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ÚVODNÍK
Jak jste si jistě všimli, vycházíme již od
minulého čísla celobarevně a věřím, že jste
tuto pozitivní změnu všichni rádi uvítali.
Nově jsme pro vás připravili sérii rozhovorů s význačnými fotografy a taky bezpečnostní seriál, kde najdete velmi užitečné
informace, které se takzvaně můžou hodit.
Doba masopustní od svátku Tří králů
do Popeleční středy je vlastně obsažena
v přírodě pozdější zimou a předjařím. Mikuláš Bakalář v prvním tištěném kalendáři
v roce 1498 zmiňuje měsíce únor a březen
jako jaro. Půst od masa nám jistě dopomáhá držet aktuálně i aféra s polským
hovězím. Ve velkomoravských listinách
z 9. století nacházíme zmínku o „mjasopustu“. Z tak dřívějších dob nemáme dochované zmínky o tanečních zábavách,
maškarách nebo draní peří. To přišlo později. Různé kraje a kultury si svoje taneční
magie pro uchování úrody svých plodin
nebo jen odlehčení od jistě tvrdého každodenního života samy utvářely a přizpůsobovaly. Vytratily se za ta léta i iniciační
prvky ze svateb. Dívky, které zůstávaly
svobodné v dobách jalového masopustu,
čelily od mužů posměšným poznámkám.
Český současný muž se podle demografických dat dožívá celkem o šest let
méně než jeho ženský protějšek. A to nám
předešlé století prodloužilo životy v průměru o dvacet devět let. Na každých deset
dospělých Čechů připadne sedm aut, a to
jistě svědčí o našem blahobytu v porovnání s celým světem. Růst obyvatelstva se
zpomaluje a někde se i zastavil. Ekonomická prosperita společnosti je úzce spjata
s rostoucí spotřebou zdrojů. Potřebovali
bychom takové množství energie, které
je nedosažitelné. Omezujeme používání
plastů nebo konzumaci masa, ale výsledky
nepřicházejí celospolečensky, jen na úrovni jedinců, kteří ty změny realizují. Změny
v životním stylu nebo v krajinném hospodaření můžou pomoci mnohé negativní
jevy zastavit a ovlivnit je.
Po velkém suchu a slušném vedru
v loňském roce přišla bílá zima. Nadílka
sněhu a mrazu mnohé zaskočila a my si
začali vzpomínat na to, že v zimě prostě
padá sníh. Zamrzly dokonce i niagarské
vodopády, které tak vytvořily malebnou
kulisu. Jestli sněhová nadílka pomůže naší
vysušené přírodě, tak to se ještě uvidí.

Narodily se první geneticky modifikované děti. Jsou to dvojčata. Může za
to jeden čínský biofyzik, který byl místo
slávy odsouzen hned nadvakrát. Jednou
od vědecké komunity a podruhé od čínských úřadů. Ty ho už i zatkly, daly mu
domácí vězení. Ve hře je nařčení z podvodu a i to, že se může vědec ztratit, tak
jako mnoho dalších nepohodlných lidí
v této zemi.
Denně nad naší zemí letí 2500 letadel, a to už je velký provoz. V některém
z těchto letů si mohli jistě lidé prohlédnout nedávné lednové zatmění měsíce,
které jsme pozorovali i my ostatní na
zemi. Dozvěděli jsme se, že samotné zatmění provázel náraz meteoritu do měsíčního povrchu.
Začátkem tohoto roku jsme si připomněli dvě velká výročí, jež silně zasáhla
do dějů v naší zemi, ba je i velmi výrazně
změnila a formovala. Od upálení Jana
Palacha v lednu 1969 uběhlo 50 let a od
tzv. Palachova týdne z roku 1989, který
předznamenal pozdější listopadové události, let třicet. Hodně se změnilo tehdy,
v průběhu let a některé skutečnosti se po
letech vracejí. Jedni z nás je vítají, jiným
z nich běhá mráz po zádech.
Ve švýcarském Cernu postavili největší stroj na planetě, aby mohli vědci
zkoumat nejmenší částice na světě. Není
to nádherné. Četl jsem článek, kde někdo radí, co vše musíme udělat pro to,
abychom byli šťastní. Překvapilo mě, že
si máme obléct žluté triko, které svou veselou barvou přináší optimismus. Dále
máme dokončovat práci, správně si stěžovat, šetřit peníze a mít rádi květiny.
U čeho jsem se pozastavil, je konverzace.
Ano, opravdu nám pomáhá spolu mluvit navzájem. S taktem, grácií a lehkostí. Otevřenost a kompromisní jednání
nám pomáhá zvládat i osobní šarvátky.
Upřímnost a naslouchání zase rozmělňuje ostří hran mezilidských konfliktů
a nedorozumění.
Ve středověkých ruinách většina viděla jen nebezpečí a prokletí. Umělci
k nim přihlíželi s úctou a vytvořili základ
evropské renesance, která je inspirací po
několik následujících století. Inspirujme
se navzájem. A dobře.
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Informace z radnice
Finanční výbor
PhDr. Andrýsek Jaroslav - předseda
Hostýnek Jiří st.
Hřebačka Lukáš
Ing. Krejčí Alexander
Němeček Radoslav

Stavební komise
Ing. Slezák Lukáš - předseda
Ing. Kopecký Miroslav
Ing. Lexová Ivona
Ing. Piškulová Veronika
Ing. arch. Tesařík Rastislav

Kontrolní výbor
Mgr. Cmolová Blanka - předsedkyně
Durďák Luděk
Koubek Luděk
Příkaská Petra
Rosypálek Radomír

Investiční komise
Ing. Elšík Vladimír - předseda
Ing. Chrástek Pavel
Ing. Kostelecký Jan
Luskačová Eva
Macháček Petr

Poplatek za psa rok 2019
Místní poplatek za psa za rok 2019 je splatný do 31. 3. 2019.
Částka 100,- Kč /1 pes.
Zaplatit jej můžete v hotovosti v pokladně obecního úřadu
v úřední dny, nebo na účet obce č. 23327671/0100, VS 1341, SS
popisné číslo vašeho RD.
Sáčky na psí exkrementy je možno si vyzvednout zdarma
v pokladně obecního úřadu.

Poplatek za svoz komunálního
odpadu rok 2019 – platba složenkou
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2019
– platba složenkou – je splatný do 31. 3. 2019.
Zaplatit jej můžete v hotovosti v pokladně obecního úřadu
v úřední dny, nebo na účet obce č.23327671/0100, VS 103722,
SS popisné číslo vašeho RD.
V případě ověření částky platby za komunální odpad můžete volat na tel. 518 360 090, p. Navrátilová.

Kulturně muzejní komise
Svrčková Kateřina - předsedkyně
Bíza Zdeněk
Mgr. Cmolová Blanka
Durďák Luděk
Homolová Anna
Hovězáková Marie
Mgr. Kostelecká Olga
Malá Zdenka
Okáníková Alena
Sasínová Marta
Zychová Veronika

Matrika
Úmrtí
Petr Jocha, 54 let
Anna Havlíčková, 87 let
Naděžda Šebestová, 65 let
Ludvík Král, 71 let
Jarmila Botková, 70 let
Bohuslav Šerák, 75 let

PhMr.
r Jaromír Šerý, 92 let
Marie Vavřínková, 75 let
Anežka Fillová,
illová, 88 let
Milan Henčll 87 llet
Josef Buček 70 let
Ludmila Šmehlíková, 84 let

Za rok 2018 zemřelo celkem 40 osob a narodilo se 24 dětí.
První občánek Jihomoravského kraje je Jiří Vondra, jr.
z Rohatce

Svoz odpadů leden - březen 2019
Komunální odpad
27. 2. 2019
28. 2. 2019
13. 3. 2019
14. 3. 2019
27. 3. 2019
28. 3. 2019
BIO odpad
6. 3. 2019
20. 3. 2019
Plastový odpad a TTP
1. 3. 2019
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Kalendárium
2. 3. Fašaňk
9. 3. Diskoples
6. - 7. 4.Velikonoční výstava v muzeu
7. 4. Degustace pro výstavu vín

21. 4.
27. 4.
3. 5.
8. 5.

57. ročník Výstava vín
Květinový bál
Májový večírek SZPO
Rohatecká 10

Investiční akce na rok 2019
Letošní rok se ponese v duchu budování zejména v lokalitě Kopec. Největší
investiční akcí bude vybudování smíšeného chodníku pro cyklisty a chodce, zjednodušeně od Kronu až po Alexu v místě
stávajících panelů a asfaltového chodníku.
Vznikne tak krásná pohodlná stezka v šířce
tří metrů, kde budou moci bezpečně jezdit
jak cyklisté, tak i chodit chodci. Na to přímo v rámci této akce naváže vybudování
parkovacích míst v ulici Na Kopci podél
hlavní cesty tak, aby nám auta nestávala
přímo přes chodník, jako je tomu dnes.
Souvisí s tím zúžení hlavní silnice, která je
však v dané lokalitě v potřebné šířce, a tak
dovolil její vlastník, Jihomoravský kraj,
aby se z ní část použila pro tato parkovací
stání. Dříve než akce započne, je potřeba
provést obnovu kanalizace pravé části ulice
Na Kopci, která je v havarijním stavu, dělána pouze přisunutím betonových rour do
škarpy před mnoha lety. Z Kopce se nám
tedy na nějaký čas stane staveniště, pravdě-

podobně bude hlavní cesta uzavřena a objížďka povede kolem hřbitova a silnicí 55.
Včas vás budeme informovat.
Již brzo také započne oprava silnice
a odvodnění na ulici Větrná v délce od křižovatky s ulicí Hodonínská po křižovatku
s ulicí U Školky. V letošním roce také
dojde k rekonstrukci zahrady naší „staré
školy,“ jak již bylo dříve představeno, na
klidový prostor a místo setkávání všech
návštěvníků nejen domu občanských aktivit. Při dostatku financí započnou opravy
kulturního domu na Kolonii. Pokud by se
nám podařilo získat dotaci, o kterou jsme
požádali na nástavbu naší mateřské školy,
museli bychom v létě napnout všechny síly
a zejména v průběhu prázdnin zvládnout
i tento stavební úkol. V současné době
pracujeme na projektových dokumentacích na další budování chodníků, které
budeme opravovat nebo stavět v příštích
letech. Jsou to zejména chodníky na ulicích Nádražní, Proletářská, Vítězná okolo

bytovek, Revoluční u pekárny a chodník
ulice U Školky směrem na Větrnou. Tyto
jsou buď v nevhodném stavu, nebo zcela
chybějí. Je jasné, že není smyslem mít na
každé ulici z obou stran chodník, to by
bylo mrhání penězi. Na druhou stranu
nemít chodník k nádraží na Kolonii nebo
ke školce je skoro samozřejmost k vybudování.
Byrokracie našeho státu v poslední
době nezná mezí, nicméně pracujeme již
dnes na tom, co chceme opravit či vybudovat za rok, dva.. ono nám totiž získání
stavebního povolení a všech razítek vezme
několik měsíců, ne-li rok času. Letošní
rozpočet je však bezezbytku rozplánován,
a i příští rok víme, co nás čeká. Bohužel
někdy se objeví i co nechceme a bojím se
stavu našich kanalizací, sem tam už vidíte
„pavučiny“ na silnicích. Tomu se budeme
muset do budoucna věnovat, přece jenom
vše má svůj čas a životnost.
Jara Adamec, starosta

Volba místostarostů – máme dva
Ve středu 12. prosince 2018 proběhlo druhé veřejné zasedání
nového zastupitelstva naší obce. Na tomto jednání proběhla volba zástupce starosty. Pro někoho asi překvapivě se obec vydala
cestou zatím neprobádanou, ale zároveň cestou, kterou zákony
a pravidla umožňují, a v jiných obcích bez problémů funguje. Věřím, že pro celé toto volební období jsme zvolili dobrou variantu.
Máme 2 neuvolněné místostarosty, kteří svou práci dělají v podstatě na „poloviční úvazek“. To znamená, že nemusejí opustit své
zaměstnání a nejsou na radnici každý den. Samozřejmě za takovouto formu práce pro obec nemohou pobírat plnohodnotnou
odměnu, oproti předchozí variantě ušetříme. Nikde není psáno,
že to takto musí být navždy. Ptáte se proč? Proč to nešel dělat
někdo ze zastupitelů na plný úvazek?
Nerad bych se někoho dotkl, ale v zastupitelstvu je spousta
nových tváří, domnívám se, že pro výkon této funkce je potřeba mít asi od každého trochu: zkušenosti životní i pracovní,
empatii pro jednání s lidmi, znalosti v oblastech veřejné správy
nebo ekonomické, stavební, právní, a k tomu všemu zároveň být
i v životní situaci, kdy si člověk může dovolit „riskovat“ vzít tuto
službu pro obec na čtyři roky, a přitom obětovat třeba kariéru
v zaměstnání nebo rodinné vztahy. Jistě byste měli svého favočíslo 1/2019

rita na funkci místostarosty, třeba úplně jiná jména, než která
zastupitelstvo zvolilo. Věřím, že se nepotvrdí žádná ze zlých
předpovědí, že snad kvůli tomu, že jsou dva, občané nebudou
obslouženi, a jejich žádosti včas vyřízeny, že bude docházet ke
zdržením atp. Pro mě jako starostu i člověka je důležité, abych
se mohl na místostarostu plně spolehnout, jelikož zastupuje
obec v mé nepřítomnosti a dělí se se mnou o spoustu úkolů
a povinností. Našimi novými místostarosty jsou paní Anna Homolová, kterou můžete na radnici potkávat v pondělí a středu.
Má na starosti problematiku kultury, nájmů pozemků, GDPR,
knihovny, muzea, obecních novin a kalendáře. Má celoživotní
zkušenosti z administrativy a personalistiky a většina z vás ji
zná jako schopnou organizátorku ze spolkové činnosti a návštěvnici společenských akcí. Druhým místostarostou je pan
Radek Matěj, na radnici jej můžete zastihnout v úterý a čtvrtek.
Jeho agendou jsou odpady, sběrné dvory, psi, kácení stromů,
doprava a místní komunikace. Radek je dlouholetým zastupitelem se zkušenostmi z rady obce a odbornými znalostmi ze
stavební komise a investiční činnosti. Může pomoci starostovi
v rámci jednotlivých stavebních akcí, jak personálně, tak odborně.
5
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Pokud však občan cokoliv potřebuje, vůbec se nemusí ohlížet
na to, jaký je den, může na radnici přijít, zavolat a v rámci možností mu odpovíme či vyřídíme jeho žádost. Samozřejmě jako všechny
úřady máme úřední dny, něco nám můžete napsat mailem, něco
zavolat. Nebojte se přijít a zeptat se místostarostů, když vás něco
trápí. Buďte však, prosím, shovívaví a trpěliví, ne vše jde hned,
něco trvá měsíc, něco i déle, a něco prostě opravdu v našem státě
a podmínkách nejde. Rád bych svým novým kolegům popřál hodně elánu a trpělivosti do jejich práce a věřím, že týmový duch a náš

zájem pracovat pro dobro obce nám pomůže splnit vše dobré pro
vás. Jsem rád, že zastupitelstvo podpořilo také velmi pestré složení
rady obce, ve které je hned několik zástupců různých politických
kandidátek. Svého radního má i Kolonie (Dušan Hlaváč), a nově
také Soboňky (Tomáš Vlach). Věřím, že budeme všichni společně
pracovat na věcech, které naše obec potřebuje a zároveň se nadále snažit získávat i dotační peníze, dokud ještě nějaké stát nabízí.
V příštím čísle vám představíme více z budoucích plánů obce.
Jara Adamec, starosta

Žádosti o dotace – bojujeme za Rohatec
Zimní období je časem, kdy stát často přemýšlí, že mu někde peníze chybějí
a někde přebývají, a tak vypisuje hodně
krátké a rychlé dotační možnosti. Kdo je
připraven nebo dokáže rychle reagovat,
může se dočkat úspěšných žádostí. Také
my jsme v uplynulém období nelenili.
Přestože byl konec roku a Vánoce, podařilo se nám podat hned několik dotačních
žádostí. V současné době tedy vyhlížíme,
doufejme, dobré zprávy. Snad se v prvním
pololetí dozvíme, zda jsme byli úspěšní.
Stále čekáme jako náhradníci, zda
na nás vyjde řada s žádostí na přístavbu
naší základní školy za skoro 6 milionů

(už jsme ji postavili za svoje, ale když to
vyjde, peníze přijdou). Čekáme také, jak
bude úspěšná žádost o zhruba 300 tisíc korun na pořízení dalšího moderního vybavení pro žáky ZŠ. Máme podánu
také žádost o nástavbu mateřské školky,
aby mohla vzniknout ještě jedna třída
a zvýšili jsme naši kapacitu včetně moderního vybavení, to celé za více než 6
milionů. V lednu se nám podařilo také
požádat o dotaci na pořízení nové cisterny pro naše hasiče, přeci jenom ta stará
slaví už 40 let a je načase obměnit tento
stroj, pokud na něj získáme dotační prostředky kolem 6 milionů korun.

Děkuji všem, kteří nám pomáhají v tomto byrokratickém boji o finanční prostředky, které na ulici nenajdeme,
a pomáhají nám ušetřit na další projekty
v obci. Zejména děkuji týmu naší radnice,
protože každá žádost o dotaci s sebou přináší spoustu administrativní práce navíc,
málokdo si umí představit, jaká je to časová zátěž a co vše to obnáší. Jednou, a asi
to bude brzy, příliv peněz formou dotací
skončí, a budeme si zase muset šetřit na
nákladné investiční akce. Do té doby se
snažíme získat pro Rohatec vše rozumné,
co jde.
Jara Adamec, starosta

HISTORIE
Obec po 1. světové válce
Značný vliv na celkové dění po vzniku republiky mělo dělnické hnutí v sousedním Hodoníně soustředěné v rozšiřujícím se
průmyslu. I k nám se rozšířily nové dělnické časopisy Slovácko,
Rovnost i Rudé právo. V prvních letech republiky na uvědomění
v Rohatci měly vliv i časté návštěvy dělnických vůdců z Hodonína,
zejména Tomáše Koutného a redaktora Slovácka Rudolfa Filipa.
V roce 1921 pod vlivem události v Praze v sociálně demokratické
straně, byla také u nás založena místní organizace Komunistické
strany Československa. Sem přešla převážná většina členů sociálně demokratické strany, která prakticky zanikla. Teprve před volbami v roce 1923 byla znovu obnovena. Ve volbách však získala
jen 54 hlasů. Vliv této strany pomalu zanikal a již nikdy nehrála
významnou roli v dění obce. Naopak výrazně rostly sympatie občanů k SSSR zásluhou komunistické strany. Velmi se projevily 24.
10. 1921, kdy se zde uskutečnila peněžní sbírka pro hladem trpící
obyvatelstvo v SSSR.
Druhé poválečné volby se konaly 16. září 1923. K volbě bylo
podáno šest kandidátních listin:
1. Komunistická strana československá
obsahovala 18 jmen
2. Nepolitická strana živnostníků, obchodníků, státních a soukromých zaměstnanců
obsahovala 8 jmen
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3. Československá strana sociálně demokratická
obsahovala 6 jmen
4. Sdružení domkařů a malorolníků
obsahovala 15 jmen
5. Československá strana lidová
obsahovala 18 jmen
6. Československá rolnická jednota
obsahovala 6 jmen
Ve volbách bylo odevzdáno 968 platných hlasů. Komunistická strana Československa získala 31% hlasů, Nepolitická strana
živnostníků 10%, Sociálně demokratická 6%, Sdružení domkařů
a malorolníků 18%, Strana lidová 24% a Rolnická jednota 11%. Při
těchto obecních volbách byla komunistická strana oslabena rozchodem se stranou sociálně demokratickou a také nástupem Rolnické
jednoty, (Strana agrární). Přestože KSČ obdržela největší počet hlasů, byl starosta zvolen z řad strany lidové a první náměstek ze strany
agrární. Strana lidová se proti KSČ spojila s nově založenou stranou
živnostenskou i agrární. Starostou byl zvolen rolník Jan Procházka.
Obecní zastupitelstvo mělo v této době 30 členů. Hospodaření
obce bylo omezeno vlastními obecními příjmy. Obec sice dostávala část veřejných přímých daní ve formě obecních přirážek, měla
příjem z různých poplatků a dávek, z nájmu obecních pozemků,
prodeje trávy na lukách, prodeje dříví z obecního lesa a různých
číslo 1/2019
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dalších poplatků. Obecní úřad byl odpovědný po ustavení československé republiky okresnímu hejtmanství, později okresnímu úřadu. Příslušný soud pro naši obec byl okresní soud ve Strážnici, kde
byl rovněž berní úřad, který vybíral daně. Odtud přicházel soudní
vykonavatel – exekutor. Vymáhal nezaplacené daně, kdo nezaplatil,
tomu zabavil, co se dalo.
Obyvatelé obce byli dělníci a zemědělci, zaměstnanci ve stávajícím i rozvíjejícím se průmyslu v Hodoníně, v místním cukrovaru, cihelně nebo ve dvoře strážnického statku v Kolonii. Zemědělstvím se po první světové válce živilo jen asi 240 osob. Kolonie byla
výhradně dělnická, protože zde byl soustředěn průmysl. Značnou
část obyvatel také zaměstnávala železnice. První léta nové republiky v naší obci byla poznamenána následky války. Stále vázlo zásobování potravinami, vázla i lékařská péče. Bylo hodně chudých
rodin, zejména rodin sirotků. Kdo měl půdu, ten pomáhal, jak se
dalo. Většina půdy však stále ještě náležela velkostatku Mágnisova
strážnického panství. O tomto stavu svědčí řada zápisů ve školní
kronice.
Nadšení lidí však bylo velké. V obci působil Dobrovolný svaz
hasičů, který oslavil v roce 1923 třicet let svého trvání. V roce 1919
byla obnovena tělocvičná jednota Sokol, založena tělocvičná jednota Orel a později i Dělnická tělocvičná jednota. Naopak zanikl
Všeobecný spořitelní fond a Čtenářský klub Palacký. Velký vliv na
dění v obci měla škola. Zvláště dlouholetý obětavý řídicí učitel Metoděj Bezděk, který odešel do důchodu v roce 1918. Jeho zásluhou
byla škola několikrát opravena, ale stále nedostačovala zvláště nevyhovujícím sociálním zařízením. Začátkem školního roku 1920 –
1921 navštěvovalo místní školu 350 dětí, 168 chlapců a 182 děvčat.
V únoru roku 1921 probíhalo sčítání lidu. Obec měla 2015 obyvatel.
Z toho bylo 1955 Čechoslováků, 57 Němců, 1 Polák, 1 Maďar, 1 Žid
(uvedeno ve školní kronice).
V tuto dobu stále ještě nebyla v obci zavedena elektřina a v důsledku toho nebylo jakékoliv veřejné osvětlení, i když blízké město
Hodonín již elektrizováno bylo. Jen cukrovar v Kolonii měl malou
elektrárnu poháněnou hlavním parním strojem. Tato však zajišťovala jen osvětlení továrny a přilehlých budov.
Těžké časy pro Rohatec nastaly v roce 1920, kdy se zastavila práce v cukrovaru. Mnoho obyvatel ztratilo zaměstnání a obec postihla
finanční ztráta. Výnos z přímých daní poklesl z 48 000 Kč na pouhých 8 000 Kč. To způsobilo zvýšení obecních přirážek sedminásobně na 715%. Strojní zařízení bylo převezeno do Hodonína, Bzence
a Hrušovan nad Jevišovkou. Budovy osiřely.
Teprve koncem roku 1921 se v jedné poboční budově začaly
vyrábět chemikálie, jichž byl v poválečné době nedostatek. Výroba
však pro nevýnosnost po dvou letech skončila. V roce 1922 zakládá
firma Impregnace dřeva Brno svůj pobočný závod za železniční stanicí a Josef Küfferle z Vídně kupuje větší část bývalého cukrovaru.
Po rozsáhlé přestavbě zde zřizuje továrnu na výrobu čokolády.
To vše bylo v době, kdy se stále ještě vraceli příslušníci československých legií, občané, hrdinové, kteří prokázali svoje národní
přesvědčení činností v zahraničním odboji. Všichni se s obtížemi
zařazovali do pracovního procesu.

Itálie

1. Antonín Machálek
2. Martin Tomšej
3. Antonín Sýkora
4. Jan Zahnaš
5. Karel Petrucha
6. František Hasík
7. Josef Škromach
8. Jan Grufík
9. Jakub Bartošek
10. Arnošt Seidl
11. Josef Sasín
12. Josef Štica
13. Leopold Mojžíšek
14. František Vykydal
15. Josef Kubiš

Francie 1. František Martinec
2. František Antoš
3. Bartoloměj Antoš
4. Martin Polachovič
5. Bohumil Cigánek (americký Čech)
Hodnostně nejvyšší se vrátil z Ruska František Šelepa, nadporučík letectva. Do války narukoval z Ratíškovic, ale začátkem roku
1920 nastoupil jako učitel v rohatecké škole. Stal se také představitelem místní skupiny legionářů.
Těchto válečných hrdinů si naši občané velmi vážili a vždy je
slavnostně vítali při návratu domů. Ve školní kronice je o tom několik zápisů. Např. 19. 2. 1919 uspořádala tělocvičná jednota Sokol
přátelský večer na uvítanou s poděkováním za hrdinství a obětavost.
Uctíváno bylo i 42 obětí války vybudováním pomníku před
kostelem v roce 1923 nákladem 8000 Kč po uspořádané veřejné
sbírce.
Na pomníku je nápis:
„Na věčnou paměť svým spoluobčanům, kteří padli a zemřeli ve
světové válce“
Posvěcen byl 8. července 1923 a tento den se konalo i slavnostní
odhalení za velké účasti veřejnosti.
Pomník se dochoval do současnosti v původním stavu. Jména obětí s datem narození i úmrtí jsou uvedena na černé kamenné desce. Koncem druhé světové války jsou doplněna jména obětí
i druhé světové války. Prostor je každoročně zdoben květinami
a pečlivě udržován.
Zdeněk Bíza

Byli to příslušníci čs. legií:
Rusko 1. Jaroslav Kubeš
2. František Šelepa
3. Bohuslav Nedoma
4. František Němec
5. Josef Běloch
6. Jan Procházka
7. Bohumil Hodyc
8. Viktor Kabelka
číslo 1/2019
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ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti

Jak se ráno naladíš, takový budeš mít celý den.

Malý kvíz

Uhádneš?

Umíme správně třídit odpady?
1. Kam patří vymytá láhev od šamponu?
2. Kam vyhodíte videokazetu?
3. Kam patří rolička od toaletního papíru?
4. Do kterého kontejneru patří obálka s plastovým okýnkem?
5. Do kterého kontejneru dáte obal od jídla, které jste si přinesli z restaurace?

•
•
•
•
•

Některé měsíce mají 31 dní. Které mají 29?
Kolik zvířat žere s ocasem?
Jsou 3 jablka. Ty si z nich vezmeš dvě. Kolik máš?
Kolik párů ponožek má tucet?
Máš 17 ovcí, až na devět někdo odvede. Kolik ti jich
zbylo?

Rozluštění:
plast – sběrný dvůr – směsný odpad – papír – plast
všechny - všechna, protože ho neodloží - ta 2, která sis vzal - 12, protože tucet je vždy 12 - těch devět

Po vysvědčení znovu do práce.
Ať se daří!
Anna Kolofíková

Co je nového ve školní družině
Ani jsme se nenadáli a vánoční svátky
utekly jako voda. Děti přišly po prázdninách s usměvavými a spokojenými tvářičkami.
Hned první den, 3. ledna, jsme se
všichni posadili na koberec a povyprávěli
si o dárcích, které jsme pod stromečkem
našli. Panenky, „petshopáci“, Lego, mobilní
telefony, tablety… To vše padlo při společné debatě.
Proto nás brzy čekal Den hraček, kdy
si děti přinesly tu, která je pro ně nejlepší.
Každý ji představil, řekl, od koho ji dostal
a ukázal všem v družině. Po celý den jste
tak mohli potkat auto na ovládání, postavičky z pohádek, rozkládací karavan pro
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panenky Barbie, plno plyšáků, Nerf, vojenské zbraně aj.
A co čeká děti z družiny dál? Za jejich
krásné vánoční koledování, které se letos
poprvé uskutečnilo v kulturním domě, společně v únoru navštívíme dětské centrum
Sokolíček v Kyjově. Brzy nás taky čeká maškarní dovádění - zábavné odpoledne v maskách se soutěžemi a vyhlášením nejhezčí
masky. V březnu vyjedeme do hodonínské
knihovny, paní knihovnice si pro nás připravily pirátský program. Nezapomínáme ani
na zvířátka v přírodě. Společně jim půjdeme
nasypat do krmítek a nazdobit stromeček
ovocem, zeleninou a usušeným pečivem.
Vychovatelky školní družiny
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Kouzelný předvánoční čas v naší školce
Když opět nastal dětmi tolik očekávaný předvánoční čas s touhou napsat
Ježíškovi prosbu o splnění svých přání,
začala se naše mateřská škola kouzelně
proměňovat. Kouzlily děti i paní učitelky.
Děti tvořily a malovaly, stříhaly, nalepovaly, vyráběly z netradičních materiálů a pak
na nás ve všech třídách vykukovali čertíci, andělé a Mikuláši. Děti poslouchaly
vyprávění vánočních příběhů i pohádek,
seznamovaly se s vánočními tradicemi,

pekly vánoční cukroví, připravovaly přáníčka. Radostné těšení na Vánoce umocňovaly krásně vyzdobené třídy i vstupní
hala školky.
Po mikulášské nadílce ve spolupráci se
ZŠ již celou školkou zněly koledy, děti si
připravovaly pásmo básní, písní a tanečků
na besídky a posezení s rodiči v jednotlivých třídách. A vše se opravdu vydařilo!
Jedna třída se proměnila v pohádkové
peklíčko, které červeně svítilo, a malí čer-

tíci se se svým programem snažili, co jim
síly stačily, aby potěšili své rodiče. V jiné
třídě zase paní učitelka ušila holčičkám
lehounké bílé sukýnky se stříbrnými hvězdičkami a rázem se celé obecenstvo ocitlo
v království sněhových vloček a nadšeně
tleskalo svým nejmilejším. A pak se poslední den všichni spokojeně rozešli do
svých domovů s přáním radostné vánoční
pohody a zdraví.
Kolektiv učitelek MŠ

Ples Obce Rohatec
V polovině ledna, po tříměsíčním nácviku polonézy pod dohledem paní Evy
Škromachové a Zuzky Chalupové, jsme
měli tu čest tančit polonézu na místním
obecním plese. Holky na sobě měly bílé
svatební šaty a kluci košile se společenskými kalhotami. Po odtančení z nás všech
spadl velký stres a tréma, kterou jsme měli
snad úplně všichni. Postupem času jsme
se od různých „plesařů“ dozvídali, že nám
to moc všem slušelo a že se nám polonéza povedla. V ten moment jsme si všichni
řekli, že i když se nám někdy na zkoušky

nechtělo nebo se nám někdy nedařilo,
že to mělo svůj smysl a jsme obohaceni
o nové zkušenosti.
Dále nastalo focení a hned poté jsme
se všichni nahrnuli na parket a tančili
jsme. Jako první s rodiči, pak s prarodiči a zkrátka s kýmkoli. Díky úžasným DJ
jsme skoro celý večer protancovali. Hrála také dechová hudba se dvěma zpěvačkami, která nás také velmi chytla. Ještě
jednou děkujeme za ples, který jsme si
ohromně užili.
Za IX. třídu Kateřina Vlachová

Procházka zimní krajinou
Svítá. Paprsky studeného slunce dopadají na moji zmrzlou
tvář, zahalenou v teplé čepici a šále.
Jdu po zmrzlé cestičce. Na jedné straně les, na druhé louka.
Vše je zasněžené jako v pohádce. Slyším rychlý dupot. Podívám
se do lesa a vidím, jak z větvičky stromu opadl sníh, který ozářený slunečními paprsky vypadal jako padající třpytky. Byl to
zajíc. To on zavadil o větev, zatímco utíkal nejspíš za svou zaječí
rodinou. Slunce už je napůl vidět. Cestička končí, a tak stoupnu
nohama na sníh, kterým je zasněžená celá louka. Paní Příroda
číslo 1/2019

se tentokrát přemohla. V dálce jsem zahlédla krmelec. Třeba
se mně poštěstí a uvidím srnce. Šla jsem blíž. Sníh pode mnou
křupe a já pokračuji s pocitem, jako bych se propadala. Jsem asi
čtyři metry od něj. Kdybych si ho tak mohla pohladit. Krásný
hnědý srnec. Postával u krmelce. Vypadal uvolněně. Tak klidně.
Myslím, že o mně neví. Ale najednou, když jsem se chtěla přiblížit, se na mě podíval. Neutekl. Jen jsme se dívali hluboce do
očí. Nic jiného. V dálce jsem zaslechla ránu a srnec utekl. Musela
jsem si dát proti sluníčku ruku před oči, abych vůbec něco viděla.
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Nebylo tam nic. Možná to přišlo odjinud. Alespoň toho milého
tvora nestřelil. Když jsem se vracela zpět na cestu, uviděla jsem
ho znovu. Naše oči se opět střetly. Byl zajímavý. Nebál se, i když
jsem byla tak blízko. Mohla bych se na něho dívat hodiny. To,
jak se na mě díval, bylo jiné než od lidí. Bylo to tak uklidňující.
Jakoby mně chtěl něco říct, ale nemohl. Je němý. Jen na mě mrkal
a nehybně stál, stejně jako já. Měla jsem pocit, že chce, abych šla
k němu blíž. Udělala jsem tedy krok. Jen sklonil hlavu, ale pořád
mě pozoroval. Klidně jsem nakračovala k němu. Když jsem byla

vedle něho, dala jsem mu ruku před nos, aby věděl, že mu nechci
ublížit. Sklonil hlavu k zemi a dovolil mně si ho pohladit. Byl to
úžasný pocit. Pocit, že se mě nebojí a má moji důvěru.
V momentu jsem ale uslyšela vytí vlka. Srnec se polekal. Bylo
vidět, že ho zalil strach. Utekl. Bylo to všechno tak rychlé. Když
jsem znovu uslyšela vytí, věděla jsem, že nejsem vítaná. Srdce
mně tlouklo strachem. Raději jsem rychle spěchala domů.
…. tady jsem opět ucítila teplo a bezpečí.
Gabriela Zemánková, 8. třída

Pyžamový den
Uteklo to jako voda a my jsme se zase prokousali v čase
přes tu haldu vánočních dárků a kupy toho nejvoňavějšího
cukroví, a ocitli se zpět ve školních lavicích. A protože mnozí z nás si pod stromečkem rozbalili klasický měkký dárek
- pyžamo, rozhodli se zástupci tříd ve školním parlamentu
pro zpestření jednoho z běžných školních dní a uspořádali
Pyžamový den.
A byla to paráda! Jednak jsme zjistili, že letos fakt frčí
teplé overaly, a taky bylo víc než příjemné moci se alespoň
o velké přestávce jen tak povalovat při pohádce :-) Kromě
toho jsme měli možnost dozvědět se něco o spánkovém
režimu a zajímavosti na toto téma. Účast a zájem dětí nás
opět mile překvapily a proto se již teď chystáme na další
akci. Tak se nechte překvapit :-)
Lucie Šaurová a žákovský parlament

Smutná zimní krajina
Bylo ráno a já se dívala z okna na zasněžené vrcholky hor, které v dálce tvořily korunu zimy. Slyšela jsem meluzínu,
jak mně našeptává jít ven za tou nádherou a stát se součástí toho krásného zimního obrazu. Otevřela jsem okno. Cítila
jsem, jak se mně do vlasů vplétají vločky
a pokrývají mne stejně jako krajinu. Byla
to nádhera. Všude byl sníh bílý jako papír, který se třpytil pod jemným svitem
bledých slunečních paprsků, které se
snažily prodrat hustými mraky, šedivý-

mi jako myší kožíšek. Všechno bylo tak
krásné a nevinné jako batole. Všude bylo
ticho. Nikdo si venku nehrál a ani ptačí
koncert nebylo slyšet, jako tomu bývá na
jaře. Každý se jen snažil ukrýt v teple svého domova.
Náhle fouknul vítr a dal mi studenou
facku na mé omrzlé tváře. Raději jsem
okno zavřela. Vše bylo náhle jiné. Stromy
se klaněly až k zemi jako poddaní chladnému větru a vločky, které se tak elegantně a s něhou snášely dolů, teď jen zmate-

ně a chladně poletovaly vzduchem. Už to
nebyl ten nevinný a vlídný obraz a já už
se necítila jeho součástí. Bylo to tak cizí
a vzdálené. Vše působilo tak krásně, ale
přitom chladně a bezcitně.
Jak jsem tak sledovala krajinu, přepadl mě pocit samoty a smutku. Srdce se
mi sevřelo a já poznala pravou tvář zimy.
Zjistila jsem, že to, co je tak nádherné na
pohled, je vlastně úplně opuštěné a smutné.
Nikol Marková, 8. třída

KULTURA
Subjektivní kulturní okénko šéfredaktora
Před necelým měsícem ukradl zloděj z moskevské Tretjakovské galerie obraz kuriózním způsobem. V místnosti plné kamerového systému, zabezpečení a hlavně plné lidí jej jednoduše
sundal ze zdi a odnesl. Krajinomalba ruského malíře Archipa
Kuindžiho se tak najednou proslavila po celém světě. Obraz se
našel po pár dnech, ale kvalita zabezpečovacích systémů v Rusku
asi dostala velký šrám.
V Praze se konal koncert slavných Pussy Riots. Té skupiny,
které zkomolil název v překladu i ve výslovnosti náš prezident.
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Proslavil se tehdy vulgarismy, kterými tyto dívky očastoval ve veřejnoprávním médiu. Marija Aljochina vystoupila se svým projektem, který byl hudebně-divadelním představením. Po třiceti letech
jsem se znovu objevil v Paláci Akropolis a potkával známé tváře
českého undergroundu jakoby se zastavil čas. Snad mimo ty šediny
ve vlasech. Kritika pravoslavné církve a prezidenta Putina z pohledu sibiřského vězení, kam se dívky dostaly, na něco poukázala. Mladá děvčata, tehdy přes dvacet let, začínala tím, že rozdávala
v rámci happeningu v moskevských ulicích květiny a pusu uniforčíslo 1/2019
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movaným policistům. Incident v chrámu Krista spasitele, který
trval celkem čtyřicet sekund, kde prosily Matku bohorodičku, aby
vyhnala jejich prezidenta, je stál dva roky vězení na Sibiři. Některé
měly malé děti. Tím, že neměly strach poukázat na jevy ve společnosti, které ji trápily, zahanbily jistě onu mlčící většinu. Koncert
končil tím, že na velkém plátně se objevil obrázek Jana Palacha,
o kterém Aljochina řekla, že je to pro ni hrdina a vzdala mu hold.
V Roudnici nad Labem proběhla výstava obrazů Mikuláše
Medka, který za svého života v pravdě docela živořil, ale jeho
abstraktní obrazy se dnes v aukcích prodávají za miliony. Zajímavé bylo, že se jeho skvělá díla ocitla ve vedlejší místnosti od děl
Antonína Slavíčka. Sešli se tak vedle sebe dva rodinní příslušníci.
Děd a jeho vnuk ve své umělecké tvorbě.
V kinech zazářil film Bohemian Rhapsody a ve své návštěvnosti, kdy trhal rekordy, předčil i slavného Avatara. Zpěvák,
ztvárňující Freddieho Mercuryho, je za svou roli nominován na
Oskara a film získal již Zlatý glóbus a cenu Grammy.
Stanislav Zela

Krojový ples 2019
V sobotu 2. února se tradičně konal
krojový ples v kulturním domě, letos již
desátý v pořadí. Celý večer nám k tanci
a poslechu hrála DH Vracovjáci. Moc nás
potěšila velká účast jak krojovaných, tak
i ostatních návštěvníků.
Zahájení plesu proběhlo předtančením České besedy. Rohatecká chasa tvořila dvě kolečka, hodonínská chasa také
dvě a letos náš parket obohatilo i kolečko Malé chasy. Naše pozvání přijala také
chasa z Vnorov.
Večer zpestřila kromě tance i půlnoční soutěž, které se zúčastnilo celkem

číslo 1/2019

16 čtyřčlenných týmů. Kromě vědomostního kvízu předvedli soutěžící i zručnost
v několika disciplínách jako například
lovení rybiček nebo pojídání koláčků na
čas. Vítězný tým si odnesl hlavní výhru
a tou byl dort, přesně vyrobený podle
stárkova kloboučku.
Protože se naše stárkování blíží ke
konci, děkujeme všem, kteří nám pomáhali po celou dobu s organizací a doufáme, že jste si toto období užili stejně
dobře, jako my.
Stárka Karolína Matušková a stárek
Michal Konečný
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Informace z knihovny aneb co se děje v knihovně
Co jsme pro vás připravili?
V pondělí 25. února 2019 v 16:30 hodin v knihovně přivítáme
Michala Štěpánka, který nám přiblíží své zážitky z cestování ve formě besedy s názvem GRUZIE – tajemné království ve stínu Kavkazu. Jak sám říká: „Gruzie je země plná kontrastů a překvapení.
Mohutné hradby Kavkazu střídají nížiny plné vinné révy, polopoušť
pak zase břehy Černého moře. Gruzie má své nezaměnitelné kouzlo. Snad je to právě díky zvláštní atmosféře, která je zde cítit na každém kroku. Všechno se zdá být evropské, tak podobné tomu, co
známe z domova. Záhy ale člověk zjistí, že jazyk, písmo, kultura,
tradice, kuchyně i nátura zdejších lidí se výrazně liší…Navštívíme
spolu horské oblasti Svanetie, Tušetie, Chevsuretie a Kazbegi, projdeme se uličkami hlavního města Tbilisi a ochutnáme nejednu
z místních kulinářských specialit.“ Vstup zdarma.

V úterý 5. března 2019 od 9.00 do 10.00 hodin zveme všechny,
co se chtějí něco dovědět o možnosti procvičování své paměti, na
úvodní přednášku o TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI, kterou povede Mgr.
Zdeněk Gloz. Poté od pátku 8. března bude dle zájmu navazovat
již známý kurz trénování paměti, kde se procvičíme, pobavíme
a mimo jiné naučíme obecní znaky celého okresu Hodonín. Beseda zdarma. Srdečně zveme!
Jana Charvátová

Deset otázek pro deset osobností ze světa fotografie
Od tohoto čísla začínáme s novou
rubrikou. S rozhovory se slavnými fotografy, kteří se proslavili nejen u nás,
ale i ve světě. Deset slavných lidí, kteří nám svět okolo sebe ukazují objektivem svého fotografického aparátu.
Každý dostane deset stejných otázek,
na které ale odpoví vždy svým originálním způsobem.
Začínáme s Robertem Vanem. Ten
se prosadil v Americe, kam se dostal po
strastiplné cestě útěkem přes železnou
oponu. Tam si prožil svoje pády a vrcholy. Před lety přijel do České republiky, kde v Praze žije dodnes a své životní
fotografické zkušenosti rád předává dál
svým typickým vřelým způsobem.
12
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1. Roberte, co je pro Tebe krása?
Každý má jiné otisky prstů a jiné vnímání. Pro každého to bude jiné.
2. Co je to nejdůležitější v našem životě Tvýma očima a srdcem?
Tam, kde se nacházím já teď, je zdraví
to nejdůležitější. Na Titaniku byli všichni
zdraví, ale utopili se.
3. Je důležité mít vzdělání?
Člověk by měl nejvíc vědět o tom, co
dělá. My jsme se ve škole učili o tom, kde
je Ulanbátar. Já jsem se tam nic nenaučil.
Dodnes se stále učím. Nemyslím si, že
škola člověka naučí.
4. Jaká oblast výtvarného umění Tě
nejvíce životem provází?
Myslím, že malířství. V Americe jsme
chodili stále na výstavy malířů. Pořád na
ně myslím.
5. Cestuješ rád?
Ne. Nerad cestuji. Čím jsem starší, tak
je to horší.
6. Co si myslíš o focení do šuplíku?
Mám hodně věcí v šuplíku. Ty co se
nepovedly. Nemusí každý dělat výstavu.
7. Které fotografie nebo fotograf Tě
na počátku inspirovaly?

Všichni ti, co jsem znal. André Kertész,
Irving Penn… Chtěl jsem být jako oni.

Facebook atd. Den končí a nic neudělají.
Je to jiný! My jsme neměli tolik informací.

8. Co Ty a sociální sítě?
Ano. Nutí mě do nich kamarád. Musím mít Instagram. Mám ho. Každý den
tam dám jednu fotku.

10. Je pro Tebe pocit štěstí něco ohraničeného a vzdáleného nebo je to stav,
kterého lze dosáhnout?
Já jsem byl šťastný, když mně spolužák
dal žvýkačku. Vždy, když se něco splní,
jsem šťastný.

9. Mají to dnes mladí fotografové těžší, než jste to měli vy? Nebo je to mýtus?
Mají to těžší mladí lidé v postkomunistických zemích. V Severní Korei jim
řeknou, co mají dělat. Tady je to těžké.

Děkuji Ti, Roberte, za odpovědi pro
náš rohatecký zpravodaj.
Rozhovor vedl Stanislav Zela

SPOLKY
Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
čas letí jako o závod a rázem jsme se ocitli v dalším roce. Mysliveckým okénkem proběhlo už poměrně dost závažných témat,
ale to dnešní bude obzvláště důležité. Práce s dětmi a mládeží si
zaslouží pozornost nejen v myslivosti, ale ve všech oborech lidského konání. Mít kolem sebe ty nejmladší s úctou k přírodě a se
správným názorem na volně žijící zvěř, to je jistě cenná devíza
pro budoucnost.
Najít lidi nadšené pro tuto činnost, kteří mají tolik potřebný
volný čas v dnešním světě plném spěchu, to není vůbec jednoduché. Jistě o tom všichni něco víte. V roce 1983 byla naší myslivosti
udělena Mezinárodní mysliveckou radou CIC Kulturní cena za
nejlépe propracovaný systém práce s mládeží. Od té doby se počet dětských mysliveckých kroužků u nás bohužel snížil.
Nejvýznamnější soutěž pro děti se jmenuje „O Zlatou srnčí trofej“. Probíhá ve dvou kategoriích, pro 3. - 5. a pro 6. - 9.
třídy ZŠ. Má 3 kola, a to místní, okresní a národní. Základním
prvkem je znalostní test o přírodě. Okresní kolo pro náš region
probíhá vždy v měsíci květnu v lokalitě Hodonín-Pánov. Nejlepší
pak postoupí do kola národního probíhajícího 14 dní o školních
číslo 1/2019

prázdninách. Tam se setkávají děti s velkými znalostmi z myslivosti a přírody.
Známou soutěží je i ta s názvem „Mé toulky za zvěří“. Pro letošní rok je vypsána pro obor výtvarný, fotografický a myslivecké
poezie. Práce především výtvarného oboru dětí z Hodonínska
je možno vidět na každoroční Okresní přehlídce trofejí. Prací
bývá hodně, a k tomu zářící oči dětských vítězů, to je opravdový
myslivecký zážitek. Přijeďte se podívat, letos to bude 23. března
v Kyjově.
V Rohatci se můžete se svými dětmi zúčastnit každoročního
Mysliveckého dětského dne, konaného v měsíci červnu v prostorách myslivny v Cihelnách.
Příkladně vedou děti k přírodě i v rohatecké Malé chase.
V loňském podzimu nasbírali spoustu žaludů a předali místním
myslivcům. Zvěř tak má zpestřen zimní jídelníček. Poděkování je
tady jistě na pravém místě.
Přát si můžeme hlavně to, aby se akce s dětmi a pro děti v naší
obci množily co nejrychleji.
Hezkou zimu.
Vladimír Jašek
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Zhodnocení letošní Tříkrálové sbírky
V sobotu 12. ledna 2019 Charita Strážnice organizovala v regionu Strážnice i v
přilehlých obcích již tradiční Tříkrálovou
sbírku. Darované peníze pomohou nemocným a potřebným lidem v nouzi, především v regionech, kde se vykoledovaly.
Koledování se zúčastnilo celkem 98
skupinek koledníků a výtěžek činil celkem
461.067 Kč, po započtení valut (výtěžek
byl překročen oproti loňskému roku cca
o 21.000 Kč).
Ve Strážnici koledovalo celkem 44 skupinek a vykoledováno bylo 212.316 Kč
(včetně směněných valut). V Petrově se zapojilo 12 skupinek a bylo vybráno 55.881
Kč (včetně valut), v Radějově 24.969 Kč
a zapojilo se 6 skupinek, v Sudoměřicích
ve 12 skupinkách se vykoledovalo 59.039
Kč (včetně valut) a v Rohatci 108.862 Kč
ve 24 skupinách.

Jako dárek pro koledníky byl letos připraven od charity ČR šátek na krk a jako
malá pozornost pro vedoucí tříkrálové
skupinky byl zase připraven dárek v podobě balíčku ze tří bylinných čajů, který
věnovala firma Leros s.r.o. Praha, závod
Strážnice. Touto cestou jim také chceme
poděkovat.
Jako dodatečný dárek všem koledníkům našeho regionu bylo připraveno zadarmo promítání filmu Úžasňákovi 2 ve
středu dne 23. ledna 2019 v kině ve Veselí
nad Moravou.
Celý uvedený výtěžek jsme odeslali na centrální účet Tříkrálové sbírky. Z
vykoledované částky bude 42 % použito
Charitou ČR především na humanitární
pomoc, pomoc potřebným, krizový fond
charit a také na nezbytné související režijní náklady. Naše charita může využít

až 58 % z vykoledovaných peněz. Disponibilní částku plánujeme v letošním roce
využít zejména na podporu sociálních
služeb a chráněných dílen Charity Strážnice. Vzhledem k aktuálním podmínkám
sociální situace v našem regionu chceme
pro přímou sociální pomoc vyčlenit znovu 40 tis. Kč.
Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošní
Tříkrálové sbírky, děkujeme všem dárcům
za štědrost a solidaritu. Velký dík také patří všem koledníkům a dobrovolníkům za
pomoc při letošní koledě.
„Vinšujeme Vám šťastný a veselý
nový rok 2019, všeho zdravého a dobrého, pokoja svatého a po smrti království
nebeského.“
Marie Jurasová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Zima
A hle už je tady zase,

Dovádět venku to je láká,

Sněhová koule vzduchem letí,

Inu zima, venku vládne,

zima v celé své kráse,

postaví si sněhuláka,

pozor si na ni dejte, děti!

noci zůstávají dál chladné,

všude kolem bílý sníh,

na hlavu kastrol, nos je mrkvička,

Bum, to byla přesná rána,

překrásná je bílá krajina,

děti jezdí na saních.

a jako koště do ruky větvička.

tím začala koulovaná.

jíž pokryla sněhová peřina.
Radim Gerhard
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Nenechám vás na suchu!
V roce 2017 občané okresu Hodonín podepisovali petici za
ochranu vodního zdroje Bzenec-komplex, ze kterého je zásobeno
cca 140 tisíc obyvatel měst a obcí okresu Hodonín. Podpisů se
sešlo 11 415 a petice byla projednána v Senátu dne 15. 8. 2018.
Snahu občanů ochránit si svůj zdroj pitné vody před ohrožením
a zničením těžbou štěrkopísku v katastru Uherského Ostrohu
Senát nejen pochopil, ale významně podpořil. Bral na zřetel především projevy sucha v celé ČR a na Hodonínsku obzvlášť, a aktuální posudky České geologické služby. Ty jasně označují záměr
těžby v daném území za neakceptovatelný. Senát doporučil, aby
došlo i k veřejné oponentuře všech podkladů z pohledu ochrany
vod, které byly předloženy ve správních řízeních a v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. K veřejné oponentuře stále
nedošlo. Navíc ministr životního prostředí ve svém stanovisku
ze dne 15. 10. 2018 konstatoval, že proces posuzování na životní prostředí proběhl správně, a že při dodržení 58 podmínek je
riziko ovlivnění pitné vody nevýznamné. Koncem roku 2018
původní žadatel o těžbu, tj. firma pana Jampílka, předala záměr
společnosti s ručením omezeným Český štěrkopísek a této spo-

lečnosti Obvodní báňský úřad v Brně rozhodnutím stanovil dobývací prostor pro těžbu. A tak je znehodnocení pitné vody blíž
a blíž. Kdo dodá náhradní vodu pro pitné účely? Člověk bez vody
vydrží jen maximálně 3 dny!!! Obce, Jihomoravský kraj a společnost Vodovody a kanalizace a možná i další zainteresovaní se
budou bránit cestou odvolání a možná i cestou soudního přezkumu. Jako občanka se ptám, jak může pan ministr mluvit, že jsme
již o 30 let předběhli katastrofické vize, že již začala válka o vodu
(viz článek Lidové noviny z 12. 1. 2019) a v našem regionu tak
podcenit riziko těžby a tvrdit, že není znám jediný případ, kdy
by v důsledku těžební činnosti došlo k ohrožení jímacích území?
Co ještě musí občan a obce podniknout, aby byla rizika ohrožení
vzata vážně? Celý povolovací proces začal už v roce 2004 a tak
chci aktivní účastí přispět k tomu, aby neskončil špatně pro občany v roce 2019. Nemůžeme připustit znečištění našeho zdroje
pitné vody a už vůbec ne ztrátu vody. A toto riziko díky těžbě
štěrkopísků, při které dojde k odkrytí hladiny vody na velkém
území, je příliš vysoké.
Anna Hubáčková, senátorka za Hodonínsko

Zima ?? Zima !!
Tak jako každý rok, i letos k nám přišla zima. Mezi koncem prosince a koncem března má plné právo si uzmout vývoj počasí a teplot pro sebe. Tytam jsou
doby, kdy i u nás na jižní Moravě zimní
teploty sahaly hluboko pod nulu. Dnešní mládežníci snad ani netuší, jaké to je,
když je venku -25 a méně. Ještě si pamatuji zimní fotbalovou přípravu na škváře
v Ratíškovicích, kdy byla taková zima, že
zamrzal aj sopel v nose, a rozhodčí přemýšleli, jestli nás vůbec pustit na hřiště.
Jaké to bylo letos překvapení, když v zimě
dokonce začal padat sníh. A padal skoro
celý den. Napadlo ho 8. ledna 15 centimetrů a za další čtyři dny, přesně jak říkala předpověď, všechen roztál. Nicméně
v myslích mnoha lidí se odehrávala panika. Sněží…. je teho strašně moc… proč
už to nemajů dávno všechno uklizené….
A za 14 dní opět jeden den padal sníh.
Nechci nikoho omlouvat, ani vás chlácholit, že snad sníh odklízet nebudeme.
Nicméně, když v televizi hlásí, že v celé
republice je sněhová kalamita, na dálnici
stojí fronta 30 kilometrů, v Brně zkolaboval systém MHD, tak ani v Rohatci nebudeme mít po pár hodinách všude vše
projeté. Já vím, že se opět potvrzuje, že
ty z dědiny nezajímá, jestli je prohrnuté
na Soboňkách, a zase obráceně. Ale naše
pracovní četa a zaměstnanci sběrného
dvoru uklízejí a vždy uklidí celou obec –
všechny její části. A samozřejmě některé
ulice a místa mají vyšší prioritu, protočíslo 1/2019

že prostě zastávky, obchod, pošta, škola,
školka jsou důležitější než chodník či
cesta v poslední uličce. Navíc když je kalamita, nebo toho v kuse napadne opravdu mnoho, tak nejen řidiči, ale i chodci
mají omezit svůj pohyb venku a chovat se
také velmi obezřetně. Máme 42 ulic, každý rok budujeme nové chodníky, zlepšujeme stav naší techniky, ale když nás to
zasype, tak zázraky ještě neumíme. Když
jsem projížděl zasněženou dědinu, potěšilo mě, že se stále najdou rozumní lidé,
kteří vědí, že toho máme hodně, nečekají
a před domem si to hezky uklidí, ještě si
přitom popovídají se sousedem, co odmetá vedle… bohužel je takových míň
a míň. A to jak těch, co si sníh odklidí,
tak i těch, co si hezky popovídají se svým
sousedem. Ti starší mezi námi si pamatují, kdy zima byla opravdu zimou, a není
tomu tak dávno. Znamenalo to, že třeba
celé tři měsíce nevystoupala teplota nad
bod mrazu. Nebo že v lednu nasněžilo,
a sněžilo opravdu mockrát, a sněhová
pokrývka vydržela celé tři měsíce a roztála až na konci března. Když tak pozoruji některé lidi kolem, pokud by přišla
„normální“ zima, asi by to ohrozilo jejich
duševní zdraví. Naše příroda sníh a zimu
nutně potřebuje z mnoha důvodů, ale
asi se nepletu, že za chvíli budeme zase
lamentovat nad tím, že moc svítí slunce, a že je v létě moc horko. Holt doba
je taková, lidé si dnes váží už málokoho a máločeho. Jedno se však nezmění.

Pokud bydlíte ve střední Evropě, budou
se střídat roční období, protože planeta
Země se kvůli lidem otáčet kolem slunce
nepřestane.
Jara Adamec, starosta
Na radnici dorazila i básnička se zimní tématikou od neznámého autora
Hora vloček se sype z mraků,
občané šílí jsou plní strachu,
kdo jim chodníky promete,
kdy silnice prohrnou,
sami z okna čumí,
lopaty schované,
do té sibérie se nepohrnou,
by třeba aj prdelama hnuli,
pak by si nemohli stěžovat,
že uklízajů jim tu ňáké nuly,
a někdo to bere s úsměvem,
z rýpalů se přece nepo*****
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8. ledna říkala předpověď, že bude sněžit, a tak sněžilo. Předpověď říkala, že bude sněžit jen dopoledne. Spletli se 

Dopr**** ať už přestane padat to bílé svinstvo

To je bezva je zima, ať nasněží

To snad není možné, ty chodníky nejsou ani po
dvou hodinách čisté, ta obec je neschopná

Snad to tak rychle neroztaje, aspoň než dojdů
děcka ze škole

Kde mám to auto? Kdo to má už popáté
ometat…

Zaplať Pán Bůh, konečně vláha pro přírodu

A ke které půlce patříte vy? Nezapomeňme se zasmát, počasí navzdory, každý den je jen jednou.

Zopakuji vám to ještě jednou, pomalu a zřetelně. Sněží, protože je ZIMA.

Hasiči radí
S prvním číslem rohateckého zpravodaje v tomto roce startujeme seriál článků,
ve kterém se vám budeme snažit poradit
v oblasti bezpečnosti. Odpovíme na otázky, jak se zachovat v nejrůznějších nebezpečných situacích, jak jim předcházet
anebo být na ně připraveni. První článek
z této nové rubriky se zabývá tísňovými
telefonními čísly.
Čísla tísňového volání
Tísňovým voláním rozumíme volbu
čísel, která jsou centrálně stanovena pro
nahlášení událostí ohrožujících naše zdraví, život, majetek nebo naši bezpečnost či
veřejný pořádek. Přístup k těmto telefonním číslům je nepřetržitý a zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních
telefonů i z veřejných telefonních automatů. Každý poskytovatel veřejné telefonní
služby je tedy povinen svým uživatelům
16

bezplatně umožnit přístup ke stanoveným
číslům tísňového volání.
Každý stát používá svá vlastní tísňová
čísla, která cizinec mnohdy nezná a při
zavolání může mít jazykové problémy.
Z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými službami bylo v rámci Evropské unie
ve všech členských státech povinně zavedeno jednotné evropské číslo tísňového
volání. Pro přístup k tomuto tísňovému
volání bylo stanoveno telefonní číslo 112.
Jakýkoli člověk, který se na území Evropské unie a některých dalších států ocitne
v nouzové situaci a potřebuje urgentní
pomoc záchranných či bezpečnostních
složek (hasiči, policie, zdravotníci), má
možnost toto číslo využít. Volání za jiným

účelem, než je ochrana zdraví, života, majetku nebo naši bezpečnosti či veřejného
pořádku je označováno jako zlomyslné
volání. Uskutečňování zlomyslných volání je přestupkem, za který může Český
telekomunikační úřad uložit pokutu až do
výše 100 000 Kč, v extrémních případech
může být takové jednání klasifikováno
jako trestný čin poškozování a ohrožování
provozu obecně prospěšného zařízení.
V České republice je pro tísňové volání (pro nahlášení událostí ohrožující vaše
zdraví, život, majetek nebo vaši bezpečnost
či veřejný pořádek) vyhrazeno několik čísel:
• 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
• 155 - Zdravotnická záchranná služba
• 158 - Policie ČR
číslo 1/2019
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•
•

156 - Městská (obecní) policie
112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Po celé České republice funguje i jednotné číslo 1210 na Horskou službu. Na
rozdíl od linky 112 a ostatních výše uvedených čísel není volání bezplatné. Služba je
zřízena v mobilních a pevných sítích všech
českých operátorů jako přístup na tísňové
linky. V českých horách je vhodnější volat číslo s mezinárodní předvolbou, tedy
+420 1210, protože část horských oblastí
už pokrývají operátoři z ciziny.
Kdy které číslo volat?
V každém případě jde o čas. Aby byla
daná událost vyřízena co nejrychleji, doporučujeme volat na složku, která má
k této situaci nejblíže. V opačném případě
dochází ke zbytečné časové prodlevě.
TIP: V případě, že potřebujete zásah
zdravotnické záchranné služby, je lepší
volat přímo linku 155 namísto linky 112,
kterou v ČR provozují hasiči. Obsluha
linky 155 jsou odborníci na záchranu
při náhle vzniklém ohrožení života nebo
závažném zhoršení zdravotního stavu.
Pokud tedy hovor na lince 112 vyhodnotí s tím, že je nutný zásah záchranné
služby, přepojí volajícího stejně na linku
155.
150 Hasiči - číslo slouží k oznámení
požáru, výbuchu, živelní pohromy, úniku
nebezpečných látek, technických havárií,
potřeby vyproštění osob atd. Toto číslo
je odbavováno na krajských operačních
a informačních střediscích Hasičských
záchranných sborů krajů společně s tísňovým číslem 112.
155 Zdravotnická záchranná služba toto číslo je třeba volat, dojde-li k náhlé poruše zdraví, vážnému úrazu nebo nehodě se
zdravotními následky (např. neobvyklé tlaky
či bolest na prsou, potíže s dechem, porucha
vědomí, bezvědomí, křeče, otrava léky, chemikáliemi atd.). Proškolená obsluha (zdravotníci) radí po telefonu, jak poskytnout

první pomoc ještě před příjezdem sanitního
vozu a v případě potřeby vedou telefonicky
asistovanou neodkladnou resuscitaci.
158 Policie ČR - na číslo volejte tehdy, došlo-li k narušení veřejného pořádku
a bezpečnosti, krádeži, násilí, nálezu mrtvé osoby, nálezu podezřelého předmětu
(např. opuštěné zavazadlo, nevybuchlá
munice). Toto číslo rovněž vytočte v případě závažné dopravní nehody, kterou je
třeba prošetřit.
156 Městská policie není v naší obci
momentálně zřízena. Rohatec má podepsánu smlouvu s Městskou policií Hodonín pouze pro případ odchytu psů. Každý
takový výjezd ale schvaluje vedení obce.
Ve městech pak městská policie řeší např.
vandalismus, drobnou kriminalitu, špatné
parkování, rušení nočního klidu atd.
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání - toto číslo volejte vždy při
závažnějších mimořádných událostech,
potřebujete-li pomoc více složek.
Něco málo o čísle 112
Zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání bylo nejen pro Českou republiku jednou z mnoha podmínek členství v Evropské unii. Na základě
rozhodnutí Českého telekomunikačního
úřadu proto bylo uvolněno telefonní číslo
112, na kterém byla do roku 1998 provozována služba informace o přesném čase.
ZAJÍMAVOST: Věděli jste, že když
cizinec v Česku zavolá tísňovou linku
svého státu, je přepojen automaticky na
místní tísňovou linku, kde jsou vyškolení operátoři znalí hlavních světových
jazyků? Systém umí zároveň vygenerovat, odkud hovor přichází a pomoc
bude poskytnuta z nejbližšího možného
střediska. Platí to ale pouze při hovoru uskutečněném z mobilního telefonu
(tzn. neplatí u pevných linek). Naopak
Čech, který například v USA vytočí linku 112, bude automaticky přepojen na
tamní linku 911, kde mu bude poskytnuta pomoc.

Další zajímavosti o lince 112:
• Technologie linky umožňuje identifikovat místo, kde se volající nachází,
a jeho číslo. Volajícího lze identifikovat
dokonce i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty.
• Na 112 se lze dovolat bez SIM karty, bez kreditu i prostřednictvím sítí
ostatních operátorů (pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního
operátora, v zahraničí pak i bez aktivovaného roamingu).
• Telefonní čísla tísňového volání 112
jsou v rámci České republiky hlasově i datově propojena. To znamená,
že v případě přetížení nebo výpadku
v jednom kraji jsou hovory na linku
112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání do
jiného kraje, takže to volající nepozná
ani na rychlosti ani na kvalitě odbavení. Tímto způsobem je zaručeno, že se
občan vždy dovolá.
• Na toto číslo lze volat i přes zamknutou klávesnici mobilního telefonu.
• Linku 112 mohou využít osoby nehovořící česky - díky jazykové vybavenosti operátorů.
• Každé volání je zpětně dohledatelné veškeré hovory jsou nahrávány.
ZAJÍMAVOST: Věděli jste, že s telefonním číslem 112 se pojí významný bezpečnostní prvek, a to k posílení silniční bezpečnosti ve všech 28 členských státech? Jedná
se o zavedení systému eCall do aut, který
v rámci celé EU využívá linku tísňového
volání 112. Všechny nové modely automobilů a dodávek uvedené na trh po 31. březnu
2018 musí být vybaveny zařízením tísňového volání eCall, kterým auto samo v případě
nehody automaticky vyrozumí záchranné
složky. Nový systém by měl snížit počet obětí dopravních nehod až o 10 % ročně.
Jak správně postupovat v případě, že
potřebujeme zavolat na tísňové číslo a pomoc byla co nejrychlejší, se dozvíte v příštím čísle.
Tomáš Letocha

Strom, stromořadí, alej, hájíček, les, prales ...
a kdoví kolik dalších slov se ještě ke stromu váže. Nedovedu
si ani představit krajinu bez nich. Stejně jako svět bez ptáků, bez
hmyzu. Konečně ani bez lidí by to nebylo asi to nejlepší. Nedávno jsem si všiml novinového článečku, z něhož si dovolím něco
málo citovat: „Bylo to v létě 2000. Krátce po jednohlasném rozhodnutí ve vedení krajanského spolku jsme se rozjeli do různých
zahradnictví na Long Islandu najít vhodnou lípu, kterou přijede
Václav Havel 9. září zasadit. V rozsáhlé stoleté zahradní restauraci, kterou spolek dodnes vlastní a spravuje, některé stromy zahyčíslo 1/2019

nuly, jiné byly u konce svých sil. Především na pravé straně u zdi
mezi dvěma stařešiny zela mezera a bylo nutné ji vyplnit, neboť
co by byla zahradní restaurace bez stromů? A který strom by byl
nejvhodnější? Lípa, samozřejmě. Český národní strom. Bude to
Havlova lípa.“ Na téma naši krajané by se dala napsat celá řada
samostatných článků. Snad i na ně přijde.
Tak jsem znovu zalistoval v Rohatecké obci č. 6/2018 a vrátil
se k článečku „Alej k výročí vzniku republiky“. A po opětovném
přečtení jsem se jen utvrdil v názoru „obyčejného“ občana, že
17
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ta myšlenka stovkové aleje sice budí dojem obyčejnosti, ale ve
skutečnosti je až „neobyčejná“ právě svou obyčejností, která přesahuje jedno volební období. A nejen pro sazeče, ale pro všechny,
kdo se na vzniku aleje podílejí, je příležitost výročních setkávání
a třeba i hodnocení, jak nám to za ten rok, pět či deset, dvacet,
zase povyrostlo. Prostě mít radost z docela obyčejného díla.
Když jsem se „vyžíval“ kolem fotbalu v rodné vísce, tak jsem
při budování nového hřiště prosazoval i výsadbu rychle rostoucích topolů. Za dalších 30 let se topoly kácely a tržba pokryla
výdaje na dvě hrací sezony. Ale to už jsem žil mimo vísku. A když
se budovalo náhradní, ale travnaté hřiště Slavoje, tak jsme taky

rychle rostoucí topoly vysadili. I díky p. Cigánkovi ze Soboněk
(tč. na vrátnici v Maryši), který sazenice sehnal za příznivou
cenu. Jenže kácení jsme se nedočkali. Sazeničkám se jaksi nedařilo. Nějaký čas jsem si myslel, že snad nedostatečná zálivka? Pak
jsem si vzpomněl, že tam přece v járku vždycky stála voda - že by
hryzci? Čert ví, jak to všechno bylo. Těch starostí bylo s hřištěm
asi víc než radostí. Ale i to se někdy stává.
A tak si dovolím alespoň popřát té naší rohatecké stovkové
aleji, aby úspěšně rostla, a autorům dík za myšlenku a její realizaci.
Vlastimil Hlaváč

Počasí v roce 2018 a nějaké povídání k tomu
Pravidelně počátkem roku se snažím v krátkosti popsat, jak bylo v uplynulém roce, co mě zaujalo a snad předpověď na co se
připravit, co můžeme očekávat od roku letošního. Jako obvykle začnu tabulkou, kterou mám uspořádanou už po několik let.
Období-měsíc
Leden
Únor
Březen
Zimní období
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Veg.období
Říjen
Listopad
Prosinec
Zimní období
Celkem za rok

dešťové srážky v mm
50letý průměr
2018
31
35
29
24
30
15
90
74
50
10
57
41
63
61
87
35
67
28
51
92
365
267
50
15
45
13
35
42
130
70
585
411

Výsledky, které za minulý rok jsou vykazovány, ukazují, že byl mimořádný. Ať se
to týká teplot, množství dešťových srážek,
jejich rozložení a podobně. Jestliže ještě
před několika lety se hovořilo o průměrné roční teplotě u nás 9,5°C, před deseti
lety se tato hodnota přehoupla přes 10°. V
minulém roce to již bylo 12,8°C. A tak i to
malé množství deště, které u nás na rozpálenou zem spadlo, se rychle vypařilo, aniž
by rostliny z toho co měly. Přes léto, kdy se
seče tráva často jedenkrát týdně, jsme nemuseli sekat i celý měsíc. Sucho se projevilo skoro na všem. Obilí zaschlo, úroda byla
menší a kvalita taky byla podstatně nižší.
Obstály poměrně hojně kritizované řepky.
Ty se sejí brzo na podzim, dobře zakoření
a větší listová plocha zachytí i malé množství rosy. Jeden z nejpěknějších porostů byl
vloni k vidění v Závodí u Moravy. Přestože
kvůli suchu porost nestejnoměrně zrál, poskytl výnos 4,2 t z hektaru. I rané brambory
zachytily vláhu a poskytly pěknou a kvalitní
sklizeň, zatímco kdo vsadil a nejen v naší oblasti na pozdní odrůdy, nedočkal se pěkných
18

dnů se
srážkami
10
6
8
24
6
7
9
7
7
5
41
5
6
12
23
88

teploty
poznámka
min max
-8
+10 srážky většinou sněhové
-13
+4
-11.5 +18
mírná zima beze sněhu
+3
+35 v dubnu už skoro léto
8
30 to nebyly deště, jen přeháňky
12
32
7
35
6
35 v Řeži u Prahy rekord 38.2°C
+1
28 napršelo v pravý čas
0
-8
+5

27 pro révu příjemný měsíc
25
+10

-13

35

výsledků. Nejhůře dopadla asi kukuřice, která trpěla suchem velmi. Pro chovatele velká
rána, neboť se sklidilo málo hmoty do siláže,
výnos zrna byl v průměru padesátiprocentní
oproti letům minulým. Sena z luk či víceletých pícnin bylo rovněž o hodně méně.
Protože nás minuly jarní mrazy, nedošlo po
několika letech k pomrznutí vinic. Suché
období nedovolilo chorobám a škůdcům se
rozmnožit do větších rozměrů. Dalo se tedy
ušetřit na postřicích. Sucho kvalitě hroznům
téměř neuškodilo. Výsledný produkt, víno,
by měl být té nejlepší kvality, i když cukernatost kupodivu nebyla zase taková, jak se
čekalo. I ovoce jsme si užili. Možná, že co do
velikosti nebyly jablka či hrušky příliš velké,
ale co do množství taková úroda dlouho nebyla. Myslím, že se to projeví i na doplnění
zásob různých kořalek ve sklepě. Je jen škoda, že přebytky ovoce a zeleniny (vydařila
se především rajčata), nikdo tak, jak to bylo
v minulosti, nevykoupil. Lidi by si přišli na
nějakou korunu, konzervárny či lihovary by
nemusely surovinu, která zde hnila pod stromy, nakupovat v zahraničí. Velké škody na-

dělalo sucho i v lesích. Smrkové porosty jsou
už několik let napadány kůrovcem. Správně
lýkožrout smrkový. Protože sucho v lesích se
projevuje již po několik let, odolnost smrků vůči lýkožroutům klesá. Stromy nestačí
mízu, kterou larvy sežerou, doplnit, a tak
postupně usychají. Je to veliká škoda. Jak
pro lesníky, protože cena dřeva je malá, a při
nízké kvalitě dopěstovat lesní porost, ať už je
jakýkoli, není žádná legrace. Tvorba kyslíku, životní prostředí, může být v budoucnu
ohroženo. Extrémy nejsou dobré podle mne
v ničem. Natož v počasí. Jak to vypadá jinde
ve světě, vidíme. Záplavy, bouře, na druhé
straně sucho, lidé nemají co jíst, i voda je nedostatková.
Co můžeme udělat pro to, aby se nám
příroda umoudřila? Nic zvláštního. Chovat se přirozeně. I příroda si poradí sama.
Věřím, že se doplní voda i v půdě, že zvěř
si najde své místo v krajině, že se lesy znovu zazelenají. Přejme si, aby ten letošní rok
byl po stránce počasí příznivější, aby bouřky
byly mírné, deště tak akorát a vítr přiměřený.
Antonín Jaroš
číslo 1/2019
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Rohatecké hlavní nádraží
Docela rád cestuji vlakem. Tedy raději než autobusem. Ve vlaku je víc místa, mohu si přejít i do jiného vozu. Dá se i pohodlněji
číst atd. A taky se dá vyslechnout řada, i když nechtěných, hovorů. Nedávno jsem mimo jiné zaslechl stesky na nízký důchod
- co ona se musela naskákat jako průvodčí z vlaku a do vlaku.
Do hovoru jsem se nemíchal, jen jsem si vybavil, co můj otec
se „naskákal“ po lešení, a ve výškách jako zedník. A důchodu se
ani nedožil. Jen tak mimo program mně sklouzl pohled na ruce
stýskající si paní .... na všech prstech mimo palec, zato obou rukou, se to lesklo, a ne jedním prstenem. Jen jsem si pomyslel - tak
toto jsem nikdy na ruce své vlastní ženy opravdu neviděl, a že je
to už nějaký pátek. Vlastně, co je mi po tom. Však všechno se
nemuselo koupit. Dá se i podědit, něco od ctitele, a co já vím jak
ještě. A protože vlakem jezdím poměrně často a zmíněná paní
rovněž, stalo se, že jsme se opět potkali ve stejném voze. A milá
paní se mě (nikdo jiný už ve voze nebyl) tázala, proč na našem
nádraží není pokladna. Tak jsem pravil, že sice nejsem „ajznbon“,
ale pokladní zde lístky neprodává možná už dobrých dvacet let,
kdy se dokončila modernizace trati Břeclav - Přerov. A že jízdenky prodává průvodčí přímo ve vlaku, a že dráhy tím ušetřily dost
pracovníků. Paní neuspokojena mou odpovědí vznesla okamžitě
další naléhavý dotaz. Proč pokladna nemože byt a hospoda je?
Tak jsem skromně podotkl, že nejsem ani živnostenský úřad, ani
obchodní či jiná komora, ani nemám na starosti cestovní ruch,
ale že je to jen hospůdka se zkrácenou provozní dobou, a to na
Kolonce jediná. Navíc dráze nepatří, takže srovnávání jestli pokladna ne a hospoda ano asi spolu nesouvisí. Z výrazu obličeje

dotyčné paní jsem pochopil, že i tato odpověď byla neuspokojivá.
Zřejmě měla od rána špatný den. Do třetice: proč v Hodoníně na
nádraží, když si dá pivo, nedostane chlebíček s vlašákem? Štěstí, že mezistátní vlak v Hodoníně jízdu končí. Odpověd´jsem už
nestihl a vlastně ani stihnout nechtěl. Ani nevím, jestli ten vlašák
k pivu sedí. Já osobně jsem ho nikdy nemiloval. Vždycky si vzpomenu, jak za starých „dobrých“ časů v bufetu kydla obsluhující
porci do papíru a k tomu gumové rohlíky. A ještě jsem si vzpomněl na jiného spolucestujícího, kterému od vstupu do vagonu
se nic, ale opravdu nic nelíbilo, ke všemu výhrady a nespokojenost. Prostě je to jeden b....l. Dřív, když se mně něco nelíbilo, šel
jsem za tajemníkem OV (okresní výbor KSČ) a ten hned zjednal
pořádek. Tak jsem rozohněnému spolucestujícímu z Rohatec-zastávky jen pravil, že mně se po „starých dobrých“ opravdu
nestýská. Byl jsem rád, že je Hodonín - konečná. Ale mám i veselejší zážitek. Když nádražní rozhlas ohlašuje příjezd mezistátního spoje Vrbovce - Hodonín, mohu si vyslechnout od platnosti
jízdního řádu z 9. 12. 2018 hlášení i v jazyce anglickém. Alespoň
v tomto je naše nádraží naozaj „svetové“. A závěrem ještě jedna nespokojenost s dopravou, kterou jsem před časem nechtěně
vyslechl od kritických seniorek, když údajně odpadl nějaký spoj
–„Za chvílu už nebude jezdit nic.“ Napočítal jsem podle jízdních
řádů 30 vlakových a 26 autobusových spojů do Hodonína a samozřejmě i zpět. Jestli je to málo nebo dost?
Kdyby prý nebylo nespokojenosti, nebylo by ani pokroku. Ve
vlaku se toho dá vyslechnout ....
Vlastimil Hlaváč

Co bylo a co bude v Kynologickém klubu
Závěr roku v KK Rohatec byl časem
zhodnocení činnosti za uplynulý rok
i dobou příprav na rok 2019. Z hlediska
prezentace vůči veřejnosti byla z našeho
pohledu významná předváděčka pro ZŠ
a MŠ Rohatec v květnu 2018 a také závody
agility „Rohatecký koláček“.
Těší nás stálý zájem o už tradiční akce
v závěru roku a sice „Zimní sranda závod“
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a silvestrovská vycházka. V závěru roku
nám udělala radost Adéla Karbusová, když
v Pezinku na „Silvestrovských skúškách“
vyběhala s fenkou Brixie v součtu dvou
zkouškových běhů 1. místo! Gratulujeme!
Už od začátku roku začíná nová sezona výstav a sportovních akcí.
12. 1. 2019 proběhla v Brně Hanácká
národní výstava psů, kde nás reprezento-

val Libor Žáček s fenkou Eimee (Eimee
Dry Land Ketty Hanny, plemeno Australský honácký pes), v otevřené třídě získali
V1, CAC. S druhou fenkou Ájou (Alenkiy
Tsvetochek), stejného plemene, získali
25. 1. 2019 na mezinárodní výstavě v Nitře
ve třídě otevřené také V1, CAC.
V agility sportu předvedl tým Adéla Karbusová a Brixie výborný výkon na
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závodech 12. 1. 2019 v Mikulově. Zaběhly
dva krásné běhy a ze 36 účastníků obsadily
v prvním běhu 6. místo a ve druhém dokonce 2. místo, tedy stupně vítězů.
Co se týká našich klubových plánů na
rok 2019 - nejdůležitější z hlediska významu a náročnosti příprav budou Dvojzkouš-

ky agility v dubnu. Na září plánujeme „Tuneliádu“, což bude také sportovní akce, ale
už zaměřená i na zájemce, kteří sport berou
spíše jako zábavu a ne jen jako vrcholné
výkony. A téměř vyloženě na relax bude
zaměřený náš pejskařský pobyt v chorvatském Rabacu, v polovině května.

Těší nás stále větší zájem pejskařské
veřejnosti o náš klub. Věříme, že i nadále
se bude naše členská základna rozšiřovat
o aktivní nadšence pro agility, sportovní
výcvik poslušnosti, nebo prostě jen nadšené pejskaře.
Vlasta Lužová

Adventní putování
V prosinci, který je měsícem adventním
nebo chcete-li časem očekávání vánočních
svátků, jsme se snažili našim členům nabídnout takové akce, ve kterých si mohli prožít
adventní čas bez zbytečného stresu, akce,
které by jim umožnily pozastavení a klidné
prožití alespoň několika málo okamžiků.
První takovou akcí byl zájezd na adventní trhy do Brna, který se konal 4. prosince.
Zúčastnilo se 99 našich členů. Při odjezdu
mírně mrholilo, ale v Brně už na nás vykouklo sice jen na krátkou chvíli i sluníčko, které vzápětí vystřídala setmělá obloha.
S tím jsme ale počítali už při plánování odjezdu z Rohatce. Ten jsme naplánovali tak,
abychom do Brna dorazili v čase, kdy už se
stmívá a kdy rozsvícená výzdoba nabývá
své téměř pohádkové krásy, která umocňuje
úžasnou atmosféru adventního času a blížících se Vánoc, kterou tyto trhy nabízí. Naše
první kroky vedly na „Svoboďák“, na kterém jsme, kromě nádherné výzdoby a krásného zářícího vánočního stromu, obdivovali i vyřezávaný dřevěný betlém, ale i betlém
se živými zvířátky. U stánků jsme si mnozí
nakoupili ručně vyráběné ozdůbky, svíčky
a jiné vánoční dekorace. K oblíbené zastávce patřily také stánky, které nabízely voňavé
občerstvení. Mnozí neodolali a pochutnávali si na všech možných specialitách a také
na dobrém punči či svařáku. V podobném
duchu se nesla výzdoba a stánky i na Zelném
trhu a Dominikánském náměstí. Vždy jsme
chvilku postáli u již zmíněných specialit, zahřáli se dobrým mokem, případně zhlédli
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kulturní program, který tyto trhy doprovázel. Další zastávkou bylo Moravské náměstí,
zde byla letos postavena originální atrakce,
takzvané adventní kolo, ze kterého se naskýtal úžasný pohled na večerní panorama
Brna. Bohužel, o tuto atrakci byl tak velký
zájem, že jen někteří naši členové vydrželi
vystát tu velkou frontu na vstupenky. V autobuse se pak tito odvážní vytrvalci s námi
podělili o neopakovatelný zážitek, který stál
zato. Brněnské adventní trhy, jak jsme se
všichni účastníci shodli, snesou srovnání
s velkoměsty, jako jsou Praha či Vídeň. Po
téměř čtyřhodinové podívané jsme odjížděli
se spoustou nejen dárků, ale hlavně krásných dojmů a prožitků.
Dalším kulturním zážitkem, který přispěl k adventní pohodě, byl vánoční koncert dechové hudby Mistříňanka v Hodoníně. Tento koncert měl dvě části, v první
jsme mohli slyšet lidové písně a k tomu
obdivovat i krásu kyjovského kroje, do
kterého byli muzikanti i zpěváci oblečeni.
V druhé polovině koncertu se muzikanti
ustrojili do svátečního „civilu“ a my jsme
se zaposlouchali do českých i světových vánočních písní a koled. Hudební produkce
a písně byly prokládány poutavými vánočními příběhy. I tento koncert nás alespoň
na chvilku odvedl od předvánočního shonu a přispěl tak k takové atmosféře, která by
měla tento čas provázet. K závěrečné písni,
kterou byla „Tichá noc“, jsme se všichni
připojili a frenetickým potleskem jsme si
vynutili přídavek, ale i tak jsme neradi od-

cházeli domů z tak krásného vánočního
koncertu.
Konec našeho „spolkového“ roku 2018
a také adventního času jsme prožili na našem Vánočním večírku. O program a správnou náladu, samozřejmě adventní, se postaraly „Ženušky z Ratíškovic“ a Vendulka
Sakmarová s Alenkou Knotkovou. V neposlední řadě básničkou a přáním rohatecký
starosta Ing. Jarmil Adamec Ph.D.. Ženušky
(ženský pěvecký sbor z Ratíškovic) se nám
představily ve třech pásmech, oděny do
krásného ratíškovického kroje. V prvním
vstupu nás pobavily žertovným pásmem
nazvaným Jozéfek, ve druhém vstupu si pro
nás připravily několik krásných lidových
písní. Ve třetím nám nabídly ryze adventní
ratíškovický zvyk – „Nosení Panenky Marie“, kterým umocnily prožitek adventního
času, v jehož duchu se večírek nesl. Mezi
programem Ženušek vystupovaly Vendulka
a Alenka, obě děvčata zpívají ve sboru AVE
při Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Alenka doprovázela na příčnou flétnu
Vendulku při zpěvu koled a vánočních písní. Vendulka ještě zarecitovala dvě básničky
s adventní tématikou. Předsedkyně básničkou a přáním k nadcházejícím svátkům
vánočním a do nového roku ukončila programovou část večírku. Poděkovala účinkujícím, které byly ještě jednou odměněny
vřelým potleskem. Večírek pokračoval malým bčerstvením a po krátké přestávce jsme
přistoupili k očekávanému losování krásné
a bohaté tomboly, o kterou se postarali naši
číslo 1/2019
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příznivci z řad místních podnikatelů a firem,
ale také naši členové. Tímto bych všem ještě
jednou chtěla poděkovat. Po ukončení losování jsme ještě poseděli v družných hovorech. Velmi nás potěšila opět velká návštěvnost tohoto oblíbeného večírku, tentokrát
se nás sešlo téměř 160, a to podotýkám jen
našich rohateckých členů. Doufám, že tento
velký zájem nejen o večírky, ale především

o ostatní akce, svědčí o tom, že náš spolek
dělá práci dobře. Tímto prosincovým programem jsme zakončili naši činnost v roce
2018 a snad jsme malinko přispěli k pohodě v adventním čase. V nadcházejícím roce
se výbor bude snažit nabídnout opět zajímaný program a bude se těšit na setkávání
s vámi. První větší akcí, která se bude konat v našem muzeu ve dnech 6. a 7. dubna

2019, bude tradiční Velikonoční výstava, na
kterou bych tímto pozvala nejen naše členy,
ale i ostatní spoluobčany. Určitě bude co
k vidění i zakoupení. Dále nás čeká výroční
členská schůze a v jarních měsících divadlo
a návštěva koncertu v Hodoníně. O dalších
plánovaných akcích vás budou důvěrnice
včas informovat.
Za výbor ZO Anna Homolová

Počet požárů ovlivnilo loňské sucho
Přelom roku je vždy časem bilancování, ne jinak je tomu
i u hasičů. Přesto, že hasiči v Rohatci loni oslavili už 130 let své
historie, Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla po několikaleté
odmlce obnovena na jaře roku 1999. Je tomu tedy přesně dvacet
let, co píšeme novodobou historii. Za těch dvacet let vyjela jednotka celkem k 468 zásahům, v posledních deseti letech jde v průměru
o třicet pět zásahů ročně. Z pohledu okolních jednotek je tento počet výrazně nadprůměrný. Počet zásahů je velmi výrazně ovlivněn
zařazením naší jednotky do prvního stupně poplachu pro město
Hodonín. Počet zásahů na území města Hodonín je v posledních
letech dokonce vyšší než v našem domácím katastru. Při závažnějších událostech však zasahuje naše jednotka na mnohem větším
území. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je na rozdíl od spolku
organizační složkou obce s přímým napojením na její rozpočet.
V současné době má jednotka dvacet jedna členů. Bezúplatným
převodem od Celní správy ČR se nám v loňském roce podařilo pro
jednotku získat osobní vozidlo Škoda Fabia. Potřebnou údržbu automobilu jsme zvládli během podzimu svépomocí. Nyní bude auto
zařazeno mezi zásahovou techniku jednotky a používáno u zásahů
nebo při výcviku a školeních.
Teď už k jednotlivým událostem v roce 2018. Rohatečtí hasiči byli loni povoláni celkem k 36 událostem.
Přesto, že se jednalo opět o velmi suchý rok, do počtu zásahů to byl rok průměrný. Alespoň na našem území nedošlo k extrémnímu počtu požárů, jako tomu bylo například v roce 2015. Z celkového počtu se i tak ale ve dvaceti
osmi případech jednalo o výjezd na likvidaci požáru, tři
zásahy byly technické, dvakrát se jednalo o planý poplach
a třikrát jsme se podíleli na taktickém cvičení. Žádný ze
zásahů nebyl ale nijak extrémně vážný. Tím nejnáročnějším byl nejspíše požár lesa a travního porostu 21. června
podél železniční trati směrem na Bzenec, kde dle souhrnné zprávy zasahovalo celkem 29 dobrovolných jednotek
a hasiči z 13 profesionálních stanic nejen Hodonínska,
ale i z okresů Břeclav a Uherské Hradiště. Požářiště v dél-

číslo 1/2019

ce deseti kilometrů zabíhající od trati i do borového lesa pomáhal
hasit vrtulník s bambivakem a hasící letadlo z Jihočeského kraje.
Zásah včetně následného dohledu požářiště trval bezmála 24 hodin a z důvodu bezpečnosti byl zastaven provoz na železniční trati
po dobu téměř 8 hodin. Během května a června jsme se účastnili
tří taktických cvičení, ve všech případech šlo o simulovaný požár
objektů s evakuací osob. Šlo o Základní školu U červených domků,
budovu České spořitelny a Státní archiv v Hodoníně. Technickou
pomoc s čerpáním vody ze sklepů po přívalovém dešti jsme poskytovali šestého června. Druhým rozsáhlejším zásahem byl požár
obilného pole v Radějově, kde 6. července shořelo celkem 15 hektarů pšenice a zasahovalo devět jednotek hasičů.
Na závěr mně nezbývá než poděkovat všem členům jednotky.
Poděkovat za mnoho hodin, které v tomto roce strávili na zásazích, cvičeních nebo při údržbě techniky. Poděkovat za jejich práci
a ochotu při plnění povinností, kdy zcela zdarma a často i na úkor
rodiny tráví mnoho času během roku v hasičské zbrojnici nebo
u zásahů.
Tomáš Letocha, velitel jednotky
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Ohlédnutí za Silvestrem 2018
Rok 2018 uplynul jako voda v řece,
která stále jen teče a teče… Zůstane již jen
v našich vzpomínkách. Jaké ty vzpomínky
budou? Všelijaké, ale je lépe vzpomínat na
to dobré, co jsme prožili a na zlé a smutné
raději zapomenout.
Jako každoročně i konec roku 2018 jsme
společně oslavovali na našem důchodcovském Silvestru – v neděli 30. prosince v krásně vyzdobeném kulturním domě. Slavnostní večer zahájila předsedkyně klubu paní
Anna Davidová, přivítala všechny přítomné
i hosty – Malou kapelu Rubín ze Skalice,
pana starostu Jarmila Adamce a paní místostarostku Annu Homolovou. Zároveň je
vyzvala k pronesení přípitku. Oba představitelé naší obce popřáli všem hlavně tak potřebné zdraví a pohodu, kterou si vzájemnou
pomocí a s úsměvem můžeme vytvářet my
sami a také, abychom se i na dalším Silvestru
sešli v plném počtu. Na to jsme si rádi připili
a zazpívali „živijó“.
Na úvod pak vystoupili naše děvčice
z důchodcovské Lúčnice, které krásnými
a zajímavými slovy uvedla paní Majka Hovězáková. Bylo to pěkné podívání na elegantně
oblečené děvčice, jak v rytmu valčíku Johanna Strausse Na krásném modrém Dunaji se
vznášely sálem a pluly po parketu jako vlnky
po Dunaji. Zaslouženě sklidily od účastníků
večera velké ovace. Bylo to noblesní zahájení
silvestrovské oslavy. K tanci i poslechu nám
celý večer vesele vyhrávala zmíněná kapela

Rubín, která mnohé z nás svými písničkami
uvedla do tanečního varu a ti, co tancovat
nemohli, si určitě alespoň zanotovali známé
písničky.
Druhé vystoupení našich děvčic se neslo v silvestrovsky laděném veselém duchu.
Tentokrát vystoupily jako roztomilí králíčci
a předvedly rozverné tanečky při písničce
od Dua Jamahy „Jak nám dupou králíci“.
Poradili si, i když je přepadl myslivec s puškou (pan Josef Straka), pušku mu sebraly
a z útočníka se stal zajatec. Vystoupení vyvolalo salvy smíchu a rozhodně nás velmi
pobavilo. Naše děvčice jako králíčci vytočily
pak v kole pana starostu i paní místostarostku. Ani nyní nechyběla bohatá silvestrovská
tombola. Od sponzorů, včetně členů klubu,
jsme obdrželi mnoho dárků a řada přítomných si pak vyzvedla zajímavé, chutné i užitečné věci. A ti co nevyhráli, nezoufali. Říká
se „neštěstí ve hře, štěstí v lásce“ a přitom
i přispěli klubu na jeho další činnost. Všem
patří upřímný dík! Silvestrovské veselí pak
pokračovalo až do půlnoci a máme za to, že
všichni odcházeli nakonec spokojeni.
23. ledna 2019 se konala v kulturním
domě za velké účasti výroční členská schůze. Předsedkyně paní Anna Davidová seznámila účastníky s tím, co vše jsme za rok
2018 v našem klubu zorganizovali, probralo
se i finanční hospodaření a schválili jsme si
plán akcí, včetně finančního zabezpečení
pro rok 2019. Naší výroční členské schůze se

zúčastnil i pan starosta Adamec a paní místostarostka Homolová. Pan starosta nás informoval, co všechno se připravuje a organizuje, aby Rohatec byl stále krásný a bezpečný
nejen pro rok 2019, ale i na další léta.
V nejbližší době čeká členy Pátek
v klubu (14. února), zájezd za kulturou již
21. února do Uherského Brodu na Show
Zuzany Bubílkové a v neposlední řadě v sobotu 2. března 2019 již tradiční FAŠAŇK se
zahájením v 18.00 hodin v našem kulturním
domě, na který vás všechny zveme!
Za Klub důchodců Rohatec, z.s.
Marie Nováková

Pozvání od zahrádkářů
Dne 24. 2. 2019 v 10.00 hodin se v KD Rohatec koná volební
a výroční členská schůze. Na programu je seznámení členské základny s činností organizace a s hospodářskými výsledky za minulý
rok, následuje plán činnosti na letošní rok. Po těchto dokumentech
bude přikročeno k volbě nového výboru pro následujících pět let.
V diskuzi očekáváme vaše připomínky a návrhy pro další činnost
naší organizace.
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Vzhledem k důležitosti této schůze zveme všechny členy organizace, ale také eventuální nové zájemce o činnost v naší organizaci
k co největší účasti. Současně upozorňujeme místní vinaře, že se blíží 57. ročník výstavy vín, která se bude konat 21. 4. 2019, degustace
7. 4. 2019. Vzorky na výstavu budou vybírány koncem března.
Na obě tyto akce vás zve výbor ZO.
Jiří Trávníček
číslo 1/2019
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Do kina na Plasty
O plastech a jejich recyklaci slyšíme dennodenně. Podle
zpráv plní plasty nejen žluté igelitové pytle a skládky, ale také
naše oceány a potažmo naše břicha (v podobě mořské soli a ryb,
v nichž vědci nalezli mikroskopické částečky plastů). Recyklace
plastů a jejich ukládání je vážným tématem, které láme hlavu
mnohým pohlavárům a je hnacím motorem k dalším krokům,
v podobě omezování užívání plastů. Proto jsme se plastům rozhodli věnovat na dalším, v pořadí již pátém veřejném promítání.
Rádi bychom vás touto cestou pozvali na promítání filmu
A Plastic Ocean z britské a hongkongské filmové koprodukce,
v němž režisér a novinář Craig Leeson spolu s ekoložkou a rekordmankou ve volném potápění Tanjou Streeter a celým týmem
vědců odhalují šokující pravdu o úrovni znečištění a množství

plastů v oceánech. Součástí komponovaného večera bude i přednáška cestovatele a dobrodruha Pavla Novotného z Čejkovic,
který brázdí svět na kole značky Liberta a jehož rok 2017 zavál
s tímto kolem až na Nordkapp, tedy nejsevernější místo Norska.
Cestovatelská část večera s tématem celé besedy zdánlivě nesouvisí, ale co není, může být! A my věříme, že vás barvité vyprávění
o nástrahách cestovaní s „babičkou“ mezi koly a zážitcích z celé
cesty motivuje k vlastním dobrodružným výpravám.
Akce se uskuteční v pátek 22. února od 17.00 hod. v KD Rohatec Kolonie. Vstupné je dobrovolné a drobné občerstvení bude
zajištěno. Podrobnější časový harmonogram je k vidění na plakátu.
Dúbek Rohatec

SPORT
Terezka Podaná:
Vítězství na Rohatecké desítce bylo hodně emotivní
Je jí teprve sedm let, svými výkony už
však vzbuzuje obdiv nejen v regionu, ale
prakticky na celé jižní Moravě a také na
slovenském Záhorí. Rohatecká rodačka Terezka Podaná je nadšenou běžkyní. Její píli,
cílevědomost a odhodlání by jí mohla závidět většina dospělých. V uplynulém roce zaznamenala nejeden atletický úspěch, v Rohatci se o ní přesto moc neví. Rozhodl jsem
se proto ji trošku vyzpovídat a představit…

na domácí Rohatecké desítce. Z úspěšných
závodů na Slovensku si nejvíce považuji vítězství na Jablonické desítce, odkud pochází
moje soupeřka a kamarádka Vanesska Poláčková. Velice prestižní pro mě bývá i Běh
za Bořetickým burčákem. Z Bořetic je totiž
můj strejda Franta Otáhal, velký fanoušek
a sponzor. Ráda mám také Hodonínský kros.

Terezko, máš za sebou velmi úspěšný rok. Kromě vítězství v Hodonínském
běžeckém poháru mládeže (HBPM) ses
účastnila i spousty jiných závodů, který
výsledek stavíš nejvýše?
Na první místo stavím určitě právě
celkové vítězství v HBPM kategorie dívek
ročníků 2011/2012. V 10. ročníku Moravsko Slovenského běžeckého poháru jsem
se zúčastnila celkem devětadvaceti závodů.
Konaly se jak na Moravě, tak i na Slovensku
a moje bilance byla vynikající: 18x 1. místo,
3x 2. místo, 4x 3. místo a 2x 5. místo a to
v obou případech po drobných pádech, ale
se šťastným koncem.

Ty ale neběháš jen v hodonínském poháru. Zabodovala jsi i na dětské obdobě
věhlasné Zlaté tretry. Je to tak?
Ano, zúčastnila jsem se dvou závodů
takzvané Čokoládově tretry v Kroměříži
a Uherském Hradišti, na obou jsem v silné
konkurenci obsadila 3. místo. Bodovala jsem
i v rámci Vyškovského běžeckého poháru,
když jsem doběhla třetí v Bučovicích. V Blanenské oblastní lize jsem obsadila 2. příčku
v Jedovnicích a na závodě Brněnského běžeckého poháru jsem zvítězila v Blažovicích.
Na všechny závody se mnou pravidelně jezdí maminka Darina, tatínek Marek, babička
Jarmila a dědeček Miloš. Všichni se mnou
prožívají úspěchy i neúspěchy a mám v nich
obrovskou podporu.

Osmnáct výher, to je úžasné číslo. Dá
se z nich vybrat závod, který se ti obzvláště
povedl?
Zřejmě nejvíce si cením vítězství na
Vnorovské desítce, kde jsem i přes zdravotní problémy vybojovala důležité vítězství.
Samozřejmě hodně emotivní bylo vítězství

Kolikrát týdně trénuješ?
Jsem členkou Atletického klubu Hodonín, kde dvakrát týdně trénuji pod vedením
trenérky paní Marty Hankové a trenérů Milana Franty, Mirka Káni, Luďka Durďáka.
Největší podporou je mi zejména pan trenér
Jirka Brožík, který mně prakticky radí, do-

číslo 1/2019

23

Rohatecká obec
provází jako aktivní běžec na jednotlivých
závodech a obrovsky mně pomáhá při trénování. Za dobrého počasí trénuji navíc
i s tatínkem na školním hřišti ZŠ Rohatec.
Běh ale není tvým jediným koníčkem,
čemu všemu se ještě věnuješ?
To je pravda, nemám jen běh. Aktivně
se věnuji hře na klavír a dvakrát týdně navštěvuji taneční obor na ZUŠ Hodonín, se
kterým máme řadu vystoupení. Samozřejmě na prvním místě je škola a jsem řádnou
školačkou navštěvující 2. třídu ZŠ Rohatec.
Co letošní rok, chystáš se obhájit prvenství v okresním poháru nebo máš i jiné
cíle?

V letošním roce si z důvodu posunu do
vyšší věkové kategorie nekladu zvlášť velké
cíle. Chci se i nadále pravidelně zúčastňovat
všech závodů MSBP a stejně jako loni i několika závodů v jiných pohárech. Snad mi
to zdraví dovolí, uvidíme, jak to všechno
dopadne.
Se kterým slavným sportovcem by ses
ráda setkala a proč?
Ráda bych se někdy setkala s bývalou
českou reprezentantkou v biatlonu Gabrielou
Koukalovou a českou tenisovou hvězdou Petrou Kvitovou, protože to jsou velké osobnosti nejenom českého, ale i světového sportu.
Děkuji za rozhovor a přeju ať se ti daří!
Terezky Podané se ptal Luděk Durďák

Fotbalový rok
Rok 2018 byl pro Slavoj výjimečným rokem. Připomenuli
jsme si 90. výročí od založení organizované kopané v obci a toto
jubileum jsme chtěli podpořit i dobrými výkony. Ne vždy se to
však našim týmům dařilo. V rámci Slavoje působí celkem sedm
mužstev, dva dospělé týmy, muži A a B, pět mládežnických,
mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci a dorost. Všechna
tato mužstva mají k dispozici ke svým tréninkům a zápasům dvě
travnatá hřiště, jejichž využití je každodenní, neboť tréninky jsou
rozprostřeny do celého týdne. V pondělí trénují žáci a dorost,
v úterý přípravky a muži A, ve středu dorost a muži A i B, ve
čtvrtek žáci a přípravky a v pátek dorost, muži A a B. O víkendu jsou na programu mistrovské zápasy. Zázemí poskytují čtyři
kabiny a jedny společné sprchy. Z toho A muži a dorostenci mají
vlastní kabinu, ostatní se dělí o zbylé dvě. Při domácích utkání
musíme vždy přichystat pro hosty vlastní kabinu, takže vždy před
víkendem se vyklízejí věci, aby měli hosté místo. Do budoucna
budeme muset určitě tuto situaci řešit a zázemí vylepšit, obzvláště
nedostatek sprch.
Fotbalový rok rozděluje kalendářní rok na polovinu, sezona
končí v červnu. Ta minulá je již tedy historií, ale přesto se na ni
nesmí zapomínat. Patřila totiž k těm méně povedeným. A mužstvo mužů se zachránilo v soutěži, když celé jaro hrálo o záchranu a nakonec obsadilo 12. místo se ziskem pouhých 22 bodů.
Toto byl za posledních dvacet pět let druhý nejhorší výsledek, hůř
dopadla jen sezona 2010/11. Přesto po diskuzi zůstal trenér Petr
Vybíral na svém místě i do dalšího ročníku.
Béčko se pohybovalo celou sezonu uprostřed tabulky a nakonec obsadilo konečnou sedmou příčku. U dorostu byla situace
lepší, kluci zakončili sezonu na pěkném 6. místě ve své soutěži,
žáci se v krajské soutěži umístili na spodních příčkách a od nové
sezony hrají okresní přebor, díky reorganizaci soutěží a malému
počtu hráčů. U našich nejmenších, přípravek, je nejdůležitější zapojit je do hry a vzbudit v nich chuť a zápal pro hru. Obě naše
přípravky sehrály svá utkání v rámci okresních soutěží.
Na konec června 2018, přesněji 23. 6. 2018, připadly oslavy
90 let založení kopané v obci. Této události se budeme věnovat
v další části našeho článku.
Nový soutěžní ročník 2018/2019 začal pro naše mužstva
již na počátku července, kdy začíná příprava na novou sezonu. Letní příprava je velmi krátká, pár přípravných utkání a na
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počátku srpna se začalo naostro. U některých mužstev došlo
ke změnám na trenérských postech, u jiných zůstalo vše při
starém.
A mužstvo mužů
U áčka se trenéři neměnili, hlavním zůstal Petr Vybíral, asistentem Petr Doležal, druhým asistentem Petr Macháček ml.
a vedoucím mužstva Boris Hatala. Vstup do ročníku se klukům
povedl, v jednu chvíli dokonce vedli tabulku. Nakonec zakončili
podzim na 4. místě se ziskem 23 bodů a sedmibodovou ztrátou
na vedoucí duo Lednice, Hr. Lhota. Nebýt několika zbytečných
ztrát, zejména doma s Lednicí a Bučovicemi a venku v Miloticích a Pačlavicích, mohly být umístění a bodový zisk ještě lepší.
I tak je vidět posun oproti loňskému podzimu nejen v umístění
a v bodech, ale i ve hře.
Co se týká pohybu uvnitř kádru, přivítali jsme dvě nové tváře.
Na post brankáře přišel z Mikulčic Marek Novotný. A dovolím
si tvrdit, že nás na podzim v několika zápasech svými zákroky
podržel. Druhou posilou, taktéž z Mikulčic, je Michal Konečný,
který zvýšil konkurenci na pravé straně sestavy.
Příprava před jarní částí probíhá 3x týdně, o víkendech se
áčko účastní ZT v Dubňanech. Utkání jsou následující:
27. 1. Slavoj – Brodské
2. 2.
Slavoj – Holíč
10. 2. Slavoj – Kopčany
16. 2. Slavoj – Dubňany
24. 2. Slavoj – Gbely
2. 3.
Slavoj – Ratíškovice
9. 3.
Slavoj – Mokrý Háj
Poslední přípravné utkání bude 16. 3. s Krumvířem. Mistrovská utkání začínají v neděli 24. 3. domácím utkáním proti Velké
nad Veličkou.
Dorost
U dorostu došlo na počátku nové sezony ke změně na trenérských postech, kdy dorost převzali Martin Mašina a Tomáš
Kučera. Po katastrofálním vstupu do soutěže, kdy v prvních
čtyřech zápasech nezískali dorostenci ani bod, rezignovala trečíslo 1/2019
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nérská dvojice. Mužstva se ujali zkušení trenéři Olda Domanský
a Mojmír Dobeš, při ruce jim byl Tomáš Kučera. Podzim zakončili na 12. místě se ziskem deseti bodů, a to první bod získali
v 9. kole v Ratíškovicích za remízu 0:0, když toto utkání odehráli
pouze v devíti lidech. Hlavním problémem byla psychika kluků,
kdy po nevydařeném startu na ně lehla deka.
Do jara je třeba zapracovat na fyzičce, hlavně je ale potřeba mít pravidelnou tréninkovou docházku a poctivou morálku.
K tomu poslouží zápasy na zimním turnaji taktéž v Dubňanech,
kdy se postupně dorost utká s mužstvy Kút, Lipova, Mutěnic,
Gbel, Dubňan a Lužic. Mistrovská utkáni začínají stejně jako
u mužů v neděli 24. 3., taktéž proti Velké nad Veličkou.
B mužstvo mužů
Béčko zažilo nejhorší podzim ve své krátké historii. Mužstvo
převzal od nové sezony opět Mirek Jüstel, ale nevydržel dlouho a již na konci srpna rezignoval. Vedením byl pověřen Víťa
Tomšej. Za půl sezony získali jen tři body
za domácí výhru nad Domanínem a po
podzimu jsou poslední. Bohužel není velká naděje na zlepšení, můžeme jen věřit, že
se kluci dají dohromady a hlavně si sáhnou
do svého svědomí, neboť slabá tréninková
účast a špatná morálka je základem tohoto
umístění.

slyšeli lákání Ratíškovic na vyšší soutěž. Posilou je Laďa Gábriš
z Nesytu Hodonín. U mladších tolik změn neproběhlo, mužstvo
je doplněno ze starší přípravky. Podzim nebyl příliš vydařený,
mladší jsou zatím na 5. místě, starší taktéž na 5. místě. Nutno
však dodat, že v soutěži je pouze 6 týmů. Od listopadu do března
se obě dvě mužstva účastní okresní halové ligy.
Přípravky
U přípravek taky došlo před sezonou ke změnám na místech
trenérů, starší mají na starosti Pavel Řačák a Jara Luzum, kteří se
přesunuli od mladších, a mladší nově vede Petr Procházka. Obě
mužstva hrají okresní soutěže, kde se potkávají s okolními kluby
se střídavými úspěchy. Taktéž starší přípravka se v zimě účastní
okresní halové ligy přípravek. Příprava probíhá v tělocvičně základní školy každé úterý a čtvrtek. A rádi přivítáme nové zájemce
do svých řad. Neváhejte a přiveďte své děti mezi nás.
Lukáš Hřebačka

Žáci
Starší i mladší žáci hrají po roce opět
okresní přebor, starší nově pod vedením
Erika Chalupy, mladší vede dvojice Lukáš Vyslužil, Jirka Beneš. V kádru došlo
k několika změnám, především na straně
odchodů u starších. Skončil ročník 2003
a opustili nás Adam Komoň do Strážnice
(škola) a Adam Meluš a David Tříska vy-

Oslavy 90 let organizované kopané v obci
Jak jsem se již výše zmínil, 23. června 2018 proběhly ve sportovním areálu
v Cihelnách oslavy 90 let organizované
kopané v obci, neboť v roce 1928 došlo
k formálnímu založení fotbalového klubu – SK Rohatec. U příležitosti tohoto
jubilea Slavoj ve spolupráci s obcí uspořádal sportovní den zakončený večerní
zábavou. Tímto bychom rádi poděkovali
všem, kteří se na organizaci těchto oslav
podíleli, sponzorům a především zaměstnancům obce pod vedením Jirky Hostýnka, obci Rohatec a panu starostovi Ing.
Jarmilu Adamcovi, Ph.D. za podporu,
nejen finanční.
Připravili jsme celodenní program, ve
kterém se postupně představila všechna
naše mužstva od přípravek přes žáky, dorostence a výběr současných a minulých
hráčů. Za soupeře byly pozvány spřátelené kluby z okolí, přípravky a žáci se utkali
se svými vrstevníky z MSK Břeclav. Dočíslo 1/2019

rost měl za soupeře tým Kenu Veselí nad
Moravou. Výsledky nebyly v tento slavnostní den to hlavní, čemu se věnovala
pozornost. Hlavním utkáním byl zápas
výběru Slavoje Rohatec proti týmu HC
Olymp Praha v čele se známým hercem
a bavičem panem Martinem Dejdarem.
Za náš výběr nastoupili někteří hráči ze
současného kádru a spolu s nimi naši
bývalí hráči z minulých let. O slavnostní
výkop se postaral patrně nejstarší aktivní
fanoušek a bývalý hráč pan František Antoš - Antola. Ani v tomto zápase o výsledek nešlo, i když nakonec zvítězil domácí
výběr. V rámci oslav probíhaly i souběžné
akce pro diváky. Pro nejmenší návštěvníky
byl přichystán skákací hrad, na spodním
hřišti probíhaly líté boje při fotbale v koulích, odpoledne přiletěl vrtulník, který se
následně až do podvečera nezastavil při
vyhlídkových letech. K vidění byla taktéž
ukázka horských elektrokol, prodávaly se

sladkosti a o občerstvení všech se staral sehraný tým v našem bufetu. Před hlavním
zápasem vystoupily mažoretky. Hlavním
bodem doprovodného programu bylo
slavnostní otevření nového workoutového
hřiště na místě bývalých tenisových kurtů,
které tímto dostávají nový rozměr a využití. Dnes cvičební zařízení doplňuje již
instalovaná U-rampa. Toto všechno bylo
v gesci obce Rohatec, za což děkujeme. Večer byl zakončen zábavou v areálu, kdy se
o hudební doprovod postarala kapela Žízeň & Hlad a poslední návštěvníci vyráželi
k domovu až za svítání.
Věříme, že se tyto oslavy líbily, i přesto,
že ne vše proběhlo dle původního plánu
a organizace lehce pokulhávala. Do budoucna se z toho určitě poučíme a budeme pro naše příznivce i návštěvníky pořádat obdobných akcí více.
Za výkonný výbor TJ Slavoj Rohatec
Lukáš Hřebačka, předseda
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Stolní tenis - souhrn poloviny sezóny
V září jsme začali ladit formu na novou sezónu. Ještě než jsme
naskočili do tréninkového procesu, odcestovali jsme na konci
prázdnin na soustředění do Všechovic (Olomoucký kraj). Po
dobu pobytu jsme měli spoustu tréninkových dávek a také jsme
odehráli několik přípravných zápasů s týmy blízkého okolí.
Na novou sezónu k nám přestoupil Pavel Zelinka, který předtím hrál v Lužicích za místní „A“. U nás bude nastupovat za naše
Béčko v OL.
„A“ má opět v záloze hráčku z Dubňan Petru Kotáskovou,
která je u nás na střídavý start.
Po polovině soutěže to vypadá velmi dobře. „A“ drží krok
s nejlepšími a aktuálně je na 3. místě.
„B“ postoupilo z minulé sezóny z OP do OL a budeme doufat,
že se v nejvyšší okresní soutěži udrží.
„C“ drží pěkný střed tabulky.
„D“ má našlápnuto k postupu z OZ. Zatím vše nasvědčuje, že
by se to mohlo povést.

zleva: 2. místo – Milan Hrbáček, 1. místo – Josef Bábíček,
3. místo – Milan Drábek

„C“ - Okresní přebor

„A“ - Krajská soutěž II-C
Tabulka soutěže po 11. kole - Základní část
#

Mužstvo

U

1

STP Mikulov A

V R P

Tabulka soutěže po 11. kole - Základní část
K Sety Zápasy b.

#

Mužstvo

U

11 10 1 0

0

159:67

32

1

SKST Hodonín E

11 10 0 1

0

214:74

31

2

Stavoimpex Hodonín B 11 10 1 0

0

159:70

32

2

TJ Slovan Hodonín B

11 10 0 1

0

215:73

31

3

SKST Rohatec A

11 7

0 4

0

137:103 25

3

T.J. So Svatobořice A

11 8

1 2

0

181:107 28

4

TJ Sokol Kobylí B

11 7

0 4

0

137:105 25

4

SK Čejč z.s. A

11 5

2 4

0

155:133 23

5

TJ Agrotec Hustopeče B 11 7

0 4

0

120:102 25

5

SKST Rohatec C

11 5

2 4

0

158:130 23

6

So Klobouky u Brna A

11 7

0 4

0

128:111 25

6

So Veselí nad Mor. A

11 5

2 3

1

155:133 22

7

SK Baník Ratíškovice A 11 6

0 5

0

120:108 23

7

TJ Sokol Kyjov B

11 4

3 4

0

130:158 22

8

TJ Jiskra Strážnice C

11 4

0 7

0

112:126 19

8

TJ Sokol Vracov C

11 4

2 5

0

127:161 21

9

TJ Sokol Rakvice A

11 3

0 8

0

105:130 17

9

SK Baník Ratíškovice C 11 2

4 5

0

117:171 19

10 TJ Sokol Vracov B

11 2

0 9

0

84:144

15

10 T.J. Sokol Hodonín C

11 2

1 8

0

106:182 16

11 T.J. Sokol Hodonín B

11 2

0 9

0

75:150

15

11 TJ Sokol Lužice B

11 1

1 9

0

91:197

14

12 Jevišovka-Drnholec B

11 0

0 11 0

40:160

11

12 Kovoděl Mor. Písek A

11 0

2 9

0

79:209

13

„B“ - Okresní liga

K Sety Zápasy b.

„D“ - Okresní základ sk. A

Tabulka soutěže po 11. kole - Základní část
V R P

Tabulka soutěže po 11. kole - Základní část

#

Mužstvo

U

1

SK Vacenovice A

11 10 0 1

0

192:96

31

2

TJ Vlast Ježov A

11 10 0 1

0

199:89

31

3

SK Baník Ratíškovice B

11 7

2 4

0

164:124 25

4

TJ Sokol Kyjov A

11 6

1 3

0

158:130 25

5

SKST Čeložnice A

11 6

2 4

0

143:145 26

6

SKST Dubňany A

11 5

2 4

0

138:150 23

7

TJ Mikulčice B

11 5

2 4

0

149:139 23

8

TJ Sokol Bzenec A

11 3

1 6

0

134:154 19

9

TJ Jiskra Strážnice D

11 3

1 7

0

126:162 18

10 SKST Rohatec B

11 3

1 7

0

125:163 18

11 SK Vacenovice B

11 1

1 9

0

101:187 14

12 TJ Sokol Lužice A

11 1

0 10 0

26

V R P

K Sety Zápasy b.

99:189

13

1

SKST Rohatec D

7

6

0 1

0

145:53

19

2

Tělovýchovná jednota C 7

6

0 1

0

150:48

19

3

T.J. Sokol Hodonín D

7

5

0 2

0

129:69

17

4

TJ Slovan Hodonín D

7

5

0 2

0

122:76

17

5

SKST Hodonín G

7

3

0 4

0

97:101

13

6

SKST Dubňany C

7

2

0 5

0

52:146

11

7

TJ Sokol Vlkoš C

7

1

0 6

0

60:138

9

8

SK Baník Ratíškovice D 7

0

0 7

0

37:161

7

číslo 1/2019

Rohatecká obec
Za zmínku také stojí Štěpánský turnaj, který byl opět velmi
vydařený. Zúčastnilo se ho 31 hráčů. Kromě 17 hráčů z Rohatce
také z Ratíškovic, Brumovic, Ježova, Kyjova a Bystřice pod Hostýnem. Kvalita byla opět na velké úrovni. Na 1. místě se umístil
Josef Bábíček, na 2. místě Milan Hrbáček (oba z Ratíškovic). Naším nejlepším hráčem byl na 3. místě Milan Drábek.

Čtyřky vyhrála dvojice Drábek-Kovář, která porazila ve finále
dvojici Zelinka-Chvátal T.
Vše podstatné i s fotkami na našem webu www.pinec-rohatec.estranky.cz.
Na poslední březnový víkend pro vás připravujeme 1. ročník
pro neregistrované hráče.

Rohatecký tenis – konec sezóny 2018
Vážení sportovní a zejména tenisoví příznivci,
skončila nám tenisová sezóna a my bychom vás rádi seznámili s tím, jak tento úspěšný a zajímavý tenisový rok 2018 probíhal.
Tenisový klub, který má nyní celkem 23 aktivních členů, pořádal během minulého roku celkem čtyři turnaje neregistrovaných hráčů, z toho se tři konaly na místních tenisových kurtech
a to Velikonoční, Májový, velmi prestižní turnaj O pohár starosty
obce a ještě turnaj Vánoční, který se koná v příjemné tenisové
hale v Petrově. Celkem se jich účastnilo 39 velmi kvalitních hráčů, což je téměř stejný počet jako v roce předchozím.
Naší místní turnajové sezóny se zúčastnili nejen hráči z Rohatce, ale i borci z okresu Hodonín, ale i Břeclavi a Brna.
Nejlépe si v celé sérii všech turnajů vedl náš předseda Radek
Šindar, druhý skončil Jaroslav Luzum a na třetím místě se umístil po čtyřleté nadvládě Ondřej Šrůtka, všechno borci z našeho
klubu.
číslo 1/2019

Dále jsme se třemi mužstvy učastnili dlouhodobé soutěže
neregistrovaných hráčů, kterou pořádá tenisové sdružení Podluží o.s. Dvě mužstva hrála v soutěži I. ligu, a jedno se již třetím
rokem prezentovalo v kategorii Veterán s hráči staršími 45 let.
A-družstvo ve složení Ondřej Šrůtka (C), Michal Janča, Milan Drábek, Jaroslav Luzum a Radek Šindar obsadilo s celkovým
ziskem třinácti bodů, čtyři výhry a pět porážek, celkem šesté
místo v tabulce.
B-družstvo, ve složení Martin Luža (C), Jiří Hostýnek, Jakub
Rezek, Zdeněk Fridrich a Martin Bubík, si v novém složení a bez
velkých zkušeností vedlo trochu hůře a skončilo se ziskem devíti
bodů na posledním místě tabulky první ligy neregistrovaných
hráčů.
Radost nám však udělalo zkušené mužstvo v kategorii Veterán, když do poslední chvíle bojovalo o celkové prvenství. To
však rohateckým veteránům nevyšlo a museli se až v posledním
27

Rohatecká obec
utkání sklonit před propracovanou hrou borců z Brna. Přesto
mužstvo v sestavě Václav Štrunc, Rostislav Tomšej, Oldřich Glöckl a David Brychta, vedené kapitánem Radkem Šindarem, ukázalo soupeřům sílu rohateckého tenisu, a za druhé místo patří
velká gratulace.
Všem družstvům reprezentujícím místní tenis nejenom v našem

okrese děkujeme za předvedené výkony a přejeme mnoho úspěchů
a možná i trochu více tenisového štěstí i v následující sezóně.
Bližší informace naleznete také na webových stránkách Tenisového klubu Rohatec www.tenisklub.estranky.cz.
Radek Šindar

Vánoční tenisový turnaj v Petrově
V sobotu 8. prosince 2018 se konal poslední turnaj loňského roku neregistrovaných hráčů v tenise, a to turnaj Vánoční,
který proběhl stejně jako v minulých letech
ve velmi hezkém a příjemném prostředí tenisové haly u pana Baránka v Petrově.
Turnaje se zúčastnilo stejně jako předtím celkem šestnáct kvalitních hráčů, a to
jak z řad Tenisového klubu Rohatec tak
i neregistrovaní tenisté z našeho blízkého
okolí. Hrálo se, jak je již v tomto turnaji
tradicí, losovacím systémem na pět hracích kol.
Po odehrání předem plánovaných pěti
kol a součtu všech bodů si zaslouženě odnesl krásný pohár pro nejlepšího hráče

Jaroslav Luzum, který získal celkem 52
bodů. Na druhém místě se umístil skvěle hrající Michal Antoš, a na třetím místě
skončil Ondřej Vašek.
Další pořadí:
4. Jiří Hostýnek
5. Vojtěch Novák
6. Radek Šindar
7. Ondřej Šrůtka
8. Antonín Nekarda
9. Jakub Rezek
10. Pavel Konečný
11. Václav Štrunc
12. Jaroslav Hruška
13. Zdeněk Fridrich

Vánoční turnaj se díky příjemnému
prostředí a kvalitním výkonům všech zúčastněných hráčů vydařil jak po stránce
sportovní, tak i po stránce kulturní. Při příležitosti konání turnaje byla předána malá
pozornost a hlavně gratulace od všech
přítomných panu Josefu Markovi, dlouholetému členu našeho tenisového klubu,
který tak oslavil v kruhu kamarádů životní
jubileum 75 let. Ještě jednou blahopřejeme
s přáním hodně zdraví do dalších let.
Radek Šindar

INZERCE

Konečné výsledky 40. ročníku soutěže družstev tenistů
I. liga
1.

TJ Sokol Tvrdonice

9 8 1 22:5

44:15 306:218 17

2.

1.Tenis Lanžhot

9 8 1 19:8

40:18 298:171 17

3.

TK Lednice

9 7 2 22:8

45:17 298:201 16

4.

BOCA Juniors Lednice

9 6 3 18:9

38:20 285:204 14

5.

KP Team Břeclav

9 6 3 17:10 36:22 296:220 15

6.

Tenisový klub Rohatec A 9 4 5 16:11 32:23 239:215 13

7.

Tenis Velké Pavlovice

9 2 7 6:21

14:45 190:316 11

8.

Sokol Lanžhot B

9 1 8 5:22

16:47 211:342 10

9.

Tenis Pohořelice A

9 3 6 6:21

15:42 163:284

10. Tenisový klub Rohatec B 9 0 9 4:23

14. Martin Luža
15. Martin Bubík
16. Vladimír Rezek

9
(3x scr.)

11:48 186:337 9

Veteráni
1. BRNO TEAM

7 7 0 16:5

33:12 249:136 14

2. Tenisový klub Rohatec 7 6 1 16:5

33:15 241:165 13

3. VTR Tenis Pohořelice

7 5 2 15:6

31:14 237:164 12

4. VTR Sokol Tvrdonice

7 4 3 11:10 24:21 199:185 11

5. Sokol Lanžhot

7 3 4 8:13

6. KOLOŤUCI

7 2 5 11:10 24:23 188:216 9

7. Torpédo Tvrdonice

7 1 6 6:15

14:31 159:231 8

8. AMT TÝNEC

7 0 7 1:20

6:40
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20:29 200:237 10

122:261 7
číslo 1/2019
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INZERCE
Studio Relax
Kosmetika, masáže
děkuje svým klientkám
a klientům za přízeň
a do roku 2019
přeje všechno dobré
Milena Suchánková
776 108 184

číslo 1/2019
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Vánoční večírek zdravotně postižených občanů

Ukončení tenisové sezony

číslo 1/2019
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90 let kopané
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