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ÚVODNÍK
Nasněžilo. Mrzne a v centru naší obce
už svítí nejen dva stromy připomínající nám nastupující vánoční čas. Advent
a Vánoce pro mnohé z nás patří k nejzajímavějšímu a nejpěknějšímu období
v roce, utužujícím naše mezilidské a rodinné vztahy. Ohlížíme se v tento čas za
stávajícím rokem a myslíme nebo zapomínáme na poselství a příslib, které Vánoce zvěstují.
Můj kamarád ve vánoční čas vždy utíká někam do exotických krajin. Po letech
má partnerku a letos uteče i s ní. Býváme
v tento vzácný čas v zajetí toho, co ještě
musíme stihnout na poslední chvíli. Pospícháme a strkáme se ve shánění dárků,
které si můžeme nebo nemůžeme dovolit.
Naši jihomoravští vinaři již začali sklízet hrozny pro výrobu ledového
vína. Nízké noční teploty to již dovolují.
K dobrému vínu patří i jídlo. Toho jsme
my, Češi, v loňském roce snědli celkem
785 kilogramů na hlavu. Masa jsme třeba
před šedesáti lety zkonzumovali přesně
o polovinu méně.
Na ruzyňském letišti byly zabaveny
dvě tuny falešných kondomů. Čínské padělky nebyly testovány. Případ byl řešen
jako porušení duševního vlastnictví. Světe div se.
Pětisté výročí počátku církevní reformace přineslo mezi mnohými texty
o Martinu Lutherovi i jednu jeho velkou
zásluhu. Pro někoho tu zásadní. On totiž
změnil způsob jak vařit pivo, a to s použitím chmele, který se dříve nepoužíval. Jak
by asi dnes chutnalo bez chmele jen s použitím bylin a koření. Lutherova manželka vařila skvělé pivo. V dobách, kdy voda
byla znečistěná a nebezpečná, se právě
pivo pilo jako běžný nápoj v porovnání
s dnešní kávou či čajem. Mystička Hildegarda von Bingen tvrdila, že chmel rozesmutňuje. Myslím, že jí mnohé ženy po
návratu svých protějšků z hospod velmi
rozumějí.
Esemeska v mobilním telefonu má
narozeniny. Oslavila čtvrt století. Někdy měnila dějiny, přináší zprávy veselé
i smutné. Možná i zabíjela. Přes 28 lety
byla zbořena berlínská zeď. Zemřela
Vinnetuova Ribana. Stihla být dívkou
slavného apačského náčelníka i bondgirl agenta 007. Kdo chtěl, mohl oslavit
sté výročí Velké říjnové revoluce, která

vlastně byla v listopadu. Vzpomenout na
výstřel z Aurory, ke kterému nedošlo a na
bolševického vůdce, který se taky jmenoval úplně jinak, než se uvádělo. Ve skutečnosti byl německým agentem umírajícím
na syfilis. Za revoluci se přinášejí oběti.
Inflace je nejvyšší od roku 2012. Ceny
potravin rostou, ale volat můžeme levněji. V České republice přibývá mužů s anorexií nebo bulimií. V nemocnici většinou
končí manažeři nebo vrcholoví sportovci.
Polská vláda měla vyzvat své občany, aby
se množili jako králíci. Mají si vzít z nich
příklad a zvednout tak nízkou porodnost.
Papež zakázal ve Vatikánu prodej cigaret
a Itálie zakázala v cirkusech vystupování všech zvířat. A to i na poutích. U nás
třeba nemůžou vystupovat kytovci nebo
žirafy.
Lidé půjčují lidem, levněji a s klidem.
Nebo ještě známější – půjčte si od lidí.
Hezké slogany, ale ve skutečnosti si půjčujete od miliardáře a nejbohatšího Čecha. Na Slovensku si zvolili nové župany.
Když jsem nedávno jel po Slovensku, viděl jsem billboardy s nápisem: “Váš nový
župan vyřeší vše za vás!“. Zpozorněl jsem.
Je totiž svatá pravda, že můj starý župan
v koupelně za mě nikdy nic nevyřešil.
Na Moravě zatkla skupina policistů v civilu muže za to, že z okna pouštěl
píseň Modlitba pro Martu. Rušil mítink
pana prezidenta. Vzpomínám si, kdy jako
školák jsem chtěl v Praze se spolužáky
utéci ze Staroměstského náměstí z projevu Gustáva Husáka a nešlo to. Všechny
okolní ulice byly obsazeny lidovou milicí,
která nám nedovolila odejít. Je důležité
nezapomínat.
Při nedávném vánočním zpívání
v Polné u Jihlavy přijel v kočáře s párem
bílých koní v očekávání asi dvou tisíc
lidí nebeský pošťák v černém fraku a cylindru. Pod kopyty koní křupal sníh na
barokním sněhově ladovsky zasněženém
náměstí. Měl s sebou bednu pro dětská
přání a dopisy pro nebeského otce. Rozdával z proutěného košíku po hrstech
bonbóny dětem. Pošťákovo poselství pro
všechny občany znělo následovně. Usmívejte se na všechny lidi okolo vás. Úsměv
má neskutečnou moc. Léčí tělo i duši.
K tomu netřeba nic dodávat.
S úsměvem Stanislav Zela
šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Vánoční zamyšlení
Tak zase po roce přišel poslední měsíc v roce. Začal advent,
pro některé signál k tomu, že už je opravdu čas shánět dárky pro
své blízké, pro jiné naopak výzva ke zklidnění, rozjímání, bilancování. Lidský život ani svět kolem nás ve svém tempu nepoleví,
je jedno jaké je datum, který den v roce. Stejně tak život naší obce
pádí svým tempem dál. Ještě vzpomínáme na jarní práce, a už se
nám z nebe sype sníh. I když krajinu už sužuje mráz, stále ještě
dláždíme chodníky, asfaltujeme silnice, ořezáváme stromy, také už
se chystáme na plesovou sezonu a další vlnu legislativních změn,
které často přicházejí s novým rokem. Náš vánoční strom před

radnicí už září každý večer do tmy, připomíná blížící se Vánoce.
Kolem sebe potkáváme spousty mlčících, zamračených, spěchajících lidí. I když život přináší i bolest, nikdo jiný jej za nás prožít
nemůže. Je na každém z nás, zda se rozhodneme začít den s úsměvem. Ať už pro vás tedy advent znamená cokoliv, přeji vám, aby
aspoň na chvíli ustaly sousedské spory, abyste přijali, že ne vždy jde
v životě všechno hned a podle vašich představ, aby se míra závisti
a pomluv v této dědině snížila, abyste mohli najít úsměv na tvářích
lidí kolem vás, abyste aspoň na chvíli objevili upřímnou radost ze
života uvnitř sebe sama. Přeji vám krásný čas vánoční za všechny zaměstnance obecního úřadu a mnoho hezkých chvil v kruhu
svých nejbližších.
Jara Adamec, starosta

Zrušená prodejna
Asi se doneslo už i do dědiny, že na Kolonii zavřeli obchod s potravinami. Ano, je
to nepříjemná situace. Občané z Kolonie
se proto začali obracet na obec s tím, aby
sjednala nápravu. Tady musíme bohužel
konstatovat, že už dávno nemáme dobu,
kdy bylo možné provozování obchodu
nařídit. Soukromá prodejna potravin sídlila v pronajatém soukromém objektu.
Její provozovatel se rozhodl ukončit toto
podnikání z důvodu malého obratu a tím
pádem ztrátové činnosti. Majitel objektu

proto nabídl prostory k pronájmu jiným
zájemcům, mimo jiné i společnosti Jednota Hodonín. Nenašel se však žádný zájemce, který by chtěl v této lokalitě potraviny
provozovat.
Osud občanů nám ale není lhostejný,
naše možnosti jsou však omezené a jasně
definované zákony. Obec přeci nemůže
někomu nařizovat, aby podnikal. Nabídli
jsme proto obecní prostory k pronájmu za
účelem zřízení alespoň prodejny základních potravin - pečiva. Prostor autobusové

zastávky jsme nabídli Pekařství Příkaský
z Ratíškovic i pekárně Bachan. Následně jsme oslovili i vietnamského prodejce
provozujícího večerku na ulici Slovácká.
Nikdo z nich však nemá zájem prodejnu
na Kolonii provozovat. Zkusíme oslovit
další, výsledek však nedokážeme zaručit.
Rada obce se mimo to zabývala i dalšími
možnostmi, jak v rámci sociálních služeb
pomoci například seniorům se zajištěním
nákupu.
Tomáš Letocha, místostarosta

Přístavba naší základní školy
Po tři roky jsme zkoušeli žádat stát o dotaci na přístavbu naší
školy, třikrát předělávali celou žádost, protože se změnily podmínky žádosti. Velmi nám chybějí dílny, vždyť jak se mohou děti
naučit zručnosti, když se učí vrtat a řezat na videu. Také bychom
potřebovali odbornou učebnu biologie a matematiky, aby se nám
uvolnila další třída. Přeci jenom už příští rok budeme mít dvě
velké třídy prvňáčků. Třikrát jsme zkusili získat peníze z dotací,
ale stále jsou potřebnější místa (zejména kolem Prahy). Naše třetí žádost už skoro rok leží na ministerstvu,
stále bez odpovědi. A proto se zastupitelstvo rozhodlo, že už toho čekání bylo dost.
Vypsali jsme výběrové řízení, jehož vítězem je Stavební firma PLUS z Hodonína,
a začali jsme. Pokud nám někdo v únoru
oznámí, že dostaneme dotaci, tak se zaradujeme, a když ne, tak to prostě zvládneme sami. Pomocí propojovacího krčku
vzniknou dvě třídy se dvěma kabinety nad
sebou, budova pak bude do tvaru písmene U. Naše škola a její žáci mají vynikající
výsledky a tyto dvě nové odborné třídy si
4

plně zaslouží. Měli jsme to udělat už dávno. Náš smělý plán je
mít celou přístavbu včetně vybavení hotovou do dalšího školního
roku. Jako první vznikne stavba a pak se bude pořizovat kompletní vybavení. Provoz ve škole nebude v podstatě omezen, jen
parkování bude muset probíhat mimo parkoviště, které se stane
na nějaký čas součástí staveniště. Držte nám palce, ať se dílo povede, a třeba přiletí i dobrá zpráva o dotaci.
Jara Adamec, starosta

číslo 6/2017
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Sběr papíru trhá rekordy
Na konci listopadu proběhlo letošní druhé kolo celoroční soutěže ve sběru papíru naší základní a mateřské školy. Mnozí rodiče se snaží svým dětem vyjít vstříc a plně je podpořit v soutěžení
mezi třídami. Bohužel stále je více než stovka těch, kteří se vůbec
nezapojili, asi jim nevzniká žádný papírový ani kartonový odpad.
Snažíme se podpořit týmového ducha, děláme to pro dobrou věc,
snad bude počet těch, kteří se jen vezou na píli a nadšení ostatních, co nejmenší. Třeba nás překvapí v březnovém třetím kole.
Níže můžete vidět tabulku průběžného pořadí, které se opět celé
pomíchalo. Takže hlavu vzhůru, nic není ztraceno, každé kolo
přináší změny pořadí. Navíc probíhá soutěž i v každé třídě zvlášť
a budou oceněni vždy první tři za každou třídu. Ať žije papír, aneb
pomáháme škole a dědině.
Jara Adamec, starosta

Z jednání rady a zastupitelstva
V úterý 7. listopadu se konalo šesté zasedání zastupitelstva obce v tomto
roce. Po úvodním technickém bodu následovaly zprávy předsedů kontrolního
a finančního výboru. Poté byly tradičně
projednány všechny ekonomické body,
zastupitelstvo schválilo mezitímní účetní
závěrku obce za tři čtvrtletí roku, rozpočtové opatření číslo deset a vzalo na vědomí plnění rozpočtu k 30. 9. 2017. Důležitým ekonomickým tématem každého
roku je bezpochyby návrh rozpočtu na
další období. Zastupitelstvo tedy přijalo
jeho návrh k možnému připomínkování.
S dobrovolným svazkem obcí pro Baťův

kanál byla uzavřena smlouva o užívání nového protipovodňového systému
a instalovaných zařízeních. Následně byl
schválen nový digitální povodňový plán
obce. Ten můžete nově najít i na obecních internetových stránkách. V dalším
bodu zastupitelé zadali podmínky výběrového řízení na dodavatele přístavby základní školy. V několika dalších bodech
se zastupitelé zabývali prodejem a výkupem pozemků.
Na říjnovém zasedání rady bylo přijato rozpočtové opatření, schválena změna
závazných ukazatelů pro školu a projednán návrh rozpočtu na příští rok. Radní

Po Rohatci bezpečně
Obec poprvé v historii požádala o jedinou možnou dotaci,
kterou lze získat finance na chodníky a bezpečné přechody přes
cestu. Ty v naší obci podle dnešních pravidel bezpečné nejsou. Byli
jsme úspěšní a dostaneme 6 milionů korun. Podmínkou je, aby
trasa chodníků zhruba od vlakové zastávky po přístav v Rohatci
(trasa nemůže být jakákoliv, musí spojovat dvě místa s veřejným
zájmem) byla v dnešním standardu.
To znamená, že chodník má tam, kde jsou vjezdy, dlažbu, která má na sobě bublinky, a po celé délce chodníku existuje nějaká
vodící linie, například v podobě zvýšeného jednoho obrubníku
– zahradní typ. Má mít také předepsanou šířku 1,6 metru. Proto jste nyní svědky toho, že bouráme chodníky na celé této trase,
které neodpovídají dnešním normám. Někde máme zámkovou
dlažbu červenou, někde šedou, někde rovnou, někde typu H, někde dlažbu 30x30 někde dlažbu 50x50. Toto po dokončení akce
zmizí. Dlažbu, kterou vytrháváme, nevyhazujeme, ale použijeme ji
k opravám v jiných částech obce, kde máme třeba nějakou starou
číslo 6/2017

dále projednali pronájmy a prodej několika pozemků. Na jednání byl schválen
nový řád veřejného pohřebiště upravující
mimo jiné i pohyb osob na hřbitově. Rada
schválila vítězné nabídky ve výběrovém řízení na dodávku nového traktoru a tvorbu
strategických dokumentů obce v projektu
efektivní veřejná správa.
Zásadním bodem prvního listopadového jednání rady obce bylo výběrové řízení na společnost, která provede demolici
budovy bývalé knihovny na Kolonii. Dále
radní projednali možnou podobu parkoviště u mateřské školy. Kompletní zápisy
z jednání rady najdete na internetových
stránkách obce.
Tomáš Letocha, místostarosta

nevzhlednou betonovou. Například příští rok proběhne kompletní
rekonstrukce na ulici Strážnická.
Ano, je to nepříjemné, když vám před domem lomozí technika,
když se nebudete moci nějaký čas dostat komfortně až ke dveřím.
Mrzí nás to. Ale dotační tituly tohoto státu bohužel nevymýšlíme.
Za to, že dva měsíce vydržíme rekonstrukci chodníků i tam, kde
už byly, ovšem nevhodné, budeme mít nový přechod nad fotbalovým hřištěm, tři opravené bezpečné přechody i s nasvětlením,
úplně nový chodník na ulici Dělnická, a nové chodníky na trase
od hřbitova až po přístav. Dostaneme k tomu 6 milionů korun,
odstraněnou dlažbu použijeme jinde, a tím pádem ušetříme. Staré
dlaždice prodáme lidem, kteří je chtějí například do zahrádky. A to
za ty dva měsíce martýria přece stojí, stačí si to spočítat. Snad i ti,
kteří si teď ťukají na čelo, jednou pochopí, že to děláme pro lidi, pro
Rohatec. A že ušetřené peníze můžeme použít jinde.
A důležitá věc je, že díky čerpání této dotace letos, máme slíbené peníze i na další dva roky. A to na další, už méně konfliktní
trasy, například ulice Budovatelská nebo cyklostezka z dědiny na
Kopec, a později bezpečně až na Kolonii.
Děkujeme za pochopení, stavíme to pro vás.
Vedení obce
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Informace z radnice
Upozornění

Oznámení

Upozorňujeme občany, že v poslední době se množí případy
podomních prodejců energií, kteří pod různými záminkami
nabízejí uzavření nové smlouvy. Doporučujeme proto občanům, aby si vždy ověřili a zkontrolovali, jaké dokumenty podepisují, a zda je to podle jejich vůle.

Oznamujeme občanům, že dne 22. prosince bude Obecní
úřad uzavřen.

Změna telefoního čísla
Česká pošta Rohatec oznamuje změnu telefonního čísla,
nově 954269601.

Kalendárium

Prezidentské volby
Dle rozhodnutí předsedy Senátu PČR o vyhlášení volby prezidenta republiky se volby uskuteční v pátek a sobotu 12. a 13.
ledna 2018. Případné druhé kolo volby připadá na 26. a 27.
ledna 2018. Počet a rozdělení volebních okrsků je shodné
jako u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Matrika
3. 2.

Krojovaný ples

14. 12.

Vánoční koledování u ZŠ

10. 2.

Hasičský ples

30. 12.

Silvestr klubu důchodců

17. 2.

Ples sportovců

20. 1.

Reprezentační ples obce

24. 2.

Fašaňk

27. 1.

Ples rodičů a přátel školy

3. 3.

Disco ples

Úmrtí
Květoslava Havlíková, 81 let
Mgr. Kamil Sedláček, 70 let

ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti
Krmítko
Slétli se ptáci na krmítko,
vyzobali semínka a drobečky,
až nezbylo ani smítko.
A my znovu nakrmíme vrabečky,
sojky, dlasky, červenky a kosy,
sýkorkám dáme trochu loje,
i když žádný ptáček nepoprosí,
ani nepoděkuje?

Zimní spánek
Krtek si čumáčkem přitáhl tmu,
ještě si naposled kých,
potom si ulehl do svých snů,
a zemi zasypal sníh.
Zima je, zima je,
cestička bílá je,
sype se, sype se,
sype se sníh.
Zima je, zima je,
cestička bílá je,
sype se, sype se,
bílý sníh.
Z knihy Aleny Ladové,
Ladovy Vánoce

6

Dětská radost nejhezčím
j
jje pohlazením.
p
J.K
J.K. Hrubý

Hádanky:
y:
V ulici je řada
ř d domů,
d ů očíslovaných
čí l
ý h od
d 1 do 60.
Kolik čtyřek se spotřebovalo k napsání všech čísel?
Najděte slovo, které nepatří do této skupiny slov:
vůz, automobil, vagón, sáně, autobus
Víte proč?
Za redakci vám přeji krásný adventní čas a spokojené
Vánoce, a abyste pěkně vyplnili volný čas.
Anna Kolofíková

číslo 6/2017
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Angličtina s rodilým mluvčím
Již podruhé se žáci 5. ročníku a 2. stupně naší školy v rámci zkvalitnění hodin
anglického jazyka setkali s Jonatasem, rodilým mluvčím z Jižní Afriky.
Hodiny byly pro žáky nové v tom, že po
celou dobu slyšeli a komunikovali výhradně anglicky. Jonatas je sympatický lektor,

který na děti mluvil plynulou, srozumitelnou angličtinou.
Pro každou třídu měl připravená témata, která žáci v jednotlivých třídách probírají, pohotově reagoval a přizpůsoboval
aktivity podle počtu dětí ve třídě i podle
aktuální potřeby.

Mladší žáci zažili tématicky vedenou
hodinu Halloween s další rodilou mluvčí
Kate z Austrálie.
Výuka s rodilým mluvčím plně splnila
svůj účel a děti se těší na další pokračování.
Olga Škrobáková, učitelka ZŠ

Dopravní hřiště v novém
Letos na podzim se žáci čtvrtého ročníku naší školy poprvé
učili dopravní výchovu v novém prostředí. Krásně opravené dopravní hřiště v Hodoníně nabízí kvalitnější možnosti dopravní výchovy v praxi.
Hřiště je větší, modernější a děti se lépe na silnicích a křižovatkách orientují.

Policisty, kteří dopravní výchovu na hřišti vyučují, děti dobře
znají z teoretické výuky.
Jak je dopravní výchova důležitá již pro děti mladšího školního
věku vidíme v každodenních situacích okolo nás. A že se rohatecké
děti dobře na dopravní provoz připravují a ukazují i přední místa
v každoroční dopravní soutěži, kterou policie v Hodoníně pořádá.
Vedení ZŠ a MŠ

Třináctá komnata odemčena
Letošní podzim byl pro děti ze školní
družiny bohatý nejen na hezké dny a krásně
zbarvené listy, ale hlavně na zážitky.
V první polovině října proběhla jako
již každoročně na fotbalovém hřišti „ Drakiáda“. Ačkoli v tento slunečný den foukal
vítr jen občas, byla snaha dětí odměněna
číslo 6/2017

a draci většině z nich vzlétli. Ve středu 18.
října připravily paní vychovatelky pro děti
vycházku na Roztrhánky. Děti přinesly
pro koně zeleninu a tvrdé pečivo, mohly si
je pohladit i nakrmit a odměnou za jejich
dlouhou cestu jim byl připravený oheň, na
kterém si opekly špekáčky. Moc děkujeme

paní Vlachové za připravené ohniště a poskytnuté zázemí.
A co se dělo na podzim dál? Protože chtěli naši školní družinu „ napadnout zlí démoni“, museli se všichni studenti spojit a vypravit se hledat 13. komnatu, ve které byl ukryt
Kámen mudrců. A tak byla v pátek večer
7
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3. listopadu naše základní škola plná čarodějů a čarodějnic, kteří se po malých skupinkách vypravili plnit nelehké úkoly a získat
tak „ kouzelný kámen“. Nejdříve si vyrobili
kouzelnou svíčku, která je provázela celou
cestu. Dále museli projít strašidelným tunelem a pavučinou, složit kostlivce, vybrat si od
démona kouzelnou fazolku, projet slalom na
koštěti Nimbus 2017 a splnit ještě spoustu

dalších úkolů, které je přivedly až k 13. komnatě. Po objevení správného klíče od komnaty se každý podepsal na Kámen mudrců
a ten jim vydal sladkou odměnu. Všichni
studenti to zvládli bez chyby či projeveného
strachu a Kámen mudrců s jejich podpisy
bude zdobit naši družinu po celý školní rok.
A aby nebylo těch neobyčejných zážitků
málo, přijel děti do školní družiny navštívit

pes Lucas se svými páníčky. Lucas je chytrý
a vycvičený pejsek, který umí tančit i předvádět nejrůznější triky a vystupuje nejen
pro děti po celé České republice. Dětem své
vystoupení předvedl, a ty si mohly samy
zkusit, že za pamlsek poslechne Lucas i je.
Krásný zážitek odměnily děti velkým potleskem.
Vychovatelky ŠD

Halloweenské dovádění
V letošním školním roce naši deváťáci vymysleli pro děti na
základní škole halloweenské převlékání do strašidelných masek.
Zúčastnily se všechny třídy. S paní třídní učitelkou, která stejně jako všichni deváťáci přišla v kostýmu škaredé čarodějnice, se
celá třída vydala navštívit postupně první až osmou třídu. Děvčata
měla vždy připravené otázky k Halloweenu, např. jestli děti vědí,
odkud Halloween pochází, jaké barvy jsou spojované s tímto svátkem nebo jak si vyrobí dýňového strašáka.
Nakonec se všechny masky společně s deváťáky vyfotily a děti,
které přišly v kostýmu, dostaly sladkou odměnu.
Žáci devátého ročníku ZŠ a MŠ
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Tři dny v ekocentru
Na začátku letošního školního roku jela
IV. třída na adaptační - pracovní pobyt do
Velkých Pavlovic. S naší novou třídní paní
učitelkou A. Zborovskou a paní učitelkou Z.
Bachelovou jsme v pěkném prostředí Ekocentra Trkmanka strávili tři dny plné zajímavé matematiky, angličtiny, her a soutěží.
V matematice jsme například pracovali
s krychlí (vystřihovali jsme různé sítě krych-

le) a měli jsme Matematickou olympiádu –
MATBOJ, kdy jsme se rozdělili do družstev
a plnili různé matematické úkoly. V angličtině jsme hráli hry, např. jsme hledali barvy,
zpívali anglické písně a procvičovali anglickou abecedu.
Také jsme se byli podívat v místním vinařství, kde jsme ochutnali čerstvě vylisovanou hroznovou šťávu. Po dni plném počítání,

rýsování nebo angličtiny nám byla odměnou
„Sportovní olympiáda trochu jinak“. Nejlepší
byl asi hod oštěpem – brčkem nebo třeba hod
diskem – papírem. Kluci se pak nejvíc vyřádili u fotbalu, holkám se líbilo, že mohou být
spolu na velkém pokoji.
V Pavlovicích jsme si to moc užili.
Hana Okáníková a Nela Grombířová,
IV. třída

Předvánoční čas v naší školce
V měsíci listopadu starší děti přednášely básničky na místním chom děti častěji obdarovávali, a to nejen dárky, ale hlavně láskou
obecním úřadě při příležitosti „Vítání občánků.“ Dále proběhla a novými společnými zážitky.
velká akce s rodiči „Drakiáda“ na hřišti Slavoje, zakončená opékáKolektiv učitelek MŠ
ním špekáčků. Moc děkujeme rodičům Jarošovým, kteří přichystali ohniště k opékání a zajistili prodej občerstvení. Také děkujeme
všem rodičům, kteří přichystali pro děti nádherné draky a s nadšením je s dětmi pouštěli.
Vánoce jako z Ladových obrázků, iluze stoupajícího dýmu
z komínů, prostupujícího do poletujících vloček, ale také zvuk zvonečků a rolniček. Začátkem prosince k nám jako každý rok zavítá
Mikuláš, anděl a čertík ze základní školy a ti dětem přinesou sladkou nadílku, za kterou jim ti naši nejmenší zakoledují. Do konce
kalendářního roku si všichni budeme užívat vánoční atmosféry
spojené s posezením s rodiči, kteří se zapojí do práce v malých vánočních dílničkách. Jistě tam vznikne spousta dekorativních předmětů z papíru nebo jiných materiálů. Je to motivace k tomu, aby-

Výstava fotek ve škole
V době voleb do Parlamentu ČR proběhla na základní škole
výstava fotek brněnského fotografa Otto Jirky. Název Kouzelná
planeta dokonale vystihuje nádhernou atmosféru Země.
Prostřednictvím fotek jsme zavítali do exotických zemí i na náš
český venkov.
Návštěvníci si mohli prohlédnout působivé fotografie z Islandu, Ruska nebo Itálie. V kontrastu s nimi mohli vidět krajinu
v okolí Velkých Bílovic, Čejče nebo Hovoran.
Otto Jirka se věnuje fotografii pro svou radost a radost ostatních. Jejich prostřednictvím dává lidem možnost dívat se na svět
trochu jinýma očima.
Vedení ZŠ a MŠ
číslo 6/2017
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Workshopy ve Strážnici
Ve středu 25. října se žáci osmé třídy vydali na pracovní dílny
do střední školy ve Strážnici. Brzy ráno nasedli na autobus a odjeli
z Rohatce do Strážnice. Děvčata začala menší prohlídkou spodní
části školy a pak se vrhla na první stanoviště. Tam dívky usedly
k počítačům a vybraly si obrázek, který se jim nejvíce líbil. Vytiskly
jej a pomocí speciálního přístroje udělaly připínací placky. Placky
si připnuly na tričko nebo batoh. Potom měly menší výuku o stylingu a o fotografování.
V dalším patře na ně čekala dvě stanoviště. U jednoho si vyrobily z ozdobného papíru krásné krabičky a u druhého udělaly
voňavá mýdlíčka.
Po tvoření se děvčata vyfotila s výrobky a pokračovala již na
poslední stanoviště. Tam dostala plátěné kabelky a už bylo jenom
na nich, jak je ozdobí. Někdo tam přišil knoflík, někdo tupoval
obrázek nebo jenom něco namaloval. Jak se říká, fantazii se meze
nekladou. Jakmile aktivity skončily, už bylo na čase odejít a vrátit
se zpátky do školy na oběd.
Kluci si zatím mohli zkusit řídit traktor nebo se podívat na robotickou výstavu. Tato návštěva školy byla velmi zajímavá a myslím, že to mnohým pomohlo rozhodnout se, kam příští rok budou
dávat přihlášku na střední školu.
Žáci osmé třídy ZŠ a MŠ

KULTURA
Informace z knihovny
Hrátky s koťátky
Od úterý 5. září se v knihovně začaly pravidelně scházet maminky se svými ratolestmi v kočárcích. Dětičky i maminky se
velmi rychle seznámily a zapojovaly se do programu, který pro
ně vždy excelentně připravila paní Dušana Šikudová, za což jí
patří velký dík. Mezi oblíbené činnosti dětiček patří společné
zpívání a tančení, maminky zase rády tvoří. Účast maminek se
stále zvyšuje, a protože se jedná o ženy družné a aktivní, během
několika týdnů se rozhodly o vstupu do Spolku rodičů a přátel
školy, který má v budově staré školy pro takovéto účely svou vybavenou klubovnu. Těší mne, že knihovna napomohla k tomuto
setkávání a vzájemnému přibližování se od prvních krůčků.

Jdu Slováckem krásným s Jiřím Jilíkem
Pozvání do naší knihovny přijal regionální autor pan Jiří Jilík,
který nás 9. listopadu zasvětil do svého života i tvorby, a autorským
čtením nás ponořil do děje jednotlivých příběhů z oblasti Chřibů
a představil novou knihu Muž, který viděl démona. V úvodu besedy s láskou k rodnému kraji vyhlásil výsledky dětské literární
soutěže Jižní Morava čte. Beseda proběhla v přátelské sousedské
atmosféře, ve které se živě debatovalo nejen o historii našeho kraje.
Nejen pro děti byl promítnut večerníček z autorovy dílny Permoník z kremnickej bane. Na závěr proběhla autogramiáda s prodejem autorových knih. Pane Jilíku, děkujeme!
10
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Literární a výtvarná soutěž Příběhy mého
kraje – Jižní Morava čte
Dne 9. listopadu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže z projektu „Jižní Morava čte“ na téma „Příběhy mého kraje“, do které se zapojily školní i předškolní děti. Soutěž vyhlásila
Městská knihovna Břeclav a Moravská zemská knihovna Brno za
finanční podpory Jihomoravského kraje. Vítězné práce vyhlásil
regionální autor a porotce pan Jiří Jilík, který vyzdvihl důležitost
sepětí s rodným krajem a úctu k tradicím. Vítězné práce byly svými autorkami veřejně přečteny a věřte, u návštěvníků měly velký
úspěch! Oceněné děti
obdržely drobné dárečky,
vstupenky do VIDA centra a výherci ze všech tří
kategorií vstupenky na
závěrečné slavnostní vyhlášení podle kategorií,
buď v Divadle Polárka,
nebo Hvězdárně a planetáriu Brno, kam postoupili nejlepší z nich.
Výsledky:
• Libor Bábíček – kategorie
výtvarná
nejmladších
dětí
(4-7 let)
• Daniela Konečková
– kategorie mladších
dětí (8-10 let)
• Petra
Vacenovská
– kategorie starších
dětí (11-15 let)
Děkujeme všem za účast v soutěži a gratulujeme těm nejlepším! Více informací o projektu na www.jiznimoravacte.cz.

Hlavu vzhůru, rodiče!
Skvělá přednáška a beseda se sociální pedagožkou a autorkou knih Milenou Mikulkovou proběhla v úterý 21. listopadu
v 17.00 hodin. Nad jejími knihami „Hlavu vzhůru, rodiče! – Na
výchovu selským rozumem“ a „Hlavu vzhůru, chlap(c)i – Osvobozený muž – stručně, jasně a výstižně“ se živě diskutovalo i pomocí kartiček se základními myšlenkami z knihy. Vždyť se jednalo o příběhy ze života, které se dotýkají nás všech. Účastníci si
knihy i kartičky mohli zakoupit a nechat podepsat. Více informací o autorce naleznete na: http://www.vztahove-poradenstvi.
cz Paní Mileno, děkujeme za vaši milou návštěvu!

Co jsme pro vás připravili?
-

Nové knihy i čerstvou zásilku knih z výměnného fondu
MěK Hodonín.
V příštím roce připravujeme pro všechny, zejména pak
pro rodiče a děti, divadelní představení. Termíny budou
včas oznámeny.

Děkujeme všem za přízeň a přejeme všem radostné prožití
vánočních svátků a šťastné vykročení do roku nového.
Jana Charvátová

Subjektivní kulturní okénko šéfredaktora
Za knihy jsme loni utratili takřka osm
miliard korun. Jsou tam započteny jak ty
tištěné, tak i elektronické.
Film Milada, který vstoupil do našich
kin, je ukázkou projektu, který deset let
udržoval při životě režisér David Mrnka.
Díky anglické verzi jej uvidí
asi sto milionů lidí na celém
světě. Ti si tak můžou zhlédnout příběh statečné ženy, komunisty mučené a následně
zavražděné. Hrůzy padesátých
let si zde můžeme připomenout. Že toto téma je stále živé
dokazuje i soudní přelíčení
z loňského roku, které projednávalo případ komunistické
poslankyně Marty Semelové.
Ta v debatě v ČT tvrdila, že
pochybuje o tom, že výpověď
Milady Horákové byla vynučíslo 6/2017

cená.
Obraz malíře Jana Zrzavého Kalvárie v Locronanu II se před několika dny
prodal v pražské aukci za 17,4 milionu
korun. Toto velkoformátové dílo pochází
z takzvaného bretaňského období. Zají-

mavostí je kromě Zrzavého tuzemského
aukčního rekordu taky instrukce autora
díla na rubu obrazu. Vlastnoručně popisuje, jak uchovávat a restaurovat tento
obraz.
Mladý hudební producent a dýdžej Jakub Strach alias NobodyListen tvrdí, že nepotřebuje svoji hudbu dostat do
každého rádia a že se dnes
už netancuje, ale skáče.
Podle něj mladí lidé jsou
líní si udělat svůj názor.
Vladimír
Boudník
a jeho fantastická výstava
v Muzeu Hlavního města
Prahy byla radostí a potěchou pro všechny jeho
obdivovatele, ke kterým
se hrdě hlásím.
Stanislav Zela
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Pozvání do našeho kostela
Kostelní sbor pod vedením pana
Hostýnka s doprovodem paní Jany Měsíčkové se intenzivně připravuje na vánoční zpívání. Farní úřad oznamuje, že
půlnoční mše svatá bude na Štědrý den
ve 22.00 hodin a na první svátek vánoční - Boží hod v 8.00 a v 10.00 hodin.
Opět zazní vánoční zpěvy v podání našeho sboru. Srdečně vás všechny zveme.
Marie Hovězáková

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Tetka Bětka
Toš nevím, esli sa to zdá enom mě, že čím
su starší, toš ten rok nám tak rychlo uteče,
jak v Moravě voda. Nedávno bylo jaro a už
sů tady Vánoce. V obchodoch už od dušiček vyhrávajů koledy, všady plno lidí ověšaných nacpanýma igelitkama a balíkama,
děcka ušklébené, že si nemožů vybrat dárky
jaké chců, lebo je to všecko velice drahé. To
za nás, dyš sme byly děcka, to bylo všecko

inačí. Ke stromečku sa šlo až na Štědrý deň
po večeři. Dárečků moc nebylo, ale všecí sme
byli překvapení a šťastní. Pro nás děcka byly
vánoční svátky z celého roku ty najpěknější,
plné pohody a domácího štěstí a dokáď nám
bude aspoň trochu slůžit paměť, toš sa pořád
budeme ve spomínkách vracat na domov,
na rodiče, sourozence, na stařečků a tetičky,
u kerých nám bylo dycky dobře. Ale tak to
v životě každého mosí byt. Všecko jednů začíná, ale aj končí. Také já sem s tetků Bětků

začínala a nastal čas s ňů skončit.Ve spomínkách z dětství bych sa už opakovala a každý
má sám posůdit, gdy má přestat.Všeckým,
gdo ste ty moje článečky pročítali, neco pochválili a také neco né, velice děkuju. A esli
mě to bude ešče trochu myslet, toš občas
neco napíšu, ale to už bude o nečem inším
a pod ménem Božena Vláčilova.
Přeju všeckým spokojené vánoční svátky
a do roku 2018 co najvíc zdraví. Lůčí sa vaša
Tetka Bětka

Zmizelá minulost
V posledních dnech jsme svědky bourání domu, asi jednoho
z nejstarších, který byl do dneška téměř v původním stavu, i když
zcela poznamenán stářím. Jde o dům číslo popisné 229 v Kolonii.
Dům má samostatnou a velmi zajímavou historii, o které jsem stručně psal v letošním čísle obecních novin č. 2. V současnosti se budova
bourá. Vzhledem ke stáří byla již ve velmi špatném stavu. Střecha
z pálené krytiny včetně krovů prakticky pocházela z doby vzniku,
stará více jak 130 let, opravována jen částečně při přístavbě v roce
1922 a 1945. Svědčí o tom střešní větrací věžičky (vikýře), které mají
nejen zajímavý tvar, ale jsou zhotoveny ze zinkového plechu. Dům
byl vystavěn v roce 1880, v době, kdy se stavěl tehdejší cukrovar (po
roce 1920 čokoládovna Küfferle, Maryša, dnes Candy Plus). Patřil do
majetku cukrovaru a bydlel zde některý čelní úředník. Situován byl
v dnešní ulici Mírová. V době vzniku byl jedním z prvních v bloku domů u cesty směrem k železniční trati a nádraží, zpevněné jen
hrubými kameny. Na protější straně cesty jihovýchodním směrem se
tehdy nacházel otevřený prostor, lán pole. Cestu a dům odděloval odvodňovací příkop a nezpevněný chodník. Podél cesty až k železniční
trati vysázeli budovatelé cukrovaru stromořadí, lípy, které již dnes
dožívají. Zahrádka před domem byla oplocena dřevěným ozdobným
plotem. Vlastní dům měl na tehdejší dobu moderní zařízení, měl napojení na kanalizaci cukrovaru, rozvod vody s vlastní studnou, okolo
domu a v zadní části prostornou zahradu. Ve dvorní části stála samostatná prádelna s hlubokým kvelbeným podsklepením.
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Takto jako byt cukrovaru sloužil dům do roku 1920. V roce 1922
jej zakoupil tehdejší nový vlastník vápeno-pískové cihelny v Rohatci Kolonii Bohumil Orlický pro svou rodinu. Přistavěl dvě místnosti
jižním směrem a dvě větší místnosti směrem severním s rozšířením
sociálního zařízení do dvora. Tam bylo přemístěno i dřevěné schodiště na půdu od původního severního štítu. Podsklepenou prádelnu
rozšířil o letní zahradní verandu. Původní stavba byla z červených
pálených cihel, ale přístavby již postavil její majitel z cihel vyrobených
ve vlastní rohatecké cihelně. Cihly byly bílé, vápenopískové, již označené obchodní značkou písmeny BOR (Bohumil Orlický Rohatec). V
číslo 6/2017
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době rekonstrukce již stál blok domů až po dnešní ulici Tovární. Od
roku 1935 se dům stává majetkem čokoládovny Küfferle a slouží až
do roku 1950 jako byt technického ředitele Dr. Ing. Františka Palíka,
který byl vynálezcem porézní čokolády, několik let vyráběné v Rohatci. Po roce 1950 se stává dům majetkem obce nadále jako bytovka.
V roce 1980 dochází k výměně oken a částečné rekonstrukci. Střecha
zůstává v původním stavu a velmi chátrá. Budova slouží krátkodobě
jako ubytovna a pak je zde umístěn obchod s potravinami a masem
JEDNOTA. V letech 1998 až 2014 zde byla umístěna obecní knihovna a úřadovna Obecního úřadu.
V současnosti je dům již ve velmi špatném stavu, proto obecní
správa rozhodla o jeho zbourání. Uvolněný prostor zůstane volný pro
potřeby obce.
Zajímavou historii má dům i v době druhé světové války. Sklep
pod prádelnou sloužil jako úkryt 12 osob při přechodu fronty. Sklep
měl pevný strop chráněn vlastní stavbou prádelny, situované za
stavbou obytné budovy, naopak otevřené k volnému prostoru, odkud přicházel útok osvobozujících vojsk RA. Střecha budovy skýtala
dobrý a prostorný výhled. Toho využila také německá kulometná

Putování Rohatcem
Toto je již čtvrté pokračování. Vydáme
se západním směrem. Protože naposled
vycházíme od obecního úřadu, povězme
si něco o centru naší obce. Dominantou je
kostel. Zasvěcený je sv. Bartoloměji. Postaven byl v letech 1911 až 1912. O jeho výstavbě, vybavení a dalších podrobnostech, jsem
před pěti lety psal v souvislosti se stým výročím vysvěcení. O jeho stále pěkný vzhled
a vybavenost pečuje již od roku 1991 duchovní správce Karel Krumpolc. Je druhým
nejdéle sloužícím knězem v naší farnosti.
Téměř stejně dlouho se o kostel pečlivě stará
pan Josef Pokorník. Kromě kostelníka často
zastupuje ministranty, pečuje jak o vnitřní
vybavení, tak o vnější vzhled kostela. Napravo od vchodu do kostela je v současné
době objekt místního muzea. Původně to
však byla budova obecního úřadu, po roce
1945 MNV – místního národního výboru.
Postavena byla v roce 1921. Součástí budovy
byla i hasičská zbrojnice se skladem. Po výstavbě nového objektu hasičské zbrojnice na
ulici Dělnická byla přebudována na kanceláře MNV. S rozvojem obce a zvyšujícím se
počtem obyvatel bylo přistoupeno k výstavbě nové budovy obecního úřadu. Budova
podle projektu ing. arch. Františka Stratila
a ing. Jiřího Ducháče byla dokončena v roce
1998. Důstojné pracovní prostředí a krásná
obřadní síň jsou pěknou vizitkou všem návštěvníkům úřadu. Výzdobu obstaraly niťáky Anny Netíkové a obrazy akademického
malíře Karla Nováka. Oba jsou místními rodáky. V přízemí je moderní poštovní úřad.
Okolí je upraveno příjemnou zelení a doplněné lékařskou ordinací a několika obchody.
Celkem všechny vyjmenované objekty vyčíslo 6/2017

posádka a kulometem prostrčeným větracím okénkem odstřelovala
prostor směrem k Rohatci. Dlouho bylo slyšet ve sklepním úkrytu
štěkání kulometu. Kolonie byla osvobozena o dva dny později jako
hlavní obec. Početná německá posádka se zde urputně bránila.
Zdeněk Bíza

tvářejí přirozené centrum obce.
Na již zmiňovaný západ obce
se můžeme dostat třemi ulicemi. Nejdříve se
vydáme tou spodní. Hned na rozcestí mineme upravenou původní studnu. Vcházíme
do ulice Školní. Po levé straně je komplex
budov. Ta první je bývalá Nešporova hospoda. Bývala takovým společenským centrem
s malým sálem. Zde, jak si pamatuji, hrála
místní honorace karty, převážně taroky,
konaly se zde různé schůze a zábavy, včetně hodových. Vedle stojí bývalá sokolovna.
Patřila tělovýchovné jednotě Sokol. Zároveň
byla i školní tělocvičnou. Byla přistavěna
ke školní budově roku 1914 a plně využita.
Kromě školních dětí zde cvičili i Sokolové
a Orli. Konaly se zde různé zábavy, dokonce, a to dost dlouho, se zde promítaly i filmy.
Diváci posedávali na lavicích, i na cvičebním
nářadí. Protože v tu dobu televize nebyla,
o návštěvníky nebyla nouze. Vedle stojící
školní budova byla postavena roku 1896.
Předtím byla škola v místě, kde dnes stojí
obecní úřad. Jednalo se o dvojtřídku, která
již nestačila, protože obec se rozrůstala a počet dětí vzrůstal. Nová škola byla postavena
nejdříve jako čtyřtřídní a to během jednoho
roku. Pod schodištěm umístěná mramorová
deska hlásá, kdy byla postavena, a že stavitelem byl L. Trečák z Hodonína, za úřadování starosty pana Bureše a dalších radních.
Do školy chodilo na 250 žáků a jejich počet
stále narůstal. Proto byly v roce 1914 přistaveny další tři učebny a již výše zmiňovaná
tělocvična. V té se konala i výstava obrazů
Aloise Kalvody a Martina Benky, kteří v tu
dobu malovali v Rohatci a okolí. Za zmínku stojí i ta skutečnost, že místní umělec M.
Ondrůš celé průčelí školy i tělocvičny opatřil
bezvadným sgrafitem. Pohlednice vydávané

obcí Rohatec téměř vždy měly takto vyparáděnou školu jako hlavní motiv. Bohužel při
rekonstrukci budovy toto bylo nenávratně
zničeno.
Chtěl bych upozornit, že téměř naproti
školy je nenápadný domek popisného čísla
14. Obývala jej paní Květoslava Koštuříková. Exteriér domu nenasvědčuje tomu, co
se skrývá uvnitř. Je to dřevěný strop, starý
nábytek, nádobí. A já nevím co ještě. S paní
Květou jsem se seznámil, když jsem v roce
2004 psal o jejích rodičích, jak překonávali
válečná léta za první světové války a když
tatínek byl nasazený jako voják na ruské
frontě. V domě se v roce 1924 paní Květa
narodila a celou dobu ho udržovala v původním stavu.
Jdeme dál. Po pravé straně možno uvidět areál místní organizace chovatelů. Budovu a přilehlé prostory dostali chovatelé od
MNV a staré zbořeniště přebudovali na zajímavý komplex, kde se chovatelé scházejí
a pravidelně koncem září pořádají výstavu
domácích zvířat. Nad areálem je památná
kaplička. Je evidována jako kulturní památka. Není znám přesně důvod jejího vzniku.
Skutečností je, že tehdy byla postavena na
okraji obce. Je možné, že to bylo v době cholerových nemocnění v letech 1830 až 1850.
Zasvěcena je Srdci Ježíšovu. Srdce je vymalováno do výklenku nade dveřmi. Kaplička je postavena v pozdně barokním slohu.
Ornamenty malovaly malérečky, poslední
vymaloval v roce 2006 pan Cigánek. Je však
už na čase malbu obnovit, podobně je třeba
i opravit či zhotovit nové dveře.
Ještě než přejdeme křižovatku, zastavme
se jen krátce u hasičské zbrojnice. Uvedena
do provozu byla po dlouhé době budování
v roce 1959. Původní hasičský sklad byl při
13
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rekonstrukci radnice v roce 1953 přemístěn
do stodoly pana Gurského. Na nové hasičské zbrojnici omítku opatřil sgrafitem p.
Ondrůš. V současné době však již zbrojnice
nevyhovuje po všech stránkách. Počítá se
s výstavbou nové budovy tak, aby vyhovovala novým požadavkům. A můžeme přejít na
druhou stranu. Dostáváme se ke kulturnímu
domu. Není sice moc honosný, ale v době
otevření roku 1971 byl pro obec značným
přínosem. Postaven byl na místě, kde bylo
od roku 1926 fotbalové hřiště. Rok na to
bylo dobudováno letní kino. To mělo po
několik let velkou návštěvnost jak místních,
tak i občanů z Hodonína a vedlejších obcí.
V blízkosti se plánovala i výstavba restaurace
s kavárnou.Tento záměr však již asi naplněn
nebude. Před kulturním domem bývá pravidelně start a cíl Rohatecké desítky. Běhu
se účastní každým rokem více a více běžců.
Letos se už konal 24. ročník. Hlavním pořadatelem jsou místní hasiči.
Po pravé straně je nový školní areál. Nachází se na místě bývalého parku. Pamatuji, jak se park vysazoval. Předtím, až asi do
roku 1951, tam bylo obecní pastvisko, hrála
se tam děcka. V době žní tam byla mlátička,
prováděl se výmlat obilovin. Po určitou dobu
tam byly i kupy slámy, než si je hospodáři
odvezli do stodol. Většinou do hodů bylo,
až na výjimky, vše uklizené. V době hodů
tam byly kolotoče, houpačky a jiné podobné
atrakce. Nejdříve byl park narušen výstavbou nákupního střediska. Do roku 1953 se
chodilo do měšťanky do Hodonína. S přibývajícím počtem obyvatel rostl i počet dětí.
Přikročeno bylo tedy k výstavbě školy nové.
Ta byla otevřena v roce 1962. Areál později
doplnil nový vstup do školy spolu s dalšími
učebnami, jídelnou a kuchyní. Poslední budovou je moderní prostorná tělocvična. Ta
byla doplněna sportovním hřištěm. Směrem
k Hodonínu by se v budoucnu měla přistavět ještě další budova s prostorem pro učeb-

ny. Opusťme školu. Dostaneme se na Fléček.
Cesta spodní, U Zásady, nás nejdříve zavede
po vinařské stezce k novým vinným sklípkům a pokračuje k nové výstavbě rodinných
domů. Jenom krátce upozorním na to, že
při orbě na zahradách rodinných domů se
našly v hloubce 30 až 40 cm zbytky ohnišť,
červené, pálené i nepálené keramiky. Když
jsem je přinesl ukázat k posouzení do Mikulčic, dr. Poláček je zařadil do období devátého až jedenáctého století. Něco si v muzeu
ponechali, zbytek je v depozitu rohateckého
muzea. O těchto nálezech, podobně jako
o nálezu mamutí stoličky (při kopání studny
p. M. Homoly), jsem psal v Rohatecké obci
v roce 2002.
Na levé straně ulice U Zásady je oplocený areál vodáren. Nejdříve si řekněme, proč
název Zásada. Za pozemky na Přívozských
padělcích byly pěkné sady, za nimi jedny
z nejlepších pozemků. Ty byly až za sady.
Tak to je k vysvětlení názvu. Ještě jeden název měla tato trať, a to Přívlač. To proto, že
v ramenech řeky místní rybáři lovili ryby.
Do sítí. Na přívlač. Proto tento starší název
pozemku, později zvaný Zásada. Když se
pro Hodonín a přilehlé obce v padesátých
letech hledaly zdroje vody, byl vytipován
Rohatec. Jímací prostory byly kolem Moravy, čistička a přečerpávací stanice na Spodních čtvrtích. Je jasné, že sedlákům se to
nelíbilo, natož i směšná cena za pozemky.
Ale byl to veřejný zájem a tak se nedalo nic
dělat. Podobně jako se sousedním Gebhardem. U tohoto označení je nejeden otazník.
Uvedu několik variant. Ta první vychází
z toho, jaký zde byl charakter půdy. Geo značí země, hard - tvrdý, tuhý. Tedy tvrdá,
tuhá zem. Další hypotéza vychází z toho, že
uvedená trať, podobně jako Zásada, patřila Skalici. Po narovnání řečiště při regulaci
Moravy v letech 1934 až 1935 pozemky blíže Rohatci byly katastrálně dány k Rohatci
a na druhé straně Kúty, Perunské připadly

Skalici. Definitivní platnost provedena při
rozdělení Československa v roce 1993. Na
starých mapách jsem objevil označení Gebhart i Gebhard, ale též Gerhard. Ten první
je německého původu, druhý je maďarského. Jsou to jména svatých. Jakou by to
ale mělo souvislost s uvedenými pozemky,
nevím. Jednu zajímavost mám z let dávno
minulých. Jel jsem na kole z dědiny podél
oplocení uvedených vodárenských objektů na kontrolu do zahradnictví, které v tu
dobu mělo JZD pod objekty vodárny. Hned
na kraji oplocení jsem zahlédl zajíce chyceného do oka pod plotem. Zajíce jsem vzal
a cestou pozoroval plot. Na vyšlapaných
zaječích stezkách byla v plotě nastražena
další oka. Než jsem dojel k pařeništím, měl
jsem asi patnáct měkkých drátů, které jsme
použili v zahradnictví. Tehdejší předseda
myslivců p. Jüstel, kterému jsem to řekl,
učinil opatření, aby k lovu do ok dále nedocházelo.
A tak jsem se dostal až k Perunské louce.
V současnosti je to prostor po ženijním vojsku, které mělo sídlo v Hodoníně. Po opuštění prostoru pozemky převzal i s objekty
Hodonín. Objekty jsou smysluplně využívány k chovatelským burzám, výstavám, v létě
jsou pak zde provozovány koncerty, které
nelze uskutečňovat pro nadměrnou hlasitost
v intravilánu obce.
Na území těchto pozemků se našly pozůstatky starého sídliště a pohřebiště. Nálezy
z tohoto území objevené v třicátých letech
dvacátého století jsou uloženy v Brně a Hodoníně. Jsou pravděpodobně z raného středověku. Sám jsem předpokládal, že název
má něco společného s Perunem, pohanským
Bohem hromu, blesku, případně válek. Ale
asi tomu tak není. Název je odvozen snad od
toho, že půda šla perně obdělávat.
Pro tentokrát dost, příště dokončíme
cestu na západ a projdeme si Soboňky.
Antonín Jaroš

Šťáva z granátových jablek,
kočky a jeruzalémské žebříky
Od Jaffské brány rychlou chůzí kolem
místního pekaře, dětí spěchajících do školy, několika zavřených obchůdků a jsem
tam. Chrám Božího hrobu. Nejposvátnější křesťanské místo. Golgota. Kalvárie.
Před chrámem jsou o stěnu opřeny velké
dřevěné kříže. Odložili si je zde poutníci.
Dovnitř je s nimi nepustí. Stovky malých
křížů vyryté do kamenných bloků uvnitř
chrámu jsou zase památkou na křižáky
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a jejich pobyt v tomto městě a na tomto
místě. V rotundě v chrámu je dle tradice
místo, kde je Ježíšův hrob. Brzo ráno zde
zpívají kopští duchovní a rád se zaposlouchám do jejich nádherného zpěvu. Nelze
si nevšimnout toho, jak všude visí žebříky.
Stojí jen tak opřeny a některé jsou opatřeny a chráněny zámkem. I když je tady
člověk velmi blízko Bohu, holt někdo
musí vylézt ještě nahoru. Mohutné vysočíslo 6/2017
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ké dveře do chrámu již po několik generací
zamyká jedna muslimská rodina a různé
křesťanské větve se nemůžou mezi sebou
hádat jako v minulosti. Geniální nápad.
V pestrobarevných a voňavých úzkých
uličkách je všechno k mání. Svíčky, růžence, oleje, kříže i trnové koruny. Jen je potřeba mít dost šekelů. Getsemanská zahrada
pořád může ukázat staré mohutné olivovníky, které podle smělých tezí mohly vyrůst
z kořenů těch biblických, co shořely. Cestou
lze potkat největší židovský hřbitov na světě. Náhrobky na rozdíl od těch u nás leží.
Na Via dolorosa můžete najít přímo ve zdi
označené místo, kde svatá Veronika podala Kristu svůj šátek, do kterého se následně
otiskla jeho tvář.
Úspěšnost židů spočívá v tom, že jsou
vyvolený národ. Vyvolený proto, že si vyvolili Boha za střed svého usilování. Nikoliv peníze. Akceptováním první desky
Mojžíšova zákona dostáváme duchovní
sílu. Pozoroval jsem tváře ortodoxních židů
o šabatu. Nešlo si nevšimnout jejich hrdého a sebevědomého pohledu, se kterým se
nesli rychlou chůzí arabskými uličkami.
Diskutujíce mezi sebou. Mají lesklé dlouhé
kabáty z velmi kvalitního materiálu. Černé
polobotky a bílé podkolenky připomínající
šlechtice na zámeckých obrazech. Oblečení ortodoxních židů se záměrně zastavilo
v 18. století. Nechodí do práce. Dostávají
peníze od státu.
Nevidím nikde na ulici žádného psa.
Koček je tu však hodně a potkat je lze často.
Asi tak jako prodavače čerstvé šťávy z granátových jablek. Tu jsem si zamiloval a dopřával dost často. Někde u krámku nahoře
visí klec se zpívajícím ptáčkem, který své
árie dávkuje dle svého uvážení.
Kdo chce do Jeruzaléma, potřebuje tři
věci: „Pytel trpělivosti, pytel stříbra a pytel
víry.“ Slovy jednoho středověkého poutníka. Dnes je to kreditní karta a úspěšný
průchod izraelskou celní a bezpečnostní
prohlídkou. A taky asi patnáctiminutovým
pohovorem na letišti.
Těšil jsem se na košer jídlo a odlesky zapadajícího slunce na věžích chrámů
a mešit v místech působení a skonu Ježíše
Nazaretského. Taky na to, že tentokráte při
mé druhé cestě si v klidu budu procházet
křížovou cestu. Třeba i o šabatu. Uvádí se,
že když porušíte zákaz focení o šabatu v pátek u Zdi nářků, můžete dostat několik pohlavků. Kam už se ale nepodívám jako před
dvaceti lety, je chrámový okrsek, který je už
jen pro muslimy. Skalní dóm již nelze vidět
oproti dřívějším dobám.
Při letu do kolébky monoteistických
náboženství jsem přemýšlel o tom, že kdy-
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by všichni válečníci a dobyvatelé minulosti
to zvládli taky tak rychle do Svaté země, asi
by z ní moc nezůstalo. Věcem i válkám je
potřeba dát svůj prostor a čas. Koně se musejí osvěžit v napajedlech a zbroj poopravit.
Meče nabrousit a strategie diplomatů doladit od první struny. Ani moc nenapnout
a málo už vůbec ne. A pak připravit ty vítězné přehlídky. V lesku Alláha, Jehovy či
Ježíše Krista.
Taxikář z Tel Avivu je potomek rodičů
z Maroka a Jihoafrické republiky. V izraelské armádě dělá ostřelovače. Možná tu svoji
pušku veze i v kufru svého taxíku. Na ulici
jím zeleninový falafel, specielní izraelskou
zmrzlinu a popíjím kvalitní červené víno
Tishbi.

V roce 2009 vyšlo celkem 2 947 knih,
které pojednávají o Jeruzalémě. Toto město
se čtyřtisíciletými dějinami bylo za posledních 2000 let 34 krát dobýváno, 22 krát obleženo, 18 krát znovu vybudováno a 11 krát se
v něm vystřídalo vládnoucí náboženství.
Kouzlo Jeruzaléma nespočívá v materiálních atributech, ale v duchovních.
Není to strategicky významné místo. Nemá
úrodnou půdu, průmysl a nikdy neleželo
na hlavní dopravní cestě. Vojensky není
zajímavé. Nyní se opět hovoří o tom, že by
se mohlo stát hlavním městem státu Izrael. Stojí za to navštívit toto jedinečné místo
s největším počtem křížů na světě. A to i po
letech.
Stanislav Zela
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O stromech
aneb drobné pojednání o významu vzrostlé zeleně uvnitř měst a obcí (díl první)
Už dlouho přemýšlím nad tím, kam se za poslední roky a možná desetiletí posunulo naše lidské vnímání světa okolo nás a zejména pak toho přírodního. Poručíme větru, dešti už sice dávno
neplatí (tedy snad jen s výjimkou Ruska a Číny), ale odtažení lidského tvora od syrové přírody v její původní kráse, síle a rozmanitosti se dle mého stále zvětšuje. Je sice určitá část společnosti, která
se k přírodě a přírodě blízkému způsobu života vrací, ale mainstream, ten hlavní proud, teče prostě jiným směrem.
Furt vedro
Témat, o kterých se dá v této oblasti sáhodlouze psát, je celá
řada. Já bych se v následujícím textu rád věnoval stromům. Nejde mi teď ani tak o stromy v lese, které pokrývají téměř třetinu
plochy ČR, ale spíše o vzrostlou zeleň v intravilánu, tedy uvnitř
lidských sídel, kde tvoří důležitou součást prostoru bezprostředně
spjatého s člověkem. V médiích se dnes a denně skloňují pojmy
jako globální oteplování, změna klimatu, skleníkový efekt apod.
Možná neuchopitelné pojmy zbytečně nadužívané politickým establishmentem na straně jedné, na straně druhé však realita v podobě extrémních klimatických situací, jejichž četnost a síla se postupně zvyšují. Bleskové povodně a dlouhotrvající sucha se nám
v posledních letech stala takovým evergreenem a podle slov odborníků z řad meteorologů a klimatologů to v následujícím období
lepší nebude, spíše naopak.
No a ve světle těchto faktů a znepokojujících prognóz tu náhle
stojí STROM. A to ne ledajaký. Sto let stará lípa, národní strom,
symbol české státnosti a kdo ví co ještě. Prostě nádherný košatý
velikán s bohatým větvovím dosahující výšky jako čtyřpatrový panelák a ve slunečním svitu vrhající stín o ploše stovek metrů čtverečních. Kromě své přirozené krásy také zdroj obživy a bydlení
dalších desítek druhů organismů. Ale hlavně tenhle strom, pro nás
lidi čelící klimatické změně, představuje supervýkonný chladič.

podobně jako člověk, když se potí. A když to samé pak dělají desítky vzrostlých stromů, keřů a stovky metrů čtverečních trávníku,
dokážou pak snížit teplotu ve svém okolí třeba i o několik stupňů
Celsia. Prostě perfektně fungující klimatizace a zcela ZDARMA.
Řekněte, kdo by ji nechtěl?
Kát se nebo kácet
Jenže o všechno je třeba se starat. Stejně tak, jako nám přijde
zcela normální starat se o dům, byt nebo zahradu, dávat pravidelně do servisu auto nebo dát na opravu pračku nebo ledničku, úplně stejně automaticky bychom se měli umět postarat také
o naše venkovní klimatizační jednotky. Zvlášť, když jejich faktický provoz nás nic nestojí. Zdravotní řez, probírka suchých větví
jako prevence jejich pádu, stabilizace tlakového větvení k zajištění bezpečnosti stromu atd. atd. V minulosti jsme možná stromy
a veřejnou zeleň brali jako samozřejmost. Věc, která funguje tak
nějak sama o sobě. Jenže doba se mění a my bychom se měli kát.
Dnes, kdy z intravilánu měst a obcí volná plocha stále více mizí
a nahrazuje ji zástavba různého typu, v době, kdy se nám klima
mění před očima, v této době bychom měli opravdu dobře vážit pokácení každého vzrostlého stromu. Vždyť i takové zajímavě ořezané torzo může dobře plnit svou ekologicko-stabilizační
funkci, vyrábět kyslík, dávat tolik potřebný stín a ochlazovat své
okolí. Jde jen o to, jestli se ztotožníme s jiným pohledem na to,
čemu nás ve škole učili říkat strom. Často je to jen o nás samých
a našem vnímání. Zároveň je ale dobré si uvědomit, že i přes naši
zodpovědnou péči můžou ze stromu občas padat větve, strom se
může zlomit nebo vyvrátit. Při extrémních povětrnostních situacích je to normální a riziko nikdy nelze srazit na nulu. Přechody
pro chodce můžeme maximálně zabezpečit, ale nikdy riziko střetu s autem neodstraníme úplně, jen ho můžeme minimalizovat.
Pokud chceme mít ve své blízkosti vzrostlé stromy a považujeme
to z mnoha důvodů za důležité, pak musíme vzít zbytky selského
rozumu do hrsti a brát věci tak, jak jsou. A kácet? To je až to poslední. Někdy je bezesporu nevyhnutelné strom pokácet, i přesto
se ale zdá, že až příliš často saháme právě po pile. A proč?...
Jan Švanyga,
environmentalista

Obří klimatizace
Je čtvrtek 3. srpna 2017 a teplota venku dosahuje ve městech
v Čechách a na Moravě leckde i přes čtyřicet stupňů Celsia. Rozpálený asfaltový povrch se roztéká a z betonových rovných střech
sálá horký vzduch. Bosky byste opravdu nikam nevyrazili. Ale
není to tak všude. Na travnatém povrchu ve stínu
vzrostlých stromů byste naměřili teplotu jen něco
přes pětadvacet stupňů. Jedním z důvodů, proč
se v horkých letních dnech nedá ve městech vydržet je, že procentuální zastoupení volné, ničím
nezastavěné plochy, se v dnešních ulicích limitně
Rolničky v dálce zvoní,
blíží nule. Všechen prostor jsme dokonale upravili
slyšte jejich tichý hlas,
a podřídili určitému řádu. Existují klimatické studie institutu Czech Globe, které se zabývají dloucukroví již domem voní,
hodobě měřením teploty různých typů povrchů
Vánoce přicházejí zas.
ve městech a obcích. Výsledky jasně ukazují významné rozdíly v přehřívání betonových, asfaltových, skleněných a jiných člověkem vystavěných
Už jen lístek v kalendáři,
ploch ve srovnání s povrchy s vysokým podílem
zbývá otočiti jen,
vegetačního krytu. Každá živá rostlina, keř nebo
strom tak velkým dílem přispívá k efektivnímu
stromeček se rozzáří,
snižování teploty ve svém okolí. Ptáte se, jak to
ráno na Štědrý den.
dělá? Ten zázrak, díky kterému to funguje, se jmenuje evapotranspirace. Vypařováním vody z povrchu listů rostlina jednoduše ochlazuje svůj povrch

Vánoční čas
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Zvědavá jsou dětská očka,
chvilku pokoj nedají,
ale večer u stromečka,
dárečků se dočkají.
Radim Gerhard
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SPOLKY
Výlety, rekondice, kultura – takový byl podzim
Přes prázdniny jsme pro naše členy Spolku zdravotně postižených Rohatec připravili
několik aktivit. Září jsme zahájili rekondičním pobytem ve Dvoře Králové, v rámci kterého jsme poznávali četné kulturní památky,
jako např. Babiččino údolí, Herecké muzeum, které se nachází ve zrekonstruované vile
Viktorka nad tímto údolím, zámek Ratibořice. Velmi se všem líbila návštěva Hospitálu Kuks, který je nazýván perlou českého
baroka. Zdejší průvodce nám vtipným výkladem přiblížil vznik a historický význam
tohoto místa, poutavě vyprávěl příběhy originálů soch – ctnosti a neřesti, umístěných
ve zdejším lapidáriu. Neméně obdivuhodná
je i tamní historická lékárna, kde je vše dochováno v původním stavu. Jedno dopoledne jsme věnovali exkurzi v malé soukromé
továrně na výrobu vánočních ozdob, která
se nacházela nedaleko našeho ubytování.
V rámci exkurze jsme obdivovali zručnost
při výrobě i při zdobení, samozřejmě ručním, těchto vánočních ozdob. Převážná část
jejich výroby jde na export, na našem trhu
nejsou k dostání, proto si mnozí z nás nakoupili ozdoby v tamní prodejně. Krásná byla
i procházka po městě Dvůr Králové zakončená návštěvou kostela a historické městské
pokladnice, kde jsou uloženy dokumenty
týkající se Královédvorského rukopisu. Ti
zdatnější se mohli kochat vyhlídkou z věže
kostela, na kterou se dostali po vyšlapání
180-ti schodů. Dalšími skvosty, které jsme
navštívili, byly např. přehrada - Les království a Třebechovický betlém. V rámci výletů
jsme zavítali i do Trutnova a Litomyšle. Při
návštěvě ZOO ve Dvoře Králové jsme prožili
úžasný zážitek při “ Safari jízdě“, přímo mezi
zvířaty ve volné přírodě, zblízka jsme tak
obdivovali lvy, žirafy, zebry a mnohá další
zvířata. Tento rekondiční pobyt nám poskytl
nejen relaxaci v krásném prostředí s pěkným
ubytováním a příjemným personálem, ale
i mnoho krásných zážitků.
V rámci rehabilitačních programů mohli
naši členové v září navštěvovat bazén s vířivkou v Lázních Hodonín. Tato možnost
se týká i měsíce října, kde se vystřídají další
zájemci.
Měsíc září jsme si ještě zpestřili výletem
do nedalekých míst, avšak pro některé z nás
dosud nenavštívených. Svědčil o tom velký zájem našich členů, a abychom všech 78
účastníků uspokojili, museli jsme objednat
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dva autobusy. Jednalo se o jednodenní zájezd
do Slovanského hradiště v Mikulčicích. Tato
památka prošla v posledních letech rekonstrukcí a pro nás, pamětníky starého areálu,
byla toto skutečnost příjemným překvapením. Prohlídka byla velmi poučná doprovázená zajímavým a fundovaným výkladem.
Z tohoto historicky významného místa jsme
se vydali do nedalekého Moravského Žižkova, kde jsme absolvovali exkurzi v malém rodinném pivovaru, občerstvili jsme se a také
si odpočinuli. Dopoledne nám trošku mrholilo, ale při cestě do dalšího místa našeho zájezdu, Archeo-Parku v Pavlově, se na nás již
usmívalo sluníčko. Archeo-Park byl otevřen
nedávno a je další expozicí, která přibližuje
prehistorickou dobu lovců mamutů, potažmo dobu ledovou. Během filmové projekce
jsme se také mimo jiné dozvěděli o lidech,
jako byl Dr. Absolon a jiní, kteří se zasloužili o tyto archeologické výzkumy, díky nimž
si dnes můžeme tyto artefakty prohlížet.
Všichni jsme odjížděli plni dojmů a podnětů
k přemýšlení.
V polovině října jsme navštívili Moravské divadlo Olomouc, kde jsme zhlédli operetu Země úsměvů od Franze Lehára. Toto
dílo je jedno z nejlepších, které tento žánr
nabízí a také je Lehárovou nejhranější operetou, kde jedna kouzelná melodie střídá
druhou. O tom všem nás přesvědčili i v Moravském divadle Olomouc, kde mnozí z nás
byli poprvé. Děj byl situován do exotické
Číny a pojednával o střetu rozdílných kultur,
čínské a evropské. Potěšilo nás tradiční zpracování se skvělými hereckými i pěveckými
výkony. Milovníky baletu, ale nejen je, jistě
potěšila choreografie, v níž byla baletní čísla
pojata opravdu velkolepě. Svými výkony nás

protagonisté obohatili o nezapomenutelný
umělecký zážitek.
Do rehabilitačního programu jsme v listopadu zařadili jednodenní relaxaci v termálním koupališti v Pasohlávkách. Opět
jsme si zde užili příjemný relax a odpočinek,
který všichni potřebujeme pro nabytí nových
sil. V tomto měsíci se ještě 16 našich členů
zdokonalovalo v práci na PC. Kurz nám
umožnila obec Rohatec a konal se v prostorách základní školy. Tento rok se jednalo jen
o čtyřdenní kurz, ale i tak si všichni zúčastnění pochvalovali výuku vedenou ing. Pytelou, zaměřenou cíleně na tematické okruhy,
se kterými potřebovali poradit, anebo se
v nich zdokonalit.
V prosinci chystáme ještě dvě akce. Zahájíme vánočním večírkem, který se koná
8. prosince, a zájezdem 13. prosince na Adventní trhy do Uherského Hradiště náš letošní program zakončíme. Snad se nám podaří i pro příští rok připravit pro naše členy
zajímavé akce, o které bude tak velký zájem
jako letos. Ještě bych chtěla tímto prostřednictvím upozornit členy, že v rámci našich
rehabilitačních programů mají v zrekonstruovaném hodonínském krytém bazénu vstup
zdarma, a to každý čtvrtek od 16.00 do 17.00
hodin. Vstup bude umožněn po předložení
naší legitimace se zaplacenými příspěvky.
Závěrem chci jménem SZPO poděkovat
radě a zastupitelstvu obce a také pracovníkům obecního úřadu za podporu naší činnosti. Dále chci popřát nejen našim členům,
ale i všem občanům Rohatce klidné prožití
nadcházejících svátků vánočních, do nového
roku 2018 všem pevné zdraví, životní optimismus a lásku svých nejbližších.
Za SZPO Anna Homolová

Zasloužený dík
Rádi bychom chtěli touto cestou moc poděkovat naší předsedkyni SZPO paní
Anně Homolové za její obětavost, úsilí, vstřícnost, ochotu a čas v její funkci, kterou
s láskou pro členy spolku vykonává. Zda se jedná o zájezdy, májové večírky, mikulášské posezení, rekondiční pobyty, či jiné akce.
Všechno je vždy perfektně zorganizované a každé setkání se vydaří. Hlavní je to,
že členové spolku jsou nadšeni a maximálně spokojeni. Také nesmíme zapomenout
na naše důvěrníky, kteří nás pravidelně navštěvují a včas informují o všech akcích,
které se během každého roku konají.
Celému vedení SZPO přejeme do nového roku 2018 mnoho zdraví, úspěchů a rodinné pohody.
Kolektiv zdravotně postižených občanů
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Ohlédnutí za Dnem seniorů
Každý podzim má jistě své krásy, ale
občas i nepříjemnou stránku. A tak jako
v přírodě, tak to chodí i v životě. Někdy
je líp, někdy je hůř. I když nás už život
hodně posunul do toho podzimu, stále se
ještě máme z čeho těšit – třeba na chvíle
prožité v kruhu rodiny, s dobrými přáteli,
ale také z příjemných chvil společně strávených na akcích Klubu důchodců, např.
na oslavě Dne seniorů. V sobotu 7. října
byl kulturní dům našimi členkami krásně
vyzdoben v podzimním tónu a čekal na
své hosty. Sešlo se nás 140. Slavnostní večer zahájila předsedkyně paní Anna Davidová. Přivítala všechny přítomné a hosty
– pana starostu Adamce, seniorky z Klubu
důchodců z Mikulčic a v neposlední řadě
Malou dechovou hudbu „Rubín“ Skalica,
která nám pak celý večer vesele vyhrávala.
V první části večera vystoupila čtrnáctičlenná skupina seniorek z Mikulčic. Při
hitu „Holky z naší školky“ nám v působivém oblečení vyjadřujícím atmosféru dětských a školních let dovádivě zatancovaly
a zacvičily se švihadly. Za své vystoupení
sklidily velký potlesk. V druhé části večera pak vystoupily naše děvčice z důchodcovské Lúčnice v červených puntíkových
sukýnkách, bílých halenkách a v rytmu

18

písní „Žala naša Anička“ a „Červené vínečko jak višňa“ zatancovaly pěkné tanečky a také si při odchodu červeným vínečkem připily. Moc se nám to líbilo a při tak
milých písničkách jsme si všichni i zazpívali. Škoda jen, že našich děvčic-tanečnic
ubývá, bývalo jich 26, nyní vystupuje 14,
a nové „posily“se nehlásí! Kapela „Rubín“
dovedla také rozproudit hodně z nás a ti,
co trochu mohli, se dali do tance, ti, co nemohli, si alespoň zazpívali, protože hudba hrála vesměs písničky známé a veselé.
Ba nechyběla hodinka těch modernějších
a hodně rytmických písniček, při nichž se
mohly naše klouby hodně procvičit.
V úvodu jsem se zmínila o krásné podzimní výzdobě. Sál kulturního domu v průčelí, po obou stranách jeviště, již dlouho
zdobí šohaj a děvčica v krásných rohateckých krojích. Je to dílo našeho občana, člena Klubu důchodců pana Josefa Cigánka,
který, žel, již není mezi námi. Vzpomeňme,
že 20. listopadu to bylo devět let, co nás
opustil a 25. listopadu by se dožil 85 let.
Zůstaly však po něm zmíněné obrazy, nebo
slovácké ornamenty na uvítací tabuli při
vjezdu do naší obce, ornamenty i na kapličce u kulturního domu a také tři obrazy
v rohateckém muzeu.

Po úspěšné oslavě Dne seniorů se vyvedl i zájezd 18. října do maďarského Gyoru, kdy panovalo nejen krásné počasí, ale
i dobrá nálada a spokojenost účastníků,
kteří si mohli prohřát své klouby v termálních vodách. Zájezd byl hodnocen jako
velmi zdařilý. O tom, co se v Rohatci děje
a dále se chystá, jsme se dověděli na listopadovém pátku v klubu, kdy mezi nás přišel
pan starosta Adamec, který odpověděl i na
všechny naše dotazy.
Na Mikulášské posezení 1. prosince
k nám zavítal Mikuláš, anděl i čerti a všichni jsme byli obdarováni. Patrně jsme byli
hodní!? Potěšilo nás i vystoupení chlapců
a děvčat ze Zeleného domu pohody z Hodonína.
A ještě se do konce roku můžeme těšit
na Vánoční koncert Jakuba Smolíka, za kterým si zajedeme 18. prosince do Břeclavi.
Blíží se Vánoce – svátky, které dělají radost hlavně dětem. Přejeme vám všem jejich příjemné prožití a do roku 2018 hlavně
hodně zdraví, štěstí a pohodu, které si můžeme popřát i osobně na důchodcovském
Silvestru 30. prosince 2017 v 17.00 hodin
v Kulturním domě v Rohatci.
Za Klub důchodců z.s.
Marie Nováková
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Blíží se Vánoce
V neděli 26. listopadu 2017 se Kulturní dům v Rohatci opět rozzářil předvánoční výzdobou a provoněl vůní punče.
ZO ČZS Rohatec - zahrádkářky pořádaly
již tradiční akci „Blíží se Vánoce“. Na velké
i malé návštěvníky čekalo množství prodejních stánků, výtvarné dílničky i stánek
s občerstvením. Nechyběl ani zimní fotokoutek a množství inspirace pro adventní
a vánoční výzdobu. Děkujeme paní Mirce Tomšejové za výborný vánoční štrůdl
a také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
na akci podíleli.
Věříme, že se nám podařilo i letos navodit tu správnou atmosféru a odcházeli
jste svátečně naladěni do blížících se adventních dnů.
Marta Jašková

Co se nám s Dúbkem podařilo
Kromě biologických exkurzí do přírodovědně hodnotných
míst v okolí Rohatce, které jsme uspořádali v září, jsme u základní školy vybudovali další přírodní prvek. Od října doplnil již fungující hmyzí hotel a motýlí záhon tzv. logger, nebo-li broukoviště.
Jde o seskupení velkých kusů kulatiny listnatých stromů jako je
bříza, topol, dub, lípa nebo habr, které bude řadu následujících let
poskytovat domov vzácným druhům hmyzu třeba z čeledi tesaříkovitých nebo roháčovitých. Všechny prvky mohou, kromě své
vlastní biologické funkce, sloužit také k výuce environmentální
výchovy.
Motýlí záhony prošly letos velkou zkouškou. V našem prostředí se jedná o pilotní projekt, ve kterém postupně přicházíme
na to, jak to dělat nejlépe. Je fakt, že na vysýchavých rohateckých
píscích v kombinaci s vysokými teplotami v létě, jako bylo to poslední, je obtížné udržet při životě jakoukoliv vegetaci. Tím spíš
malý izolovaný kousek kvetoucí louky. Jarní výsev díky velkému
suchu hned ze začátku vegetační sezóny vzešel jen velmi špatně.
Nepomohlo ani pozdější dosazení, a to i přes to, že je v každém
záhonu navezen asi kubík kvalitní hlíny s vysokým podílem jílu
a kompostu. O to více nás potěšilo, že aspoň v deštivém podzimu záhony vykvetly (někde i s přispěním místních obyvatel
- tímto děkujeme panu Uprkovi). Nebyli jsme v tom ale sami.
S podobnými problémy se potýkali také kolegové v Břeclavi a na
jiných místech. Není divu, když usychaly i několik let staré výsadby stromů. Sucho je sucho a to člověk musí přijmout s pokorou.
S pěstiteli semen jsme se pak shodli na tom, že u bez-zálivkových
výsadeb, jako jsou směsi kvetoucích lučních bylin, je třeba jarní
výsev posunout do brzkého dubna a v případě potřeby záhony
na podzim znovu podsadit. Věříme, že s každým rokem se toho
více a více naučíme a záhony nám budou dělat jen samou radost.
Zároveň bych tímto rád vyzval všechny vás, kterým se záhony
líbí a přijdou vám užitečné, abyste se nebáli naši snahu podpořit.
Způsobů, jak pomoci je celá řada. Od jarních příprav záhonu,
přes vytrhávání plevelů v průběhu sezóny až po přispění vhodnými semínky. Napište nám!
číslo 6/2017

V říjnu a listopadu proběhlo hned několik akcí. Nejprve jsme
s dětmi a jejich rodiči přivítali podzim, a to akcí s názvem Ahoj
Podzime! Jak jinak si podzim přiblížit, než tím co k němu neodmyslitelně patří – jablka, hrušky, brambory, listí, zvířata a v neposlední řadě teplý čaj a pečené brambory! Tentokrát k nám bylo
počasí přívětivé a nedělní odpoledne na loukách jsme si všichni
moc hezky užili.
Kulturní vyžití pro nejmenší nabídl Divadelní soubor Kašpárek ze Bzence, který přijal pozvání a přijel do Rohatce se svými
krásnými loutkami a pohádkou Čert a Káča. Dětí se v kulturním
domě sešlo několik desítek, některé vydržely svou pozornost soustředit až do konce, mladší si ukrátily čas malým občerstvením
a po skončení představení si mohly všechny děti vyrobit placku
čerta, která jim bude připomínat fajn nedělní podvečer. V příštím roce bychom opět rádi pozvali divadelní soubor k hostování.
Už teď se poohlížíme!
Kromě divadla jsme uspořádali i další, v pořadí již třetí, pokračování tematicky komponovaného večera pod názvem Jeden
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svět. Tentokrát jsme zaostřili na latinskou Ameriku. Svou výstavu fotografií z cest po Ekvádoru, Bolívii a dalších zemích pak
cestovatel a fotograf Jan Miklín doplnil o poutavou prezentaci
s besedou. V poslední části večera jsme promítli film z nabídky
nevládní organizace Člověk v tísni, zaměřující se na problematiku nedostatku pitné vody v jednom z největších měst planety,
v Mexico City. Dovolím si říci, že film H2OMX byl pro necelou
třicítku návštěvníků, stejně jako celý večer, v mnoha věcech velmi inspirativní.
Poslední akcí nabitého podzimu byl v pořadí sedmý Pub kvíz
již tradičně pořádaný v bistru U Gerasima. Do soutěže se přihlásilo 6 týmů, nálada byla soutěživá, všichni se chtěli umístit
a získat některou z cen. Některé otázky byly náročně, ale zároveň
poučné. Tak příště neváhejte a přijďte, vždyť i múdrý chybuje/
pivuje…
O akcích pořádaných v příštím roce vás budeme vždy včas
informovat, těšit se můžete na akce pro děti, pro dospělé a samozřejmě i pro přírodu. Už teď dáváme dohromady jejich podobu,
vymýšlíme a plánujeme, čím vám a nám ozvláštnit všední dny!

Za spolek Dúbek vám přejeme hezký a poklidný adventní čas,
Vánoce strávené v kruhu vašich nejbližších a odhodlání, odvahu
a sílu vykročit do dalšího roku. Nechť je nám inspirativní..
Jan Švanyga, Barbora Březovičová

Mladá vína
Dne 2. prosince 2017 pořádal svaz zahrádkářů Rohatec již 18. ročník akce Mladá
vína. Aktuální přednáška byla zaměřena na
oranžová vína. Přednášející nás velmi zajímavým způsobem seznámil s tradicí a výrobou oranžových vín ve světě i jako novinkou
u nás. Jedná se o vína s úplně jinou technologií výroby a v podstatě bez použití chemických přípravků. Měli jsme možnost ochutnat osm druhů těchto vín a pro všechny to
bylo opravdu něco nového. Pak následovala
ochutnávka našich přinesených vín. Celkem
se jednalo o 70 vzorků od 40 vinařů. Akce,
jako vždy, je pro každého příjemným zážitkem, možností se pobavit o vínech a vzájemně si sdělit i eventuální nedostatky a mít
tak možnost na ně zavčas reagovat. Všichni
přítomní se shodli, že takové akce jsou přínosem pro každého vinaře, že je škoda, že se
nezúčastňuje více místních vinařů.
Jiří Trávníček

Závody agility v Rohatci
Dne 8. 10. 2017 proběhly na našem cvičáku zkoušky v agility.
Absolvovalo je 50 týmů v kategoriích small, middle a large. Byly
to naše první oficiální závody, se zápočtem bodů podle platných
regulí, a bylo nutné dodržet všechny podmínky KAČR (Klub agility ČR).
Ohlasy z řad zúčastněných byly pozitivní, což nás jako organizátory potěšilo. V příštím roce chceme tuto akci zopakovat.
Dagmar Belková s jejími pejsky Eliškou a Amandem (Amand
Květ Orientu), oba plemeno čínský chocholatý pes, pokračují v tréninku agility, zejména účastí na neoficiálních závodech. Na akci
„Boršovský jump“ v jednom z běhů vybojovali s Eliškou třetí místo.
Za sychravého, deštivého počasí byli s výsledkem spokojení.
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Naše pokroky v dog dancingu (DD) jsou pozvolné, zatím
„nejlepší tanečník“ je briard Diamond Badria’s Darling, se dvěma
úspěšně složenými zkouškami, v závěsu s koliáky Deannem a Fredym.
S odvahou a zvědavostí jsme se vypravili na Světovou výstavu psů, která probíhala ve dnech 9. – 12. 11. 2017 v Lipsku. Pro
ilustraci jenom pár čísel. Celkem se výstavy zúčastnilo 31 tisíc psů.
Pokud by se dalo na oblíbenost psích plemen usuzovat podle počtu přihlášených psů, tak nejpočetněji byla zastoupená plemena
labradorský retrívr, zlatý retrívr, francouzský buldoček, bernský
salašnický pes. Fredy Black se mezi dlouhosrstými koliemi neztratil a v silné konkurenci získal známku Výborný.
číslo 6/2017
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Další naše reprezentantka Numminka (Nuummit Honey Eli),
cairn terier, si vybojovala „jen“ známku Velmi dobrou, ale v silné
konkurenci 23 mladých fen to byl dobrý výsledek.
Další náš člen Jaroslav Jaroš s border kolií Maxem dosáhli začátkem října pěkného výsledku na Mezinárodní výstavě psů v Českých Budějovicích, ve třídě otevřené V2 res. CAC.
O víkendu 15. 10. 2017 na klubové výstavě briardů v Praze získali pěkná umístění naši briardi, a sice:
Jonash Badria‘s Darling – třída dorost - Velmi Nadějný 2 a Diamond Badria‘s Darling – třída veteránů - Výborný 1. Celkově také
pomohli vybojovat i první místo v soutěži chovatelských stanic jejich „mateřské“ chovatelské stanici.
Nuummit Honey Eli zabodovala také na mezinárodní výstavě
v rakouském Welsu (při svém prvním vystoupení mezi dospěláky).
Ve svých 15 měsících získala po oba dva dny V2 Res. CACA.

Na zakončení sezony 2017 uspořádáme 9. 12. 2017 tradiční
Zimní „sranda“ závod. Naším hlavním záměrem je sejít se v příjemném předvánočním čase s kolegy pejskaři a pobavit páníčky
i jejich svěřence.
Za Kynologický klub Vlasta Lužová

Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
v období předvánočním, kdy by mělo být vše v poklidném
duchu, jsme zvolili téma v mysliveckých
kruzích spíše neklidné. Jelikož jsme vám
ale už představili všechny původní druhy
zvěře, nechtěli jsme vynechat ani ty druhy
nepůvodní. Problematika nepůvodních
a invazních druhů živočichů a rostlin je
předmětem mnoha diskuzí a polemik mezi
myslivci, ochránci přírody a zemědělci.
Jelikož je to téma tak rozsáhlé, zůstaneme
pouze u základních informací a zdržíme se
detailů.

číslo 6/2017

Pokud bychom věc řešili pouze z našeho českého pohledu, existuje v zákoně
o myslivosti specifikace tzv. nepůvodní zvěře. Patří sem např. daněk, koza bezoárová,
muflon, oba druhy jelena siky, divoký králík, bažant obecný i královský, krocan divoký, perlička obecná. Možná vás to udivilo,
ale všechna tato zvěř k nám byla v minulosti přivezena z cizích zemí. Debaty probíhají
hlavně o tom, který z těchto živočichů by
se měl objevit na seznamu tzv. invazních,
tj. nežádoucích druhů. Zda muflon, kamzík, koza bezoárová, či někteří ptáci nebo
rostliny. Uvedení některého druhu zvěře na

seznamu invazních druhů znamená zakonzervování či omezení jeho dalšího chovu.
A to je právě otázkou vášnivé debaty, díky
které zatím nebyl zákon o ochraně přírody
v tomto směru změněn.
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A jak je to v rámci Evropské unie.
V polovině roku 2016 vydala EU nařízení
o invazních druzích. Seznam obsahuje nežádoucích 23 živočichů a 14 rostlin. Jsou
v něm např. mýval severní, nosál červený,
nutrie říční, ibis posvátný a severoamerické druhy raků. V roce letošním byl soupis rozšířen o další 3 živočichy (ondatra
pižmová, psík mývalovitý, husice nilská)
a 9 rostlin (např. bolševník velkolepý).
Polemické pro nás je, že ondatra pižmová, myslivecky zařazená mezi lovnou zvěř,
je najednou invazním druhem. Bude jistě
zajímavé sledovat, jak to všechno kolem
nepůvodních a invazních druhů nakonec
dopadne.

Ještě bychom se s vámi chtěli podělit o jednu důležitou a aktuální věc, a sice
přikrmování zvěře. Více to rozvineme v našem příštím příspěvku, ale dnes už trošku
začneme. Ne o zvěři, ale o pomoci ptactvu
právě v zimním období. S příchodem Vánoc a zimy se přikrmování určitě někteří
z vás intenzivně věnují. Mnoho z vás má
na zahradě nebo za oknem ptačí krmítko,
někdo možná na Vánoce připravuje ptačí
stromek ověšený různými dobrotami, někdo něco přidá do zásypu či krmelce. Jistě
všichni ptačí jídelníček znáte a není nutno
připomínat, co je správně a co ne. Malá
rekapitulace snad nebude nikomu vadit.
Sýkory a brhlíci mají nejraději semena slu-

nečnice, proso, mák, jádra ořechů. Pěnkavy, zvonci, dlaskové a vrabci si pochutnají
na zadině (zbytková část obilí). Jeřabinami, hlohem, rakytníkem a jinými plody se
zavděčíte kosům a kvíčalám. Vhodné jsou
i ovesné vločky, mrkev, jablko, vnitřní sádlo
a lůj. Pozor dávejte na sůl a jiné koření, to
by ptáčkům ublížilo. Speciální krmné směsi je možno zakoupit v obchodech nebo je
můžete i sami doma vyrobit.
Tak nezapomeňte o Vánocích přikrmovat ptáčky, uděláte tím radost nejenom
ptačím rodinám ale i vám a vašim dětem.
Krásné Vánoce.
Vladimír Jašek a Miroslav Kývala
Foto: Karel Šimeček

Mužský sbor Rohatčané
Vážení spoluobčané,
dovolte nám krátce připomenout naši činnost v letošním roce.
Absolvovali jsme celkem 16 úspěšných vystoupení. Dobrou náladu
s pěknými písničkami jsme přinesli například do Břeclavi, Bulhar,
Ratíškovic, Lužic, Vlčnova, Zlína, Kobylí, Ladné, Morkůvek nebo
slovenských Gbel. Již podruhé jsme byli pozváni na Moravský ples
v Praze. Rádi jsme zazpívali i na místním seniorském Fašaňku
a také v kostele při příležitosti prvního svatého přijímání. Po svatomartinských slavnostech v Hodoníně nás čeká ještě vystoupení 20.
prosince na hodonínských Vánočních trzích.
V posledních dnech letošního roku bych chtěl za všechny naše
zpěváky poděkovat obci Rohatec za podporu, stejně tak i našim
příznivcům. Všem lidem dobré vůle přejeme krásné vánoční svát-

ky, šťastné vykročení do dalšího roku plného spokojenosti, úspěchů a hlavně zdraví.
Jiří Hostýnek

POZVÁNKY

14. 12. 2017 v 15:30 před ZŠ Rohatec
Zveme všechny, kdo mají rádi vánoční čas,
na vystoupení žáků naší školy.
Program bude spojen s malým jarmarkem.
ZŠ, MŠ a SRPŠ Rohatec
přejí všem krásné Vánoce
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SPORT
Novoroční rohatecké proběhnutí potřetí
Končí další rok, za pár dnů si připijeme
s přáteli a popřejeme vše dobré do roku nového. Lidé úvodní lednový den tráví různě.
V Rohatci se kromě jiného 1. ledna už dva
roky běhá. Spontánní nápad se pomalu stává
tradicí a já od přátel už pár týdnů slýchám
otázku, poběžíme i tentokrát?
Potěšený zájmem odpovídám kladně.
Na vědomost se tímto dává, že 1. ledna 2018
v 11:00 hodin se opět sejdeme před obecním
úřadem. Novoroční proběhnutí je akcí pro
každého, poběžíme společně jeden malý
okruh obcí v délce asi 800 metrů. Tempo se
přizpůsobí vašim možnostem, kdo se necítí,
může si trasu projít chůzí.
Jako v minulých letech po zaváděcím
kole vyrazíme k přístavišti a po povodňové
hrázi k Habánskému oku, odtud se stejnou
cestou budeme vracet. Každý se tak může
kdykoli otočit a běžet zpět, ztratit se nemá
kde. Celá trasa měří něco přes pět kilometrů, ale není třeba se bát, loni ji celou zdolalo
i několik mladých fotbalistů z rohatecké přípravky.
Takže, kdo má chuť začít rok 2018 pohybem, neváhejte, přijďte si společně zaběhat.
Budu se na vás těšit.
Luděk Durďák

Potvrdit roli favorita!... aneb sezóna TFA 2017
Jedno známé moudro praví: „Není
těžké vyhrát, ale obhájit“. A přesně v této
situaci se ocitl na počátku sezóny Michal
Skřivánek, hasič z Rohatce. Letos bylo potřeba navázat na loňskou šňůru vyhraných
závodů a potvrdit tak roli zkušeného a kvalitního závodníka. To nebylo zprvu jednoduché, protože většině výkonů chybělo
k úplné dokonalosti ještě trochu toho sportovního štěstíčka. Zpravidla každý druhý
závod z toho bylo, až na výjimky, „jen“
druhé místo, a to o pouhé setinky. Takto
to trvalo celou polovinu sezony, naštěstí
poté se cosi zlomilo (aby taky ne po té porci
tréninků!) a druhá polovina již byla zlatem
ověšená.
Z letošního závodního roku je třeba
vypíchnout pár důležitých mezníků, ať už
závodních či nezávodních, které se odehrály a opět nás posunuly směrem dopředu.
Prvním z nich bylo pořízení nového zásačíslo 6/2017

hového obleku, který je navržen přímo pro
potřeby TFA. Navíc je oblek ušit na míru
a dle vlastního designu samotného uživatele. V letošním roce v ČR běhalo pouze 12

závodníků s tímto speciálem (reprezentace
TFA racing teamu Vochoc s.r.o.), každý má
svou originální podobu a specifické označení, ten Michalův nese číslo 8 a nikdo jiný
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již v budoucnu nebude moci mít toto číslo
na svém obleku.
V letošním roce se účastnil dvou lig
TFA. První z nich byla liga TFA Moravské
hasičské jednoty, která se skládala z pěti závodů a Michal obhajoval loňské prvenství.
Od prvního závodu byla chuť znovu zvednout mistrovský pohár nad hlavu a přesně
podle toho válcoval soupeře na trati. Vše
vyvrcholilo v posledním závodě v Zastávce
u Brna, kde vyhrál třetí rok po sobě a s definitivní platností si podmanil celou ligu.
Další liga, kterou odběhal, vznikla spojením pěti prestižních závodů a nesla název
Moravská liga TFA. Bohužel hned v prvním závodě přišla chyba a z ní vyplývající

ztráta, díky níž to nakonec nevyšlo, i když
následné závody byly vždy přehlídkou
skvělých výkonů rohateckého borce bojujícího o prvenství. Nicméně výsledné stříbro v konečném zúčtování znamená opět
úspěch v konkurenci více jak šesti desítek
soupeřů.
Je třeba také vzpomenout největší závod
letošního roku, který se konal na brněnském výstavišti jako součást programu mezinárodního hasičského veletrhu PYROS.
Opět kvalitní konkurence (přes sedmdesát
závodníků), navíc s účastí reprezentace ČR
profesionálních hasičů. Výsledné čtvrté
místo je tedy do jisté míry smolným, ovšem
i tak perfektním výsledkem.

Závěrem pár čísel. Sezóna trvala dlouhých sedm měsíců, během ní Michal najezdil 4 173 km a dostal se na 29 závodů
v šesti krajích ČR a jednom kraji SR. Pouze
ve třech případech nestál na stupních vítězů.
Bilance je ohromná – 16x zlato, 10x stříbro
a následně 4., 5. a 7. místo. Mohlo by se zdát,
že při takovém počtu vítězství snad chybí na
závodech soupeřové, opak je pravdou. Letos se Michal postupně poměřil s 979 borci
a pouze několika z nich se podařilo dostat se
před něj. Tolik k letošní TFA sezóně z pohledu rohateckých hasičů. Již teď se těšíme na
tu další, ve které bude opět mnoho novinek
a velkých událostí. Sportu zdar a TFA zvlášť!
SDH Rohatec

Rohatecký tenis v roce 2017
Nejen příznivcům tenisu končí letošní sezona.
Nedá se říci, že by byla neúspěšná. O dobré jméno
i reprezentaci naší obce letos bojovalo 13 aktivních
hráčů z celkového počtu 23 členů. Během roku jsme
pořádali celkem pět turnajů, z toho čtyři se konaly na
místních kurtech – Velikonoční, Májový, Pohodový
a O pohár starosty obce, a jeden, Vánoční, u našich
přátel v tenisové hale v Petrově. Za jejich skvělou organizaci patří poděkování předsedovi našeho klubu
Radkovi Šindarovi. Jeho jménem vyslovuji dík všem,
kteří se o dobré jméno rohateckých tenistů v právě
končícím roce zasloužili. Do následujících sezon přejeme zdraví a sportovní štěstí. Poděkování patří také
Obci Rohatec za přízeň a podporu. Všem čtenářům
a rohateckým občanům vůbec přejeme hodně zdraví,
osobní spokojenosti a život podle jejich představ.
A mužstvo 1. liga – Ondřej Šrůtka, Michal Janča,
Jaroslav Luzum, Miloš Drábek
B mužstvo 2. liga – Martin Luža, Jiří Hostýnek,
Radim Zich, Martin Bubík
Veteráni – Radek Šindar, Václav Štrunc, Rostislav
Tomšej, David Brychta, Oldřich Glöckel
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Konečné výsledky 2017 (39. ročník soutěže družstev neregistrovaných hráčů)
Open I. liga
VÝSLEDKY 2017
1. TK Lednice
10 10 0 23:7 50:17 363:235 20
2. BOCA Juniors Lednice
10 8 2 22:8 46:20 347:273 18
3. KP Team Břeclav
10 5 5 15:15 35:35 325:305 15
4. TJ Sokol Tvrdonice
927
11:16 25:35 253:308 11
5. Tenisový klub Rohatec A
927
8:19 20:41 247:305 11
6. Tenis Pohořelice
817
5:19 14:42 210:319 9
Open II. liga
1. TJ Sokol Kobylí
7 61
17:4 25:7
173:97 13
2. 1.Tenis Lanžhot
7 61
16:5 34:11 236:136 13
3. Tenisový klub Rohatec B
7 43
12:9 25:23 223:215 11
4. Sokol Lanžhot B
7 34
12:9 25:24 229:233 10
5. Tenis Pohořelice A
7 34
11:10 26:20 204:198 9
6. TK Velké Bílovice
7 34
6:15 14:32 160:233 10 1x scr.
7. PINEC Lanžhot
6 24
5:13 10:26 134:197 7 1x scr.
8. ČSTM Břeclav
6 06
2:16 7:32
122:221 6
Veteráni liga
1. STAS Břeclav
7 70
18:3 37:8
230:129 14
2. VTR Sokol Tvrdonice
7 43
13:8 28:22 228:211 11
3. Sokol Lanžhot
7 43
12:9 25:21 197:204 11
4. VTR Tenis Pohořelice
7 43
11:10 25:23 212:191 11
5. Tenisový klub Rohatec
7 34
11:10 26:22 219:192 10
6. KOLOŤUCI
7 34
9:12 22:26 198:212 10
7. Tenis club seniors Ladná
7 25
14:31 22:26 174:237 9
8. Torpédo Tvrdonice
7 16
4:17 12:36 163:257 8

A mužstvo

B mužstvo

REKLAMA, INZERCE

číslo 6/2017
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Sudoku
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Z činnosti SZPO

Blíží se Vánoce

Mladá vína

číslo 6/2017
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Z činnosti ZŠ a MŠ
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