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Blíží se astronomické léto a svatojánská
noc. Svatý Jan Křtitel ochraňuje mnoho
profesí. Třeba kožešníky, pastýře a tkalce.
Zobrazován bývá s velbloudím rounem,
beránkem, křížem nebo sekerou. Začnou
se asi brzo objevovat opět kruhy v obilí
a doufejme, že se lidé již nenapijí z láhve
s nebezpečným alkoholem. Asi přibudou
zprávy o nově spatřeném vlku či medvědovi u nás. Ze světa k nám budou doléhat informace o tající Arktidě a hladině ledu daleko pod normálem na Antarktidě. Horníci
z OKD tvrdí, že jejich důlní šachty někdo
vytuneloval.
Češi jsou spokojenější a spokojenější. Je
to tím, že se nám žije lépe, než kdy dříve. Nevěřte, prosím, těm, kdo se nám snaží neustále tvrdit, že lépe bylo „dříve“, kdy jsme stáli
fronty na toaletní papír a pomeranče, kdy si
nás tajní nohsledi tehdejší moci veřejně fotili
před kostelem při odchodu z půlnoční mše,
kdy sice posloucháme hudbu Pink Floyd
a studujeme dějiny umění, ale do Vídně na
výstavu nás nepustí. Protože je to „ na západě“. I v tomto se nám lhalo, je to na jihu.
Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské
unii, rostou nám mzdy a rozdíly v příjmech
patří k těm nejnižším. Dochází u nás ke
generační obměně. Mládí se dívá na svět jiným, svěžím a nezatíženým pohledem.
Fauna s florou nás nestačí udivovat svou
krásou a teploty se zvedají k těm přirozeně
letním. Mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu potvrdil, že za poslední léta
je v České republice nejchladnější část týdne
víkend. Nejnižší teplota vychází na sobotu.
Po ní následuje neděle. Nejteplejší je pondělí. Jedna z teorií tvrdí, že je o víkendu chladněji proto, že během pracovního týdnejde
do ovzduší průmyslové znečistění. To podporuje vznik oblačnosti, a ta snižuje teplotu.
Musíme rychle vyřešit ekologičtější autodopravu. Řepka nám už nebude stačit.
Biopaliva budeme vyrábět z odpadů. Je řeč
o výrobě z použitých kuchyňských olejů či
kafilérních tuků. Do roku 2020 má pocházet z obnovitelných zdrojů desetina paliv
pro auta z EU.
Ve svobodě médií klesla Česká republika na dvacáté první místo z devátého. Žebříček vypracovává organizace Reportéři
bez hranic. Mezi nejsvobodomyslnější státy
patří Finsko, Nizozemsko, Norsko, Dánsko
a Nový Zéland.

Hrozící pokuta za zákaz vstupu do lesa
přináší velké patálie. Zákaz může být až na
neomezeně dlouhou dobu. Odvolání nebude mít odkladný účinek. Tato novela má být
preventivním opatřením, ale budí dojem
represivního. Sazba výše pokuty se navyšuje až na třicet tisíc korun.
Víte, jaká je aktuálně v naší zemi nejžádanější profese? Je to svářeč. Podle jednoho vědeckého výzkumu pracují nejlépe
lidé okolo čtyřiceti let, a to když pracují tři
dny v týdnu. To má vliv i na celkovou kvalitu našeho života. Nejbohatší babička na
světě, britská královna, oslavila devadesáté
narozeniny. Stejně tak i Hurvínek. Olbram
Zoubek, sochař, který sejmul Janu Palachovi posmrtnou masku, má 91 let a stále
pracuje. Aktuálně tvoří sochu kněze Josefa
Toufara a má další tvůrčí plány. Před vchodem do jeho ateliéru má cedulku s nápisem: „ Prosím o maximální stručnost. Život
a světlo jsou krátké.“
Krátkou chvíli nezažívá Andreas Breivik. Tento známý norský masový vrah,
odsouzený za 77 obětí na dvacet jedna let,
si stěžuje. Na utlačování a špatné životní
podmínky. V jeho třípokojové cele má tělocvičnu s posilovnou. Počítač, herní konzolu
a přehrávač DVD. Ohřívané jídlo v mikrovlnce označil za horší mučení než waterboarding.
5448 let by musel průměrný Čech pracovat, aby si vydělal tolik, jako nejlépe placený fotbalista světa. Francouzský profesor
ekonomie poukazuje na to, že je neudržitelná a špatná myšlenka věčného růstu. Na
to mimochodem upozorňoval před léty na
jedné ze svých přednášek u nás i Dalajláma.
K čemu tedy onen profesor došel? Došel
k tomu, že jestliže jsme omezeni na prostor
naší planety, tak zde je prostě nekonečný
růst nemožný.
Nedávno jsem nepřítomně poslouchal
při práci televizi a slyšel o jednom českém
domově důchodců, kde našli u seniorů štěnice. Proboha! Jsou tam někteří VIP? Kdo
a koho má zájem odposlouchávat? Zbystřím a vedu svůj pohled směrem na obrazovku. Tam vidím, jak deratizérská firma
vystříkává strop místnosti.
V rumunském filmu se říká: „Chudý se
modlí víc než bohatý, protože má čas.“ Přeji
vám od srdce hodně času.
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Z jednání rady a zastupitelstva
Za uplynulé dva měsíce se zastupitelé
obce sešli ke dvěma jednáním. Důvodem
pro častější zasedání bylo mimo jiné především vyhlášení výběrového řízení na
dvě největší stavební akce tohoto roku. Na
dubnovém zasedání tak byl schválen plán
realizace veřejné zakázky, zadávací podmínky, seznam oslovených firem i seznam
členů hodnotící komise pro investiční
akce Rekonstrukce kanalizace a chodníku
na ulici Mírová – I. etapa a Parkoviště na
ulici Hodonínská. Do výběrových řízení
se přihlásilo šest, respektive sedm, stavebních firem z okolí. Na květnovém veřejném zasedání byly zveřejněny výsledky
a schválen dodavatel, který předložil nejvýhodnější nabídku. Vítěznou firmou se
v obou případech stala společnost Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. Díky výběrovým řízením se na obě stavby podařilo
ušetřit téměř čtyřicet procent projektovaných nákladů. Uspořené prostředky bude
možné použít v rámci rozpočtu na další
investiční akce či opravy.
Mimo tyto zásadní body byla na jednání dubnového zastupitelstva vyslechnuta zpráva finančního i kontrolního
výboru, schváleno rozpočtové opatření
a rozpočtový výhled na následující období.
Zastupitelstvo projednalo několik záměrů
na prodej obecních pozemků a především

výkup parcel ležících pod obecními komunikacemi i v extravilánu obce.
Květnové veřejné zasedání zastupitelstva obce se zabývalo hlavně ekonomickými otázkami. Po obsáhlé zprávě předsedy
finančního výboru byl schválen závěrečný
účet obce za rok 2015 i účetní závěrka k 31.
prosinci 2015. Zastupitelé následně projednali mezitímní účetní závěrku za první
čtvrtletí tohoto roku a přijali rozpočtové
opatření č. 3 roku 2016. V dalším bodě bylo
schváleno přidělení dotace pro SRPŠ Rohatec na pořádání příměstského tábora pro
děti. V závěru jednání zastupitelstvo projednalo koupi a prodej několika pozemků.
Po ukončení zasedání zastupitelstva byla
pro všechny přítomné zpřístupněna zahrada za bývalou knihovnou na Kolonii a také
budova ubytovny. Všichni si tak mohli udělat lepší obrázek o stávajícím stavu a možných řešeních do budoucna.

Zkušenosti čerpáme u sousedů
První dubnové jednání rady bylo zahájeno netradičně. Radní měli možnost
zhlédnout provoz kompostáren v sousedních Ratíškovicích a následně i Sudoměřicích. Tamní představitelé nás seznámili
s podrobnostmi dotačního řízení, realizací projektu a především zkušenostmi

z provozu. Rada dále projednala několik
žádostí o dotaci, pronájem pozemků, rozpočtové opatření a další materiály, předkládané do programu veřejného zasedání
zastupitelstva. Rada se pochopitelně zabývala také oběma výběrovými řízeními na
zmiňované stavby na Kolonii a u nákupního střediska. Radní byli seznámeni se stanoviskem města Vracov k možné změně
hranice katastrů na Soboňkách.
Květnová rada projednala především
několik ekonomických bodů. Nejprve
vzala na vědomí účetní výkazy příspěvkových organizací – základní školy a mateřské školy. Radní byli seznámeni s výsledkem veřejnoprávní kontroly a účetními
závěrkami, schválili nový odpisový plán
a rozdělení hospodářského výsledku. Starosta informoval radu obce o schválení
dotace na protipovodňový a varovný systém, který souvisí s modernizací místního
rozhlasu. Projekt bude realizovat svazek
obcí Obce pro Baťův kanál v následujících letech v několika obcích a městech
kolem toku. Rada projednala ekonomické
výkazy předkládané zastupitelstvu – závěrečný účet obce, účetní závěrku za rok
2015 a mezitímní účetní závěrku za první čtvrtletí tohoto roku. Starosta seznámil
radní o aktuálním stavu projektu přesunu
sportoviště v Cihelnách, místostarosta informoval o aktualizaci záplavového území
v katastru naší obce.
Tomáš Letocha, místostarosta

42 milionů a 2015, co mají tato dvě čísla společného?
Obě čísla se překvapivě týkají naší obce. Na posledním zasedání zastupitelstva se schvaloval závěrečný účet obce za předchozí
rok. Částka 42 milionů je finanční vyjádření hodnoty staveb a vybavení, které byly našim občanům dány do užívání v loňském roce.
Jednalo se především o Dům občanských aktivit v budově bývalé
staré školy, nový sportovní areál u školy současné, kompletní dovybavení sběrného dvora a místa v Rohatci, úpravy zahrady v přírodním stylu v mateřské školce, zateplení zdravotního střediska
na Kolonii, nové vybavení knihovny, lanovou pyramidu na hřišti

na Kolonii, pořízení asfaltéru na opravu drobných děr v komunikacích atd. Sám jsem tomu poprvé nemohl uvěřit, když jsem si
přepočítával aktiva v závěrečném účtu obce, ale je tomu skutečně
tak. Jsou to vynikající výsledky a rozhodující je fakt, že naši občané takto získali další příležitosti ke zlepšení svého společenského,
kulturního i sportovního vyžití. Někdy je třeba si uvědomit, že se
takové věci nedějí samovolně, ale je za nimi velké úsilí a hodiny
práce lidí z rohatecké radnice, kteří myslí na dobro nás všech, často
i na úkor vlastního volného času.
Jaroslav Andrýsek, předseda finančního výboru

A víte že…
…na pokladně obecního úřadu v Rohatci již lze platit i kartou?
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Matrika

Narození:

Kalendárium

Karin Chalupová
Matěj Balák
Nela Salčáková
Oliver Schenel
Sofie Teturová
Viktor Hatala
Ondřej Šantavý

Úmrtí:
František Chrástek
Jenovéfa Zlámalová

Zlatá svatba:
Josef a Miroslava Tomšejovi
František a Marie Sedlákovi

Fámy – frky – plky
KEC - FRK - PLK
(a lidová tvořivost)

Realita

Na hřbitově se
krade

Toto je bohužel smutná pravda,
najdou se mezi námi i takoví, kteří
neváhají z hrobů ukrást vázičky,
lampičky, či květinovou výzdobu,
před obecním úřadem už se nám
také ztratily květináče, kam ten
svět spěje ….

Starosta nikdy žádné jídlo nikde
nechce, tam kde jej před něj
Starosta je
postaví, tak si vezme, aby neurazil
nenažraný, chodí na
toho, kdo se s tím chystal a měl
akce, aby se mohl
práci. Jestli mi někdo závidí ten
najest a ještě si
chlebíček nebo zákusek, milerád
odnáší dom
mu jej přenechám, mám stále svou
váhu 84 kg už deset let.
Museli jsme vracet
část dotace za
sportovní areál
v parku

Tato informace je mylná, všichni
zastupitelé vám mohou potvrdit,
že k žádnému vracení ani části
dotace nedošlo.

Místostarosta je
ženáč

Pravda, Tom a Jůlie už jsou svoji,
a tímto jim za celou redakční radu
i obec přejeme do společného života
jen to dobré a spoustu krásných
společných manželských dní.

Málo třídíme v obci
odpad

Bohužel toto je pravda, zatím
naše obec ve vytříděném papíru,
PET lahvích a skle nedosahuje
ani průměru v okrese, a to máme
po obci zvonky, PET svážíme
a občané mají k dispozici dva
sběrné dvory.

číslo 3/2016

89 let
77 let

18. 6.

Dětský folklórní festival

18. 6. – 1. 7.

Výstava Maryša – lidé a figurky

19. 6.

Mezinárodní turnaj přípravek

24. 6.

Hurá na prázdniny

25. 6.

Dětský den – Rohatecká příroda

16. 7.

Soutěž v požárním sportu

16. 7.

Myslivecká noc

13. 8.

Hodový turnaj v malé kopané

Poděkování
V sobotu dne 7. května 2016 se uskutečnilo v obci Rohatec setkání absolventů Základní devítileté školy v Rohatci - ročník narození
1965/1966 u příležitosti životního jubilea – dosažení věku 50-ti let.
Ne všichni jsme přímí rodáci obce Rohatec, ale všichni jsme v obci
prožili podstatnou část svého dětství a závěrečné vysvědčení ze ZDŠ
v Rohatci bylo pro všechny společnou startovací čarou do dalšího
života.
Osud mnohé zavál do různých více či méně vzdálených míst
a čas vymazal spoustu vzpomínek. K těm vzpomínkám, které se každému z účastníků tohoto setkání spojí nově s obcí Rohatec, bude nepochybně patřit i slavnostní přivítání na obecním úřadě.
Touto cestou děkujeme starostovi obce panu Ing. Jarmilu Adamcovi, Ph.D., všem zaměstnancům Obecního úřadu v Rohatci a členům kulturně muzejní komise, kteří se na přípravě a organizaci přivítání podíleli. Stejně tak patří poděkování dětem z mateřské školy
v Rohatci a jejich paní učitelce Aleně Okáníkové za krásné kulturní
vystoupení.
účastníci srazu padesátníků obce Rohatec 2016
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Setkání „šedesátníků“
Je sobota 14. května 2016. Po deštivém dopoledni konečně vysvitlo sluníčko a mně se ulevilo, protože ve dvě hodiny odpoledne se mělo uskutečnit naše dlouho plánované setkání spolužáků
po 45 letech od ukončení základní školy. Chození v dešti by asi
nebylo moc příjemné. Zahájení jsme měli na obecním úřadě, kde
nás přivítal starosta Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. a mimo jiné při
své slavnostní řeči zdůraznil důležitost těchto setkání, kdy zvláště
přespolní mají důvod navštívit svoji rodnou ves a vidět její proměnu. Průběh slavnostního dne nám básničkami zpestřily rohatecké děti v krojích, se kterými jsme si na závěr všichni zazpívali
nepsanou rohateckou hymnu „Za Rohatcem za dědinů“. Toto milé
přivítání nás všechny potěšilo a po přípitku a podepsání všech přítomných do kroniky nás starosta obce provedl zrekonstruovanou
budovou staré školy. Mnozí z nás si zavzpomínali na léta prožitá
v této dnes již historické budově. Přespolní obdivovali novou podobu školy i její současné využití. Při návštěvě v takzvané „nové
škole“, jak jsme ji my před léty nazývali, jsme se také neubránili
vzpomínkám, i když mnozí z nás ji v nové podobě téměř nepoznali. Po návštěvě školních míst jsme se odebrali do restaurace U sudu,
kde jsme strávili velmi příjemné chvíle při družných rozhovorech

a vzpomínkách na různé humorné i vážné příhody ze školních let.
Vydrželi jsme až do pozdních nočních hodin a protože jsme určitě
neprobrali všechno, tak jsme si slíbili, že se za pět let, jak je naším
zvykem, zase sejdeme.
Anna Homolová

Údržba zeleně pokračuje
Vedení obce se snaží věnovat se stejnou
péčí všem částem naší obce. Proto bylo již
několikrát apelováno na zástupce Českých
drah i Správy železniční dopravní cesty,
aby se řádně starali o své pozemky na ulici
Nádražní na Kolonii. Prostor mezi železničním přejezdem a vlakovým nádražím
je totiž mnoho let zanedbáván a jeho stav
tomu odpovídal. Po dlouhém vyjednávání
se podařilo dohodnout nejen sečení trávy na pozemcích dráhy, ale také likvidaci
torza betonového plotu. Ten již desítku let
neplnil svoji funkci a pouze skýtal možnost
tvorby skládky v prostoru za ním.
Ve velmi špatném stavu je také vzrostlá
zeleň. O větrolam podél silnice se dráhy nikdy nestaraly, většina stromů je nakloněna
nad cestu. Z některých padají suché větve
a jsou již za svou životností. Několik stromů tak přímo ohrožuje bezpečnost chodců
i vozidel projíždějících pod nimi. Zástupci
Českých drah na podnět obce přiznali od-

povědnost za tento stav a rozhodli se sjednat nápravu. Realizaci údržby zeleně specializovanou firmou však zastavili místní
občané. Nebezpečná situace zde tedy stále
trvá.

Obecní zeleň
bezpečnější a zdravější
Ve svém závěru je první etapa údržby
stromů na pozemcích obce. Na základě
odborného posudku provedeného společností SAFE TREES, s.r.o. v loňském roce na
prvních pěti stech obecních stromech, byla
realizována v uplynulých týdnech navržená
opatření. Ošetřeno bylo celkem 268 stromů
a instalováno 17 bezpečnostních vazeb. Na
většině dřevin byly realizovány bezpečnostní, zdravotní či výchovné řezy, obvodová
redukce koruny či lokální redukce z důvodu stabilizace stromu. Realizována tak
byla pouze opatření s vysokou naléhavostí,

ostatní nás čekají v následujících letech.
Subdodavatelem výškových prací byla
specializovaná firma s dlouholetou praxí,
kterou tvoří arboristé s českými i evropskými certifikáty. Tato firma prováděla např.
údržbu zámeckého parku v Lednici či Valticích. Při práci kladla důraz na zdraví stromu jako celku a snažila se zásahy provádět
co nejšetrnějším způsobem, aby byl co nejvíce zachován vzhled stromu. A to vše se
snahou o maximální provozní bezpečnost.
U tří stromů konstatovala, že již není možné realizovat zdravotní řezy, ale z důvodu
bezpečnosti je nutné je dodatečně pokácet.
Prováděné práce byly záměrně realizovány
až v době plného olistění, kdy je koruna
plně zatížena a jsou vidět všechny defekty
růstu. Při práci byly použity nejmodernější
arboristické postupy. Díky těmto zásahům
bude zeleň zdravější, pěknější a především
bezpečnější.
Tomáš Letocha, místostarosta

Naši občané nejsou lhostejní vůči potřebným
Konec dubna již tradičně patří materiální sbírce pro potřebné
občany. Letos členky Sboru dobrovolných hasičů Rohatec spolu
s Oblastní charitou Hodonín uspořádaly již 6. ročník materiální
sbírky. Převážná většina darovaných věcí poputuje do azylového
domu pro matky s dětmi. Od občanů přijímaly oblečení, obuv, po6

vlečení, nádobí, hygienické potřeby i staré použité mobily. Navíc
přibyly i cukrovinky a piškoty. Celkem se sesbíralo více než 50 pytlů oděvů a dalších potřeb, které až po střechu zaplnily přistavený
mikrobus. Všem dárcům děkujeme.
Jaroslav Andrýsek
číslo 3/2016
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Nechte maličkých přijíti ke mně…
neslo se naším kostelem při
nedělní mši svaté 29. května. Tuto
překrásnou píseň zazpívaly sborové zpěvačky pod vedením pana
Hostýnka našim dětem, které
poprvé přistoupily k prvnímu
svatému přijímání. Letos jich bylo
sedm. Celý školní rok se na tento
den pilně připravovaly pod vedením paní katechetky Tesaříkové.
Poděkování patří jak jí, tak také
otci Karlovi, který odsloužil slavnostní mši svatou a dětem udělil
jejich první svaté přijímání. Velký
dík patří také panu Hostýnkovi
a zpěvačkám, jejich krásný zpěv se
nesl kostelem během celé mše svaté. Svátost přijímání přijaly děti:
zleva – Adam Předínský, Josef
Ligday, Jitka Hlucháňová, Marcel
Eich - Otec Karel, paní katechetkaTesaříková - Petr Kotásek, Barbora
Vlachová a Amálie Ožvoldová.
Anna Trávníková

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou
do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři
či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní
doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního
dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou
na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině
států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50
Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě
do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému
číslo 3/2016

stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má
dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze
tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního
pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je
ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti
6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová
povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.
mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová,
náměstkyně ministra vnitra
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Z DĚJIN
Nejen mlýny poháněla voda v Rohatci
Řeka Morava v Rohatci poskytovala
v minulosti pohon nejen vodnímu mlýnu.
Množství dřeva okolních lesů si vynutilo
jeho strojní zpracování. Proto strážnické
panství zřídilo v blízkosti lesů strojní pilu.
Její vznik není přesně znám, ale bylo to
zřejmě někdy začátkem druhé poloviny 18.
století. Jediný možný pohon v této době
byl vodním kolem. Nejvhodnější místo pro
stavbu poskytovala řeka Morava u Rohatce
v blízkosti vodního mlýna s využitím uměle prokopané spojnice oblouku řeky, tehdy
ještě lidově nazývané Tečelec. V projektech
Norberta Wenzela Obristwachmaistera
(komandant-šlechtic) von Linzk z pevnosti Uherské Hradiště je uváděn již německý název March Flus - Morava. Projektem
v roce 1719 zpracoval úpravy na splavnění
řeky Moravy od Napajedel po Hodonín.
Dokončeny byly v roce 1722. Právě v místě spojnice oblouku řeky nechal vybudovat
plavební komoru, která vyrovnávala hladinu před a za rohateckým mlýnem. Komora
měla vstupní i vypouštěcí dřevěná komorová vrata. Ve vstupních, ve směru toku, byla
v horní části zhotovena dvířka, kterými
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natékala voda dřevěným korytem s česlem, kterému se i zde
říkalo lanšvet. Voda proudila
na horní část vodního kola.
Říkalo se tomu pohon na
horní vodu. Vše ale fungovalo jen při vypuštěné komoře,
s nižší hladinou a otevřenými
vypouštěcími
komorovými
vraty směrem k Rohatci Přívozu. Vodní kolo mělo průměr
asi 120 cm. Výkon pohonu
vzhledem k malému spádu byl
omezen. Hřídel vodního kola,
vyvedena do přilehlé budovy, poháněla strojní zařízení
pily. Budova byla dvouposchoďová, dolní
část sloužila pro pořez dřeva, horní pro
byty a kanceláře. Celý systém pro splavnění, včetně pily, trpěl jarními záplavami
i nedostatkem vody v létě. Z historických
pramenů se také dovídáme o poškození
vojenskými nájezdy z Uher. Nejhorší byla
asi první polovina devatenáctého století.
Hospodářská pamětní kniha strážnického
panství uvádí, že v roce 1849 přišla tuhá

zima se spoustou sněhu a při jarních povodních došlo ke značnému poškození
stavů na řece Moravě. Utrpěla pila i mlýn.
Přestavba se stále oddalovala pro obtížné
terénní podmínky, se snahou nahradit základy stavů prutnicemi. V roce 1853 došlo k takovému poškození, že obnova byla
bezvýsledná. Nutnost pily pro zpracování
dřeva z okolních lesů pohnuly hraběte Filipa Mágnise, majitele strážnického panství,
zřídit pilu novou, s parním pohonem, spojenou s třemi mlýnskými složeními. Hrabě
tehdy žil v Přerově, neboť zámek ve Strážnici přestavoval. Byl nemocen a roku 1857
zemřel. Dědic Antonín, bratr zemřelého,
pruský královský komoří, žil v Eckersdorfu (Kladsko). Do Strážnice přijel málokdy,
a proto zde vládli úředníci. Zařídili, že od
plánů vystavět parní pilu a mlýn se upustilo. Stávající vodní mlýn byl roku 1857 prodán Eduardu Böse, a ten jez i stavy opravil.
Pila již obnovena nebyla a budova se dále
používala jako byty až do roku 1938, kdy
zanikla při napřímení toku řeky Moravy ve
směru k Rohatci Přívozu. Místo, kde budova stávala, je patrné z přiložené mapky
z roku 1827. Červeně je vyznačen současný tok řeky Moravy, žlutě železniční trať
Rohatec-Sudoměřice, bíle železniční most
přes řeku. Označení na mapce: 1 – strojní
pila s vodním pohonem, 3 - vodní mlýn, 2 dvůr strážnického velkostatku, který se stal
základem v druhé polovině 19. století pro
vznik Rohatce Kolonie. Stav budovy vodní
pily z roku 1935 se dochoval na obraze lidového malíře Václava Krupanského.
Zdeněk Bíza
číslo 3/2016
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ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti

Příroda je proti nám ve výhodě.
Může existovat bez nás,
ale my bez ní zahyneme.
Jaromíra Kolárová
Blíží se konec školního roku,
brzy budou prázdniny,
na otázky odpověz správně,
snad nebudeš jediný.

1. Ze slova KOLOBĚŽKA utvoř nová slova.
Najdeš jich 15?
Každé písmeno smíš použít jen jednou.

2. Z každé odpovědi vezmi první písmeno a slož slovo.
1. Kdo napsal operu Prodaná nevěsta?
2. Jak se jmenuje malíř, jehož obrázky vidíme často na vánočních nebo velikonočních pohlednicích?
3. Který had se podobá zmiji ?
4. Který spisovatel napsal Povídky malostranské?
5. Jak se jmenuje moderátor pořadu Sejdeme se na…
6. Kdo napsal soubor básní pod názvem Kytice?

3. Něco pro zasmání
Jeníček se vrací večer na kole od babičky domů. Zastaví ho příslušník policie:
„Nesvítí ti světlo!“
„Vím, pokoušel jsem se to opravit a nešlo to!“
„Tak tedy musíš to kolo vést a jít pěšky!“
„Ale i to jsem zkoušel, ale ani tak to nesvítí!“

Radost z vysvědčení a pěkné prázdniny!

Anna Kolofíková

Dárky z keramiky
Starší děti z mateřské školy měly letos krásné dárečky k Svátku
matek. Vyrobily červená srdíčka z keramické hlíny. Samozřejmě jim

s výrobou pomohly starší kamarádky ze základní školy. Vypálit, nabarvit a glazovat keramiku je práce velmi náročná na přesnost i čas.
Ale děti ze školky měly na výrobě dárečků stejně ten největší podíl. Dárečky pro maminky vyráběly s nadšením a láskou.
M. Ševčíková ZŠ a MŠ Rohatec

V naší ulici

Básnička, která voní jarem

Jakub Lichtenberk
V. třída

Nikol Marková

Naše rodina bydlí v Řadové ulici,
bydlí tady další super holky a kluci.
Jsme tu všichni bezva kamarádi,
na ulici spolu řádíme rádi.
Bereme ven skateboardy, kola a brusle,
to je pak na ulici řádění husté.
Hrajeme fotbálek, skáčeme, běháme,
náladu si nikým kazit nedáme.
V létě pak bazén je velký kamarád,
o něm si necháme zatím jenom zdát.
Prostě, ať je venku léto nebo zima,
s mými kamarády je vždycky prima!

číslo 3/2016

Co to klepe na vrátka?
Co to tady lehce zvoní?
Je to jako pohádka.
Jémine! To ale voní.

Vánek je na jaře svěží.
Jéje! Čas tak rychle běží.
Jen se stromy zabělají,
prázdniny jsou za chvíli.

To jaro, se svou vlečkou zelenou,
to ptáčci krásně zpívají,
a skály jsou jim jemnou ozvěnou,
na niž dopustiti nedají.

Jaro křičí, hola, hola!
Děti povinnost vás volá,
do všeho se nám chce hned,
když je ten svět samý květ.

Příroda se ze spánku probudila
a hned svižné tempo nasadila.
Stromy už se zelenají,
květy zase rozkvétají.
9
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Motýlí záhony
Na počest DNE ZEMĚ přichystala
v úterý 19. dubna celá naše a sedmá třída
pod vedením pana Jana Švanygy motýlí
záhony. Na těchto budou růst luční květiny a měli by se tam usazovat motýli. Jeden záhon je „Na fléčku“ a druhý v parku
u školy. Já jsem pomáhala s budováním záhonu u školy. Záhon má tvar kruhu o prů-

měru asi 2 – 3 metry. Je obehnaný asi padesát centimetrů vysokými kůly. A teď už
k tomu, jak se takový záhon dělá. Nejprve
kluci ryli daný kruh a drny házeli děvčatům. Ta přebírala trávu od hlíny. Tráva se
uschovala jako potřebné hnojivo. Hlína
šla zatím stranou. Poté se nastříhaly pásy
netkané textilie a těmi se kruh „podestlal“.
Na textilii se nasypala hlína, kterou děvčata přebírala, a záhon se pohrabal hráběmi.
Následně se do země začaly hloubit jámy

na kůly. Došlo ale ke komplikaci, že pod
jedním kůlem byl beton, takže se kůl musel
dát o kus dál. Jakmile byl celý záhon „oplocený“, dal nám pan Švanyga každému hrst
semínek lučních květin a každý svou hrstku
zasel. Poté se záhon opět pohrabal a půda
se jemně udusala kartonem. Tím byla naše
práce u konce. Důkladně jsme záhon zalili
a teď čekáme, kdy se objeví první klíčky a s
prvními rozkvetlými květy i první motýli.
M. Strnadová (6. třída)

Ovoce do škol – beseda
Naše škola je již tři roky zapojena do projektu Ovoce do škol.
V rámci tohoto projektu žáky prvního stupně navštívila zajímavá
postavička „Citronka“ z OVOCENTRA Valašské Meziříčí, které
pro děti připravuje každých čtrnáct dnů zdravé balíčky plné ovoce
a zeleniny.

Děti při setkání s Citronkou získaly mnoho poznatků o zdravé
výživě, vitamínech a dalších zdravých složkách, které ovoce a zelenina obsahují. Plnily zajímavé úkoly, například soutěžily o nejkyselejší obličej s citronem v puse. Na závěr setkání si děti odnesly
drobné i zdravé dárečky a více znalostí o zdravém stravování.
M. Ševčíková, ZŠ a MŠ Rohatec

Místo, kam se ráda vracím
Vzpomínám, jak jsme jezdívali s rodiči
skoro každý měsíc do západních Čech za
rodinou. Byla jsem ještě malá, ale z té doby
mi proběhlo v hlavě nespočet vzpomínek.
Jediné, co jsem moc ráda neměla, byla ta nekonečně dlouhá a úmorná cesta přes celou
republiku s minimem zastávek, cesta, z které
bolelo celé tělo, ale především zadek a nohy.
Byli jsme rádi za každou nepřeplněnou
benzinku, kde jsme se mohli aspoň trochu
nadechnout, odskočit si, občerstvit se. Za ty
čtyři nekonečné hodiny bolavého těla, zničeného močového měchýře a s rodiči (zejména s tátou), jejichž nervy byly tak napnuty,
že už jsem čekala jen výbuch, jsme se dopravili alespoň za Plzeň. Odtud už to šlo o něco
lépe, protože už jsme před sebou v dohlednu viděli babiččinu teplou péřovou postel,
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cítili vůni pozdní večeře a těšili se, jak si zase
projdeme onen velký dům, který připomíná svým vzhledem spíše něco jako zámek
s hradem dohromady. Za hodinu od Plzně
jsme se konečně dostali k vytouženému cíli,
po očistci v podobě cesty v přecpaném autě.
Už jsem poznávala známou věž kostela, řeku
Mži, bílý most přes ni a především hodně
starý výjezd lemovaný garážemi, který vedl
na ulici Na Terase. Řady domů, které znám
už tak dlouho. Jakmile zastavíme, okamžitě
vyběhnu ke zvonku s dlouhou hravou melodií a už slyším, jak nám jde někdo otevřít.
Obvykle babička v dlouhé noční košili a za
ní hned děda, který už nám pomáhá vytáhnout kufry až do třetího patra, a to nejen
z ochoty, ale také abychom mu neponičili
nějakou z jeho starožitností. Všude na mě

dýchá historie vyzařující z obrazů, sošek,
porcelánu a nábytku. Ten kouzelný okamžik
dotváří poměrně hlasité tikání obrovských
hodin se zlatým ciferníkem a jejich občasné
zazvonění obvykle na pozdní noční hodinu.
Už jsme neměli ani sílu se vybalit, a tak jsme
se jen zběžně umyli a zalezli do chladných,
ale měkoučkých obrovských duchen, v kterých jsme se za chvíli zahřáli a já se v nich
občas ztrácela, jelikož jsem byla malinká.
Ještě chvíli jsem koukala do naprosté tmy
a pak blaženě usnula. Ráno nás obvykle probudilo mírné světlo a vůně babiččina oběda,
který už pomalu vařila. Já jen opatrně sešla
dolů, kde na mě čekalo nachystané kakao
v mém nejoblíbenějším hrnečku, v němž na
dně seděla kravička, a já musela upít, abych
ji viděla.
číslo 3/2016
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Ráda jsem si hrávala na zahradě plné
květin, zejména jiřin, okrasných stromků
a těch nejvoňavějších růží, které jsem tak
ráda trhala. Léto i zima tam byly kouzelné. V zimě všude napadané závěje sněhu
jako v Mrazíkovi, který se leskl jako prach
z křišťálu. Chodila jsem s babičkou na
dlouhé procházky do lesa na kopec sáňkovat. V té době mi kopec připadal velký nejmíň jak skoro celá sjezdovka. Když
jsem ho však uviděla o pár let později, tak
mi přišlo, jako by už z něj skoro nic nezbývalo. Ale stejně mi to tam připadá pořád

tajemné a kouzelné. Lesy jsou tam jiné
než na Moravě. Jsou plné mechu zářícího
jako koberečky smaragdu, hub a kapradin
rostoucích podél potůčku uprostřed lesa.
Vždy jsem tam ráda chodila na borůvky,
kterých je tu plno. Sice jsme z toho měli fialové ruce, jazyk, oblečení a vlastně skoro
všechno, ale ten pocit jenom sedět v lese,
neslyšet nic než šumění jehličí a drobné
živočichy, zaobírat se jen trháním modrých bobulek, za to stojí.
Každá cesta na tato místa mě vrací do
let, kdy jsem byla malinká, do dob, kdy se

všechno zdálo krásné, překvapivé i tajemné. Celé okolí doteď na mě působí jakýmsi
zvláštním příjemným dojmem, když se vracím myslí k tomu, jak jsem prošla celé okolí
města, starou jízdárnu, kde už sice nejsou
koně a konají se zde jen výstavy, klidnou
alej, kam jsme se občas chodili koupat do
potůčku a k tomu domu, kde jsem prožila
značnou část dětství. Chtěla bych se tam
vrátit. Teď už tam jezdíme málo a hodně
se toho změnilo. Vzpomínky naštěstí zůstanou.
Tereza Průšová (9. třída)

Školní družina je tvůrčí
V čase před Velikonocemi jsme uspořádali pro děti i rodiče
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY. Děti si na pěti stanovištích mohly
vyrobit nejrůznější velikonoční dekorace. S paní Vlachovou a paní
Jarošovou pletly z pedigu, s paní Řezáčovou výrobek dekorovaly, s děvčaty z deváté třídy vyráběly papírové kuřátko s vlněným
bříškem a na dalších stanovištích si za pomoci děvčat ze sedmé
třídy nazdobily plastové vajíčko a vyrobily zajíčka z pilin. Všem
maminkám i děvčatům, které přišly dětem pomoci, patří naše poděkování.
V měsících březnu a dubnu probíhala v celé školní družině
soutěž „ Malý ilustrátor“. Děti vytvářely své vlastní náměty knížek,
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ilustrovaly je a psaly k nim příběhy. Protože se jim jejich práce moc
vydařily, přinesly je do rohatecké knihovny, kde je paní knihovnice
vystavila a zároveň děti seznámila s knihovnou i systémem řazení
a půjčování knih.
Během těchto měsíců se také děti pilně připravovaly na oslavu
dne maminek. Zkoušely básničky, písničky a hru na hudební nástroje, nacvičovaly sestavu s kruhy na píseň „ Hlupáku najdu tě“
a sestavu s deštníky na píseň „ Poupata“. S tímto kulturním pásmem
pak také vystoupily v sobotu 7. 5. 2016 pro Klub důchodců v Rohatci
a v pátek 13. 5. 2016 na akci pořádané SRPŠ ke Dni matek.
Hana Okáníková
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Učíme se trochu jinak
Ve středu 4. května 2016 se v naší základní škole pořádal v rámci udržitelnosti projektu Pavučina vědomostí Projektový den, známý také pod názvem „Matematika trochu jinak“. Koná se každoročně a spočívá v tom, že se žáci různých věkových kategorií od 1.
až po 9. třídu účastní aktivit, převážně matematických, ale i z oblasti českého a anglického jazyka, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu.
Tyto aktivity zde vyučují buďto žáci školy s pomocí učitelů, nebo
bývalí žáci školy. Tento rok byl ovšem trochu jiný. Byly zde navíc
přichystány čtyři aktivity pro děti z mateřské školy: domino, jednoduché origami, aktivita s názvem „Kuličky“ a bludiště. Instruktorky těchto aktivit byly studentky středních škol, Lucie Jüstelová
a Michaela Matyášová, a dvě žákyně VII. třídy, Natálie Brejšková
a Gabriela Vičarová. Děti se těchto úkolů zhostily opravdu výborně. Poskládaly několik druhů zvířátek z papíru, počítaly do desíti
a hrály domino. Každá skupinka dětí si zkusila jednu aktivitu.
Projektový den letos navštívila PhDr. Kaslová z Pedagogické
fakulty Karlovy univerzity v Praze. Jako lektorka s předškolními
dětmi zkoušela různé aktivity pro rozvoj jejich matematických
schopností a představ. Děti vedla hravým a zábavným způsobem
a je ani nenapadlo, že se tímto způsobem učí. Pokládaly to za
hru. Bylo zde také několik učitelů z MŠ Rohatec, ale i Hodonína
a Brna. Jedna z aktivit, kterou s nimi zkoušela paní lektorka, byly
základy kombinatoriky (děti vymýšlely sestavy, kam všude můžeme dát ruce např. kolena, ramena, hlava) a byla to pro ně taková
příjemná rozcvička. Dále jim paní inspektorka povídala pohádku o kočičce a jejím domečku se stromy po obou stranách, děti

si měly zakreslovat informace z této pohádky a poté vyprávěly
pohádku vlastními slovy podle namalovaného obrázku (tato aktivita je velmi důležitá pro řešení slovní úlohy a při porozumění
čteného textu, protože jak jsem se sama přesvědčila, děti si tam
spoustu informací domyslely či odmyslely, např. tam dokreslily
sluníčko, i když nic takového nebylo řečeno, nebo změnily počty
jablíček na stromě a další údaje). Mezi dalšími aktivitami byly
cesty při dobývání hradu (děti musely projít kolem hory, bažiny
a sopky a poté povyprávět, jakou cestou se vydaly, doprava, doleva, kolem čeho a následně to zakreslit do obrázku). Následovala aktivita, při které byly potřeba dva papíry – červený a zelený.
Paní doktorka dávala dětem otázky, jestli je ve třídě např. tabule.
Pokud ano, sáhly na zelený papír a pokud ne, tak na červený. U
této aktivity bylo potřeba, aby děti poznaly rozdíl mezi slovy, což
je v matematice velmi důležité. V dalších aktivitách děti pozorně
napodobovaly tleskání rukou podle paní doktorky, v další aktivitě dali předškoláci ruce na stůl a zvedali prsty podle pokynů
(potíže měli až při zvedání sedmi a osmi prstů).
Pokud se řeklo: „ Je ve třídě kočička?“, většina dětí správně odpověděla, že ne. Ve třídě sice visely obrázky s kočkami, ale živá
kočička tam tedy nebyla. Poté následovala hra s víčky, počítání, poslouchání pohádky a rozpoznání čísel a další. Letošní Projektový
den se velmi vydařil a doufám, že i příští rok přijede paní doktorka
Kaslová a opět nám předvede další aktivity a to, jak s dětmi v předškolním věku pracovat.
G. Vičarová a N. Brejšková (žákyně 7. ročníku)

Zubní prevence
Dne 11. 5. 2016 navštívila naši školu zubní lékařka Petra Tománková, která pod záštitou firmy
CURADEN pořádá informační a preventivní semináře v oblasti ústní hygieny. Všichni jsme byli
zvědaví, co nás čeká. Museli jsme si přinést kartáčky na zuby. Dozvěděli jsme se, jak si správně čistit
zuby, kde nejčastěji a jak vznikají zubní kazy. Mohli jsme si také vyzkoušet takovou fialovou vodičku,
která se obarví, když máme na zubech plak. Světle
růžovou se zbarvil plak, který tam nebyl dlouho
a tmavě fialovou se zbarvil plak, který tam byl už
nějakou tu dobu. Bylo to velmi zajímavé, dozvěděli
jsme se spoustu nových a zajímavých informací.
Moc děkujeme!!!
Denisa Řezáčová VIII. tř., Lucie Elšíková IX. tř.
12
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KULTURA
Druhá výstava
trofejí rohateckých
občanů
Začátkem měsíce května mohli Rohatčané i návštěvníci obce zhlédnout ve výstavní místnosti na
staré škole druhou výstavu trofejí. Otevřena byla 8.
až 14. května. Navazovala na minulý rok a doplnila
tak trofeje získané rohateckými společenskými organizacemi i jednotlivci za společenské a kulturní
úspěchy. K vidění byly poháry, medaile, diplomy
i významné trofeje nejen z posledních let, ale i z
dob minulých. Nejpočetnější část byla věnovaná
rohateckým včelařům, chovatelům, zahrádkářům
a mysliveckému sdružení.
Zdeněk Bíza

Ocenění zasloužilých farníků
Stalo se již tradicí, že při arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkanderovi předává
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner „Děkovné uznání“ a medaili sv. Jana
Sarkandera zasloužilým farníkům z olomoucké arcidiecéze, kteří byli na toto vyznamenání navrženi duchovními správci
farností, a na některých místech i pastorační radou farnosti. A to zvláště za aktivní a nezištnou pomoc, za obětavou službu
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a všestrannou pomoc ve farnostech, za
činnost v ekonomických a pastoračních
radách, za katechetickou činnost a práci
s dětmi, za podílení se na kulturních aktivitách, za pomoc při opravách a údržbě
kostela a také za péči o kostel či kapli, kostelnickou službu, službu varhaníků, vedení
sborů, za činnost skladatelskou, za osobní
svědectví víry, za hrdinné svědectví v době
pronásledování a také za činnost literární.

Při letošní pouti ocenil moravský metropolita práci 62 zasloužilých farníků
z naší arcidiecéze, kterým osobně poděkoval 7. května 2016 v katedrále sv. Václava
v Olomouci. Z naší farnosti byl oceněn
pan Jiří Hostýnek za dlouholeté vedení
kostelního sboru. Slavnosti byl přítomen
i kostelník pan Josef Pokorník a P. František Dobeš.
Marie Hovězáková

13

Rohatecká obec

Výstava obrazů

V pátek 3. června se v rohateckém obecním muzeu uskutečnila vernisáž výstavy
obrazů hodonínského malíře Petra Přikryla.

POHÁDKOVÉ LETNÍ KINO ROHATEC
v pátek 1.7. ve 21:30 hod.
ARTHUR A MINIMOJOVÉ
rodinný, fantasy – 102 minut
Hrají: Freddie Highmore, Madonna, Penny Balfour, Mia
Farrow, David Bowie, Robert De Niro… Ve filmu najdeme
jak hrané, tak animované sekvence.
Desetiletý Arthur se rozhodne odvrátit hrozící nebezpečí
a vydává se do Říše Minimojů, roztomilých malých skřítků…
Dobrodružný příběh o tom, že někdy i ti nejmenší mohou
dokázat velké věci.
________________________________________________

v pátek 8.7. ve 21:30 hod.
ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA
rodinný, fantasy – 94 minut
Selénia je v nebezpečí! Arthur neváhá a vydává se ji zachránit. Až na místě ale zjistí, že Minimojové ho o pomoc
nevolali…
Podívaná pro malé i velké – pokračování úspěšného příběhu
o malém hrdinovi
________________________________________________

v pátek 22.7. ve 21:30 hod.
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
česká pohádka v režii Zdeňka Trošky –
98 minut

„Jak hádanky pomohly ke štěstí nejen princezně a Matějovi“.

v pátek 29.7. ve 21:30 hod.
CESTA DO PRAVĚKU
Dobrodružný, fantasy – 93 minut
První z fantastických filmů režiséra Karla Zemana.
Proud řeky unáší čtyři kamarády proti toku času jednotlivými obdobími pravěku, vstříc poučným, úsměvným i životu
nebezpečným setkáním.
________________________________________________

v pátek 5.8. ve 21:30 hod.
PINOCCHIOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Pohádka – 96 minut
Hrají: Martin Landau, Geneviéve Bujoldová, Udo Kier
a další. Většina exteriérů se natáčela v Praze a v Českém
Krumlově.
Od svého zrození má jedinou touhu – stát se z piniového
panáčka opravdovým lidským chlapcem. Pinocchio je však
rozpustilý a lehkomyslný, způsobí proto řadu zmatků…
„Pohádka o oživlém dřevěném panáčkovi, tentokrát trochu
jinak“
________________________________________________
VSTUPNÉ 50 Kč.
Rodinná vstupenka 100 Kč (čtyři
y osoby).
y
y)
Změna p
programu
g
vyhrazena.
y razena
na.
na
a.

Hrají: Jan Dolanský, Taťana Krchovová, Ladislav Potměšil,
Veronika Kubařová, Miroslav Táborský…
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Informace z knihovny
Beseda s Pavlem Novým
V naší knihovně jsme měli jedinečnou
příležitost setkat se se známým hercem
Pavlem Novým a Cyrilem Podolským,
který večer moderoval. Povídali jsme si
o hercově životě a o herectví. Se zájmem
jsme si vyslechli barvité vyprávění zážitků
z divadel či z natáčení a kdo měl zájem,
získal podpis či společné foto. Strávili jsme
velmi příjemný sobotní večer a ani téměř
po dvou hodinách se nám nechtělo rozloučit. Pavle a Cyrile, děkujeme za skvělý zážitek!

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 2. června přišli do knihovny prvňáčci slavit velký
svátek. Mohl se uskutečnit díky projektu SKIP ČR „Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka“, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků
žáků již od prvního ročníku školní docházky a jehož smyslem je
přivést žáky prvních tříd do knihovny a tím jim usnadnit cestu
k rozvoji čtenářské gramotnosti.
Každé dítě prokázalo znalost čtení, společně byl složen slib
a proběhlo samotné pasování každého čtenáře opravdovým mečem. Děti obdržely čestný průkaz čtenáře a jako dárek knihu Kláry
Smolíkové Knihožrouti. Tímto dnem se jim otevřela virtuální brána do kouzelného světa knih.

Co jsme pro vás připravili?
Výstavu fotografií dětí ze školní družiny Malý ilustrátor, která
potrvá do 16. června.
Nové knihy i nově přivezené knihy z výměnného souboru MěK
Hodonín.
Jana Charvátová

Léto začíná
Uteklo to rychle zase,
rozkvetlá je krajina,
po roce v celé své kráse,
léto právě začíná.
Na stromě třešně zrají,
jahůdky též červenají,
slunce hřeje, děti radost mají,
prázdniny jim začínají.
Na zahrádce v plné kráse,
lilie i mečíky kvetou,
červený rybíz posbírá se,
pochváleno budiž léto.
Radim Gerhard
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OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Jarní mrazíky
Když v roce 2012 jarní mrazík 18. května zničil nečekaně část úrody, říkali jsme si,
že to byla výjimka při tom globálním oteplování, které nám média neustále připomínají. A po čtyřech letech to tu máme zase.
Letos sluníčko zahřálo severní pól rychleji a tak nám sem ten poslední studený
vzduch ze severu přivál o něco dříve. Bylo
ho více a trvalo to déle. Přízemní mrazíky
trvaly čtyři dny: 26., 28., 29. a 30. dubna.
Ve výšce pět centimetrů nad zemí bylo na
Kolonce nejchladněji 26. dubna v pět hodin
a devět minut. Teplota klesla na -7,1° Celsia. Ve výšce dva metry byla nejnižší teplota také 26. dubna v 5:41 hodin a to -2,0°
Celsia. Přízemní teplota pak ještě poklesla
pod bod mrazu v dalších třech dubnových
dnech a tím dílo zkázy dokončila.
Drahoslav Melo

Tetka Bětka
Jaro je tady. A čím su starší, toš su víc a víc zvědavější, esli sa
do svojého hnízda vrátijů vlaštovičky, ale doletěly o týdeň spěš než
indy a hned si začaly opraovat svoje hnízdečko. Také sem byla zvědavá, esli sa na komín u kerchova vrátí z dalekéj ciziny čapí rodinka. První doletěl ale sám pan domácí a tak klapal zobákem, že
to bylo čut široko-daleko, ale za pár dní doletěla aj jeho panička
a rodinka byla celá pohromadě. Byla sem šťastná, že sa jim po dalekéj cestě nic nestalo a že zaséj trefili dom. V tůto dobu sem zašla na kerchov častější než indy a pozorovala, jak stavjajů pro celů
čapí rodinu veliké hnízdo. A jak jich tak potichu pozoruju, toš mňa
vyrušil dětský hlásek. Stála tam babička, na kočárku malů vnučku a vedlé ní tak pětiletý chlapec. Dyš babička děckám vysvětlila,
proč čápi v zobákoch nosijů palice na hnízdo, toš ten vnuk jí hned
pohotově odpověděl: Máňo a proč jim k temu komínu nedovezů
jeřáb?
První sem sa temu zasmíla, ale hned mňa ten smích přešel.
Obá dvá vnuci svojéj babičce říkali křestním ménem. Dyš sem sa

potom téj babičky a dokonca už prababičky optala proč jí tak říkajů, toš mně řekla - víš děvčico, to je včíl moderní a jejich rodičé
si to tak přejů, prý pomenování babičko a dědo zní, že je to cizí
člověk. Večer sa mně ten zážitek z děckama pořád motal v hlavě
a začala sem porovnávat, jak to bylo indá a jak je to včíl. My děcka sme doma viděly, že naši rodičé Vykali svojim rodičom a měli
jich v úctě až do jejich smrti. My děcka sme svojim rodičom také
Vykaly a ani si nedovedu představit, že bych otcovi řekla Franto,
lebo matce Maryšo. V tem vykání byla cítit jakási pokora, úcta,
útěcha a jistota. Dycky to byli naši najbližší a to : otec-matka,
stařenka-stařeček, babička-dědeček a žádná Máňa, Liduška, Janek
lebo Tonda. Křestním ménem oslovujeme spolužáky a kamarády
stejného věku, keré možeme časem ztratit, ale nigdy neztratíme ba
ani nezapřeme naše rodiče, protože jejich geny bude dědit nekolik
dalších generací. A právě tady začíná neúcta k našim předkom.
Prožijte co najvíc pěkných jarních dní.
Přeje vaša tetka Bětka

Investiční zlato
Stále více našich občanů se ptá, co je to investiční zlato a jak
funguje spoření ve zlatě. Než na to odpovím, tak něco z veřejného
průzkumu a o reálných číslech. Finanční barometr potvrdil, že většina Čechů se na stáří připravuje nedostatečně, protože si šetří přinejlepším jen pět procent svého příjmu a mnohdy ani to ne. Málo si
odkládáme. Demografická křivka je přitom neúprosná a statistická
data suše konstatují, že Čechů přispívajících na důchod bude neustále ubývat, zatímco počet seniorů pobírajících rentu bude naopak
číslo 3/2016

narůstat. Spolehnout se ve stáří jen na stát se nemusí vyplatit. Češi
vědí, že ve stáří nebudou mít peníze...
Češi dobře vědí, že ve stáří nebudou mít moc peněz, a proto
by si měli spořit na důchod. Většina lidí si sice šetří, ale jen málo.
Možná že k tomu přispívá i fakt, že lidé v produktivním věku neřeší, jak s důchodem ve stáří vyjdou, a třetina očekává penzi vyšší,
než skutečně reálně dostanou.
Co bude, až budete v důchodu? Ptáme se.
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„Utratím, co vydělám, až budu starý, teprve pak se uskromním, zůstanou mi alespoň vzpomínky,“ říká svobodný čtyřicetiletý úředník.
„Budu šetřit, a co, pak skončím v nemocnici s infarktem a ani
si nic neužiju,“ dodává. Tento názor má podle sociologů poměrně
hodně lidí. Přispívá k tomu právě fakt, že většina Čechů netuší,
kolik jejich starobní důchod skutečně bude činit.
Kolik by to mělo ideálně být?
10 procent? Což se nám zdá jako nedostatečné, hlavně u střední generace, inflace a očekávaná devalvace naší měny toto spoření
částečně znehodnotí. Skoro třetina námi oslovených by za ideál
považovala více než 15 procent.
Jak se můžeme zajistit?
Doplňkové spoření jako jsou investiční fondy, nebo spoření ve
zlatě, případně penzijní spoření.“ míní analytik Jaromír Veselý.
Otázka je, kde si můžu spořit, šetřit na penzi, když míra úroků

klesla k nule a banky nejsou dostatečně zajištěny proti úpadku.
Představte si, že záchranný fond pro banky disponuje pouze
25 miliardami korun a v bankách je uloženo 2.838.500.000.000,- Kč
(dva biliony osm set třicet osm miliard pět set milionů korun).
Co se stane, když banky začnou krachovat? Zachrání nás
EU, o kolik peněz přijdeme?
Dále bych chtěl podotknout, že dluh České republiky je
1.860.000.000.000,- Kč (jeden bilion osm set šedesát miliard korun) a rychlost zadlužování je 2.150,- Kč za jednu sekundu. Zdroj:
www.verejnydluh.cz
Právě o tomto riziku pádu měny, vysoké inflace, případně očekávané devalvace koruny, je třeba přemýšlet jinak. Není možné
tisknout nové a nové peníze do nekonečna a navyšovat nuly na
monitoru či bankovním výpisu. Tyto natisknuté peníze se musí někdy stáhnout (vypařit), prostě musí někdy něco krachnout.
Jaromír Veselý

Rodáci - II. část
Rád bych navázal na příspěvek v čísle 6/2015 o rodácích ze
Žádovic, kteří rozšířili řady rohateckých občanů. Vracím se ještě
k manželské dvojici František Šafařík a Barbora, rozená Tomanová. Jejich dcera Rozalie, ročník 1893, narozená již v Rohatci,
pojala za manžela Jana Zlámalíka. Pocházel z trochu vzdálenější
vesničky Domanín. Zajímavou práci si našel u krejčího Škromacha jako krojový krejčí. I proto má paní Majka Hovězáková tak
bohaté povědomí o rohateckém kroji. O svoje znalosti se ráda
podělila i prostřednictvím našeho zpravodaje Rohatecká obec.
Její maminka Marie, za svobodna Zlámalíková, se provdala za
pana Jana Antoše. Strýc František Zlámalík, ročník 1916, část
mládí pobýval v Žádovicích, kde se učil u místního obchodníka Alfonze Procházky (vím přímo od jmenovaného). V Rohatci
byl znám jako zaměstnanec ČSD na stanici Rohatec-Kolonie,
a mimo jiné jako činovník TJ Slavoj. Pracoval i na postu nejvyšším, coby předseda oddílu kopané. A o tom vím docela dost, protože jsem měl tu čest, jako jednatel TJ, s ním úzce spolupracovat.
Vážil jsem si ho pro jeho nadšení pro kopanou, jeho příkladný
vztah k hráčům. Dokázal je vždy, a zejména když se nedařilo,
příkladně povzbuzovat. Nezatracoval je pro chybu, nepodařený
zákrok či neproměněnou tzv. vyloženou šanci. Je to škoda, ale
je to jen hra - jak říkával. Určitě by byl nadmíru spokojen, že
hrajeme vyšší soutěže, než za jeho předsedování. Měl by radost,
že máme travnaté hrací plochy, že máme i tribunu, rozhlas, časomíru. Ocenil by i vybavenost hráčských kabin, stejně jako příkladnou činnost současné hospodářky Aničky. Spokojen by byl
s činností Erika, který péčí o hrací plochu přispívá ke kvalitní hře
všech našich sedmi družstev kopané. Panu Františkovi se nevyhýbalo fotbalové štěstí. Jeho hned tři synové František, Jaroslav
a Josef mají již jen po 12,5 % žadovské krve po praprastařečkovi,
ale dostatek fotbalových genů. První dva jmenovaní se výrazně
zapsali do historie Slavoje. Škoda, že třetí Jožka se kopané tolik
nevěnoval. Údajně byl z nich nejtalentovanější, ale to jistě víme,
že talent sám o sobě mnohdy nestačí.
Jaroslav, roč. 1949, svůj talent uplatnil i ve vyšších soutěžích
v Ratíškovicích a Dukle Hodonín. Ve Slavoji hrával za dorost se
spoluhráči: Antoš Jos., Jan a Mir., Drábek F., Běloch F., Kostýlek
J., Salčák L., Chromek M., Králík J. V sezoně 1978/9 pod trenérem P. Vybíralem hrál za A družstvo se spoluhráči: Homola Z.,
Tichý, Čikl, Králík, Jánoš M., Machálek, Směřička, Krša, Štěvík,
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Zlámalík F., Rosypálek A., Otruba, Balažík, Matěj J., Čachotský
D., Richter, Vacenovský A., Běloch, Polách Z. V sezoně 1981/2 za
trenéra Holečka s hráči: Balažík, Homola B., Běloch, Otruba, Polach Z. a J., Směřička, Krša, Výmola, Poruban, Rezek, Pecha, Souček a na střídaný start Hlaváč, Lábadi, Novák. V soutěži 1983/4
pod vedením Holeček, Zlámalík F. s hráči: Kouřil, Hruška, Čikl,
Pecha, Gloz, Král, Strnad L., Rosypálek A. a R., Homola B., Hlaváč, Lábadi, Otruba, Antoš F., Výmola, Běloch, Polach Z. a J., Balažík, Slezák J., Matěj J. V poslední sezoně 1986/7 pod trenérem
Helešim s hráči: Slezák J., Strnad St., Němčanský J. a Vl., Hlaváč,
Hřebačka, Rezek, Běloch, Tomšej F., Blahůšek M., Polách J., Pecha, Krša, Štica, Doležal, Hejna, Matěj J., Homola B., Rosypálek
A., Dočekal, Lábadi, Poruban.
Záložník s vynikající přihrávkou i na dlouhou vzdálenost,
pracovitý bojovník, na něhož byl spoleh.
František, roč. 1948, patřil rovněž k výrazným talentům. I
proto hrál mimo Rohatec. V dorostu ligové Zbrojovky Brno, na
vojně v RH Znojmo (divize) a po ní v Ratíškovicích. Ve Slavoji
pak v sezoně 1978/9 ve stejném družstvu s Jaroslavem. V následujícím roce pod vedením trenéra V. Hovězáka s hráči: Souček,
Čikl, Homola Z., Směřička, Štěvík, Reviljak, Rosypálek A., Krša,
Zlámalík J., Otruba, Polach Z., Vacenovský A., Výmola Jos., Běloch, Čup, Valkovič. Sezona 1980/1 je pro Frantu v roli hráče
poslední. Po celou hráčskou kariéru patřil mezi nejtechničtější
a mladší spoluhráči se u něho mohli mnohým kouzlům s míčem
přiučit. Bez kopané dlouho nevydržel. Již v sezoně 1982/3 s J. Holečkem vede A družstvo s hráči: Souček, Strnad St., Pecha, Rosypálek A., Krša, Polach Z. a J., Hlaváč, Antoš F., Otruba, Zlámalík
J., Homola B., Lábadi, Matěj J., Balažík, Běloch, Novák, Kouřil,
Slezák J., Sloboda J., Pelikán. Stejně pokračuje v sezoně 1983/4.
V následující sezoně přechází k dorostu v krajské I. tř. s hráči:
Němčanský J. a Vl., Bureš J. a P., Štica P. a P., Doležal, Vavřínek,
Hejtmánek, Tomšej, Špíšek, Běloch, Šošovička, Homola P., Sloboda, Vacenovský, Matěj R., Kuchařič, Jaroš A., Zíma, Šindar,
Šubín, Novák R. V sezoně 1985/6 je u zakládání přípravky spolu
s F. Antošem (Antolou). V sezoně 1986/7 již soutěží v okresní lize
přípravek s hráči: Heleší I. a T., Kovařík, Řezáč, Antoš M. (současný trenér A družstva v krajské I.A tř.), Fridrich, Balažík, Buriánek, Zlámalík T. (syn), Knesl, Rosypálek B. a Z., Šubín, Luzum,
Vích, Jüstel R., Chalupa, Gürtler, Hejtmánek. V sezoně 1987/8
číslo 3/2016
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ve stejném složení soutěží již v kategorii ml. žáků. V roce 1990
trénuje žáky: Tomšej M., Heleši I. a T., Kovařík, Řezáč, Balažík,
Buček D. a K., Uřičář, Mrlák, Zlámalík, Jüstel, Antoš M., Koudela, Chalupa. V roce 1991 je u postupu družstva dospělých do
I. B tř. krajské soutěže, s ved. P. Slezákem a hráči: Blahůšek C.
a M., Domanský, Tomšej R., Krša, Pelikán, Rezek, Štica Petr, Sloboda, Vacenovský, Doležal, Polach Z., Hlaváč, Lamač, Strnad St.,
Homola B. V roce 1993 postupuje s asistentem F. Antošem, ved.
družstva Glozou do krajské I. A tř. krajské soutěže s hráči: Kašík,
Tomšej R., Domanský, Dymáček, Pelikán, Mlčoch, Krša, Šrůtka
Vl., Štica, Vacenovský, Sloboda, Uřičář, Doležal, Šubín, Lamač,
Novák, Antoš M. V roce 1995 vede dorost, opět s F. Antošem
a hráči: Rybecký, Mašina, Rosypálek Z., Adamec (současný starosta obce), Zich, Krakovec, Antoš, Zlámalík, Jüstel, Bartoš, Pří-

kaský, Vízdal, Gürtler. V roce 1998 dorost s asistentem Bartošem
a hráči: Rybecký, Adamec, Vacenovský P. a T., Mašina, Bartoš,
Šebesta, Vízdal, Příkaský, Zlámalík, Šrůtka O., Janeček, Mikéska
F., Homola Z.
Aby toho nebylo málo - v současnosti vyučuje u nejmladší přípravky s dalšími obětavci jako jsou pánové Kubeš David,
Řačák Pavel, Vyšinka Rostislav, Luzum Jaroslav. Co jim tak asi
popřát - hodně trpělivosti, nadšení, úspěchy se časem dostaví.
Franta má navíc ještě „bočák“ rozhlasového hlasatele. Hodnocení jeho hráčské a trenérské kariéry se z nedostatku odbornosti
zdržím. I neúplný předchozí výčet sezon aktivní činnosti snad
postačí k vyslovení uznání i díků. Na Jaru a Františka st. už můžeme jen vzpomenout a poděkovat alespoň v myšlenkách.
Vlastimil Hlaváč

Finanční navigátor
Krásné dny Vám všem, vážení čtenáři.
Dnes se spolu budeme věnovat v médiích velmi často zmiňovanému tématu:

Hypoteční úvěry
Obecné informace: Hypoteční úvěry
(kromě „Zrcadlové hypotéky“) poskytují
banky svým klientům nejčastěji na financování jejich bytové potřeby. A to jak koupi, tak
i rekonstrukci. O hypotéku lze zažádat také
pro účel tzv. vyrovnání závazků – například
při dědictví či rozvodu. Tímto typem úvěru
je též možno provést refinancování jiného
stávajícího úvěru – nejčastěji ze stavebního
spoření či jinou hypotéku, dosud splácenou
u jiné banky. Důvodem refinancování jsou
levnější úrokové sazby, nebo poplatková
struktura u „nového“ bankovního ústavu.
Své místo na trhu mají i tak zvané
„Americké hypotéky“. Tyto nemusí sloužit
na řešení bydlení a jiných souvisejících potřeb. Peníze z americké hypotéky může klient použít na cokoli.
Každý hypotéční úvěr musí být vždy zajištěn nemovitostí. Nestačí tedy dostatečný
příjem a čistý bankovní registr…
Druhy hypoték:
1/ Úvěr účelový – peníze určené výhradně
na bydlení
2/ Úvěr neúčelový – tzv. Americká hypotéka
3/ Úvěr účelový v kombinaci s neúčelovou
částí
Možnosti použití hypotéčních úvěrů:
1/ Hypotéka na koupi nemovitosti (byt,
dům, stavební pozemek)
2/ Refinancování stávajícího úvěru na bydlení
3/ Rekonstrukce nemovitosti určené
k bydlení
číslo 3/2016

4/ Výstavba
5/ Zpětné proplacení finančních prostředků již dříve uhrazených
6/ Vypořádání majetkových poměrů
Volba vhodného druhu hypotečního
úvěru: Vhodnost, možnost a typ hypotéky
by měl každý, kdo tuto formu zvažuje, detailně probrat s finančním odborníkem. V
případě, že takový bankéř zastupuje jednu
finanční instituci, je dobré si zajistit nabídku
jiných společností. Optimálně alespoň 3-5.
Rozdíly totiž bývají velmi výrazné. Ideální
je možnost využít finančních služeb, které
poskytuje nezávislý poradce, který takové
výběrové řízení provede za klienta – standardně zdarma. Takový poradce pak klientovi zajistí i administrativu a vyřízení celého
úvěru ve vítězné bance.
Úrokové sazby: Dnešní nabídka bank je
velmi široká a rozdíly v úrokových sazbách
jsou relativně malé. Hledání nejvýhodnějšího úvěru spočívá v nalezení poradce, který
nezastupuje žádnou banku. Naopak, má informace z bankovního trhu a je schopen zastoupit zájmy svého klienta vůči jednostranným nabídkám bankéřů. Zjistí, co budoucí
žadatel očekává a jaké má možnosti. Na základě toho mu vybere nejvýhodnější formu
financování celého záměru.
Odlišný pohled na dobu splácení: Většina osob, které zvažují hypotéku na bydlení,
si nastavuje dobu splatnosti co nejkratší. A
to tak, aby výše splátek korespondovala s jejich maximálními finančními možnostmi.
I za cenu, že po dobu úvěrového závazku
bude jejich domácí rozpočet napjatý.
Existuje mnohem zajímavější a klidnější
cesta. Tou je volba „Zrcadlové hypotéky“.
Seznam bank poskytujících hypotéku:
Rychlý přehled bank, které v české republice
poskytují hypotéky, lze na internetu najít poměrně snadno – viz níže: http://www.banky.

cz/prehled-a-porovnani-hypoteky-na-bydleni
Přesto, nejlepším a nejjednodušším výběr učiní nezávislý poradce. Navíc je schopen při první konzultaci zjistit odlišnost klientovy situace a pružně na ni reagovat. Také
připraví kombinace, které klientovi ušetří
mnoho peněz a nervů, případně nepříjemných překvapení.
Příklad z praxe: Hypotéka na koupi bytu
Jeden z našich klientů nás doporučil
svému švagrovi, který potřeboval financovat
koupi bytu. Každý z manželů měl účet v jiné
bance a od obou ústavů již měli nabídky hypoték. Nevěděli, jak se rozhodnout. Při diskuzi o ideálním řešení jsme mladému páru
ukázali efekt Zrcadlové hypotéky a bylo ihned rozhodnuto. Díky této speciální kombinaci jsme manželům uspořili na úrocích za
celou dobu splácení cca 120 000,- korun.
Objednejte si bezplatné setkání s nezávislým odborníkem na úvěry. Jaké výhody
vám to přináší?
- Nezávazná a bezplatná konzultace
- Vyhledání veškerých úsporných možností
- Vyřízení administrativy na jednom místě
- Prodiskutování možných kombinací, na
kterých ušetříte
- Kalkulace více bankovních domů pro
snazší orientaci bez ztráty vašeho drahocenného času
- Výběr banky, která nejvíce vyhovuje vašim požadavkům
- Nemusíte obíhat jednotlivé banky a zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu
Věřím, že výše uvedené informace budou Vám či Vašim blízkým ku prospěchu.
Zdařilé financování a úspěšný
výběr nejvhodnějšího řešení
Vám přeje – Martin Gajda
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SPOLKY
Aktivity členů Kynologického klubu Rohatec
Členové KKR pokračují i v roce 2016
v různých aktivitách. Ve sportovní oblasti
je to zejména účast na závodech v agility
sportu, kde naši tři reprezentanti letos bojují ve třídě LA2 a snaží se o postup do další výkonnostní třídy LA3. Ovšem složení
zkoušky v LA2 je už hodně náročné, takže
se zatím těšíme i z dílčích dobrých výsledků jednotlivých závodů, zejména pokud
se podaří umístění tzv. „na bedně“. Letos
dosáhli významného úspěchu Fredy Black
s psovodem Vláďou Novákem. V Litovli
dne 14.5.2016 se jim podařilo díky dvěma
vydařeným běhům získat titul Mistr ČR
dlouhosrstých kolií v agility sportu.
Dalším pěkným výkonem byla květnová účast Michala Třísky s Baxem, bernským
salašnickým psem, na závodech Šlapanický
vlk v doggtrekingu (běh týmu – psovod
a pes). Za krásného počasí se vydali na trasu SHORT 26 km plus mínus a zvládli doběhnout na krásném 9. místě z 85 účastníků. Další účastníci to zvládli běžnou chůzí,
mezi nimi i naše členka Soňa Třísková, která šla v doprovodu jejich dalších „berňáků“
Bonnie a Bety.
Oblast vystavování - typy výstav psů
jsou různé, od oblastních, krajských až po
mezinárodní, evropské či světové. Zvláštní
místo mají mezi chovateli výstavy klubové
či speciální, kde se vystavují pouze psi konkrétního plemene. Pokud pořadatelé zajistí
navíc renomovaného rozhodčího, specialistu na dané plemeno, potom je výstava
docela prestižní záležitostí, chovateli a majiteli psů hodně ceněná. Z tohoto pohledu
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se zvlášť dařilo našemu členu Stanislavu
Pluháčkovi a jeho psu Arnoldovi (plemeno
toller), když dosáhli skvělého výsledku na
jejich květnové Klubové výstavě v Humpolci. Po oba dva dny výstavy získali tituly
CAJC, BOJ (nejlepší mladý pes).
Také Fredy Black, kolie dlouhosrstá,
dosáhl v květnu na Klubové výstavě kolií
v Chropyni výborného umístění. Získal
druhé místo mezi pěti psy, s titulem Res.
CAC. Výsledek je o to cennější, že rozhodčí, který přijel ze země původu tohoto plemene, anglický gentlemann Geoff Duffield,
je považovaný za odborníka na kolie. Velmi
dobře uspěl v květnu na Speciální výstavě Border Collie Club ČR v Litoměřicích
také Jaroslav Jaroš se psem Maxem (border
collie). Dosáhli hodnocení V3 (třetí místo,
známka Výborná, z 16 psů ve třídě!!!).
Také na výstavách národních či mezinárodních se naši psi umísťovali na pěkných
místech. Například Jaroslav Jaroš s Maxem

v dubnu na MVP České Budějovice obsadili první příčku (z pěti psů), známka V1,
titul CAJC. Stanislav Pluháček s Arnoldem
na mezinárodní výstavě DUO CACIB Brno
v únoru získali tituly CAJC, BOJ (nejlepší
mladý pes) a BOS a následně v dubnu na
Národní výstavě v Ostravě získali opět tituly
CAJC a BOJ. Naše členka Iveta Marková se
svou Brendy (švýcarský bílý ovčák) i letos
pokračuje v pěkných výstavních výsledcích,
je to „naše stálice“. Například v dubnu na
mezinárodní výstavě v Nitře získala V1,
CAC, CACIB a BOS (druhý nejlepší pes
z plemene, resp. nejlepší fena).
Rádi jsme se prezentovali také na předváděcí akci v dětském domově Domůvek
ve Strážnici, kde děti zhlédly ukázky z výcviku poslušnosti, některé zvláštní dovednosti pejsků či ukázku z tzv. obran. Děti
měly také příležitost se s pejsky pomazlit,
pohrát či vyfotografovat.
Za kynologický klub Vlasta Lužová
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Každý den
Každý den není svátek.
Musí ukápnout i pelyňku.
Dost bylo sladkých cukrlátek,
štěstí si najde záminku …
Střídavě odvrací svou tvář,
aby nás nečekaně těšilo.
Neumí přešlapovat na místě.
Ve změně se mu zlíbilo.
Střídání stráží musí být.
Netvař se proto kysele.
Do zásoby radost musíš mít,
každý den není neděle!
Helena Vajgantová
Ano, je tomu tak. Denně se střídají situace příjemné i nepříjemné. Na ty dobré
si vzpomínejme, ty zlé raději zapomeňme.
A tak si zavzpomínejme, že i v Klubu
důchodců proběhly našim členům příjemné prožitky. Dne 27. dubna to byl zážitek

kulturní, kdy v nedaleké Strážnici vystupovali umělci z Prahy (Jana Janěková, Jitka
Čvančarová, Alexej Pyško a další ) v divadelní hře Cena za něžnost. Hra byla pozoruhodným příběhem o zvláštním vztahu
dvou žen – matky a dcery, a velmi se nám
líbila. Příjemným prožitkem byl i 3. května uskutečněný zájezd na výstavu Floria
Kroměříž, kde si účastníci mohli prohlédnout a nakoupit nejen květiny, ale i další
spotřební zboží. A bylo se na co dívat. Zajímavé a voňavé bylo i květinové království plné nejen květin, ale i výjevů ze známých pohádek. Nechybělo ani občerstvení
a slunné počasí. Pěkně jsme prožili i slavnostní večer, pořádaný na počest Svátku
matek. Dojemnou báseň, obsahující vyznání mamince, přednesla místopředsedkyně Anna Kolofíková. Předsedkyně klubu Anna Davidová pak všechny přivítala
a ani tentokrát nechyběl náš pan starosta
Adamec. Se svými přáníčky maminkám,
písničkami i tanečky za námi přišly děti
ze školní družiny při základní škole pod

vedením paní učitelky Okáníkové. Bylo to
moc milé a velmi nás svým vystoupením
potěšily. Pak nám manželé Grufíkovi z Vacenovic krásně hráli a zpívali a my jsme si
zazpívali s nimi.
I na další měsíc připravuje výbor klubu akce:
- 24. června Pátek v klubu s přáním našich členů jubilantům, začátek v 18:00
hodin
- 25. května v 17:00 hodin v klubovně
na staré škole informativní přednášku
Policie ČR, týkající se bezpečnosti seniorů
- 29. června zájezd do Vizovic a do Lešné
Věříme, že se nám tyto akce vydaří.
Přejeme všem příjemné prožívání letních
měsíců, hlavně dětem, které čekají prázdniny!
Za Klub důchodců, z.s.
Marie Nováková

Den proti rakovině
Středa 11. května 2016 letos patřila kytičkám. Právě na tento
den byl vyhlášen 20. ročník celonárodní veřejné sbírky v rámci
Českého dne proti rakovině. Již poněkolikáté jsme se do této akce
pod jménem SDH Rohatec zapojili i my. Měli jsme dvě stanoviště. Jedno stabilní u nákupního střediska COOP a druhá skupinka
s preventivními letáčky obcházela školu, obecní úřad a firmy po
Rohatci. Celkem jsme rozdali 340 žlutých kytiček s růžovou stužčíslo 3/2016

kou, za které jsme vybrali 10.086 Kč. Prostředky
za nabízené kvítky měsíčku lékařského jsou určeny na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických pacientů,
podporu onkologické výuky, výzkum a vybavení
onkologických center. Všem dárcům děkujeme.
Hasiči Rohatec
21

Rohatecká obec

Hawajské tanečnice v Rohatci?
Od vydání minulého čísla zpravodaje
Rohatecká obec uběhly pouhé dva měsíce, ale my jsme v našem Spolku zdravotně
postižených občanů nezaháleli a podnikli
jsme několik akcí. V dubnu a květnu jsme
v rámci rehabilitačních programů rozdali našim členům poukazy na masáže, dále
si naši členové mohli užívat bazénu a blahodárného účinku vířivky v Lázních Hodonín. V neposlední řadě v rámci tohoto
programu jsme zahájili rehabilitační cvičení. Toto cvičení probíhá jedenkrát týdně
v klubovně na „staré škole“. Všechny výše
zmíněné programy jsou členy využívány ke
zlepšení jejich zdravotního stavu a zmírnění potíží. Zvláště rehabilitační cvičení,
vedené zkušenou fyzioterapeutkou, bylo
přijato velmi pozitivně, a proto bychom
chtěli v tomto cvičení pokračovat i v podzimních měsících.
V květnu jsme pořádali tradiční Májový
večírek spojený s oslavou Dne matek. Večírek zahájila předsedkyně p. Anna Homolová, přivítala přítomné členy a hosty - pana
starostu ing. Jarmila Adamce Ph.D. a radního pana ing. Vladimíra Elšíka. Dále seznámila přítomné s programem a představila
účinkující. Program zahájil Sboreček žen
z Lipova, svými krásnými písničkami potěšil nejen přítomné maminky a babičky, ale
troufám si říct, že všechny účastníky večírku
do jednoho. Ve svém vystoupení procítěně
zpívaly lidové písně z Horňácka, a také nám
slovem jejich umělecká vedoucí přiblížila
a poutavě popsala zvyky a kroje z tohoto
kraje. Mohli jsme tak slyšet jiné lidové písně,
než na jaké jsme v Rohatci zvyklí, a uvidět
jejich krásný lipovský, potažmo horňácký
kroj, který je také velmi odlišný od toho našeho. Dle jejich slov si pro nás oblékly různé varianty krojů, které se nosily a nosí při
různých příležitostech. Také nás seznámily
s historií vzniku „Sborečku“ a jeho činností.
Vystoupení bylo přijato s nadšením a bylo
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odměněno dlouhým potleskem.
Další, kdo nám přispěl do programu,
byly seniorky z Ratíškovic. Předvedly nám
tanec „havajských tanečnic“ a poté nám
večer zpestřily krátkou baletní scénkou
z baletu Labutí jezero. Jejich vystoupení,
ať už to byly tanečnice z Havaje nebo labutě z baletu v čele s králem, přítomné velmi
pobavilo a také jim se dostalo poděkování potleskem. Po jejich vystoupení se rozproudila živá debata mezi nimi a našimi
členy, protože mnohé z „tanečnic“ pracovaly v Maryši, takže to byla taková malá
generálka na chystané setkání bývalých
pracovníků Maryše.
Ke Svátku matek si pro nás připravila
a opět krásně a bezchybně zazpívala několik písní Vendula Sakmarová. O jejím zpěvu se také pochvalně zmínila vedoucí „Sborečku“. Její písničky prokládala básničkami
s tématikou na oslavu Svátku matek Nikol
Marková. Obě dívky byly odměněny vřelým potleskem.
Po této části předsedkyně p. Homolová
všem přítomným maminkám a babičkám
popřála k nadcházejícímu Svátku matek
a členové výboru jim předali malý dáreček. Také se postarali o občerstvení všech
přítomných. Pak už následovala volná zábava, při níž jsme pokračovali v příjemné
atmosféře až do večerních hodin. Tato atmosféra byla tak bezprostřední, že vyústila
dokonce i do zpěvu přítomných. Výbor

potěšila hojná účast členů i jejich pochvalná slova a vyjádřené díky spokojenosti jak
s programem, tak s organizací večírku.
Rehabilitační program jsme ještě
v květnu obohatili o návštěvu Aqualandu
Moravia v Pasohlávkách, kde jsou k dispozici bazény s termálními vodami, masáže,
sauny a vířivky. Toto vše využilo našich
padesát členů. Trochu nás mrzelo, že venkovní bazén procházel rekonstrukcí, a tak
jsme jej nemohli využít. I přesto byli všichni účastníci nadmíru spokojeni, a proto jim
předsedkyně při zpáteční cestě slíbila, že
pokud nám to finanční prostředky dovolí,
tak na podzim návštěvu zopakujeme.
V květnu ještě někteří naši členové navštívili v Hodoníně koncert Jiřího Schmitzera. Překvapil nás zajímavým a humorným vyprávěním, kterým prokládal písně
z jeho vlastní tvorby. Některé jeho písně
měly text spíš humorný až ironický, ale
byly i takové, které vybízely k zamyšlení.
Všichni jsme odcházeli s krásným uměleckým zážitkem a s veselou náladou. Škoda
jen, že byla na koncertě docela nízká účast.
V červnu někteří z nás navštíví koncert dechové hudby Stříbrňanka, a tím
bychom uzavřeli první pololetí. Protože se
s našimi členy setkáme při dalších akcích až
po prázdninách, tak jim jménem výboru
přeji pěkné léto plné krásných zážitků z dovolených.
Za výbor Anna Homolová
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Rojení rohateckých včelařů
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SPORT
Rohatecká desítka přivítala téměř 500 účastníků
Opět v rekordním duchu se nesl už 23.
ročník běžeckého závodu Rohatecká desítka. V krásném slunečném počasí si přišlo zasportovat téměř dvě stě padesát dětí
v dětských závodech, přes sto sedmdesát
běžců na pěti a deseti kilometrové trati,
přičtěme pětadvacet bruslařů a jako třešničku také osm čtyřčlenných štafet. Suma
sumárum přesně čtyři sta sedmdesát jeden
závodník. K tomu všemu tradičně skvělá
divácká kulisa a bohatý doprovodný program. Druhá květnová neděle se v Rohatci
po sportovní stránce určitě vydařila.
Rohatečtí přitom zdaleka nepřišli jen
fandit. Aktivních domácích účastníků bylo
také rekordně. Loňská sedmdesátka startujících téměř padla už mezi dětmi. Dvanáct
mužů a žen v hlavním závodě a další více
než desítka místních v rámci štafet posunula domácí účast hodně přes osmdesát
závodníků.
Řada z nich se navíc ve výsledkových
listinách rozhodně neztratila. Na stupínek
nejvyšší vystoupil už poněkolikáté všestranně nadaný David Tříska v mladší přípravce. Zlatou medaili vybojovala i Eliška
Jakubčíková mezi juniorkami. Na stupních
vítězů ji v této kategorii doplnila stříbrná
Veronika Lacková. Hlavním zaměřením
rychlobruslařka Lacková si navíc doběhla
mezi staršími žačkami, kam věkově patří,
pro čtvrtou příčku a v závodě inline bruslařů bez rozdílu věku a pohlaví projela cílem
devátá.
Medaile z rohateckého asfaltu vyběhali ještě dorostenci Jan Gloz a Matěj Staněk,
když obsadili druhé a třetí místo. Bronz mezi
staršími žáky patří Tomáši Bučkovi, stejnou
medaili vybojovala ve své kategorii nejmladších dívek pětiletá Amálie Svatoňová.
Jedním z vrcholů dopoledne se stal souboj štafet. Kvartet Mixle Pixle starosty Jary
Adamce loni prohrál s dorostenci Slavoje
o pouhé tři vteřinky. Letos však čtveřice se
složení Vinklárek, Paličková, Elšík, Adamec vedla od prvního úseku, soupeřům
nedala šanci a časem 3:02 navíc vytvořila
nový traťový rekord. Slavoj v sestavě Stanický, Domanský, Kotásek, Duchoslav doběhl
druhý, šest vteřin zpět. Bronz už s větším
odstupem vybojoval tým s názvem Spartan
Race Training Group Podluží tvořený čtveřicí Bílek, Glöckl, Prčík a Kanta.
číslo 3/2016

Úžasný pohled přinesl start hlavního
závodu. Rekordní startovní pole se v úvodním okruhu roztáhlo a pestrobarevný had
běžců se při prvním průběhu kolem kapličky táhl v délce několika stovek metrů.
Loňské vítězství obhájil brněnský vytrvalec
Lukáš Kučera v čase 30:52. O svůj triumf
musel tentokrát ale vydatně zabojovat. Až
do samotného závěru mu totiž dýchal na
záda další výborný běžec z Brněnska Jiří
Petr. Na Kučeru nakonec ztratil pouhých
šest vteřin. Bronz si z Rohatce odvezl nadějný hodonínský junior David Kákona.
Ženská pětka měla mnohem jasnější
průběh. Drnovická Irena Pospíšilová po-

tvrdila roli hlavní favoritky závodu a zvítězila téměř s minutovým náskokem v čase
18:24. Druhá doběhla Erika Farkašová ze
Skalice za 19:20, třetí příčku obsadila další
Slovenka Blažena Kocúriková z Jablonice
s časem 19:41.
Letošní ročník Rohatecké desítky je
minulostí. Dík patří všem, kteří se na přípravách a organizaci závodu podíleli, ať
už aktivně nebo sponzorsky. Bez nezištné
pomoci několika desítek lidí by se tato akce
v žádném případě neobešla.
Luděk Durďák
Více fotografií na druhé straně
a www.hasici.rohatec.cz

Výsledky domácích běžců a běžkyň v hlavním závodě
5km
Jméno a příjmení

Čas

Absolutní pořadí Pořadí v kategorii

Lukáš Bimka

22:45

17.

2.

Helena Okáníková

23:14

21.

10.

Petra Mlčochová

23:43

26.

11.

Beatriz Ponce

25:01

37.

8.

Dominika Durďáková

30:01

59.

3.

Jitka Černůšková

38:59

65.

14.

Luděk Durďák

34:17

5.

4.

Peter Bellay

36:22

12.

7.

Tomáš Pospěch

45:03

61.

30.

10km

Jiří Kostelecký

47:09

73.

34.

Lubor Prygl

49:10

87.

19.

Miroslav Černůšek

57:04

102.

9.
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Nejlepší
v okrese
Soutěžní sezóna mladých hasičů je v plném proudu. Dvakrát týdně pilně trénují
a víkend co víkend jezdí na závody v rámci
Velké ceny okresu. Zatím největší úspěch
letošní sezóny zaznamenala účast na Okresním kole Plamen konaného 14. května 2016
v hasičském areálu ve Vacenovicích. Mladí
hasiči zde soutěžili ve všech disciplínách –
požárním útoku, štafetě požárních dvojic,
štafetě na 4 x 60 metrů s překážkami, štafetě
CTIF a starší žáci navíc v požárním útoku
CTIF. Mladší žáci začínali soutěž na požárním útoku, kde časem 20,52 s obsadili druhé místo. Dobrými výsledky ve štafetách se
drželi v čele průběžného pořadí. Starší žáci
plnili nejprve štafety a jako poslední nastoupili na disciplínu požárního útoku. Pak se
všechno sečetlo. Mladší žáci z Rohatce vybojovali s náskokem dvou bodů prvenství a z
okresního kola si odvážejí zlato. U starších
žáků zvítězil s velkým odstupem Mistřín,
na celkovém druhém místě se však umístil
Rohatec a na třetím místě pak Ratíškovice.
Tak jak to už v životě chodí – někdo vyhraje a někdo prohraje. My si s mladými hasiči
vezli z Vacenovic poháry, medaile a hlavně
spokojenost za skvělé výsledky, které ten den
předvedli. Do dalších úspěchů jim všichni
přejeme hodně štěstí.
Všichni rohatečtí dorostenci postoupili
V neděli 15. května 2016 se v hasičském
areálu ve Vacenovicích konalo Okresní

kolo dorostu. Rohatec reprezentovali tři
dorostenky a jeden dorostenec v kategorii
jednotlivců. Soutěžili v disciplínách běhu
na 100 metrů s překážkami, dvojboji a vědomostním testu. Po zdolání všech disciplín se výsledky sečetly. Za dorostenky
v mladší kategorii si 1. místo vybojovala
Klaudie Novosádová, ve střední věkové ka-

tegorii 1. místo Denisa Řezáčová a 2. místo
Nicole Mokrušová. Za dorostence mladší
kategorie se na stříbrném stupni umístil
Michal Skořepa. Všichni zmiňovaní rohatečtí dorostenci tak postupují na Krajské
kolo dorostu, které se koná v červnu na
hasičském hřišti „Starátko“ v Drnholci.
Dáša Skořepová, vedoucí

Tréma na domácí půdě
První červnová neděle patří již tradičně
v Rohatci mladým hasičům. V okolí kulturního domu se konal už 11. ročník soutěže
mladších a starších žáků. Ve dvou disciplínách – požárním útoku a štafetě na 4 x 60
metrů s překážkami se utkalo celkem 33
družstev z širokého okolí. Skvěle rozběhnutý pokus mladších žáků zastavil časomíru
v jednom z nejlepších časů. Nejspíše tréma
z domácího publika způsobila chybičku
v požárním útoku, která však znamenala
neplatnost pokusu. Na štafetě už ale rohatečtí zářili a doběhli druzí. Starším žákům
se podařilo tuto disciplínu dokončit pátým
nejlepším časem, smůlu si však opět vybrali
na útoku. Nezdar v podobě neplatného po-

číslo 3/2016

kusu z domácích závodů pak už jen obrečeli. Vyhodnocení celé soutěže se konalo ve
zrychleném tempu, blížící se bouře a sílící
vítr vypadaly hrozivě. V celkovém hodnocení si pak nejlépe vedli mladší žáci ze Svatobořic před druhými Ratíškovicemi a třetí
Hrubou Vrbkou. Ze starších žáků dosáhli
jednoznačného vítězství hasiči z Mistřína,
stříbro si s odstupem odvezly Vacenovice
a třetí příčku Blatnice pod Sv. Antonínkem.
Svými dovednostmi se ve zvláštní kategorii
pochlubila i rohatecká přípravka z dětí do
6 let.
Tom Letocha
Více fotografií na předposlední straně
a www.hasici.rohatec.cz
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Prodám repasovaný elektrický skútr pro
invalidy Trophy 6 ve výborném stavu.
Má gelové baterie 2x64Ah, odpružený
podvozek, vynikající stabilitu, odklápěcí
opěradla, kožené sedadlo, červenou
metalízu.
Cena 22800 Kč. Tel.č. 728579189

E- Shop: se zahradním vybavením

Seřídíme
a opravíme
plastová a dřevěná
okna i dveře.
Ladislav Otáhal
info@stylegarden.cz
Nábytek - kuchyně, dětská hřiště, fitness,
workout prvky, altány, pergoly, vybavení pro
zahrady: stínící sítě (plachty), zatravnovací
rohože, pryžové dlažby na terasy a balkony,
litá pryž k bazénům
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Tel: 605 031 168
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Rohatecká obec

Mladí hasiči na domácí půdě
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Rohatecká obec

Květinový bál ve stylu 30. let
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