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XIII. ročník

Úvodem

Vážení spoluobčané
ak už bývá zvykem, rád bych vás
informoval o důležitých věcech,
které byly projednávány a schvalo−
...vány na prvním veřejném zasedání
zastupitelstva obce v letošním roce,
které se konalo dne 17. února 2009.
Velmi důležitým bodem jednání
byl návrh rozpočtu obce na rok 2009.
V jeho příjmové části počítáme s cel−
kovými příjmy včetně využití zůstatků
na běžném účtu a účtech fondů ve výši
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46,2 mil. Kč. Výdaje rozpočtu jsou plá−
novány a schváleny ve výši 46,2 mil. Kč.
Nejvýznamnější položkou příjmů jsou
daňové, které tvoří řádově 70 % všech
plánovaných příjmů. Vývoj v této po−
ložce může být silně ovlivněn vývojem
ekonomiky s případnými dopady na náš
rozpočet.
Z podstatných výdajových položek
je nutno zmínit výdaje na pozemní
komunikace (údržba a výstavba no−
vých) v plánované výši
3,38 mil. Kč, chodníky
ve výši 3,93 mil. Kč, ka−
nalizace 2,24 mil. Kč.
Základní škola obdrží
mimo dotaci na provoz
ve výši 2,25 mil. Kč ještě
300 tis. Kč na vybavení
nové počítačové učeb−
ny a nákup keramické
pece. Mateřská škola
dostane na provoz část−
ku ve výši 1,12 mil. Kč
a na plánovanou vý−
měnu oken 250 tis. Kč.
Podporována bude také
Základní umělecká ško−
la, pobočka Rohatec,
která zajišťuje výuku
žáků ve hře na různé hu−
dební nástroje a sice
částkou 50 tis. na její
činnost a za 50 tis. Kč by
měly být pořízeny nové
hudební nástroje pro
výuku. Sportovní zaříze−
ní obce, tj. provoz tělo−
cvičny při ZŠ, hřiště
v Cihelnách s tenisovými
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kurty, nás bude stát 950 tis. Kč a vy−
budování nového zavlažovacího sys−
tému na hřišti vyjde na 350 tis. Kč.
Položka veřejné osvětlení je také
významná. I v tomto roce budeme
pokračovat s výměnou svítidel za
600 tis. Kč a vybudujeme nové v ul.
Přední Díly, Větrná a Jasmínová
za 1,29 mil. Kč. Zastupitelstvo také
projednalo a schválilo poskytnutí
příspěvků z rozpočtu obce na činnost
TJ Slavoj ve výši 500 tis. Kč, Klubu
důchodců ve výši 100 tis. Kč, Svazu
zdravotně postižených občanů ve výši
50 tis. Kč,Tenisovému klubu Rohatec−
Kolonie ve výši 30 tis. Kč. Splátky
dříve poskytnutých půjček (Státní fond
životního prostředí−kanalizace Pa−
dělky, Přívoz, Semering a půjčka
na stavbu ZŠ od KB, a. s.) budou činit
1,2 mil. Kč.
Důležitým a hodně sledovaným
bodem jednání zastupitelstva byl Pro−
jekt multifunkčního objektu. Tento pro−
jekt počítá s rekonstrukcí hasičské
zbrojnice a přístavbou a rekonstrukcí
kulturního domu. V současné době je
zadáno zpracování investičního zá−
měru se studií proveditelnosti. Celý
projekt bude následně zveřejněn,

včetně elektronické verze, abyste se
mohli, vážení spoluobčané, k tomuto
záměru vyjádřit.
Podstatnou položkou v rozpočtu je
likvidace odpadů. V příjmech je po−
čítáno s částkou 1,6 mil. Kč a ve vý−
dajích máme naplánovánu částku
2,3 mil. Kč. Rozdíl ve výši 700 tis.
půjde na vrub rozpočtu obce. V sou−
časné době je největší problém s od−
bytem PET lahví a papíru. Trh je zcela
nasycen a odbyt je tím pádem ná−
ročnější. Dříve jsme dostávali za tyto
komodity úhrady, dnes však platíme
za jejich likvidaci, proto ten rozdíl,
který bude hradit obec. Situaci mu−
síme velmi důsledně sledovat a vy−
hodnocovat její vývoj. Je nepřijatelné,
abychom i nadále nezajišťovali odvoz
PET lahví a papíru. To byly nejpodstat−
nější věci, kterými se zabývalo zastu−
pitelstvo obce.
Vážení spoluobčané, v Rohatecké
obci 4/2008 jsme zveřejnili některé
fotografie o vandalismu. Jednalo se
zejména o hanlivé nápisy na scho−
dech obecního úřadu a některých
přilehlých nemovitostech. S potěše−
ním vám můžu sdělit, že Policie ČR
vypátrala „malíře“ a tento případ byl

pro samostatně
hospodařící rolníky
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Mgr. Miroslav Králík,
starosta obce

Obecní zprávy

Informace
1. 5. 2009 dochází k zániku
osvědčení, která byla vydána
ve smyslu zákona č. 105/1990
Sb. O soukromém podnikání ob−
čanů ve znění pozdějších předpisů
samostatně hospodařícím rolní−
kům.
Z tohoto důvodu je třeba, aby
vlastníci osvědčení, pokud chtějí
i nadále provozovat zemědělskou
výrobu, podali včas, tj. před uply−
nutím výše uvedené doby, žádost
o zápis do evidence zeměděl−
ského podnikatele podle zákona
č. 252/1997 Sb. o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů,
na příslušném pověřeném obec−
ním úřadě, tj. v případě občanů
Rohatce na Městském úřadě Ho−
donín, obecním živnostenském
úřadě.
Vzhledem k tomu, že se tato si−
tuace se některých našich občanů
týká, upozorňujeme je touto for−
mou na Informace pro vlastníky
osvědčení samostatně hospoda−
řícího rolníka, které jsou vyvěšeny
na úřední desce obecního úřadu.

projednáván v přestupkové komisi.
Jedná se o mladistvé − žáky naší zá−
kladní školy, jejichž jména nelze po−
dle zákona zveřejnit. Byl to první pří−
pad v naší obci, kdy přestupek žáků
základní školy byl projednáván pře−
stupkovou komisí. Jen doufám, že tito
mladiství si vzali z celého případu, ze−
jména jeho projednání, velké pona−
učení.
Naše obec disponuje částkou
800 tis. Kč ve Fondu rozvoje bydlení
v rámci schváleného rozpočtu. Za−
stupitelstvo obce schválilo výzvu pro
zájemce, kteří hodlají opravovat, re−
konstruovat či modernizovat svůj dům,
že mohou v termínu do 31. 3. 2009,
v souladu se schválenými zásadami,
podat žádost o poskytnutí půjčky
k těmto účelům. Podrobnější infor−
mace budou zveřejněny na úřední
desce nebo je možné se informovat
u ekonomky obce ing. Gurské.
Vážení spoluobčané, dovolte mně,
abych vám popřál pro nadcházející
jarní období pohodu, radost, krásné
prožití velikonočních svátků a více pěk−
ných a slunných dnů.

Vážení občané,
již v minulých vydáních Rohatecké
obce jste byli informováni o rozšíření
integrovaného dopravního systému ji−
homoravského kraje také o náš region.
Od poloviny prosince loňského roku
služeb IDS využíváme. Při spouštění
složitého systému je vždy zapotřebí jej
nastavit a upravit. To je právě situace,
která nyní probíhá.
Jistě má většina z vás první zkuše−
nosti s novým způsobem cestování.

Pokud máte připomínky jak k vlako−
vým, tak autobusovým linkám, kon−
taktujte co nejdříve Obecní úřad roha−
tec písemně na adresu Květná 359/1,
696 01 Rohatec nebo e−mailem na ad−
resu ourohatec@iol.cz .
Pro informaci dodáváme, že plánky,
informace a především jízdní řády
všech linek jsou dostupné na webo−
vých stránkách www.idsjmk.cz.
(LH)

Tříkrálová sbírka
ako již tradičně každý rok, proběhla
i letos v naší obci ve spolupráci
s Charitou Strážnice Tříkrálová
...sbírka.
V sobotu 10. ledna jste mohli potkat
v ulicích koledníky, kteří v mrazivém
počasí shromáždili v zapečetěných
pokladničkách celkem 62 509 Kč
a 20 Euro.
Poděkování za tento dobrovolný čin
patří koledníkům (M. Gurská, M. Steh−
líková, A. Včelouchová, L. Bimka, P. Já−
nošová, I. Opavská, P. Tomanová st.,
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P. Tomanová ml., L. Stehlíková, L. Pro−
kešová, L. Sakmarová, B. Zichová,
A. Štylárek, T. Štylárek, J. Štylárková,
M. Sedláková, P. Sasínová, K. Novo−
sádová, L. Sedláková, M. Dočkal,
J. Dočkal, M. Mlýnek) a všem ostat−
ním, kteří se na organizaci sbírky po−
díleli.
Děkujeme rovněž všem občanům,
kteří nezůstávají neteční k potřebám
druhých a jsou ochotni podle svých
možností na podobné akce přispět.
(LH)
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Nejstarší stromy
v Rohatci
ýznam stromů pro život člo−
věka je nepostradatelný. Obec
Rohatec je obklopena boha−
tou přírodou, lesy s pestrou škálou
stromoví. Na severu je to „Dúbrava“,
komplex listnatého a smíšeného lesa
táhnoucího se až ke Bzenci. Zvláště
cenná je Hodonínská oblast s vlhkým
dubovým lesem. Právě toto listnaté
stromoví vytváří bylinné patro, kde se
daří množství druhů vzácných rostlin.
Nebylo tomu tak v minulosti od Ro−
hatce k Bzenci, v oblasti „Vátých písků“,
kde došlo neuváženým kácením i pas−
tvou k nevratným škodám. Dnes je celá
oblast pokryta borovými monokultu−
rami. Tyto jsou téměř bez bylinného
podrostu a vyskytují se zde jen mechy,
lišejníky a agresivní tráva. Zůstaly jen
fragmenty listnatého lesa. Celá Dú−
brava je využívána hlavně lesnicky,
ale i pro rekreaci místního obyvatel−
stva.
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Na jižní straně obklopuje Rohatec
lužní les podél řeky Moravy. Lužní les
přináší do půdy množství živin, které ji
obohacují organickým odpadem listů,
kůry i větví. Rozklad organické hmoty
vytváří přirozené prostředí mikroorga−
nismům v půdě. Lužní les v minulosti
zasahoval hlouběji do krajiny směrem
ke Strážnici. Svědčí o tom názvy pol−
ních tratí, které najdeme na mapě ka−
tastru Rohatec, např. Kučovánky, nebo
Pomoravský les. Dnes jsou v těchto
místech louky.
Význam stromů ctili v minulosti i ob−
čané Rohatce. V naší obci najdeme
stromy, které přežily století a mnohdy
Rohatecká obec 1/2009
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by mohly svědčit o minulosti. Mezi nej−
starší patří zejména lípy. Mnohé staré
stromy najdeme jen na starých foto−
grafiích nebo malbách. Těmi nejstar−
šími jsou v aleji lip a kaštanů v Kolonii.
Z nich je nejmohutnější lípa poslední
v jižnější řadě, kde kdysi bývala vrát−
nice do čokoládovny Küfferle. Má úcty−
hodné rozměry. Její kmen 1 m od te−
rénu měří po obvodu 3,75 m. Koruna
se vypíná do výšky 32 m. Protější se−
verní strana aleje je osázena lípami
a kaštany. Stáří všech se blíží 150 ro−
kům. Byly vysázeny pravděpodobně
při stavbě cukrovaru v roce 1863.
Druhým mohutným stromem je
platan na rohateckém nádraží. Jeho
koruna je mohutnější asi 14 m šířky
a 22 m výšky. Obvod kmene 3,65 m.
Vysázen byl asi při vzniku železniční
stanice v roce 1865. Zajímavé je, že
oba stromy jsou zdravé s předpokla−
dem, že se dožijí další desítky let a mo−
hou se právem považovat za pa−
mátné. Na rohateckém nádraží mezi
kolejemi a výpravní budovou byly
také tři vrostlé kaštany, každým ro−
kem bohatě kvetly, jak je vypodob−
nil na obraze lidový malíř pan Kru−
panský z Rohatce. Vykáceny byly
v roce 1943 a vysázeny pravděpo−
dobně rovněž při vzniku železniční sta−
nice.
Staré jsou i lípy kolem kostela sv.
Bartoloměje vysázené asi kolem
roku 1910 a brzy budou mít 100 let.
Nový hřbitov byl otevřen v roce 1937
a kolem vysázené lípy v současnosti
dožívají.

Stromy
jako dědictví
ak jste si, vážení občané, jistě
všimli, v uplynulých dnech do−
šlo k vykácení několika stromů
...v naší obci. Je to z toho důvodu,
že těchto prozatím třináct stromů,
bylo odbornou firmou označeno
jako nebezpečné svému okolí a do−
poručeno k likvidaci.
Protože je nyní doba vegetač−
ního klidu, narušené stromy byly
odborně pokáceny a dřevo jako
palivové nabídnuto občanům.
Vzhledem k jeho omezenému
množství nebyli všichni zájemci
uspokojeni, ale máme v obci ještě
několik stromů, které budou rov−
něž na základě dendrologického
posudku ze stejných důvodů po−
stupně odstraněny. I poté bude
dřevo prodáno místním občanům.
Nutno říct, že je naší povinností
vykácené stromy nahradit novou
výsadbou, což také postupně usku−
tečníme. Obec má zpracován tzv.−
generel zeleně s nabídkou stromů
a křovin vhodných do této lokality.
Bude nám sloužit jako podpůrný
a motivující materiál pro omlazení
a zkrášlení zelených ploch v obci
tak, aby i naše generace zane−
chala potomkům dědictví v podobě
krásných vzrostlých stromů.
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Zajímavou historii mají ale dva
vzrostlé smrky. Jeden u kostela
a druhý v Kolonii před bývalou ško−
lou, oba sázeny v roce 1947 a přive−
zeny z lesa v Radějově i s kořenovým
balem. Dovoz a výsadbu organizo−
val p. František Bačík a Josef Bíza.
V tomto roce organizovala místní
škola již tradičně vánoční sbírku,
tehdy měla název „Sbírka pro potřeb−
né“. Pokladnička byla umístěna pod
stromkem u kostela. Kolem pobíhali
děti a jeden z chlapců při pádu zlomil
čerstvě vysazený stromek v polovině.
Bezvýchodnou situaci vyřešil p. Josef
Hasík, zlomený kmínek stáhl a obalil
zeminou, tak se znova ujal.
Dnes tento strom dosahuje téměř
výšku kostelní věže. Donedávna byl
každým rokem na Vánoce zdoben
barevnými žárovkami a dokresloval
vánoční pohodu. Jeho spodní část
má již holý kmen a vyklání se k budo−
vám. Lépe se dařilo smrku v Kolonii,
který v současnosti dosahuje výšky
více než 27 m a jeho kmen je mohut−
Zdeněk Bíza
nější.
strana 3

Osobnosti Rohatce

Vzpomínka na Josefa Cigánka
iž v minulém čísle Rohatecké obce
bylo při příležitosti úmrtí pana Jo−
sefa Cigánka krátce vzpomenuto
...a poukázáno na jeho práci a činnost,
kterou během svého života vykonal.
I já bych se chtěl připojit a oživit něko−
lika vzpomínkami naší veřejnosti jeho
život, práci a dílo.
Nedlouho před tím, než zemřel,
jsme povídali a hodnotili, co je no−
vého, co nás čeká, jaké máme plány.
S těmi plány to bylo nejhorší. Ani on,
nakonec ani já jsme si nedávali žádné
cíle, jen aby nám bylo popřáno aspoň
trochu toho zdraví. Přesto si Joža, tak
v duchu a skrytě říkal, že by rád na−
maloval ještě mnoho plakátů, které

J

zdobily výkladní skříň Jednoty. Jedno
už, zda zvaly na ples, nebo schůzi,
ale též na kulturní akci, nebo spor−
tovní utkání. A že by rád na jaře znovu
zasedl s kamarády na místním stadi−
onu a mohl se podívat na fotbal, který
uměl jako bývalý fotbalista, brankář
ocenit.
S Jožkou jsem se seznámil, když
jsem před lety ještě pracoval v druž−
stvu. On byl zaměstnán v JMA v Ho−
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doníně v propagačním
oddělení. Když jsme po−
třebovali pozvánky na
výroční schůzi, případně
na ples nebo jinou akci,
byl vždy ochotný, často
i po pracovní době nám
pomoci. I když byl v těch−
to věcech značný rutinér,
vždy si nejdříve připravil
návrh a až po odsouhla−
sení jej teprve namaloval.
Vše dělal s velkým zau−
jetím a precizností. Byl
jsem svědkem, že ně−
které práce, téměř před
dokončením dovedl zničit
a udělat znovu. Kromě nápisů, pou−
tačů nebo plakátů dovedl navrhnout
a i realizovat trojrozměrné věci. V še−
desátých a sedmdesátých letech byly
při oslavách 1. máje populární alego−
rické vozy. Jeho návrhy, realizace, i když
to bylo kolikrát velmi složité, získaly
mnohá ocenění.
V mládí se hodně věnoval sportu
a jak to v Rohatci bylo zvykem, tak ko−
pané. Hrál už jako chlapec. V dorostu
jej párkrát postavili do brány. A tak
zbytek kariéry strávil v bráně. Chytal
jen za Rohatec. Většinu zápasů odchy−
tal za jedničku, ke konci pak i za dvoj−
ku. Jeho zákroky byly odvážné až bra−
vurní. Mnohá utkání končil dotlučený,
často i zraněný. A právě nedostatek
odvahy a malou snahu vyčítal fotba−
listům.
Jeho tatínek byl vyhlášený muzi−
kant. Hrál na heligon. Snad chtěl, aby
i on hrál. Ale muzika ho nechytila. Když
moji kluci v 70. letech se učili hrát,
shodou okolností též na tubu, či heli−
gon, tak si jej chodily k panu Cigán−
kovi půjčovat. Ten byl rád, že bude mít
pokračovatele, i když už to nebude
z rodiny. Avšak odchodem pana L. Sal−
čáka, který mladé muzikanty vedl, pře−
stali hráti i oni.
Kromě malování ho zajímala i histo−
rie, Rohatec a jeho okolí zvláště. Když
byl přizván, aby spolupracoval na vy−
dání knihy: Rohatec, minulost a sou−
časnost obce, jež vyšla v roce 2003,
kromě obrázků a map, které namalo−
val, přispěl svými poznámkami v kapi−
tole, jež se týkala historie. Mimo jiné
tvrdil, že v minulosti tj. asi v 15.−16. sto−
letí byl prokopán kanál a to ze Zásady,
v místě kde měl sklep pan Běhal, dále
pak úžinou, kde jsou vinné sklepy. Ko−

píroval vinařskou ulici a ústil v místě,
kde jsou baráky. Tam mělo být koryto
řeky, případně její meandr. I když te−
rén a i jiné známky tomu trochu napo−
vídají, byla tato hypotéza zamítnuta
a nezveřejněna. Výše uvedenou knihu
vybavil ilustracemi a mapou Rohatce
a okolí.
Když v roce 2001 byl požádán, aby
připravil návrh znaku, případně pra−
poru obce, ujal se tohoto úkolu s ne−
všedním zaujetím. Prostudoval pečetě
historické, současné a vytvořil návrh
znaku. Po předložení svého návrhu,
který byl víc návrh na novou pečeť, než
na znak obce, jsem přislíbil, že spolu
vypracujeme návrh nový. Zpočátku
Jožka nedůvěřoval, že bych byl scho−
pen přispět k vytvoření znaku. Musel
jsem prostudovat základy heraldiky,
vzal jsem na pomoc již vytvořené
a schválené znaky, případně pra−
pory okolních obcí a pustili jsme se
do realizace nového návrhu. Námi
navržený znak a jeho popis byl he−
raldickou komisí schválen, ale návrh
na prapor, tak jak jsem ho předložil,
musel být upraven, neboť prý nešel
dost dobře popsat. Nakonec před−
seda poslanecké sněmovny, Václav
Klaus, udělil obci 14. 5. 2002 znak
i prapor obce.
Prací na znaku a praporu jsme se
ještě více spřátelili. Pozval jsem ho
ke spolupráci v muzejní komisi. Zapo−
joval se do příprav různých výstav. Aby
i jeho práci poznali naši občané, k jeho
sedmdesátinám jsme mu o vánocích
2002 uspořádali malou výstavu z jeho
díla. Měl z toho velikou radost.
Trvalou vzpomínkou na něj zůsta−
nou poutače na okraji obce, na něž vy−
maloval typické rohatecké ornamenty.
Rohatecká obec 1/2009

Jeho poslední,významnější počinek,
bylo vymalování žůdra kapličky u kul−
turního domu. Zde nepoužil ten pravý
klasický rohatecký ornament ani ty−
pické barvy, ale vytvořil novou, zají−
mavou dekoraci historické církevní
památky.
Jak mně říkal, dříve se dokázal při−
nutit, a zašel si do přírody, do okolí

dědiny a udělat si skici a návrhy k ob−
razům. Těch měl doma spoustu, ale
realizovat je do olejomaleb, nebo ak−
varelů se nedokázal přinutit. Je to
škoda, protože těch několik málo vy−
tvořených prací dokazuje, že talent
měl. Po smrti manželky, což byla pro
něj velká ztráta a kterou těžce nesl,
se věnoval jen příležitostným zakáz−

Služby

Leden 2009

Ing. Antonín Jaroš

Poděkování

Domácí zdravotní péče
Homedica, s. r. o. − agentura do−
mácí zdravotní péče je firma, která
zajištuje odbornou zdravotnickou péči
přímo u vás doma.
Na doporučení vašeho praktického
lékaře jsme schopni vám, nebo vašim
příbuzným, s omezenou pohyblivostí,
doma aplikovat injekci, provést převaz
nebo odběr krve. Dále pak podáváme
po dohodě s lékařem infuzní terapii,
především pro zajištění hydratace, pro−
vádíme kontroly krevního tlaku, popř.
glykemie − krevního cukru.
Jsme také schopni zajistit ošetřova−
telskou rehabilitaci po cévních mozko−
vých příhodách, zlomeninách krčku
kosti stehenní apod. Nedílnou součástí
naší práce je i odborná péče o umí−

kám typu reklamy apod. Myslel jsem
a nakonec i vybízel, aby ještě něco
pěkného namaloval, ale pokud je mi
známo, již nic většího nevytvořil.
Byl to dobrý kamarád, vždy jsme si
měli co říci. Budu na něj já, ale i široká
rohatecká veřejnost vzpomínat, a to
jen v dobrém.

rající, k tomuto účelu zapůjčujeme
různé pomůcky, jako např. polohovací
lůžko, odsavačku, kyslíkový přístroj
a mnoho dalších.
Tuto péči vám poskytují diplomo−
vané a certifikované zdravotní sestry,
které úzce spolupracují s vašim ošet−
řujícím lékařem.
Výkony na základě doporučení
praktického lékaře jsou hrazené zdra−
votními pojišťovnami, ale úkony je
možno provádět i bez doporučení
praktického lékaře za platební úhrady
dle našeho ceníku.
Homedica, s. r. o. Agentura do−
mácí zdravotní péče. Vrchní se−
stra Otrubová Ria, tel. 724 002 480,
518 352 357

ak jako všude jinde, i v naší
obci žijí lidé, kterým stačí
k životu pouze prostor jejich
domu a přilehlého pozemku, který
vlastní. Tomu zpravidla odpovídá
i okruh jejich zájmů, které v obci,
kde žijí, uplatňují.
Žijí zde však i takoví, kteří mají
zájem o dění ve svém okolí a ne−
jsou nevšímaví ani k potřebám dru−
hých.
Právě jim patří toto poděkování,
protože někdy mohou zachránit
i lidský život. Děkujeme paní J. H.

T

Obec Rohatec

Matrika

Narození

Sňatky

listopad 2008− leden 2009

listopad 2008− leden 2009

David Tybl
Tomáš Slezák
Miroslava Malinková
Tobiáš Toman
Nikol Milionová
Dominik Sedláček

V obci v tomto období nebylo uzavřeno žádné manželství.
Mimo obec byly uzavřeny 3 sňatky.

Zlatá svatba
Ilustrační foto

50. výročí

manželé Josef a Miloslava Hasíkovi
Budovatelská

Úmrtí
listopad 2008− leden 2009
Václav Švehla
Josef Cigánek
Věra Okáníková
Věra Antošová
Anděla Zapletalová
Zdeněk Polachovič
Miloslav Antoš
Anna Brožová
Anna Slováčková
Rohatecká obec 1/2009

75 let
75 let
79 let
78 let
85 let
46 let
83 let
88 let
77 let

Přívoz
Hodonínská
Mírová
Hodonínská
Proletářská
Slovácká
Osvobození
Mírová
Slovácká

Pasport obyvatelstva
V naší obci bylo ke dni 31. 12. 2008:
3508 státních občanů ČR a 54 cizinců
Během roku 2008:
se do obce přistěhovalo:
odstěhovalo:
narodilo:
zemřelo:

108 občanů
57 občanů
38 dětí
28 občanů
strana 5

Kultura

Obecní knihovna – přírůstky knih
Naučná literatura pro dospělé:
Halík, T.
Dotkni se ran
Beletrie pro dospělé:
Nowak, H.
Krvavý Kavkaz
Johansen, I.
Na útěku
Walls, J.
Skleněný zámek
Pawlovská, H.
Zanzibar, aneb První světový
Koomson, D.
Bonbony k snídani
Kačírková, E.
Na mrtvé je spolehnutí
Sparks, N.
Noci v Rodanthe
Beverley, J.
Nebezpečná vášeň
Crais, R.
Ochránce
Howard, L.
Bludný kruh

Mc Kinley, T.
Dumas, A.
Cartland, B.
Higgins−C.M.
Kempff, M.
Roberts, N.
Lanczová, L.
Deverux, J.

Zaslíbená země
Jehúovi tovaryši
Splněné sny
Tvrdohlavá sestřička
Manželka a matka králů
Sluneční drahokamy
Potížistka
Tajnosti

Beletrie pro mládež:
Bryant, B.
Dívky v sedlech. Dobrý skutek
Řehačková, V.
Potíže s Klárkou
Řeháčková, V.
S Klárkou za dobrodružstvím
Horowitz, A.
Vesmírná archa

Spolky

Novinky z Klubu důchodců

ak čas běží, přináší nám do života
změny a přinesl i do toho senior−
ského. Sedm let, a můžeme směle
...konstatovat, že velmi dobře „funguje“
Klub důchodců v Rohatci. Mnozí jistě
mohou potvrdit, že při řadě kulturních
akcí (mohla bych jmenovat Fašaňky,
Dny seniorů, Silvestry, ale i zájezdy či
přednášky) se pobavili, rozptýlili i po−
učili a v tom denním koloběhu života
přišli na jiné, příjemnější myšlenky.
Celých dlouhých 7 let, které ale
na druhé straně rychle uběhly, stála
v čele klubu důchodců paní Božena
Vláčilová, která svým elánem, smys−
lem pro humor, organizačním talentem
a velkou obětavostí dovedla činnost
Klubu důchodců na vysokou úroveň.
Svým příkladem dosáhla, že i řada
ostatních, zejména členek, se zapojila
a tak mohla vzniknout dnes už známá
a populární skupina „děvčice z roha−
tecké důchodcovské Lúčnice“, která
svými vystoupeními baví nejen roha−
tecké občany, ale účinkuje i v okolních
městech a obcích při různých příleži−
tostech. Kolik to však stojí času, sil

J

strana 6

a obětavosti, to ví všichni ti, kteří dů−
chodcovské akce připravují. Z po−
slední doby vzpomeňme např. Mi−
kulášské posezení při harmonice či

další, bezesporu znovu velmi úspěšný
Silvestr (viz fotografie). To vše ještě
pod vedením paní Vláčilové, která se
však rozhodla „předat žezlo“ nové
předsedkyni. Přitom, ale slíbila, že její
činnost v klubu tím nekončí. Za vše jí
patří od nás upřímné poděkování.
Dlužno dodat, že velký dík patří
i obecnímu zastupitelstvu v čele s pa−
nem starostou a paní místostarostkou,

kteří činnost Klubu důchodců vždy
velmi podporovali a pomáhali nám. Do−
posud náš klub patřil pod Obec Roha−
tec, ale dnem 21. ledna letošního roku
jsme se stali občanským sdružením
pod názvem Klub důchodců Rohatec,
o. s. V období vzniku tohoto článku se
připravovala valná hromada, na které
budou členové a členky Klubu sezná−
meni se stanovami sdružení a bude
zde také zvolen předseda. Proza−
tímně, do doby konání valné hromady,
byla předsedkyní klubu důchodců paní
Anna Kolofíková, místopředsedkyně
paní Zdenka Hrabovská a členky vý−
boru Anna Slezáková, Anna Baturná,
Ludmila Brantálová, Hana Straková,
Božena Vláčilová a Marie Nováková.
Teď začíná, dalo by se říct, další
etapa činnosti Klubu důchodců, nyní
již samostatného občanského sdru−
žení. Věřme, že se i v budoucnu bu−
deme scházet a stejně dobře bavit při
společných akcích, za podpory zastu−
pitelů obce i vás, spoluobčanů.
Za Klub důchodců Rohatec, o. s.
Marie Nováková
Rohatecká obec 1/2009

Rohatecká obec 1/2009
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Umět včas odejít
nad každý člověk, který nepře−
tržitě pracuje čtyřicet let, se těší
do důchodu, ale zároveň pře−
mýšlí, jak tu spoustu času účelně vyu−
žít. Po určité době se začínáme nudit,
protože každý den se podobá tomu
předešlému. Ani u mě to nebylo jiné.
Vrtala mně v hlavě myšlenka, co
takhle založit nějaký klub, kde bychom
se scházeli. Dva roky jsem se zabý−
vala činností, náplní a organizací. Ne−
měla jsem se kde poradit, protože
v širokém okolí žádný takový klub
nebyl. S pomocí několika kamarádů
a pochopení obecního úřadu byl
v roce 2001 Klub důchodců založen.
Starší generace projevila o klub zá−
jem a k dnešnímu dni máme 160 členů.
Zajistili jsme různé přednášky, zájezdy,
návštěvy divadel a koncertů, společné
vycházky do přírody i projížďky na ko−
lech.
Díky ochotným děvčatům, jsme za−
ložily dívčí taneční kroužek pod ná−
zvem „děvčice z rohatecké Lučnice“
a doposud se k nám žádný chlapec
nepřidal, protože nemají odvahu jako
my. Když jsme měly první veřejné
vystoupení, tak jsme s hrůzou čekaly,
jak to dopadne. Jelikož výsledek
byl nad očekávání dobrý, tak nám
to dodalo odvahu v tom pokračovat.

S
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Pravidelně pořádáme krojovaný
Fašaňk, Svátek matek, Den seniorů
a Silvestr. Vždy máme vyprodaný sál,
a že se dobře bavíme, a protože se
dobře bavíme, tak je čím dál větší zá−
jem i u přespolních návštěvníků. Taky
jsme zvané účinkovat do okolních ves−
nic. Při založení tohoto kroužku nás
bylo 25 až 30. A právě tady je kámen
úrazu. K dnešnímu dni je nás z důvodu
různých zdravotních potíží 16 až 20.
Mladší důchodkyně se ještě necítí
tak staré jako my, ale i nám bylo při
založení kroužku méně. Největší
chybu ale vidím u sebe. Nasadila jsem
vysokou laťku. Za těch sedm let jsme
vyčerpaly zásobu nápadů, ale když se
práce daří a sledujete zájem starší
generace, která se chce ještě trochu
mezi sebou pobavit, tak vás to táhne
jako nějaký motor. Ale i ten se časem
opotřebuje. Sama bych ale neudělala
nic. Největší zásluhu mají děvčata,
která neúnavně nacvičují, dělají vý−
zdobu a šijí si samy kostýmy. Za ce−
lou dobu trvání klubu jsem se ale ne−
setkala s nikým, koho jsem požádala
o pomoc nebo radu, aby mně nevyho−
věl. Celých sedm roků jsem činnosti
klubu věnovala veškerý čas, protože
tato práce mě velice bavila a našla
jsem v ní uspokojení a pohodu. Ale

časem se dostaví nemoc zvaná to−
tální vyhoření, kdy nemáte nápady
něco vymýšlet a začnou se hlásit
i různé zdravotní potíže. A to je právě
doba, kdy by si měl každý uvědomit
a přiznat si, že už nestačí a měl by včas
odejít. Právě toto jsou důvody, proč
jsem se rozhodla ke konci roku 2008
s vedením Klubu důchodců skončit
a pomyslný štafetový kolík předat ně−
komu mladšímu, kdo projeví zájem
o oživení činnosti jak tanečního krouž−
ku tak i celé organizace. Dál zůstá−
vám členkou klubu. Podle možností
a schopností se zapojím i do účinko−
vání i nacvičování, ale je nejvyšší čas
organizaci, taneční kroužek a výbor
doplnit a obměnit.
A co závěrem mé zpovědi?
Děkuji všem, kteří po celou dobu
nezištně pomáhali, celému obec−
nímu úřadu a děvčatům v kancelářích
za ochotu a hlavně paní místostarostce
Hostýnkové a panu starostovi Králíkovi
za morální a hlavně finanční podporu
klubu. Největší poděkování ale patří
všem děvčatům tanečního kroužku
a všem členům Klubu důchodců i ostat−
ním občanům za přízeň. Novému vý−
boru přeji hodně úspěchů v práci
a hlavně pevné nervy.
Vaše Božena Vláčilová
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Činnost ZO Svazu zdravotně postižených občanů
v Rohatci ve druhém pololetí 2008
áří. Naše ZO SZPO v polovině
září pořádala jednodenní pozná−
vací zájezd do Tupes, na hrad
Buchlov a na zámek v Buchlovicích.
První zastávka byla v Tupesích, kde
jsme si prohlédli starou chalupu v pů−
vodním stavu, jak se kdysi žilo. Ku−
chyň, izba, hospodářská místnost.
V dnešní době to bylo velmi zajímavé.
Vše bylo zachováno ve velmi dobrém
stavu. Pak jsme se přesunuli do mu−
zea tupeské keramiky, kde nás paní
průvodkyně provedla muzeem. Se vším
nás podrobně seznámila. Od založení
tupeské keramiky i muzea až po dnešní
dobu. Moc se nám to líbilo. Pak jsme
se přesunuli na hrad Buchlov, kde jsme
absolvovali „velký okruh“ prohlídky,
která byla poutavá a zajímavá. Od−
cházeli jsme obohaceni o myšlenky
o dávné historii tohoto hradu. Z hradu
byl nádherný výhled do širokého okolí.
Pak jsme přejeli do Buchlovic, kde jsme
si mohli prohlédnout pěkné náměs−
tíčko, občerstvit se, projít se po krásné
zámecké zahradě s velikým množ−
stvím vzácných dřevin, zámecký skle−
ník s mnoha druhy rozkvetlých květin
a keříků. Ke sklonku dne jsme absol−
vovali prohlídku zámku. Bylo tam k vi−
dění mnoho krásného a zajímavého.
Tímto byl ukončen program našeho
zájezdu. Domů se vracelo 46 účast−
níků zájezdu s pěknými kulturními zá−
žitky dne.

Z

kvartet „Mladé víno“ pod vedením
R. Lekavého a ženský pěvecký sou−
bor pod vedením paní učitelky S. Při−
bilové z Dolních Bojanovic.
Byl to krásný, doslova v uměleckém
provedení, koncert. Po programu bylo
podáváno občerstvení, které připravil
výbor. Přišel mezi nás čert, mikuláš
a anděl, který dal každému malý dá−
reček z perníku, čerti nás obveselo−
vali jako vždy. Trochu jsme předběhli
čas, přesunuli se do adventního času.
Adventní čas je čas rozjímání srdcí,
pro všechny koho máme rádi. I my
na společném adventním věnci si za−
palujeme první svíci, ať nám všem
přinese mnoho štěstí, lásky, porozu−
mění. Paní učitelka Okáníková před−
nesla báseň „Vánoce“. Při svícnech
a rozzářeném vánočním stromu si za−
zpíváme koledy. S přáním krásných
vánoc, v novém roce štěstí, zdraví se

pomalu vracíme k volné zábavě. Celý
večer na klávesy nám libé melodie
vyhrával p. Slováček. Večírek byl na−
laděn ve velmi dobré náladě.
Prosinec
Naše ZO SZPO pořádala vánoční
výstavu „Už přichází čas vánoční, aneb
jak si krátit dlouhé zimní večery“. Vy−
stavovali jsme tu krásu lidového umě−
ní, na které se mnohdy i zapomíná.
Mysleli jsme i na naše spoluobčany,
aby se alespoň na chvíli vymanili
z předvánočního shonu a přišli se na−
dechnout předvánoční atmosféry,
pohody, klidu lidového umění, a třeba
i získat nějakou vánoční inspiraci.
Tímto jsme ukončili rok 2008. Bu−
deme se těšit na setkání s vámi i v roce
2009.
Napsala V. Burešová

Ohlédnutí za časem vánočním
aneb jak se krátí dlouhé zimní večery

Říjen
V tomto měsíci byl pro veliký zájem
našich členů opakován zájezd do Györu,
za koupáním a relaxací v termálních
bazénech. Spokojeno bylo všech
48 účastníků. Pro zlepšení svých zdra−
votních potíží si členové svazu v říjnu
vybírali masáže.
Listopad
Navštívili jsme Mahenovo divadlo
v Brně. Zhlédli jsme moc pěkný taneční
muzikál „Edith, vrabčák z předměstí“.
Účastníci zájezdu odcházeli z divadla
s krásným uměleckým zážitkem.
Koncem listopadu byl pořádán
„Mikulášsko−vánoční večírek“. Už tra−
dičně vystupovaly děti z mateřské
školy pod vedením p. učitelek A. Oká−
níkové a B. Fajkusové s velmi milým
vystoupením, jak se kdysi dodržovaly
vánoční zvyky a zpívání koled. Děti
měly přizpůsobeno i oblečení k to−
muto líbivému programu. Nechyběly
ani košíčky s oříšky a jablíčky. Moc se
nám to líbilo. Dále vystoupil smyčcový
Rohatecká obec 1/2009

ánoční výstavu pořádala Zá−
kladní organizace svazu zdra−
votně postižených občanů. Po−
děkování patří obecnímu úřadu, který
nám bezplatně poskytl prostory kul−
turního domu na uskutečnění výstavy.
Své lidové umění tam předvedli a své
výrobky vystavili následující tvůrci.

V

Krásné vánoční ozdoby na strome−
ček – hvězdičky a zvonečky, háčko−
vala a vystavovala paní Drábková. Ple−
tené výrobky a nádherné háčkované
dečky předváděla i vystavovala paní
J. Solíková.
E. Bučková ze Sekul tvořila zajímavá
vánoční přáníčka ze slámy na látkovém
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podkladu. Vytvářela různé obrazce –
zimní krajinky, betlémky, kostelíčky.
Na jmenovkách tvořila z vosku vánoční
i zimní motivy – sněhuláky, chaloupky,
hvězdičky, srdíčka, perníčky. Děti si
mohly také vytvořit přáníčka nebo
jmenovky. Byla to pěkná a zajímavá
práce.
Jak se tká na stavu přišla předvést
Ing. H. Buchtelová z Malé Vrbky. Při−
vezla ukázky prostírání, ubrusy, dečky,
kabelky, kravaty a jiné. Práce na stavu,
i její výrobky přítomné návštěvníky za−
ujala.
Paní O. Čáranová z Holíče vyšívala
ubrus s vánočním motivem a vystavo−
vala dečky a ubrusy s různým moti−
vem, různou technikou vyšívání.
Paní V. Burešová vystavovala a zdo−
bila perníčky, ale více se věnovala dě−
tem, které si chtěly samy perníčky na−
zdobit.
Paní Z. Malá vyšívala zástěru k ro−
hateckému kroji. Měla vystavenou i vy−
šívanou kordulu a další zástěru z roha−
teckého kroje. Dále vystavovala ukázky
paličkovací techniky. Z kroužku pali−
kování předvedla svou práci také
děvčata J. Perglová, J. Havlíková, K. Do−
stálová a E. Škromachová, která pa−
ličkovala přímo na výstavě. Bylo ra−
dostí se dívat, jak si věděla poradit
s tolika paličkami. Děkujeme jí, že nám
strana 10

věnovala svůj volný čas po oba dny
výstavy a předváděla své umění.
Paní A. Homolová, paní J. Capitová
a slečna B. Staňková tvořily různé vá−
noční dárečky, přáníčka, andělíčky
a panenky z těstovin. Jejich výrobky
byly rozmanitých tvarů i materiálů. Děti
které měly zájem si mohly různé vý−
robky vytvořit samy. Vytvořené práce
si mohly nechat. Zájem byl veliký.
Mnoho různých figurek ze „šústí“
tvořila i vystavovala paní L. Holková
za Zarazic. Figurky i celý betlém byl
velmi působivý a milý. Moc se líbil a zá−
jem o jejich zakoupení byl velký.
Dračky peří paní M. Sedláková a A. Le−
šovská ukázaly staré zvyky, které se
dnes už pomalu zapomínají. Byly ob−
lečeny v rohateckém kroji. Moc se nám
líbilo, že dodržely starou tradici.
Pan L. Žalio nám poskytl na ukázku
starou formu na pečení vánočních
oplatků i s hotovými výrobky. Aby nám
předvedl jejich výrobu, nebylo z tech−
nických důvodů možné.
Pan Ing. J. Jaroš obohatil naši výstavu
sérií vánočních pohlednic, v rozmezí roku
1914 až do dnešní doby, i z různých stá−
tů. Bylo to velmi zajímavé a hodnotné.
Děti z mateřské školy měly velmi milé
a krásné výrobky – čertů, andělíčky, bet−
lémky a nádhernou plastiku ze slaného
těsta. Děti ze základní školy vytvořily

vkusnou vánoční dekoraci – svícny, vá−
noční stromečky, andělů vícero druhů,
botičky, bílé líbivé sněhové vločky,
krásný betlém vyřezávaný z bílého
papíru. Ten byl návštěvníky velmi ob−
divován. Děti z MŠ a ZŠ jsou velmi ši−
kovné, což dokázaly vystavovanými
exponáty, které se návštěvníkům líbily
a moc je obdivovali. Svou šikovností
nám výstavu obohatily. Práce šikov−
ných dětí je líbivá a milá.
Vystavované exponáty nám poskytli:
O. Staňková, M. Staňková, O. Čára−
nová z Holíče, J. Solíková, L. Elšíková,
M. Olivová z Holíče, M. Mlčochová,
M. Čížková z Holíče, P. Mlčochová,
J. Domanská, rodina Kaufmann z Vídně
a paní Mojžíšová.
Poděkování patří všem zúčastně−
ným tvůrcům lidového umění, všem
kteří poskytli své krásné a hodnotné
práce jen na výstavu. Díky všem těmto
tvůrcům mohla být výstava ZO SZPO
uskutečněna. Byla zde k vidění krása
lidové tvorby, která už je mnohdy málo
zviditelněná a někdy vůbec nedoce−
něná.Všichni předvádějící přijali naše
pozvání rádi a vystavené exponáty
zapůjčili bezplatně a bez nároků na ně−
jakou odměnu. Díky jim moc za věno−
vaný čas. Moc si toho vážíme.
Za vše děkuje ZO SZPO.
V. Burešová
Rohatecká obec 1/2009

Školství

Sněhové radovánky v MŠ Duhový svět

asněžené stromy a keře – jako
v pohádce... To se nestává na za−
hradě mateřské školy každou
zimu. Letos si naše děti užívají dosyta
sněhové nadílky. Sáňky a boby se
uvedly do provozu a za stálého jásotu
dětí ožívá naše zahrada. Koulování
a stavění sněhuláků si oblíbily hlavně
starší děti. Vyzdobily si je a předhánějí
se, kdo má na nich největší zásluhu.
Ale zmizí sníh i se sněhuláky a brzy,
až se objeví první jarní kytička, se děti
těší, že si vyzkouší náš velký vánoční
dárek od OÚ – herní sestavy ze dřeva
na zahradě MŠ.
Nejvíce se těší na „Loď pro piráty“
nebo na cestu „Pohádkovým vláčkem“.
Jsme moc rádi, že se naše zahrada
už brzy promění na veselou školičku
s červenými stříškami prolézaček a sklu−
zavek.
Na děti v tomto školním roce také
čekají i zajímavé kulturní akce. Hned
po zápise nových dětí do naší MŠ se
mohou těšit na jarní ekologické vy−
cházky, návštěvy divadel a rohatec−
kého muzea, na kouzelníka, na velký
„Country – karneval“ s rodiči v KD, také
jsou v plánu lekce plavání pro starší
děti.
Závěr roku bude ukončen slavnost−
ním pasováním předškoláků na žáky
1. třídy,který proběhne v budově OÚ
a pro všechny děti připravujeme dět−
ský den spojený s „Putováním roha−
teckou přírodou“ s rodiči. Program
je pestrý, děti i jejich rodiče se mají
na co těšit.
V měsíci březnu od 9. 3.−13. 3. 2009
proběhne zápis dětí do mateřské školy.
Do 1. třídy ZŠ odchází celkem 29 před−
školních dětí.

Z

Rohatecká obec 1/2009
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Netradiční
hodina angličtiny
s rodilým mluvčím
olik jazyků umíš, tolikrát jsi
člověkem, říká jedno staré
přísloví. O nutnosti znalosti
angličtiny a její důležitosti pro život
nelze pochybovat.
U nás ve škole se vyučuje ang−
ličtina od třetí třídy. Některým to
docela jde a jsou schopni zvládnout
běžnou konverzaci, jiní s angličti−
nou zápolí.
Jaké jsou doopravdy naše zna−
losti, jsme měli možnost ověřit si
v jedné netradiční hodině anglic−
kého jazyka, kdy naši školu navští−
vila rodilá mluvčí, která vyučuje
na střední škole v Kunovicích.
Na začátku jsme se museli před−
stavit a říct pár vět o sobě, o na−
šich koníčcích, zálibách, které před−
měty máme rádi ve škole.
Ne všemu jsme rozuměli, ale
po zamyšlení jsme byli schopni od−
povědět na otázky. Měli jsme mož−
nost na živo poslouchat jazyk ně−
koho, koho neznáme a nejsme
na něho zvyklí, a o to těžší bylo
pro nás některým výrazům rozu−
mět.
Byla to dobrá příprava na to, až
nás někdo překvapí na ulici anglic−
kou otázkou.
Sezení bylo velmi milé a uteklo
rychle. Zjistili jsme, že i když si
myslíme, že není problém bez pří−
pravy reagovat v cizím jazyce,
opak je pravdou. Ještě se musíme
hodně doučit, aby naše konver−
zace byla stejně dobrá, jako jazyk
rodilé mluvčí.

K

Nicole Marková, 9. tř.
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Osmáci na exkurzi
a 13.2. jsme se celá třída tě−
šili. Místo sezení ve školních
lavicích nás čekal výlet do Ho−
donína. Na programu jsme měli ná−
vštěvu Muzea naftového dobývání
a geologie a poté besedu v Městské
knihovně Hodonín.
Sraz jsme měli na vlakové za−
stávce, kde už na nás čekal náš do−
provod pan ředitel Andrýsek a paní
učitelka Doležalová. Vlakem jsme se
dopravili do Hodonína na nádraží,
odkud jsme pěšky vyrazili do muzea.
Jakmile jsme vstoupili do muzea,
průvodce nás rozdělil na dvě skupiny.
Zatímco první skupina se dívala na do−
kument, druhá poslouchala výklad prů−
vodce. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí o historii, těžbě a využití
nafty a plynu a nechyběly zajímavosti
z geologie. Před odchodem jsme
ještě stačili nahlédnout do solné jes−
kyně, která se nachází v suterénu bu−
dovy a je přístupná veřejnosti.
Protože jsme byli docela prokřehlí,
vydali jsem se rychlým krokem do ho−

N

donínské knihovny. Knihovnice nás
mile uvítala a provedla po budově.
Navštívili jsme všechna oddělení
včetně výstavního sálu s expozicí fo−
tografií. Poté jsme se vrátili do oddě−
lení pro děti a mládež, kde jsme byli
rozděleni do čtyřčlenných skupinek
a dostali jsme seznam úkolů a ty jsme
plnili. Téma se týkalo milotického
zámku. Každá skupina měla k dispo−
zici jiný zdroj informací. Všichni za−
dané úkoly splnili a zjistili jsme, že
v odpovědích jsou rozdíly. Dospěli
jsme k závěru, že je nutné si infor−
mace ověřovat u více zdrojů, protože
ne vždy jsou přesné, úplné nebo prav−
divé.
Následoval rozchod. Někteří se
ještě zdrželi v knihovně, jiní se vydali
do města. V poledne jsme se přesu−
nuli společně zpět do Rohatce.
Bylo to zajímavé a příjemné zpest−
ření naší výuky. Už teď se těšíme
na další exkurzi.
Natálie Hochmanová
a Žaneta Urbanová 8.tř.

Karneval ve škole
ž tradičně koncem února se
škola promění na jeden den
v kouzlenou školu skřítků,
princezen, pirátů, čarodějů, šašků,
víl, mušketýrů a jiných pohádkových
bytostí.
Tento očekávaný den připadl na pá−
tek 20. února. Ozvláštněním bylo, že
se našeho karnevalu letos zúčastnily
děti zdejší mateřské školy. Karneval

U

se konal v prostorách tělocvičny, kde
se každé dítě dle svého výběru mohlo
účastnit různých zajímavých soutěží.
Kromě tancování žáci 7. třídy, kteří byli
také v maskách, připravili spoustu zá−
bavných soutěží.
Všechny děti si mimo krásných
zážitků odnesly domů i sladkou od−
měnu. Karneval se vydařil. Tak zase
za rok na shledanou!

Rohatecká obec 1/2009

Žáci naší školy na horách

etošní lyžařský výcvik se usku−
tečnil od 1. 2. do 7. 2. 2009
v Malé Morávce – Karlov na
chatě Kazmarka. S tímto místem
máme velmi dobré zkušenosti už z dří−

L

vějších let. Kurzu se zúčastnili žáci
7. a 8. ročníku naší školy v počtu
28 dětí.
Naštěstí nám počasí přálo, sněhu
bylo dostatek, a tak jsme se mohli vě−

novat výuce jízdy na lyžích a taky
u mládeže dnes žádanému výcviku
jízdy na snowboardu.
Úspěšně jsme zvládli výuku a bez
úrazu se vrátili domů.

Při vánoční besídce ve školní družině si děti připomněly lidové zvyky a tradice – pouštěly lodičky, rozkrajovaly jablíčka a lily vosk.
Na závěr děti zahrály na hudební nástroje a zazpívaly známé koledy.
Rohatecká obec 1/2009
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Vzpomínka na koledování
ro nepřízeň počasí se letošní
vánoční koledování uskutečnilo
v kulturním domě.
Vystoupení žáků provázel slovem
Štěpán Ruszkowski. Do vánočního
programu se zapojily jednotlivé třídy

P

Nejen pro dětí

zpěvem a recitací. Příjemným zpest−
řením naší akce bylo vystoupení folk−
lorního souboru Dubinka.
Celý program doprovázela cim−
bálová muzika pod vedením pana Var−
muži.
Jedna malá šedá myška
chodí ráda na sýry.
Pozor myško, je tu kočka!
Honem, honem do díry

Namaluj
jedním tahem:

Letošní zápis dětí
do základní školy
e čtvrtek 22. ledna 2009 zaví−
talo do ZŠ Rohatec k zápisu
do 1. třídy 29 předškoláčků.
Děti se za doprovodu rodičů uká−
zaly v tom nejlepším světle. Hravou
formou předvedly svou vyspělost v růz−
ných oblastech: v poznávání barev,
v kreslení, v matematice i při jiných čin−
nostech. Každý předškolák také pro−

V

budil spící princeznu básní nebo písní.
Po splnění všech úkolů si děti vybraly
dárek, který jim připravili starší spolu−
žáci. Celý zápis oživovaly pohádkové
bytosti, jež nabízely různé soutěže.
Těšíme se, že všechny předško−
láky u nás uvítáme 1. září, neboť
bude radost pracovat s tak šikovnými
dětmi.

Hádanky
pro prvňáčky:
 Vaří se to, peče se to, nejí se to.
Co je to?
 Kdo nosí klobouček na nožce?
 Co roste kořenem vzhůru?

Něco pro starší:
 Neustále to mění tvar,
ale přesto je to stále kulaté.
Co to je?
 Matka má sedm dětí,
polovina z nich jsou kluci.
Jak je to možné?
 Pokud v závodě předběhnete
závodníka na druhém místě,
na kolikátém místě budete?

Rozluštění
z minulého čísla:
1. Tyčky překřížíme a vznikne
římská X
2. Telefon
3. Pampeliška ( Eliška, liška )
V aleji je 102 stromů.
Úspěšné řešení hlavně prvňáčkům
Kol.
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Čtenáři

Co se dozvíme z pranostik
zimních měsících jsou dny i ve−
čery dlouhé, a tak se doslova
vyhledává práce, abychom se
nenudili. Já každý rok přebírám a tří−
dím knihy a vracím se i k těm, které
jsou řadu let odložené. Tak se mně
dostala do ruky kniha, doposud snad
ani nečtená z roku 1986 s názvem
„Duha vodu pije“, ve které se pojed−
nává o pranostikách jak na Slovensku,
Moravě tak i v Čechách.
V minulosti patřily pranostiky k zá−
kladním vědomostem rolníka, které
potřeboval ke své každodenní práci
na poli, k zabezpečení obživy pro ro−
dinu i dobytek. Zpočátku se šířily úst−
ním podáním, později vycházely v ča−
sopisech a kalendářích. Pojednávaly
nejen o počasí, ale i ročních obdobích,
vojnách, nemocech, pohybu vesmír−
ných těles, o jménech, bylinách, zví−
řatech, rybách apod. Každý měsíc má
až 100 pranostik. Některé pochází
z 11.−12. století, kdy se zakládaly školy
při kapitulách, některých klášterech
např. v Bratislavě a Nitře. Zachovala
se část tištěného kalendáře z r. 1493
s prognózou počasí na celý rok. V poz−
dějších dobách se pranostikami zabý−
vali i vědci, meteorologové a porovná−
vali statistické měření.
I když žijeme v 21. století v době
vyspělé techniky, počítačů, létá se
do kosmu a družice nám přenáší in−
formace o počasí z celého světa, pře−
sto si pranostiky připomínáme i když
se jimi neřídíme. Uvedu některé citace
z této knihy.

V

Leden
 Jasná a tichá novoroční noc –
zvěstuje nám dobrý rok.
 Mnoho sněhu v januári,
málo vody v apríli a máji.
 Zelený leden – bílý březen.
 Leden je dobrý –
když je chotár bílý.
Únor
 Suchý únor – mokrý březen.
 Když se v únoru vyhřívá kočka
na slunci – v březnu leží na peci.
 Na Hromnice –
obouvá cikán onuce.
 Když v únoru žaby zakrkajů –
sedláci malou úrodu svážajů.
 Na Fašaňku výskaj –
v půstě břuch stískaj.
Březen
 Nežli v březnu vidět
chlapa nahatého – radši vidět
vlka chlupatého.
Rohatecká obec 1/2009

 Ženská chuť, panská láska
a březnové počasí –
to je vždy nestálé.
 Když na Řehoře hory hučí –
sedlák ještě 4 týdny doma čučí.
 Suchý březen, mokrý duben,
studený máj – vrchovaté stodoly
a sena plný háj.
 Třeba si aj obleč kožuch,
ale brambory zasaď.

A nakonec malé zamyšlení: Ne−
seďme celé dny jenom u televize, ale
choďme víc do přírody. Možná se nám
z těch pranostik něco vyplní.
V příštím čísle předpověď na duben,
květen a červen.
PS. Slunce v duši a krásné počasí
přeje
Vláčilová

Počasí v roce 2008
K hodnocení počasí v minulém roce
přistupuji s tím, že klimatické podmínky
byly pro přírodu a potažmo pro kulturní
Měsíc

dešťové srážky
50 let pr. 08

rostliny příznivé, alespoň co se týká naší
oblasti. Přehled počasí v jednotlivých
měsících ukazuje následující tabulka:

počet dnů
se srážkami

teploty
max. min.

poznámka

14,4
−6
10 −12,2
18
−6

leden teplý, sněhu málo
únor chladnější, bez sněhu
deštivý,až na výjimky chlad
zimní období teplejší jak průměr
i srážek méně
konec dubna teplý bez mrazíků
po lijácích okolo 20. oteplení
a vegetace dělá divy
srážkově dobrý, teplot. nad normál
v červenci jsme si tepla moc neužili
v srpnu to bylo lepší,
až na dvě bouřky sucho
teplo bylo na začátku a konci září
veget. období po stránce vody,
teplot. velmi dobré

I.
II.
III.
Zim. obd.

31
29
30
90

17
12
50
79

5
8
13
26

IV.
V.

40
57

29
135

10
8

22
30

−2
+3

VI.
VII.
VIII.

63
87
67

58
70
75

7
15
7

35
32
32

6,8
13
8

IX.
51
Veget. ob. 365

42
409

7
54

31

3

20
3
20 −9,7
15 −10,5

X.
XI.
XII.
Zim. obd.

50
45
35
130

26
13
49
88

7
9
7
23

Celkem

585

576

103

Poměrně příznivé počasí mělo
ve svém důsledku i velmi dobré vý−
sledky v polní zemědělské výrobě. Tak
na příklad výnosy obilovin se v prů−
měru pohybovaly na úrovni 7 tun z ha.
Nebyly však výjimkou i v našich pod−
mínkách výnosy přes 8 tun z ha. Ku−
kuřice se sklízelo nevídaných 10 tun,
ale nebylo zvláštností i 12 až 13 tun.
Sklizeň brambor byla rovněž re−
kordní.
U révy vinné, i když vinaři provádí
řez tak, aby byla dosažena kvalita
(cukr,buket) a ne výnos, přesto úroda
hroznů byla jedna z nejlepších za ně−
kolik posledních let. A ti co sklízeli
hrozny až kolem 20. 10. 2008, dosáhli

jediný mrazivý den 18. 11.
až konec prosince mrazivý

kromě vysokých výnosů i vysokou kva−
litu. Co to však přineslo zemědělcům
anebo lidem živícím se prací na poli,
těžko říci, neboť na druhé straně vy−
soká úroda a i zásoby z minulých let
způsobily, že výkupní ceny zeměděl−
ských komodit byly nejmenší za po−
sledních dvacet let. Byly i případy, že
sklizené hrozny a i velmi kvalitní, již
nikdo ani nechtěl vykoupit. Když už
jsem u té produkce, tak jediné čeho
bylo málo a i horší kvality, bylo ovoce.
To co jsem předvídal před rokem
v článečku o počasí v roce 2007 se na−
plnilo.
Z výše uvedeného je zřejmé, že
když s počasím byla spokojena pří−
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roda, rostliny, že by jsme s tím měli
být spokojeni i my. Charakter počasí
byl v minulém roce podobný těm ně−
kolika předcházejícím. Celkové množ−
ství spadlé vody je v relaci s dlouho−
dobým průměrem. Srážky však jsou
nerovnoměrné, často bouřkového cha−
rakteru. Vloni však v našich podmín−
kách nezpůsobily ani škodu ani zá−
plavy. Podobně je to s teplotami. I když
se průměrná teplota mírně zvyšuje,
jsou velké teplotní rozdíly. Příchod vy−
sokých teplot se stále více posouvá
do jarních měsíců (konec května,
června). To má podle mne i nepříz−
nivý vliv jak na lidi tak i na některé jevy
v přírodě. Jde například o choroby
rostlin, popáleniny rostlinných pletiv.
Dochází k přemnožení nebo naopak
zániku některých druhů v živočišné říši
(přemnožení mšic, nadměrný výskyt
zlatohlávka huňatého). Pozoroval jsem
například i značný úbytek vlaštovek,
které v minulém roce nahradili zčásti
jiřičky. I tak celkový počet tohoto
ptactva, jež se živí hmyzem (a přilétá
k nám z teplých krajů na jarní a letní
období) je rok co rok menší. Snad
tito ptáčci vědí již dopředu, že bude
málo komárů, much. I hnízdění těch−
to ptáků je zajímavé. Ještě před pár
lety mívaly vlaštovky pět až šest
mladých a zasedly dvakrát do roka.
Vloni a i v roce 2007 však měly jen
po 3 až 4 mladých a pouze jeden−
krát. I když v průměru vlaštovky od−
létají kolem 15. září, vloni odletěly
již 10. 9. jak kdyby věděly, že se po
13. září rapidně ochladí. Je opravdu
zajímavé pozorovat přírodu, jak rost−
linnou tak živočišnou říši s vývojem
počasí.
Vrátím se ještě k počasí. Jestliže
v roce 2007 bylo 8 dní s teplotami
nad 35 stupňů a dnů vhodných ke
koupání (jak pro koho) velmi mnoho,
vloni teplota 35 stupňů byla pouze 1x
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a to byla nejvyšší. Zimní období bylo
kratší, nástup jara byl už 20.−25. 3.
a vegetační období se posunulo

prakticky až do prosince.
Krtci ryli ještě na Vánoce.
V důsledku příznivého pod−
zimu lze očekávat opět
dobrou úrodu ozimů (nedo−
jde−li na jaře k poškození
mrazem) tak ovoce. Snad
jen u révy vinné můžeme
v důsledku mimořádně vy−
soké sklizně a to i v roce
2007 očekávat menší na−
sazení hroznů.
Příroda je nevyzpyta−
telná, ale předvídat počasí
je ještě složitější.
Proto jen můžeme dou−
fat, že nám bude počasí
jen trochu nakloněno, že
nebudeme trpět ani pří−
lišným chladem ani se potit
v létě.
Přejme si aby vše, nejen
počasí, bylo pro nás všechny to nej−
příjemnější.
Leden 2009
A. J.

Rok Ferdy Mravence
minulém čísle jsme vám pro−
zradili, že letošní rok nás škol−
ním rokem na našich oddílových
schůzkách provází Ferda Mravenec.
Ferda je průvodcem na našich puto−
váních, během her, ale i našeho tvo−
ření. A tak jsme si jednoho takového
Ferdu – maskota – vytvořili. Kdo cho−
díte do knihovny, tak jste si jej jistě
všimli, a kdo ne, tak vám ho přiblížíme
alespoň na fotografii (tedy ještě jeho
výrobu). Během podzimu jsme zvládli
spoustu věcí, hráli spoustu her, po−
stupně se učíme morseovu abecedu
a kromě toho jsme se pustili i do bati−
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kování a každý z nás si nabatikoval
malý polštářek pomocí sypané batiky.
Jak se nám to podařilo, můžete po−
soudit sami na přiložené fotografii.
Před Vánoci se uskutečnilo spaní
v klubovně, na které jsme se všichni moc
těšili. Vyráběli jsem drobné vánoční
dárky a vánoční dekorace, hlavně byla
legrace a ráno se nám domů moc ne−
chtělo.
Během března se vydáme již tradičně
na krytý bazén do Hodonína a určitě
taky na nějaký ten výlet do blízkého
či vzdáleného okolí, ale o tom zase
příště…
T. O. Colorado
Rohatecká obec 1/2009

Spolky

Sbor dobrovolných hasičů Rohatec
ový rok je nezadržitelně tady,
a tak vám přejeme hodně sil
a úspěchů. Zde je jen malé
shrnutí roku loňského. Jako každý rok
jsme začali valnou hromadou, která
se loni konala už po osmé, stejně tak
tomu bylo i s hasičským plesem.
V polovině dubna jsme si dali
do těla, teda spíše ženská část
osazenstva sboru, a zúčastnili se
prvního ročníku volejbalového tur−
naje. Ten se konal v rohatecké tělo−
cvičně, kam si přijela zahrát ženská
družstva z celého okresu. I když účast
nebyla stoprocentní, všichni jsme
se pobavili a příští ročník už bude
určitě lepší.
Další sportovní akcí, které se ak−
tivně účastníme již osm let, i když
spíše jen jako spolupořadatelé, je
Rohatecká desítka. Ani o soutěže ne−
byla nouze. Ať už to byla tradiční dět−
ská soutěž a nebo dospělácké klání,
které už pořádáme taky nějaký ten
pátek, tak soutěže co jsme objeli v ši−
rokém okolí ať už děti nebo dospělí.
A co by se dalo považovat za velký
úspěch sezóny byla určitě účast na−
šich mužů na krajském kole ve Znoj−
mě, kde reprezentovali hodonínsko
coby vítězové okresního kola. Kom−
pletní seznam soutěží a umístění je
na našich internetových stránkách.
Jinak byl rok 2008 ve znamení
oslav. V květnu jsme se zúčastnili
120. výročí založení SDH Dubňany
a měsíc nato jsme oslavili 120. výročí
založení v Rohatci. O tomto jste si
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mohli v rohateckých novinách již pře−
číst. Později jsme se s naší stařen−
kou účastnili oslav v Žeravicích a v Li−
pově. Ve slavení se pokračovalo.
Červen a září se nesly ve znamení
svateb. Nejprve si své „ano“ řekli Lu−
děk Durďák a Lucie Peclová, za pár
měsíců je následovali Martin Letocha
a Miroslava Slavíková. Taky se slavily
kulatiny, a to šedesátiny našeho sta−
rosty Jaroslava Gromuse, v prosinci
pak oslavil náš člen pan Jüstel krásné
výročí 70 let.
Samozřejmě, že nechyběly ani dět−
ské akce. Pálení čarodějnic proběhlo
tentokrát ve spolupráci se základní
školou. Nechyběl ani již tradiční tá−
bor, loni pojatý ryze indiánsky. Netra−
dičním braňákem naruby si děti opět
krapet smlsly na dospělých a řádně
nás prokleply z úkolů fyzických i jistou
dávku inteligence vyžadujících. Na Mi−
kulášském karnevalu se snad vyřádili
všichni, jak děti, tak dospělí. Dalších
aktivit by se určitě našla spousta, ne−
mluvě nabitém programu zásahové
jednotky a mladých hasičů. Myslím, že
to loni byl pěkný kolotoč a následující
rok bude určitě stejně nabitý, možná
i víc.
Hned úvodem tohoto roku jsme za−
čali ve velkém stylu. Uzavřeli jsme
družbu s hasiči ze slovenské Skalice.
V historii rohateckých hasičů to ale
není první družba se Skalicí. Naopak,
navázali jsme tím na vztahy již dříve
fungující, jen na nějakou dobu opomí−
jené.

V minulém roce jsme tedy zma−
povali terén, navázali nějaké kontakty
a přijali pozvání na jejich valnou hro−
madu. Na naší valné hromadě letos
v lednu, kdy na oplátku přijali naše po−
zvání slovenští kolegové, získalo vše
určitou písemnou podobu a bylo zpe−
četěno podpisem dohody mezi oběma
sbory. A abychom dlouho nezaháleli,
začali jsme naše vztahy utužovat hned
zčerstva.
V sobotu 24. ledna jsme navštívili
již 117. Hasičský ples, který se konal
v kulturním domě ve Skalici. A že nás
byla pěkná delegace. Tři auta, patnáct
lidí a samozřejmě něco dobrého, což
nebylo vůbec potřeba, protože o nás
bylo královsky postaráno. Takže naše
vyměněná eura jsme nakonec utratili
hlavně za tombolu. Sice jsme jim tom−
bolu nevybílili, tak jak jsme si předsta−
vovali, ale i tak si někteří z nás pár
pěkných věcí odnesli. Ples se konal
ve třech sálech současně. V hlavním
sále vyhrávala dechová hudba Sváro−
vanka ze Strážnice, ve vedlejším sále
se tančilo v moderním stylu a v malém
salónku v předsálí hrála cimbálová mu−
zika. Každý si našel, co se mu líbilo
a myslím, že jsme se všichni dobře po−
bavili. Pozvání na hasičský ples v Ro−
hatci přijali na oplátku naši zahraniční
přátelé.
Plán je pro letošní rok opět nabitý,
tak snad nám všechno vyjde dle před−
stav, ale o tom vás budeme určitě prů−
běžně informovat.
Vaši hasiči

Pozvánka na degustaci vín
Výbor ČZS ZO Rohatec si touto cestou dovoluje pozvat občany obce Rohatec
na degustaci vín, která se bude konat dne

29. března 2009 v KD Rohatec. Začátek degustace je v 9.45 hodin
Současně budeme velmi rádi pokud tuto akci podpoříte i svými vzorky (1 vzorek je 2x 0,7 l).
Letos, jak už je to tradicí, bude kromě šampionů výstavy oceněno
i nejlepší bílé a červené víno občana z Rohatce cenou starosty obce.
Výstava samotná pak bude 12. dubna 2009 od 10 hodin v KD Rohatec.
Od 14 hod. bude hrát Varmužova cimbálová muzika.
Výbor organizace doufá, že i Vaše přítomnost jako degustátorů tak i vystavovatelů
obohatí tuto výstavu a přispěje k vysoké úrovni dosavadních našich výstav.
Srdečně zve výbor ZO ČZS Rohatec

Rohatecká obec 1/2009

strana 17

Z činnosti našich chovatelů
ážení spoluobčané, v posled−
ním čísle Rohatecké obce jsem
hodnotil výstavy jak místní, tak
i výstavy vyšší kategorie, ale tím zda−
leka výstavní činnost našich chovatelů
neskončila. Náš velmi dobrý člen pří−
tel Leoš Nezval se zúčastnil speciální
výstavy holubů v Klubu chovatelů ko−
burských skřivanů ve Velkých Pav−
lovicích, kde u plemene koburský
skřivan pruhový získal titul šampion
a další dvě čestné ceny. Úspěchem
našeho dalšího dobrého chovatele
přítele Dušana Čachotského byl titul
mistr klubu a další dvě čestné ceny
získané na speciální výstavě němec−
kých výstavních holubů. Na národní
výstavě v Praze Letňanech byl taktéž
velmi úspěšný chovatel Josef Opav−
ský s čestnou cenou.
V únoru byla vyhodnocena soutěž
o nejlepšího chovatele okresu Hodo−
nín v oboru králík. Ani tady jsme žád−
nou ostudu neudělali, ba naopak. Jako
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první se umístil přítel František Bře−
zovský, na druhém místě Václav Škro−
mach, na čtvrtém Miroslav Štylárek
a na sedmém Petr Předinský. Na dva−
náctém místě se umístil přítel Jan Vla−
sák a na patnáctém František Stávek.
Tímto byla uzavřena výstavní činnost
našich chovatelů v roce 2008. Pokra−
čovat však budeme i v roce letošním
a s naší chovatelskou činností vás bu−
deme rádi seznamovat.
V poslední době se na nás obrací
naši občané s otázkami ohledně cho−
rob a zdravotního stavu zvířat vůbec.
Pokud budeme vědět, rádi poradíme.
Všichni víme, že je zapotřebí udržovat
v chovech jak organizovaných cho−
vatelů, tak i široké veřejnosti, zdravé
chovy. Jedině tak se dá předcházet
vzniku a šíření nemocí.
Únor a březen jsou obdobím, kdy
zpravidla zapouštíme králíky. Existuje
samozřejmě celá řada možností, jak
připouštění během celého roku roz−

vrhnout. Králice jsou obyčejně připouš−
těny 3−4 krát ročně.Ti, kdo mají pod−
mínky pro zimní plemenitbu, připouští
už koncem listopadu nebo začátkem
prosince. V zimě jsou totiž zvířata v nej−
lepší kondici a nehrozí nemoci přená−
šené hmyzem, krmení bývá vyváže−
nější a zejména pro odchov mláďat
má nezanedbatelný vliv krmení kvalit−
ním senem. I když jsou králíci schopni
rozmnožování po dobu celého roku,
nejvhodnějším a nejpřirozenějším
obdobím zůstává jaro. V zimním ob−
dobí může zapouštění dělat jisté po−
tíže – za krátkého denního světla
a při nízkých teplotách samice tzv.
nemají říji. Tu lze navodit různými me−
todami, např. již dříve zmíněnou úpra−
vou krmné dávky. Březost nejčastěji
trvá 30−32 dnů. Péče o březí králici
spočívá v úpravě krmné dávky a šetr−
ném zacházení.
Přeji vám mnoho chovatelských
úspěchů.
(PP)

Sport

Stolní tenis 2008−2009
aši stolní tenisté začali sezónu
s částečnými změnami oproti
uplynulému ročníku 07/08. Ta−
kovou byl například i odchod Zbyňka
Příkaského do Sokola Lužice, kde se
hraje krajský přebor. Ale i bez tohoto
hráče se A−mužstvo předvedlo ve vel−
mi dobrém světle. Pozici jedničky pře−
vzal David Kolář, který často nedával
protihráčům velkou šanci bodovat. Ne−
mohu opomenout další hráče, kteří
s ním v tomto mužstvu hrají a mají také
svou kvalitu. Jsou to: Milan Drábek,
Tonda Chvátal a Filip Blahůšek. V pří−
padě nepřítomnosti nějakého člena
týmu zaskakoval nestárnoucí Jaroslav
Luzum. V novém roce se A−tým ještě
rozroste o jedno jméno, a to o býva−
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lého hráče Slavoje Radka Maloška,
který se vrací ze Slovanu Hodonín.
B−tým má v letošním roce smůlu, je−
likož jejich hráč číslo jedna, musel hrát
za A−tým, a tak bylo mužstvo často

doplňováno ze soupisky C−družstva.
Proto je pro ně v sezóně hlavním cílem,
aby se tento tým zachránil v okresním
přeboru. V B−týmu nastupují rohatecké
stálice Jaroslav Luzum, Vlastimil Voz−
nica, Jaroslav Hruška a nováčkovskou
daň si vybírá Stanislav Vymyslický.
C−tým je letos velmi velkým překva−
pením okresní soutěže. V družstvu hra−
jí mladí kluci, kteří udělali velký výkon−
nostní pokrok. O prázdninách na sobě
pracovali, trénovali v již nepoužívané
staré tělocvičně, kde měli k dispozici
stále postavený stůl. A jejich píle se
zúročila. Petr Salaba a Michal Valuch
jsou lídry jak svého družstva, tak
i okresní soutěže. Prvně jmenovaný již
občas také hraje za B−mužstvo. Kluky
Rohatecká obec 1/2009

doplňují Vinklárek Filip, Škromach To−
máš, Zang Wu Ding, Martin Tomšej,
Juryca Dalibor. Jistě jsem tyto jména
vzpomínal už mockrát, ale je radost
vidět, jak jsou do toho zapálení a je−
jich úsilí přináší výsledky.
Do oddílu se přihlásili také noví čle−
nové, jsou to mladí hráči, kteří sotva
vidí nad hranu stolu, jmenovitě Sta−
nislav Vymyslický junior, Jakub Ry−
becký a Samir Ahmeed.
Vánoční turnaj 2008
Tento turnaj se uskutečnil tradičně
na Štěpána 26. prosince v naší tělo−
cvičně ZŠ Rohatec. Turnaj byl obsa−
zen 21 hráči, a to jak z domácího od−
dílu, tak i hráči Ježova, Kyjova, Ra−
tíškovic a Lužic. Jako obvykle byl
pořádán v přátelském duchu. Po ode−
hraných zápasech vzešli vítězové jak
soutěže jednotlivců tak čtyřher. Ve dvou−
hrách se stal vítězem rodák z Rohatce,
který momentálně hraje za Ratíškovice
– Jiří Kuchařič, který ve finále porazil
Zbyňka Příkaského. Na třetím místě
se umístil Josef Hála z Ježova, který
v souboji o bronz porazil rohateckou
jedničku Davida Koláře. Soutěže čtyř−
her se zúčastnilo 10 párů, tuto soutěž
opanovala nejvýše postavená dvojice
Kuchařič s Příkaským, kteří ve finále
porazili domácí Koláře s Drábkem.
Na třetím místě se umístili otec a syn
Chvátalovi. Již teď se těšíme na další
ročník.
Vedení stolního tenisu

Krasobruslařka
Veronika Paličková dosáhla na zlatý hattrick
brovského úspěchu dosáhla
v první polovině ledna na vý−
znamných krasobruslařských
soutěžích hodonínská rodačka 11letá
Veronika Paličková, která od roku 2007
bydlí v Rohatci.
V náročném sportu, kterému se vě−
nuje od čtyř let, totiž vybojovala tři
vítězství v řadě a zaslouženě se tak
pyšní neobvyklým zlatým hattrickem.
Všechno začalo v sobotu 11. ledna
na XX. Ročníku Velké ceny Břeclavi,
kde nadějná závodnice vyhrála v kon−
kurenci jednadvaceti soupeřek. Násle−
dující středu si Veronika „odskočila“
do Vídně na memoriál Karla Schaf−
fera, kde v konkurenci 34 závodnic
z devíti evropských zemí nenašla také
konkurenci a suverénně zvítězila. Ve−
ronika předvedla ve své volné jízdě dva
dvojité axely, z toho jeden v kombinaci
s dvojitým toulupem, dva dvojité lutzy,
kombinaci dvou dvojitých rittbergerů,
dvojitého salchowa a kombinaci dvoji−
tého flipa s dvojitým toulupem. Ná−
ročné piruety a krokové pasáže do−
plněné ladnými pohyby a pěkným
bruslením byly doslova pohlazením
nejen pro rozhodčí, ale i pro diváky.
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Zlatý hattrick se pak definitivně zro−
dil v Brně, když Veronika vyhrála repu−
blikový závod pořádaný Českým kra−
sobruslařským svazem. Zde zajela
po bezchybném výkonu svůj druhý nej−
lepší výkon v hodnotě 90,67 bodu.

Vážení sportovní příznivci

ádi bychom Vám připomněli
a tím i přiblížili činnost Teniso−
vého klubu v Rohatci−Kolonii,
jehož sídlo se nachází na tenisových
kurtech u bývalé čokoládovny Ma−
ryša.
Klub, který má nyní dvacet aktivních
členů, pořádal v roce 2008 celkem pět
turnajů neregistrovaných hráčů v te−
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nise, z toho 4 se konaly na místních
tenisových kurtech a jeden v zimním
období v hodonínské hale Westpra,
jichž se celkem zúčastnilo 110 velmi
kvalitních hráčů. Dále tenisový klub
reprezentovala dvě družstva, která se
úspěšně zúčastnila dlouhodobé sou−
těže neregistrovaných hráčů, již po−
řádá tenisové sdružení Podluží a. s.

A družstvo ve složení Radek Šindar,
Michal Janča, Milan Drábek a Oldřich
Glockl obsadilo ve druhé lize s celko−
vým ziskem sedmnácti bodů druhé
místo a jen krůček scházel k postupu
do první ligy. V baráži o postup ne−
šťastně prohrálo 1:2 s týmem z Břec−
lavi. B družstvo ve složení Václav
Štrunc, Rostislav Tomšej, Tomáš
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Zlámalík, Oldřich Domanský, Jiří Vlk
a Jaroslav Hruška se statečně pokou−
šelo dosáhnout na přední umístění
a skončilo ve třetí lize se ziskem čtr−
nácti bodů na hezkém čtvrtém místě.
Oběma družstvům, která reprezentují
rohatecký tenis i v jiných okresech dě−
kujeme za výkony a přejeme přesnou
ruku i v dalších sezónách.
Abychom nehovořili jen o dospělých
družstvech, zmiňme se i o malých te−
nistech. V řadách členů tenisového
klubu máme i trenéra druhé třídy, pana
Josefa Marka, který v letním období
provozuje na našich kurtech tenisovou
školičku. Střídavě mu prošlo v roce
2008 asi 8 dětí, které učí zejména zá−
klady tenisu, a tím se naskytují vyhlídky
do dalších let s účastí našich nejmen−
ších mezi registrovanými hráči.
S každým sportem je samozřejmě
spojena také zábava, TK pořádal maš−
karní bál, který se konal v dubnu na KD
v Rohatci – kolonii a k poslechu a tanci
nám hrála skupina Kombet. Akce to
byla velmi úspěšná a v naší obci také
ojedinělá. Věříme, že se letošní rok, jak
po stránce sportovní, tak i kulturní, vy−
daří stejně tak, jak ten předchozí.
Radek Šindar
předseda TK Rohatec−Kolonie
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Dlouhodobá soutěž
II. liga
1. Sokol Tvrdonice
9 9 0 23:4
2. TK Rohatec – Kolonie A
9 8 1 21:6
3. Halpprint Hustopeče
9 7 2 18:9
4. Straka Corps Břeclav
9 5 4 15:12
5. Tenis club Ladná
9 4 5 11:16
6. Tenis klub Velké Bílovice B 9 3 6 11:16
7. POHODA Břeclav
9 3 6 10:17
8. Salus Team Valtice
9 3 6 7:20
9. 1.Tenis Lanžhot
9 2 7 9:18
10. Sokol Kobylí
9 1 8 10:17

48:15
45:16
38:23
35:26
27:37
26:35
24:40
20:40
23:37
20:37

350:224
336:229
307:259
308:276
282:315
258:309
287:334
233:298
255:309
228:291

18
17
16
14
13
12
12
12
11
10

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

47:11
44:15
35:21
33:28
33:30
32:32
24:35
24:40
16:42
10:44

315:163
315:200
277:204
284:227
290:269
278:257
228:273
233:315
178:282
71:279

18
17
16
14
14
13
11 1xS
11
9 1xS
4 6xS

liga
Bobíci Starovice
Tenis Velké Pavlovice
Dřevomonta Židlochovice
TK Rohatec – Kolonie B
Sokol Lanžhot B
BOCA Juniors Lednice B
HUSAKO Hustopeče
BORS Club Břeclav B
RELAX CLUB Valtice
Tenis klub Velké Bílovice C

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
7
5
5
4
3
2
1
1

0
1
2
4
4
5
6
7
8
8

22:5
21:6
17:10
15:12
14:13
14:13
10:17
9:18
8:19
5:22
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Letní turnajová sezóna
sobotu, dne 29. 3. 2008, se na
místních kurtech konal první
turnaj roku 2008 pod otevře−
ným nebem, Velikonoční M−Stav Cup
2008. Za nepříliš příznivého počasí se
prezentovalo celkem 16 dvojic, které
byly rozděleny do čtyř vyrovnaných
skupin.
Z každé skupiny postupovaly dvě
nejlepší dvojice do čtvrtfinále, kde se
dále hrálo vyřazovacím způsobem.
Nejlépe si za celý den vedl pár z Hodo−
nína − Glöckl, Velek, který ve finále po−
razil místní dvojici Janča, Šindar pomě−
rem 6:3. Boj o třetí místo lépe vyzněl
pro pár Novák, Korec ze Zlína, když
přemohl nově složenou dvojici Drábek,
Kolář. Jelikož zůstával čas na ode−
hrání dalších zápasů, tuhé boje o další
příčky pokračovaly do pozdních hodin.
Další pořadí účastníků
Velikonočního M−Stav Cupu:
5. Tomšej, Domanský
6. Vlk J., Marek
7.−8. Antoš M., Vašek
7.−8. Suchánek, Teichman
9. Toman, Vyslužil
10. Zýbal, Matěj P.
11.−12. Štrunc, Novák V.
11.−12. Hruška, Zlámalík
13. Matěj R., Macháček
14. Antoš J., Brydlák
15.−16. Veselý, Novák L.
15.−16. Rezek, Vlk R.
Myslím, že se první turnaj roku 2008
vydařil, a všichni zúčastnění si nejen
kvalitně zahráli dobrý tenis, ale věřím,
že se všichni i dobře pobavili. Podě−
kování patří zejména generálnímu
sponzorovi turnaje, firmě M−Stav Ro−
hatec.
V sobotu dne 17. 5. 2008 se na teni−
sových kurtech konal druhý turnaj roku
2008, a to turnaj Májový.
Hrálo se za téměř letního počasí,
a do turnaje se zapojilo celkem 17 kva−
litních jednotlivců. Po odehrání čtyř zá−
kladních kol byly k vidění velmi kvalitní
zápasy ve vyřazovací části turnaje.
Nejlépe si v Májovém turnaji vedla
dvojice Šindar, Glöckl když ve finále po−
razila pár Drábek, Tichý poměrem 6 : 1.
Na třetím místě skončil pár Tomšej,
Šmatlák který porazil v boji o třetí místo
dvojici Matěj, Hruška poměrem 6 : 4.
Konečné pořadí
Májového turnaje 2008
5. Vlk, Zlámalík
6. Štrunc, Vašek
7. Marek, Teichman
8. Voříšek, Suchánek
V sobotu se dne 6. 9. 2008 konal
na kurtech Tenisového klubu Rohatec
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již třetí turnaj, a to pátý ročník Poho−
dového turnaje ve čtyřhrách neregis−
trovaných hráčů.
Celkem se do turnaje prezentovalo
dvanáct dvojic, které po celý den před−
váděly kvalitní a mnohdy velmi po−
hledný tenis. Nejlépe si po celý den
vedla dvojice Blahůšek − Juřica z Dub−
ňan, která za celou dobu turnaje ztra−
tila pouhé 4 hry a za normálních okol−
ností by také jednoznačně vyhrála. Ale
vedení turnaje zjistilo že druhý jmeno−
vaný Juřica Tomáš porušil hrací řád
turnaje (není hráč neregistrovaný) a ve−
dení muselo dvojici anulovat výsledky
a dodatečně je vyřadit z turnaje.
Díky těmto nepříjemným okolnos−
tem se posunula výsledková listina
Pohodového turnaje o jedno místo na−
horu. Vyhrál tedy pár Šindar − Voříšek,
na druhém místě se umístila dvojice
Glöckl − Velek a třetí místo patří dvojici
z místního klubu Štrunc − Vlk.
Konečné pořadí
Pohodového turnaje 2008:
4. Drábek − Kolář
5. Suchánek − Teichman
6. Hruška − Zlámalík
7. Domanský − Tomšej
8. Šmatlák − Šmatláková
9. Marek − Antoš J.
10. Antoš M. − Vašek
11. Plachý − Elsnic
Nemalé poděkování patří zejména
sponzorům turnaje diky kterým byly roz−
dány pěkné a hodnotné ceny. Mezi
sponzory patří VIGOSS Hodonín, Ná−
řadí Lukovský, Toman František − zá−
mečnictví, M−stav Rohatec, Trafika Zem−
ská Rohatec a TK Rohatec−Kolonie.
V sobotu, dne 11. 10. 2008, se na míst−
ních tenisových kurtech konal již třetí
ročník turnaje O pohár starosty obce
ve dvouhrách neregistrovaných hráčů.
Turnaj, který se hrál ve dvou kategori−
ích, zahájil starosta obce Rohatec, pan
Mgr. Miroslav Králík, jenž popřál všem
přítomným hráčům hodně štěstí při hře.
Hrálo se za velmi hezkého podzim−
ního počasí, na jeden vítězný set, nej−
dříve ve skupinách a posléze následo−
vala vyřazovací část turnaje. Nejlépe
si po celý den v kategorii Open vedl
loňský vítěz Michal Janča z místího
tenisového klubu, když ve finále pře−
hrál Oldřicha Glöckla poměrem 6:3.
Na třetím místě skončil loňský fina−
lista Milan Drábek, který výborným vý−
konem porazil Radka Šindara pomě−
rem 6:4.
V kategorii Veterán si zaslouženě
odnesl pohár pro nejlepšího Jiří Vlk,
když ve finále porazil Vladimíra Teich−

mana poměrem 6:2. Boj o třetí místo
lépe vyzněl pro Jaru Tomečka, který
porazil jinak velmi dobře hrajícího
Emila Rosola.
Poslední turnaj letošního roku na míst−
ních kurtech a pod otevřeným nebem
se velmi vydařil, jak po stránce herní,
tak i po stránce organizační. Poděko−
vání patří hlavně pořadatelům, spon−
zorům za hezké ceny a také OÚ Ro−
hatec.
Další pořadí turnaje OPEN:
5. Tomšej R.
6. Luža M.
7.−8. Zlámalík T.
Hostýnek J.
9.−12. Štrunc V.
Vašek O.
Vyslužil L.
Hruška J.
VETERÁN:
5. Marek J.
6. Tichý V.
7. Janča P.
Zimní turnaj
V sobotu, dne 20. 12. 2008 se ko−
nal poslední turnaj v roce 2008. V době
vánočních svátků se tentokrát v hale
Westpra v Hodoníně sešlo celkem
18 jednotlivců, kteří po celý den před−
váděli kvalitní a velmi pohledný tenis.
Turnaj se hrál losovacím systémem,
tudíž byly jednotlivé zápasy téměř vždy
vyrovnané. Hrálo se za dobré vánoční
nálady a pohody. Nejlépe se po celý
den dařilo a zaslouženě si odlesl po−
hár pro nejlepšího Ondra Vašek.
Na druhém místě se umístil Radek
Šindar, těsně před Jirkou Hostýn−
kem. Pro poháry za čtvrté a páté
místo si ještě přišli Michal Janča
a Jarek Hruška.
Další pořadí turnaje:
6.−7. Drábek Milan
Glöckl Olin
8.−9. Vlk Jiří
Mlčoch Jiří
10.−11. Štrunc Vašek
Rosypálek Zbyňa
12. Teichman Laďa
13. Suchánek Pavel
14.−15. Matěj Radek
Marek Jožka
16.−17. Macháček Petr
Korbel Laďa
18. Tomšej Rosťa
Druhý ročník Vánočního turnaje byl
jak po stránce sportovní, tak kulturní
určitě vydařený. Rád bych touto ces−
tou poděkoval všem, kteří nejen na Vá−
noční turnaj, ale i v průběhu celého
roku poskytovali hodnotné ceny.
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Víte, v jakých podmínkách se hraje
fotbal v Rohatci?

minulém vydání Rohatecké
obce jsme si mohli přečíst člá−
nek „Potřebuje obec novou ha−
sičskou zbrojnici?“ A jelikož se v tom−
to článku vyskytují některá nepřesná
fakta, chtěli bychom je uvést ve správ−
ném světle. Ing. Letocha ve svém pří−
spěvku tvrdí, že hasičská zbrojnice
je nejstarší obecní budovou v Rohatci.
Tato informace je však zavádějící
a mylná. Existují určitě starší objekty
v majetku obce, pravděpodobně nej−
starším je budova Základní školy z roku
1896 o více než padesát roků starší
než hasičská zbrojnice, určitě starší je
také budova starého obecního úřadu,
dnešní muzeum, a existuje také určitě
ještě jeden objekt, který byl postaven
dříve a je tedy starší. Touto stavbou jsou
fotbalové kabiny rohateckého Slavoje.
Ano, možná si to někteří nebudou
chtít připustit, ale dokumenty a paměť
spoluobčanů nám dává za pravdu.
Pokud bychom si tedy chtěli odpově−
dět na otázku zda obec potřebuje no−
vou hasičskou zbrojnici, a brali v úvahu
stáří, technický stav a využití té stáva−
jící, měli bychom se také zamyslet zda
není ještě mnohem potřebnější rekon−
struovat historicky starší fotbalové
kabiny. Jejich stavba byla zahájena už
v roce 1951 trochu jako „hurá akce“
bez řádného projektu. V roce 1952
vzala na sebe úkol vybudovat hřiště zá−
vodní jednota Slavoj n. p. Maryša, který
nechal vypracovat projekt a předložil
ke schválení příslušným odborům
Okresního národního výboru v Hodo−
níně. Plán nebyl schválen, avšak práce
pokračovaly. V roce 1955 byla dostavba
hřiště pod Rohátkou zařazena do akce
„Z“ a díky neobyčejně aktivní brigádnic−
ké pomoci občanů zdárně dokončena.
Tyto již přes padesát let staré ka−
biny jsou v naprosto nevyhovujícím
technickém stavu, mají velké množství
nedostatků po stránce hygienické i po
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stránce vybavenosti a zázemí. Oproti
hasičské zbrojnici, která je využívána
asi 2−3 dny v týdnu, tyto kabiny jsou
v provozu 7 dní v týdnu takřka po celý
rok. Proč? Nato nalezneme jednodu−
chou odpověď. Zatímco dětí věnujících
se požárnímu sportu je do třiceti, roha−

tecký Slavoj má více jak 140 aktivních
členů, kteří svými tréninky a utkáními
vyplní všech sedm dní v týdnu a v ně−
kterých se musí střídat, aby se do ka−
bin všichni vešli. Kromě kabiny mužů,
kde má každý k dispozici své místo
kam si může uložit nejen své oblečení,
ale i sportovní, včetně obuvi, jsou ostatní
kabiny v podstatě jen původní holé la−
vice. Na stěnách věšáky na oblečení.
Co se týká technického stavu budo−
vy: elektroinstalace, vytápění – v této
oblasti jsme svépomocí z prostředků
získaných od sponzorů a obce provedli
v několika etapách rekonstrukci; vlhkost
– u této budovy zcela chybí izolace proti
zemní vlhkosti, což je naprosto nevyho−
vující; střecha – kabiny mají stále pů−
vodní krov a krytinu staré přes 50 let,
nevyhnutelné opravy probíhají vlast−

ními silami z řad členů. Sociální zaří−
zení – 2 záchody jsou kapacitně na−
prosto nevyhovující, o víkendech na tyto
dvě toalety připadá skoro stovka hráčů
ve stejný čas. Co se týká sprch, obrázek
si můžete udělat sami z následujících po−
čtů. Po každém fotbalovém zápase se
ve čtyřech sprchách na ploše cca 16 m2
musí osprchovat skoro 40 lidí. Děti hra−
jící fotbal radši tyto sprchy nevyužívají,
jelikož jejich prostředí je nevyhovující.
Pokud budeme brát v úvahu, že to,
jak vypadají a fungují fotbalové kabiny,
reprezentuje naši obec v širokém okolí,
jelikož k nám přijíždějí mužstva z okre−
sů Uherské Hradiště, Brno, Břeclav,
Vyškov, Hodonín, tak to rozhodně není
dobrá vizitka. Můžeme si spočítat ko−
lik zápasů se zde zhruba odehraje:
všechny mistrovské zápasy 6 výkon−
nostních kategorií, přátelské zápasy,
sponzorské turnaje, hodové turnaje,
turnaj ligových dorostenců, to vše
za rok čítá kolem 150 fotbalových ut−
kání, kabinami i sprchami tedy projde za
rok 4500 tisíce sportovců a to počítáme
jen zápasy a nemluvíme o tom, že všech
šest našich mužstev v týdnu několikrát
trénuje. Jak se asi v našich kabinách
mohou cítit dorostenci Slavie Praha?
Uvědomujeme si, že obecní rozpo−
čet musí pokrýt mnoho investičních
akcí, které jsou pro obec důležitější.
A tak dokud kabiny stojí, snažíme se
v našich podmínkách vydržet. Jsme
vděční, že zastupitelstvo obce podpo−
ruje naši činnost, a věříme, že až bude
vhodný čas a budou prostředky, že
i nejstarší obecní budova v Rohatci se
dočká své zasloužené rekonstrukce,
jelikož její využití je již přes 50 let maxi−
mální. Nechceme tedy v reakci na člá−
nek Ing. Letochy zpochybňovat funkci
ani činnost rohateckých hasičů, ale
na otázku zda obec potřebuje novou
hasičskou zbrojnici odpovídáme − NE.
Vedení Slavoje Rohatec
Rohatecká obec 1/2009

Podaří se dorostencům Slavoje Rohatec
historický úspěch?
ak si jistě mnozí z vás, a to nejen
sportovních fanoušků, mohli všim−
nout, čas od času se v regionálním
...tisku objeví v titulku „dorost Slavoje
Rohatec“. Povětšinou se píše o zají−
mavém výsledku a o kvalitě našich do−
rostenců. V polovině probíhající se−
zóny jsou naši kluci v 1.A třídě sku−
pině C na krásném druhém místě,
za vedoucími Ratíškovicemi, na které
ztrácí pouhý jeden bod. Druhé místo
je také korunováno obrovským pří−
dělem branek, kterými naše mužstvo
zatížilo konta svých soupeřů. Náš do−
rost má impozantní průměr 4,5 vstře−
lených gólů na zápas, a ve 14 pod−
zimních utkáních dokázalo vsítit 63
branek. Tabulka je velmi vyrovnaná,
a vyhrát může ještě prakticky kdoko−
liv, vždyť šestý ztrácí na prvního jen
7 bodů, což je v tříbodovém systému
velmi rychle smazatelné. Pokud by
ovšem našemu dorostu forma do jar−
ních utkání vydržela, mohli by se poku−
sit o historicky nejlepší výsledek, totiž
vyhrát tuto soutěž.
Dle pamětníků zatím nejlepšího vý−
sledku dosáhl dorost v sezoně 1997/
/1998 kdy se umístil na krásném druhém
místě za tehdejším vítězem Ždánicemi.
Z tohoto úspěšného týmu ještě dnes
vídáme některé hráče působící v našem
A mužstvu. Tehdejší základní jede−
náctka hrála ve složení: Šrůtka O., Bar−
toš, Vízdal, Příkaský, Michenka, Ada−
mec, Luzum, Chrastina, Zlámalík, Roz−
sypálek, Mašina. Jak můžete sami
posoudit i když jsou to hráči momen−
tálně v nejlepším fotbalovém věku, hraje
z nich dnes již málokdo. Za zmínku stojí
počet branek tehdy nejlepšího střelce
mužstva Zbyňka Rozsypálka – 31 vsí−
těných branek, ty u dnešního dorostu
ve stávající sezoně atakuje agilní Robin
Stanický po podzimu s 24 brankami. Nut−

J

no podotknout, že dnes jsou zápasy
dorostenců často brankovou přestřel−
kou a výsledky se podobají hokejovým.
Zeptal jsem se trenéra rohateckých
dorostenců Radima Zicha na jeho ná−
zory před jarní částí soutěže:
Jak se Vám zamlouvá srovnání
s úspěšným týmem sezony 97/98?
Toto srovnání se mi zamlouvá, jeli−
kož kluky znám a dosáhli velmi pěk−
ného úspěchu. Moc bych si přál, aby−
chom skončili o jednu příčku lépe než
tenkrát oni.
Má současný kádr předpoklady
vyhrát svou soutěž?
Dle mého názoru je náš dorost nej−
kvalitnějším týmem v soutěži. Pokud
si kluci srovnají vše potřebné v hlavách
a nebudeme mít zraněné, tak s troš−
kou potřebného štěstíčka můžeme tuto
soutěž vyhrát.
Jak probíhá zimní příprava?
Se zimní přípravou jsem napůl spo−
kojený, máme v ní dva úhlavní nepřá−
tele: počasí, kdy nemůžeme na hřišti
pracovat s míčem a chřipkovou epi−
demii. Každý týden máme v průměru
5−6 hráčů nemocných. V současné
době hrajeme zimní turnaj v Ratíško−
vicích na škváře, a ještě nás čeká ná−
ročné soustředění na Mlýnkách.
Je kádr mužstva dostatečně ši−
roký, přišli v zimě nějaké posily?
Celkově má tým 18 kluků, v létě
do něj byli zařazeni 3 hráči ze Šardic−
Hodonína: Netík, Kolařík, Běloch a hráč
z Veselí Tomšej. Velmi nám pomohlo
letní soustředění na Lučině, kde se kluci
stmelili a všichni táhnou za jeden pro−
vaz. V zimní přestávce přijdou druhý
gólman Svinka a Břoušek z Ratíško−
vic. Pokud se nám vyhnou zranění, je
množství hráčů v dorostu optimální.
Neohrozí případný úspěch půjčo−
vání hráčů do A týmu?

Myslím si, že mužstvo je dost široké,
abychom zvládli zápasové tempo.
David Snášel byl přeřazen do Áčka,
ale po domluvě s trenérem Kotenem
bude uvolňován pro zápasy se silnými
soupeři z první pětky. Jsem rád, že
ostatní kluci, kteří v létě přijdou do A
týmu, budou více zařazováni do zá−
pasů mužstva mužů. To byl problém
většiny předchozích ročníků dorostu,
včetně úspěšného ročníku 97/98. Velmi
málo hráčům byla dána šance zahrát
si za zdejší muže.
Najdeme ve stávajícím týmu ta−
lenty?
Ve všech činnostech od brankáře až
po útok můžeme najít talentované hrá−
če, kteří by se určitě neztratili ani ve vyš−
ších dorosteneckých soutěžích. Nechci
vyzdvihovat jednotlivce, síla tohoto man−
čaftu je v kolektivu.
Jak zvládáte jako trenér kočíro−
vat tolik teenagerů?
Tento věk hráčů je na zvládnutí velmi
obtížný. Také jsme byli mladí takže to
všichni známe. Jsou ve věku, kdy je
kromě fotbalu zajímají i jiné druhy zá−
bavy. Je jen na každém z nich jak se
postaví k tréninkům či zápasům. Sna−
žím se jim stereotypy tréninkových dá−
vek zpestřit jinými tréninkovými prvky
– spinning, vodní aerobic. Spolu s dlou−
hodobým nácvikem herních situací
to vytváří kvalitní a náročnou přípravu.
Na hřišti můžete vidět, že kluky fotbal
baví i když hrají pro mládežnický tým
v netradičním rozestavení 3−2−3−2.
Zatím nám to přináší dobré výsledky.
Přál bych si, aby se naše celoroční úsilí
na konci sezony proměnilo v nejlepší vý−
sledek rohateckého dorostu v historii.
Jara Adamec
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Závěrem

Kouzelníci slova...
knihách nacházíme vždy nej−
méně dva zdroje poučení a po−
těšení. Obvykle si nejdříve ce−
níme obsahu, především u beletrie, ale
i u literatury faktu. Zaujme nás titul nebo
zasvěcená recense a to nás ke knize
přivede, ale pak začneme číst a nejed−
nou se vám stane, že už první věty vás
zaujmou nebo naopak odradí. Takže
samotný obsah není vždy zdrojem po−
těšení, stejně významná je i forma, ja−
kou nám autor své myšlenky sděluje.
Je známo, že mnohý ze znalců nebo
vědců, kteří svůj obor spolehlivě ovlá−
dají, neumí své poznatky a své vědo−
mosti čtenáři či posluchači srozumitelně
sdělit. Jejich jazyk je těžkopádný, nesro−
zumitelný, plný odborných výrazů a zby−
tečně komplikovaný. Jsou to lidé žijící
dlouho v zajetí své profese, lidé stýka−
jící se jen s podobnými odborníky a tedy
lidé do jisté míry odtržení od normálního
života. Vinou této neschopnosti sdělo−
vat se pak mnohé vynikající poznatky
ztrácejí nebo zůstávají nepovšimnuty.
Naproti tomu nadaný autor může lai−
kovi zprostředkovat neocenitelné po−
znatky i z docela neznámých oblastí.

V

Navíc pak takový autor obohacuje čte−
náře i svým jazykem, svou formulací vět
a vzdělává jej tedy na dvakrát.
Moje jazykové znalosti jsou ome−
zené, vedle rodné češtiny snad jsem
zvládl i němčinu a ruštinu. Jsou však lidé,
kteří ovládají vícero řečí a tak je jejich
výběr čtení o to bohatší. Čtení v origi−
nále přirozeně obohacuje i vaši znalost
příslušného jazyka. Avšak většinou jsme
odkázáni na překlady a tady je dvojná−
sob důležité, aby byl překlad kvalitní,
což se bohužel pozvolna vytrácí.
V češtině má literatura hned několik
kouzelníků slova, především v beletrii
Vladislava Vančuru a v poezie Otokara
Březinu i Vítězslava Nezvala. V jejich
textech je až neuvěřitelná paleta nejen
slov, ale i slovních vazeb. Jiným kou−
zelníkem a hlavně znalcem češtiny byl
původem Pavel Eisner, těžko někdo jiný
soustředil tolik poznatků a tolik o kráse
českého slova, jako on. Řekl bych, že
to byla právě jeho mnohojazyčnost (ovlá−
dal na dvanáct jazyků), která mu to
umožnila. Vynikajícími překladateli byli
například Karel Čapek, Vítězslav Nezval
nebo ze starších Jaroslav Vrchlický.

Snad je dokonce znalost cizích ja−
zyků tím základním předpokladem
k dokonalejšímu poznání vlastního ma−
teřského jazyka. Prožil jsem to i já, ač
v této oblasti jen laik, jakmile jsem za−
čal pronikat do tajů němčiny, vždy mne
to vracelo k češtině. Začátky jsou totiž
vždy spojeny s pracnými překlady. Víte,
co chcete říci, ale musíte si to nejdřív
zformulovat v rodné řeči a teprve ná−
sledně přeložit. Automatické spontánní
použití cizího jazyka se dostaví až mno−
hem později, často zcela nepozoro−
vaně. Najednou začnete místo překlá−
dání cizí jazyk používat i ve vlastním
myšlení a to je teprve ta pravá chvíle,
kdy lze říci, že jste jej zvládli.
A najednou začnete krásu mateř−
ského jazyka znovu objevovat, najednou
si uvědomíte, že čeština je například
ve srovnání s němčinou řeč mnohem ci−
tově bohatší a citově účinnější, kdežto
v odborných záležitostech zase po−
strádá německou preciznost a bohatší
výrazový slovník. Každopádně jde
o dvojí obohacení, jste−li dostatečně
vnímaví a o řeči přemýšlíte.
S.R.

Velikonoce přicházejí
Pro děti

k Velikonocům
Soumrak zvolna padá,
země utichá,
ráda včelka mladá
k úlu pospíchá.
Květy k spánku kloní
svoje hlavičky,
zvony v dálce zvoní,
spí svět celičký.
K písni starých zvonů,
svůj zpěv připojím,
Pán Ježíš je se mnou,
s ním se nebojím.
Ať si je noc tmavá,
On je světlem nám,
klidný spánek dává
chlapcům, dívenkám.
Vlaďka Škromachová

aždé velikonoce jsou důkazem
Boží lásky k nám lidem. Bůh tak
miloval svět, že dal svého jedi−
ného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný. Skrze
jeho oběť na kříži máme volnou cestu
k Bohu. Bůh nám nabízí milost – dar,
který nám vydobyl pan Ježíš na kříži.
Nabízí nám ho zdarma, z lásky k nám,
stačí ho jen vírou přijmout. Bůh nás
přijímá takové jací jsme, s našimi chy−
bami a hříchy, protože za ně zemřel
jeho syn pán Ježíš Kristus. Ač sám ne−
vinný, vzal z lásky k nám naše hříchy
na sebe a zemřel na kříži místo nás.
Pán Ježí řekl: „Milostí jste spaseni,
spasení není z vás, je to boží dar, není
z vašich skutků, aby se nikdo nemohl
chlubit před Bohem“. K bohu se dosta−
neme jen přes jeho kříž. Pán Ježíš nás
tak miloval, že se vzdal své slávy
u Otce, ponížil se níže než andělé
a v podobě člověka přišel na tento
svět, aby nás vykoupil ze smrti do ži−
vota a omyl svou krví. V tom je láska,

K

ne že my jsme si zamilovali Boha, ale
že on si zamiloval nás a poslal svého
syna jako oběť smíření za naše hříchy.
Jestliže Bůh nás tak miloval, že obě−
toval svého syna, i my se máme na−
vzájem milovat, vždyť láska smutek
zahání a dává životu smysl. Dnes, kdy
slyšíme znepokojující zprávy ze světa,
nemáme klid, ale strach v duši, vzpo−
meňte si na slova, která řekl Pán Ježíš
ženám a apoštolům po svém zmrtvých−
vstání – Nebojte se! Tato slova patří
i nám. Je to Ježíš Kristus, kdo drží v ru−
kou dění tohoto pomíjivého světa. Kdo
má klíče od smrti, kdo je alfou i ome−
gou. On, svrchovaný Pán všeho, má
zájem i o tebe, miluje i tebe. Ten, kdo
mu v důvěře svěří svůj život, prožije,
že moc Kristova kříže a vzkříšení je
větší, než všechno zlo, z něhož by člo−
věk musel mít strach. Proto přeji všem,
aby nalezli pokoj s Bohem skrze jeho
syna Pána Ježíše Krista.
Přeji vám pokojné a v lásce prožité
Vlaďka Škromachová
Velikonoce.
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