dozrávají,
cítí to také ptáci,
do teplých krajin odlétají.

Radim Gerhard

Pomalu se ochlazuje,
na nebi kupí se mraky,
podzim právě nastupuje,
děti pouštějí si draky.

Dny se pomalu krátí,
listí ze stromů padá,
slunce přestává hřáti,
krásná je podzimní zahrada.

Kvetou astry, taky kany,
ale i chryzantémy,
ocúny, podzimní šafrány,
skalníky, brsleny.

SPOLKY
Úspěšní doma i v zahraničí
Ani horké letní počasí neodradilo naše členy od aktivit s jejich
čtyřnohými kamarády. Dále v textu uvedu výčet některých úspěchů.
Dne 5. srpna se Eliška (čínský chocholatý pes) zúčastnila neoficiálních agility her „Letné šantenie“ na Slovensku. Ve své kategorii
si v součtu tuneliáda + jumping vyběhala krásné 2. místo. Její další
účast byla v Boršicích, tuneliáda, kde ve třech bězích získala dvakrát
čtvrté a jednou šesté místo.
Na výstavách, zejména v zahraničí, z našich řad bodoval Fredy Black Fredina Agi, dlouhosrstá kolie. Na mezinárodní výstavě
v chorvatském Umagu získal titul BOB, tedy nejlepší mezi dlouhosrstými koliemi, v polském Zakopaném ziskem posledního potřebného titulu CACIB splnil podmínky pro udělení titulu Interšampion. Někdy to na takové výstavě vypadá spíše jako na soutěži
o nejblátivějšího psa, případně i majitele, tedy pokud se akce koná
pod širým nebem na travnatém povrchu a prší nepřetržitě celý den.
To pak přijdou vhod při předvedení psa i klasické gumáky!
Další náš zástupce, briard Jonash Badria´s Darling, získal na mezinárodní výstavě v rakouském Tullnu již v šesti měsících věku ocenění Velmi nadějný 1 a tím současně vybojoval i nominaci na Cruft

Dáša Belková při vyhlašování výsledků s Eliškou
číslo 5/2017

2018 (jedna z největších výstav psů na světě konaná každoročně ve
Velké Británii v Birminghamu, na výstavu je nutné se kvalifikovat).
V létě jsme zahájili novou aktivitu a sice dogdancing, čili tanec
se psem.
O posledním červencovém víkendu jsme uspořádali v tomto
stále oblíbenějším pejskařském sportovním oboru soustředění. Někteří se do tančení vrhli po hlavě a následně chtěli zúročit nacvičené
prvky, takže se přihlásili na oficiální zkoušky pořádané Klubem dogdancingu ČR, Praha (DDCCR Praha). Zatím složili úspěšně zkoušku dva psi majitelů z řad členů KKR, je to briard Diamond Badria’s
Darling – zkouška zvaná Dance With Dogs 1 a dlouhosrstá kolie
Deann Gold Fredina Agi – zkouška s názvem Freestyle 1.
Připravujeme oficiální zkoušky agility, pod KAČR, tedy Klubem
agility ČR, termín konání je 8.10.
Do konce roku bychom rádi ve spolupráci s obcí Rohatec uspořádali besedu s občany.
Přednášející - MVDr. Hana Vičarová, MVDr. Michal Krupica,
Radka Hájková – předsedkyně Ligy na ochranu zvířat ČR ve Bzenci.
Za Kynologický klub Vlasta Lužová

Deann složil zkoušku Freestyle

Jonash Badria‘s Darling v Tullnu
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Hasičský tábor Vlastějovice
Již tradičně jsme se s našimi hasičskými dětmi vydali v létě na tábor. Letos jsme
si vyjeli do střediska Radost ve Vlastějovicích u řeky Sázavy, jelikož máme nové rafty
a byli jsme celí natěšení je řádně vyzkoušet.
První den jsme trávili nejvíce času na cestě, po příjezdu do tábora jsme se ubytovali
v našich krásných nových chatkách a šlo se
poprvé zkoušet, jaká je voda, k čemu slouží
vesty a jestli vůbec nám to s těmi rafty půjde. Zjistili jsme, že nám to vlastně nakonec
docela jde, a tak jsme se další den mohli vydat na trochu delší cestu. Jeli jsme od splavu
z Budčic přímo do Vlastějovic a všichni byli
nadšení a spokojení. Večer jsme si opékali špekáčky a pověsili jsme vlajku, a tak už
začalo každodenní dobrodružství v podobě

nočních hlídek. Další, třetí den, jsme zůstali v táboře, bylo potřeba udělat si táborová
trička, každý si založit poctivě vedený námořnický deník. Jelikož nám moc nepřálo
počasí, tak jsme odpoledne zkoušeli základy
zdravovědy, uzlování, instruktoři dokonce
hráli pro děti partičku a jelikož si ze sebe
všichni umí udělat srandu, tak se nejen děti
pořádně nasmáli. Pátý den jsme se po dni
stráveném v táboře vydali naopak na celý
den na výlet, a to do Hulic. Do interaktivního Vodního domu, kde jsme se dozvěděli dost nových informací, co se vody týká,
a vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých
věcí. Po prohlídce domu jsme se vydali na
vlak zpátky do tábora, ale po příchodu na
nádraží nás čekalo nemilé překvapení, náš

vlak měl skoro hodinu zpoždění. Nakonec
jsme se však dočkali a ve dvou vagónech pak
jely čtyři tábory a ještě další cestující k tomu,
ale všechno jsme zvládli. A večer jsme podle
hesla ‘‘Jeden za všechny všichni za jednoho‘‘
dělali všichni sto dřepů. Pak už dny ubíhaly
rychleji a rychleji a naráz tu byl pátek večer
a dětmi obávaná i očekávaná stezka odvahy.
Všichni jsme to zvládli. V sobotu ráno už se
rozdaly poslední diplomy, ocenění a vyrazili
jsme zpátky domů. V Hodoníně na nás čekalo milé přivítání v podobě našich rodičů.
Naposled jsme si všichni ještě zadřepovali,
předvedli rodičům, jak krásně nám to jde
a rozjeli jsme se všichni domů. Tak zase za
rok, …budeme se těšit.
Lucie Elšíková, instruktorka mladých hasičů

Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
myslivost není jen
o chovu a lovu, ale i o udržování tradic
a zvyků, které se předávají z generace na
generaci. Není mnoho oborů lidské činnosti, které mají tak silné kořeny ve své
minulosti.
V Čechách se objevují první doklady
o loveckém právu za vlády knížete Boleslava
I (921 až 967). V tomto období přestal být
lov prostředkem obživy a stal se výhradním
právem panovníka a jím pověřených šlechticů. Tito měli za povinnost pečovat o lesy
a o zvěř, nicméně lov byl pro ně zábavou
a kratochvílí. O tom se mluví i v Ustanovení
o lovu pro Čechy vydaném císařem Ferdinandem III. roku 1641. Významnou změnu
přinesl císař Josef II., jež v r. 1786 vydal Všeobecný honební patent, kterým bylo právo
myslivosti prohlášeno za právo státu. Za vlády Marie Terezie začíná nabývat významu
lesnictví na úkor myslivosti.
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V r. 1923 byla založena Československá
myslivecká jednota. V r. 1929 vychází tzv.
Malý honební zákon pojednávající o dobách
lovu a hájení zvěře. Současná myslivost se
řídí Zákonem o myslivosti č. 449 z r. 2001.
Tento zákon v sobě skloubil historické zkušenosti a znalosti s moderními způsoby chovu a lovu zvěře a výkonu práva myslivosti.
Myslivecké zvyky a tradice jsou projevem úcty k přírodě a lásky ke zvěři. Některé vznikly již dávno v minulosti, některé
jsou novější. K nejznámějším mysliveckým
zvykům patří:
• Myslivecká mluva
• Myslivecké odívání
• Troubení při společných loveckých akcích
• Zvyky při lovech a honech
• Zvyky při poslední leči
Myslivecká mluva patří k myslivosti od
nepaměti a vždy zvyšovala vážnost mys-

liveckého řemesla. Zvládnutí myslivecké
mluvy je dokladem odborné vyspělosti
každého myslivce. Nejčastěji se uplatňuje
v myslivecké zoologii při popisu jednotlivých částí zvěře, jejích zvukových projevů
a chování.
Myslivecké odívání je nedílnou součástí života každého myslivce. Základním pravidlem je používání tří barev, zelené, šedé
a hnědé.
Troubení používáme z důvodu zlepšení
organizace a bezpečnosti při lovech a honech, působí na mysliveckou etiku a je důkazem dodržování odkazu našich předků.
K troubení se používá nejčastěji tzv. borlice.
Mezi hlavní zvyky při lovech a honech
patří myslivecký pozdrav, řazení na společných nástupech, vzdání pocty ulovené
zvěři na výloži a výřadu a poslední leč.
Zajímavým zvykem je používání úlomku
a zálomku. Úlomek je ulomená (nikoliv
uřezaná) větvička jehličnaté či listnaté dřečíslo 5/2017
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viny, která se dává ulovené zvěři do svíráku
nebo zobáku. Druhý úlomek zdobí pravou
stranu klobouku úspěšného lovce až do západu slunce. Zálomek se používá pro dorozumívání myslivců, označuje se jím směr
pohybu zvěře či místo nástřelu. Nedá nám
nezmínit pravidlo „První kule, poslední
brok.“ Pravidlo první kule přisuzuje zvěř
střelci, který ji smrtelně zranil prvním výstřelem z kulové zbraně. Naopak pravidlo
posledního broku se uplatňuje při společných lovech na drobnou zvěř.
Poslední lečí se nazývá přátelské posezení po skončení společného lovu. Během
ní si lovci vyměňují zážitky z lovu a trumfují se ve znalosti myslivecké mluvy a mysliveckých zvyků.
Právě na poslední leči se často uplatňují myslivecké tradice. Patří k nim trestání
provinění při lovu, myslivecké průpovídky,

myslivecké pověry a pověsti, myslivečtí patroni apod. Jistě jste slyšeli o sv. Hubertovi,
patronovi všech myslivců nebo o bohyni
lovu Dianě.
Velikým tématem je také malířství,
hudba a literatura v myslivosti. Myslivost

byla vděčnou inspirací pro spoustu autorů
uměleckých děl. Příště se budeme věnovat
tématu „Invazní a nepůvodní druhy.“
Mějte se hezky
Vladimír Jašek a Miroslav Kývala
Foto: Michaela Přibáňová

Seniorské ohlédnutí za létem
I když se podzim o svou vládu přihlásil a uspěl, poohlédněme
se ještě za prožitým letošním létem.
V našem Klubu důchodců jsme zorganizovali několik akcí.
V úterý 20. června zájezd za kulturou do Slováckého divadla
v Uherském Hradišti, kde jsme zhlédli komedii od britského autora Raye Cooneryho se zvláštním názvem 1+2=6. Po celé představení, kterým se prolínaly i absurdity, jež nám někdy přináší život, jsme se dobře pobavili a nasmáli. A to je to, co potřebujeme,
odreagovat se od běžných každodenních starostí.
Ve čtvrtek 22. června se uskutečnilo setkání „Maryšáků“
rohateckých a ratíškovických, kde většina byla z řad členů klubu. Tentokrát setkání proběhlo v Ratíškovicích, v jejich novém
krásném Spolkovém domě. Při vstupu v předsálí jsme si mohli
prohlédnout fotografie ze setkání v Rohatci, což bylo milé překvapení. Přivítala nás paní starostka Ing. Bc. Anna Hubáčková,
slovo dostal i rohatecký starosta pan Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
a na časy prožité v Maryši zavzpomínal bývalý dlouholetý ředitel
Maryši pan Ing. Radomír Vinter, CSc.. Ratíškovické seniorky si
připravily zajímavou módní přehlídku v retro-stylu, kterou vtipně komentovala předsedkyně jejich klubu paní Helena Vybíračíslo 5/2017

lová. Naše děvčice z důchodcovské Lúčnice obohatily kulturní
program dvěma tanečními vystoupeními. Nechybělo ani výborné občerstvení. Bylo to hezké odpoledne, které se neslo v duchu
vzpomínek na časy minulé, když jsme ještě aktivně pracovali
v nyní již zaniklé Maryši.
V pátek 23. srpna proběhlo setkání na Pátku v klubu v našem
kulturním domě, kde jsme mimo jiné oslavili 7 našich členů, kteří
měli životní jubilea ve 2. čtvrtletí.
Prázdninové měsíce červenec a srpen jsme prožívali ve velkých vedrech, ale počasí nelze objednat a tak i při teplotě 38 stupňů jsme zajeli do Strážnice, a to 3. srpna. Osmdesát našich členů
(dva autobusy) střídavě absolvovalo prohlídku skanzenu Muzea
vesnice jihovýchodní Moravy a projížďku lodí Ámos (naštěstí
klimatizovanou) se zajímavým a poučným doprovodem. Během
jízdy nás obveseloval i vodník (Dana Šiková). Nakonec jsme
skončili v hospůdce u Moravy, kde bylo připraveno občerstvení
a při harmonice Jana Nováka jsme si mohli zazpívat i poslouchat
pěkné písničky. Nutno ocenit nejen tak velkou účast při tropických vedrech, ale i účast našich členek, které i ve vysokém věku
a za pomoci holí, tento výlet absolvovaly.
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Na přípravě hodování naší mladé rohatecké chasy se podílely
tradičně i naše členky, protože není vůbec jednoduché připravit
bohaté rohatecké kroje. Proto nás tentokrát nepotěšilo počasí,
které je pro hodování dost důležité a postrašila nás i naštěstí jen
malá bouřka s přeháňkou. I tak se pokračovalo, bylo veselo, potěšila velká účast krojovaných a těch, kteří se přišli podívat a mladou chasu podpořit.
Září - děti nastoupily do školy a my jsme se „po prázdninách“
opět sešli na Pátku v klubu, abychom si pobesedovali, popovídali
o letních prožitcích a dohodli se na přípravě dalších aktivit. Jednou
z nich bylo i divadlo. Tentokráte jsme si zajeli jen do Hodonína na

komedii s kriminální příchutí „Rukojmí bez rizika“, kde excelovali
herci, které známe hlavně z televizní obrazovky – Václav Vydra,
Jan Šťastný, Martin Zahálka a další. Velmi se nám to líbilo.
Také jsme oslavili Den seniorů – v sobotu 7. října – již po
šestnácté. Nebude chybět ani zájezd do Györu či Mikulášské posezení. V neposlední řadě bude i tradiční důchodcovský Silvestr, a to v sobotu 30. prosince 2017 v našem kulturním domě od
17:00 hodin. Všechny srdečně zveme a těšíme se, že s námi přijdete konec roku zase oslavit!
Za Klub důchodců Marie Nováková
(fotografie naleznete na zadní straně zpravodaje)

ZO ČZS Rohatec
V měsíci červenci proběhla 1. výstava
lilií, kterou v Rohatci uspořádala ZO ČZS.
Členky základní organizace a jejich kamarádky společně s paní Marií Krejčířovou
vytvořily 48 aranžmá lilií a květin, které
rostou na našich zahrádkách a mnohdy
by je do kytic ani nedaly. Výstava proběhla
v prostorách „staré základní školy“ a její
krásou se přišla ve dnech 8. – 9. července
potěšit stovka návštěvníků z Rohatce i z
blízkého okolí. Věříme, že i příští rok si
výstava své návštěvníky najde.
V letních měsících proběhla již tradiční Soutěž o nejhezčí balkon, okno
a předzahrádku. Členky naší organizace
hodnotily květinovou výzdobu v obci.
Opět to nebyl lehký úkol. K vidění byly

„klasické červené muškáty“, které zdobily
okna našich prababiček, převislé muškáty, petunie, ale také květiny, které můžeme vidět v zahradnictvích nově. A kdo že
si přišel pro odměnu 9. září na přehlídku
mužských sborů, kde vyhlášení již tradičně probíhá? Nejhezčí okno měla letos paní
Jana Čížová v ulici Nové řádky, nejhezčí
balkon byl na „bytovce“ v ulici U školky
a nejhezčí předzahrádkou byla ohodnocena předzahrádka manželů Šrůtkových
v ulici U parku. Odměnu a ocenění převzali z rukou předsedy organizace Jiřího
Trávníčka a starosty obce Jarmila Adamce. Blahopřejeme vyhodnoceným a děkujeme všem, kteří se podílejí na tom, aby
naše obec byla ještě hezčí. Věříme, že tato

pěkná akce si vytvořila již tradici a bude
pokračovat i v dalších ročnících.
Ke konci letošního roku jsme připravili ještě dvě následující akce. Nejdříve je to
akce „Vánoce se blíží“, jak je na přiloženém
letáku uvedeno. A pak tradiční ročník, již
17., „Mladá vína“, spojený s kvalitní přednáškou, tentokrát s praktickými poznatky při výrobě vína a chybách, kterých se
dopouštíme. Poté následuje degustace vín
a bude předvedena i kolekce Oranžových
vín. Těšíme se na vaši účast.
Výbor ZO ČZS Rohatec vám všem děkuje za podporu svých akcí a zve vás co
nejsrdečněji i na ty dvě zbývající.
Výbor ZO ČZS

Chovatelé v roce 2017
Letošní rok byl z hlediska chovatelství hodně nepříznivý. Kvůli mrazivému počasí byly úhyny u lednových vrhů hodně velké.
Ale jarní měsíce to vynahradily a mláďata jsme v pohodě odchovali. Ale nejen chovatelstvím jsme se zabývali. Na naší klubovně jsme vyměnili stará dřevěná okna za nová plastová, opravili
fasádu a snažíme se o postupné zkulturnění celé klubovny. Naší
prioritou jsou ale výstavy, a tak jsme v měsíci červnu zajížděli do
Velké nad Veličkou. Tam vystavovalo sedm našich chovatelů. A
byli jsme úspěšní. Přivezli jsme 5 čestných cen. Dne 11. srpna
jsme opět v sedmi zajížděli do Kyjova, kde jsme se účastnili 3.
Oblastní a 13. Okresní výstavy zvířat mladých chovatelů a taktéž
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Místní výstavy králíků, drůbeže a holubů. Ani tam jsme neudělali ostudu. Z našich mladých chovatelů jsou to Kmenta Tadeáš
a Štylárek Lukáš, oba získali na svoje zvířata Čestné ceny a Tadeáš
ještě pohár. Dospělí taky nezklamali a přivezli 5 Čestných cen.
Po této výstavě jsme vystavovali na Okresní výstavě v Hroznové Lhotě. Tam vystavovalo 10 našich členů. V parném počasí
se nám moc nedařilo a získali jsme dohromady 4 čestné ceny.
Protože výstava byla soutěžní, tak se naši králíkáři umístili na
krásném druhém místě a na třetím místě skončili i naši drůbežáři.
Petr Předínský
číslo 5/2017
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SPORT
David Tříska vítězem běžeckého poháru,
Eliška Jakubčíková skončila druhá
Další ročník Hodonínského běžeckého poháru
mládeže napsal druhý říjnový víkend svoji poslední kapitolu. Čtrnáctidílný seriál vyvrcholil závodem
v Bukovanech. Úspěšnou tečku za letošní sezonou
udělalo pod lopatkami zdejšího mlýna i několik atletických nadějí z Rohatce. Na nejvyšší stupínek mezi
juniorkami vystoupala věkem ještě starší žačka Eliška
Jakubčíková, na nepopulární čtvrté příčce pak doběhla
Terezka Podaná v kategorii nemladších děvčat.
A jak to tedy dopadlo celkově? Eliška Jakubčíková si vítězstvím v posledním závodě pojistila celkové
druhé místo v kategorii juniorek, těsně pod stupni na
čtvrté příčce pak skončila mezi staršími žačkami. Ještě
lépe si v letošním roce vedl mladší žák David Tříska.
Přestože je ve své kategorii prvním rokem a na většině
závodů bojoval o prvenství s o rok staršími běžci, vedl si srdnatě,
a i přes několik porážek získal v celkovém hodnocení prvenství
s bezpečným náskokem.
Starší soupeřky potkávala celou sezonu i loňská hvězdička
Terezka Podaná. Začátek roku pro ni nebyl jednoduchý i kvůli
zdravotním bolístkám. V druhé polovině sezony ale opět ukázala svůj talent a nabitou konkurencí se prokousala až na konečné
5. místo.

Pravidelnou účastnicí dětských závodů je i Mariana Durďáková, v kategorii mladší přípravky obsadila 10. příčku.
Za zmínku jistě stojí i úspěch Dominika Polacha. Ten se sice
závodů hodonínského poháru pravidelně neúčastnil, doma v Rohatci porazil ale veškerou konkurenci včetně celkového vítěze Davida Třísky. Je tak jen otázkou, jak by si vedl, kdyby se do atletických závodů zapojil pravidelně.
Luděk Durďák

Přeborníkovi v TFA už roste konkurence
Rohatečtí mladí hasiči se v září zúčastnili
silových závodů TFA ve Strážnici. Po vzoru
starších hasičů plnili disciplíny jako motání
hadic, bouchání kladivem v hammer boxu,
přenášení figuríny, nebo také překonávali metr a půl vysokou bariéru. Vše zakončili výstupem po schodech do druhého patra.
Nesmíme opomenout to, že po celou dobu
závodu měli na zádech batoh s dvoukilogramovou zátěží. Náš sbor ve svých kategoriích
výborně reprezentovali všichni. A umístění?
Lucka Skořepová - 2. místo, Ondra Horňáček
- 8. místo, Paťa Masaryk - 12. místo, Dominik
Polach - 1. místo, Michal Skořepa - 4. místo
a Petr Elšík - 12. místo. Víkend pokračoval
ve Strážnici nedělním závodem TFA dorostu.
Byl to první ročník, a tam už si někteří sáhli
opravdu na dno. Jednotlivé překážky i závaží
odpovídaly věkovým kategoriím dorosteneckých borců, ale i děvčat. V barvách Rohatce
startoval Tomáš Hujňák a v celkovém pořadí
získal 1. místo. Nicole Mokrušová obsadila ve
své kategorii 2. místo. Všem moc gratulujeme.
Výbor SDH
číslo 5/2017
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Nad Tatrou sa blýska, bežci aj tak idů...
Deník účastníka největší štafetové parády na Slovensku
Když jsem loni koncem léta zaznamenal, že se slovenští kamarádi z nedaleké
Senice zúčastnili štafetového běhu Od Tatier k Dunaju, neváhal jsem ani chvilku.
Na nejbližším závodě jsem se s nimi dal do
řeči. „Jestli budete skládat tým i příští rok,
počítejte se mnou,“ nabídl jsem jim tehdy
a doufal, že se to podaří.
Nakonec to klaplo, kluci se přihlásili
i tentokrát, a když tvořili družstvo, vzpomněli si na mě. Od června jsem tak ve svém
závodním kalendáři měl na třetí srpnový
víkend jasně vyznačeno OTKD. Od Tatier
k Dunaju, štafetový závod, kdy se pravidelně střídá tucet běžců na celkem šestatřiceti
úsecích.
Dva měsíce příprav, fyzických i psychických, utekly jak voda a já najednou seděl
v autě a spolu s jedenácti spolubojovníky ze
Záhoráckého Friškého Týmu vyrážel v sobotu 19. srpna brzy ráno z Hodonína směr
Jasná. Plný odhodlání, natěšený, ale taky
se spoustou otazníků. Tři desetikilometrové úseky během šestnácti hodin? To jsem
v životě neběžel. Co jíst, kde a kolik tolik
toho naspím a v neposlední řadě co počasí,
vyplní se deštivá a větrná předpověď?
Cesta ubíhala pohodově a krátce po poledni jsme serpentýnami vystoupali do Jasné
v Nízkých Tatrách. Po trase už jsme potkávali běžce i auta štafet, jež od osmi ráno vyráželi na trať. Ve dvě odpoledne v poslední
dvojičce vyběhl na úvodní úsek 345 kilometrů dlouhé trasy do Bratislavy i Tomáš, náš
první běžec. Poslední plácnutí rukama, povzbuzující pokřiky a jde se na to, není cesty
zpět. Dvě sta tři štafet je na trati.
Cirkus začal, honem do auta a rychle na
jednu z předávek. Na konci druhého úseku
se znovu celý náš tým potkává, je to dobré, nálada je skvělá, jeden malý puchýř, ale
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jinak všechno šlape. Kromě displejů mobilů studujíce průběžné výsledky sledujeme
pravidelně i nebe nad hlavou, čas utíká
rychle, pomalu se šeří, je to nadějné, mračna se honí, občas spadne kapka, ale neprší,
snad to vydrží. Na devátém úseku je už skoro tma, náš běžec sbíhá z Balážů, já frčím
autem za ním na další předávku, míjíme ho
a najednou blik. Obrovský záblesk, mrknu na tachometr, jedu sotva čtyřicet, že by
radar? Nechápu to, to nemůže být bouřka,
vždyť zase tak zamračeno nebylo. Další
záblesk a tentokrát už i rána, tak to nebyl
radar, je to opravdu bouřka, z ničeho nic.
Vyjedu z lesa, přede mnou se v šeru rozprostře nádherný výhled na Banskou Bystricu,
bohužel taky na děsivá černá mračna nad
ní. V úzkém údolí uprostřed hor jsme to
nadělení nemohli vidět. Do pěti minut prší,
co prší, leje a mlátí to všude kolem. Juraj
dobíhá do niti mokrý, vybíhá Blažka, jediná žena v týmu, bere to statečně, je frajerka.
Za půl hodinu vybíhám na svůj první
úsek a modlím se, aby tohle trochu polevilo. Vychází to, aspoň částečně. V Bystrici
skoro neprší, honem trochu rozhýbat, čelovku, reflexní vestu a šup na předávku. V
dálce bliká světýlko, je to Blažka, už je tu.
Pásku (štafetový kolík) na ruku a běžím.
Dočkal jsem se, první metry. „Nepřepal to“,
říkám si v duchu snad po sté, je to první
úsek, rozvrhnout síly, bude to ještě dlouhé.
Všechno marné, první kilák je mnohem
rychlejší, než jsem si vrýval do hlavy, prostě běžím, endorfiny ve mně bublají a nejde to moc krotit. Veškerá nervozita je ale
najednou pryč a já si to jednoduše užívám.
Během úseku začíná zase pršet, ale to už mi
nevadí. Mimo obec s čelovkou zhruba tuším, kde je silnice, řešit kaluže nemá smysl,
stejně už jsem durch. V druhé půlce úse-

ku nabíhám na polní cestu, nikde nikdo,
jen já a bouřka v dáli. Posunula se někam
k jihu, bouchá to někde nad obzorem. Té
cesty jsem se bál, hlavně v dešti, ale kromě pár kroků do nikam jsem to uklouzal,
přede mnou konečně světla, je tu Sielnica,
moje první předávka. Honem do suchého
a rychle zase dál.
Na další předávce se náš záhorácký
tým zase setkává téměř kompletní. Je skoro
půlnoc a my máme všichni oči jako sovy,
jen zahoukat. Adrenalin dělá divy. Začíná
druhé kolečko, držíme se skvěle, jedeme
na bednu, ač to před startem nikdo nechtěl
řešit, teď už počítají minutky skoro všichni. Věčně zvoní mobily, doma nás sleduje
moře lidí, nejen rodiny, ale i kamarádi. Ještě
pomalu ani nedoběhneme úsek a už máme
informace.
Naše auto se přesunuje do Voznice, start
úseku 18. Máme v plánu tady chvilku zalehnout. Budík na druhou, máme slabé dvě
hodinky, leje. Vytáhnu spacák, karimatku,
zalehnu. A ejhle, zavřu oči, ale víčka mi
těkají, mám problém je udržet zavřená, srdíčko buší. „Ty bláho, já mám tepovku snad
osmdesát,“ pomyslím si. No nezaspím, jen
ležím, poslouchám, jak se kolem mění lidi,
šustění, šepot, kroky, přes otevřené okno
slyším, že přestalo pršet.
Budíme se spontánně, nespal skoro nikdo, ale aspoň jsme leželi, nohy si ulevily.
Hurá do auta a frčíme do Němčiňan, kde
vybíhá Juraj, první běžec z našeho auta. Míjíme závodníky, během noci jsme dohnali
ty davy, co z Jasné vybíhaly dopoledne.
Najednou je to jiné, nejsme na trati sami,
pořád někoho potkáváme. Na předávkách
to žije, je tu moře lidí, fandí se. Když neprší,
je to veselejší, lidi se povzbuzují navzájem,
není to fráze, to je fakt, všichni fandí všem.
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A zase prší, pokolikáté už, ale co s tím,
počasí neovlivníme, aspoň nebouří, prostě
jen prší. Je před pátou, blíží se můj druhý
start. Jsme ve Vráblech, zkouším se rozhýbat, ze začátku to jde ztuha, ale nakonec
jsem tělo přece jen trochu ukecal. Dobíhá
zmáčená Blažka a já jsem znovu na trati.
Pořád někoho potkávám, je to super, největší změna oproti prvnímu úseku, nejsem
na trati sám. „Pojď, pojď,“ snažím se občas
hecnout běžce kolem. „Ideš, ideš,“ ozve se
často na oplátku. První dva kiláčky trošku
přemlouvám nohy, ale dál to jde až překvapivě snadno. Vyhlížím naše auto, mělo by
mě míjet, tak si mávneme. Pořád nic, pátý,
šestý, sedmý kilometr. „Ha, teď. To byli
oni,“ říkám si asi dva kilometry před předávkou. Nějak pozdě. Až pak se dozvídám,
že trošku zabloudili a druhý Tomáš v našem týmu přišel na předávku rovnou z auta
na poslední chvilku. I takový je tenhle závod, nikdo neví dopředu, jestli při přesunech nezabloudí, nepotká kolonu, stát se
může cokoliv.
Rozednilo se a se svítáním konečně přestává pršet, tentokrát už definitivně. Jsme
v Komjaticích, jednom z hlavních míst pro
odpočinek. Teplý slepičí vývar neskutečně
bodnul, stejně tak jako sprcha. Zase máme

dvě hodiny na spánek, ale zase to končí
stejně jako poprvé. Prostě to nejde. V devět ráno poslední velký přesun, sedmdesát
kilometrů do Lehnic. Další kilometry za
volantem dělají své. Začíná mi tuhnout bolavá achilovka, ke konci cesty už nevím, jak
šlapat na pedál. V Lehnicích propadám beznaději, tři hodiny do startu nejtěžší etapy
po dunajské hrázi z Hamuliakova do Bratislavy a já při pokusu o běh pajdám jak kačena. Naštěstí je tu zase tým, naposled před
cílem se potkáváme všichni. Na většině je
patrná únava a nevyspání, ale téměř jednohlasně mě všichni povzbuzují a já se hned
cítím o kus líp. „To prostě musím dát,“ hecuju se. Navíc vidím tu podporu z domova,
celou noc nám chodily smsky, vzkazy na
netu, těch lidí, co nám fandí, neskutečné.
Oni snad vůbec nešli spát.
Čekají mě dva krátké přesuny autem
na předávky. Pokaždé se stihnu trošku rozhýbat, protáhnout, noha je mnohem lepší.
Najednou stojím na hrázi v Hamuliakovu, přede mnou Dunaj, na tenhle pohled
jsem se těšil. Krajina je tu nádherná. Můj
první úsek za světla, neprší… nebo, co to
je? Z nebe najednou spadne pár kapek, ale
opravdu jen pár. Za to fouká, a proti. Přemlouvám vítr, ať je milosrdný a vida, po pár

kilometrech je to opravdu lepší, nefouká
tolik. Před sebe se ale radši moc nedívám,
ta hráz je nekonečná. Oči mám většinou
upřené pár metrů před sebe do asfaltu. Už
se s tím peru, neskutečně, krok je krátký,
žaludek mám sevřený, je to boj. Odpočítávám kilometry, pět, šest, jsem za polovinou,
pořád to jde, ztěžka, ale jde. „Zvládnu finiš,
trošku to vystupňovat?“ přemítám a hledám v sobě poslední zbytky sil. Nakonec
jsem dokázal zrychlit asi posledních dvě
sta metrů, víc to prostě nešlo. Poslední předávka, Tom běží do Bratislavy. Praštil jsem
sebou na asfalt, chvilku jen oddechuju. Pak
se ale zvedám, kluci jsou u mě. Křičím radostí: „Je to tam, je to tam.“ Není ale čas se
kochat, rychle do auta a spěcháme do cíle.
Jsme na Tyršově nábřeží, zase všichni
spolu, až na jednoho, Tom ještě běží, bude
tu každou chvíli. Modrý dres se objeví pod
mostem a pak už všichni společně probíháme cílem. Chce se mi brečet, dojetím,
štěstím. Mám tu i rodinu, přijela mě podpořit. Jsme tady, v Bratislavě, dokázali jsme
to, jako tým, unavení, rozbití, ale společně. Běhám dlouho, zkusil jsem všelico, ale
tohle stojí za to zažít. Bylo to skvělé, díky
Záhoráci…
Luděk Durďák

Tenisový turnaj O pohár starosty obce 2017
V sobotu 7. října se na místních tenisových kurtech konal již
dvanáctý ročník velmi prestižního turnaje O pohár starosty obce
Rohatec ve dvouhrách neregistrovaných tenistů v kategoriích
Open do 39 let a Veterán 40+. V letošní turnajové tenisové sezoně
se jednalo o poslední turnaj pod otevřeným nebem.
Hrálo se za příjemného podzimního počasí, nejdříve ve skupinách systémem každý s každým, poté následovala vyřazovací
část turnaje. Tentokrát se v kategorii Open i Veterán 40+ sešlo
celkem šestnáct velmi kvalitních jednotlivců, všichni z řad Tenisového klubu Rohatec, a to osm v kategorii Open do 39 let a stej-

ný počet i v kategorii Veterán 40+. Všichni hráči předváděli po
celý den tenis na vysoké úrovni neregistrovaných amatérských
hráčů.
Nejlépe si po celý den vedl a zaslouženě si odnesl pohár pro
nejlepšího hráče v kategorii Open Milan Drábek, když v hezkém
finálovém utkání přehrál Ondřeje Šrůtku poměrem 6:2. Na třetím
místě se tentokrát umístil Jiří Hostýnek, který přehrál Martina
Lužu poměrem 6:4.
V kategorii Veterán 40+ si přišel pro vítězství Radek Šindar,
když ve finálovém utkání přehrál jinak skvěle hrajícího Zdeňka
Fridricha poměrem 6:2. Na třetím místě se umístil po tuhém boji
Martin Bubík, který porazil klubového kolegu Václava Štrunce poměrem 6:4.
DALŠÍ POŘADÍ TURNAJE:
OPEN
5. Jaroslav Luzum
6. Ondřej Vašek
7. - 8.Radim Zich
Tomáš Zlámalík

VETERÁN 40+
5. Michal Antoš
6.- 7. Rudolf Šmatlák
David Brychta
8. JaroslavHruška

Letošní turnaj O pohár starosty obce se opravdu velmi vydařil
jak po stránce herní, tak po stránce organizační. Poděkování za
podporu, hodnotné ceny a jejich předání úspěšným hráčům patří
především Obci Rohatec a panu starostovi Jarmilovi Adamcovi.
Další z připravovaných akcí bude Vánoční turnaj, který se
uskuteční v tenisové hale v Petrově.
Jiří Hostýnek
číslo 5/2017
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POZVÁNKY
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REKLAMA, INZERCE
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Sudoku
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Z činnosti ZŠ a MŠ
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Seniorské ohlédnutí
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