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ÚVODNÍK
Přišla zima. Spolu se slunovratem
nám toto období přináší jedny z největších svátků. Vánoce plné křesťanských
symbolů a Nový rok se světskými radovánkami. Zatímco církevní rok začíná
adventem, ten běžný již od roku 1582
podle gregoriánského kalendáře má nástup 1. ledna. Oslavujeme Kristovo narození v čase pokory a kajícnosti. Radost
přichází v očekávání. V dřívějších dobách
byl adventní půst provázen nejen skromností ve stravě, která byla bezmasá. Zábavy, tance, velké veselí a zdrženlivost v
řeči. Adventní věnec se čtyřmi svíčkami k
nám přišel později, a to z protestantských
zemí. Začátkem zimy se naše noci prodlužují a dny zkracují. Zlo nad dobrem
podle tradic převažovalo a slunce svit
poráželi ve své snaze škodliví démoni.
Někde dokonce v lidovém pojetí létal antikrist jako velký drak v povětří.
Podle proroctví slavné slepé věštkyně
Vangy je nadcházející rok 2017 počátkem
zániku evropské civilizace. Někdo řekl, že
proti panice je jedinou obranou optimismus. Stojedenáctiletá žena z Azerbajdžánu
zná recept na dlouhověkost. Nepomlouvat
lidi a dobře se najíst. Taky nemáme závidět. Nepít alkohol a nekouřit. Stravu omezující detoxikační kůry zase vědci nově
označili za zdraví škodlivou. Harvardova univerzita ve své studii upozornila na
možné poškození či zpomalení metabolismu. Půst může někomu škodit, jinému
prospívat. Hluk a stres velkých měst má
lidem ničit psychiku. Třetinu všeho vyprodukovaného jídla na světě vyhodíme nebo
znehodnotíme. Tržní cena těchto vyhozených potravin odpovídá HDP Švýcarska.
Polovinu chycených ryb vyhodíme mrtvé zpět do moře. Čtyřicet procent všech
cereálií vypěstovaných na celém světě je
zkrmeno chovnými zvířaty. Jen na výrobu
jednoho kilogramu hovězího masa se spotřebuje 15 500 litrů vody.
Čím se přesně živil nový druh dinosaura, jehož zkamenělinu našli v Číně,
nevíme. Tato zkamenělina je 70 miliónů
let stará. Je to úplně nový druh dinosaura. Měl malá křídla a tělo pokryté peřím.
Tongtianlong limosus se značně vyvinutým zobákem byl nalezen při stavbě školy. Jeho jméno v překladu znamená „bahenní drak na cestě do nebe“.

My v Evropě jsme přesvědčeni, že žijeme „ve středu“ všeho dění. Lidé z Afriky o nás hovoří jako o bohatém severu
a migranti utíkají na bohatý západ. Bílé
košile, které se u nás nosí jako slavnostní,
se v Indii používají na pohřby. V Rusku v
televizním pořadu přezpívala jedna soutěžní dvojice píseň Ivana Mládka Jožin
z bažin. Na webu idnes.cz už překročili
hranici jednoho milionu článků, a to vše
od roku 1998. A to se tam můžeme dočíst takové titulky jako ten, kde Babišovo
ANO řeklo ne. Zatím poslední nasazení
našich proslavených bojových pandurů
skončilo hromadnou havárií. Přímo pět
těchto vozidel se srazilo s osobním autem
u Tábora. Aktuální bilance zraněných je
jedenáct vojáků, jedna žena a dítě.
Franz Josef I. má výročí sto let od
úmrtí. Gustáv Husák dvacet pět let a
Hurvínkovi je letos devadesát. Hurvajs
stále chodí do čtvrté třídy. Někdo mu
přál k narozeninám, ať se mu vyhýbají
červotoči. Nového Vinnetoua hraje Albánec. Opět se točilo v Chorvatsku podle
německého autora, kde dějová linka se
odehrává v Americe.
Na Severním pólu je aktuálně o dvacet stupňů teplejší počasí, než bývá běžně v tuto dobu. I přesto spousta lidí věří
tomu, že globální oteplování je nesmysl.
Aerolinky Alaska Airlines začaly používat bionaftu z třísek a větví stromů.
Snižují emise a blíží se k přírodě. Už
zkoušely i palivo z nepoužívané kukuřice. A pak, že to s námi jde z kopce. Ne,
nejde. Jdeme (letíme) vzhůru. Americké
námořnictvo již krmí své bojové letouny
palivem ze semen rostlin a kuchyňského
omastku. V dětství jsme používali termín
ten si to teda ale mastí. Na Kolonii máme
dělostřelecké dělo, které chrání prodejnu
potravin a možná i novinový stánek, kdyby tam býval stál. Máme tak větší pocit
bezpečí a ochrany. Aspoň to tvrdí gumoví
medvídci a žížalky.
Starý rok zanedlouho prohraje svůj
zápas s tím novým. Ten zvítězí a ujme
se panování. Popřejme si navzájem, aby
nám ta magie vánočních svátků vydržela
co nejdéle a zázraky s tím spojené nechť
nás provázejí na našich cestách.
Stanislav Zela,
šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Jako voda uplynul rok 2016 ...
Závěr roku se blíží a v tento čas lidé přemýšlejí, jaký ten rok vlastně byl? Z pohledu
obce by mělo dojít k zamyšlení, které vychází z plánovaných akcí, zda se podařilo
je dotáhnout do konce, realizovat plány,
které vždy děláme pro vás, pro Rohatčany.
Je zřejmé, že každý z nás vnímá co je potřeba udělat ze svého pohledu. Máme také
jiná pořadí důležitosti i konkrétních projektů. Zastupitelé jsou ti, kteří každý rok v
prosinci řeší, co že se bude dělat příští rok
a jaké bude pořadí důležitosti. Je to s podivem, ale opravdu nejde všechno a hlavně
ne hned. Stále ještě za mnou chodí lidé se
slovy: „byl jsem tady za Laďou…., byl jsem
tady za Mirkem…., jdu za tebou a je potřeba udělat ….“. Ovšem je třeba s rukou na
srdci říci, že některé věci prostě nepůjdou
udělat nikdy (třeba proto, že se nejedná o
obecní majetek nebo proto, že prostě ani
starosta, ani obec nemají takovou pravomoc). Dnes si nemůžeme namalovat přechod pro chodce tam, kam chceme, umístit
značku kam chceme, něco vyasfaltovat kde
se to hodí… taková doba už dnes není, a
existuje obrovské množství předpisů, které je potřeba dodržovat. Přeci jenom obec
hospodaří s penězi nás všech, a proto po ní
chce stát dodržet mnohem více pravidel,
než po lidech.
Jaký tedy byl rok 2016 z pohledu obce?
Jsou věci, ze kterých bychom měli mít radost. Podařilo se vybudovat propojovací
panelovou cestu mezi ulicemi Cihelny a
Habánská, která slouží jako oblíbená vycházková trasa na louky. Proběhla kompletní rekonstrukce prostoru parkoviště
před obchodním střediskem. Věřím, že se
zejména naše smysly ještě více zaradují, až
uvidí na jaře kvést zasazené květiny. Byl
vybudován chodník od základní školy po
přechod u Zlatnictví Lábadi – mezi školou a školkou již tedy mohou všichni jít po
chodníku, a zvýšila se tím bezpečnost. Obec

uspořádala celou škálu hezkých akcí, ať už v
obecním muzeu, nebo tradičních pro občany. Podporujeme místní spolky velmi nadstandartně a díky tomu mohou mnohé z
nich pořádat opět akce pro všechny občany.
Rohatec, ač se to nezdá, stále žije. Jsou ale
fakta, na kterých je potřeba ještě zapracovat.
Nepodařilo se nám je dotáhnout do konce,
i když jsme je letos plánovali. Kvůli počasí
máme vybrané dodavatele akcí Vodovod
Olšičky, Kanalizace Mírová první část,
Chodník Mírová první část, Chodník spojující MŠ a Hospodu u Pagáča. Všechny tyto
akce jsme museli posunout, až bude po Novém roce příznivé počasí. Bohužel je dnes
taková doba, že skoro celý rok vyřizujeme
nutná povolení a podklady na úřadech, a i
když samotná stavba bude za měsíc hotová, už nám to v listopadu a prosinci počasí
nedovolí. Nevadí, tak to prostě někdy bývá
a počasí je stejné pro všechny, snad bude
na jaře vlídnější. V dotační oblasti se nám
zadařilo střídavě. Získali jsme sice dotace
na kurz pro seniory na PC, na nové mobilní podium, na efektivní veřejnou správu a
zpracování strategických dokumentů, na
projekty v knihovně, na veřejně prospěšné
práce, ale ta dotace, o kterou jsme nejvíce
stáli – tedy přístavba ZŠ, ta nám nevyšla. A
tak jsme celý rok blokovali v rozpočtu peníze zbytečně… Ale nevzdáváme to, celou
žádost jsme přepracovali a s novým rokem
zkusíme zase jít s kůží na trh a třeba to vyjde – ono přece sedm či osm milionů není
žádná malá částka, a když by nám na ni stát
přispěl, půjde práce hezky od ruky.
Rok 2016 přinesl i události neočekávané, které nám přidělaly vrásky na čele. Nárazový vítr, pohrávající si se zanedbanými
stromy, přívalový déšť, který odkryl veškeré
nedostatky špatně udělaných kanalizačních
přípojek nebo havarijních stavů kanalizace na některých ulicích, to vše vstoupilo
do našeho obecního života a museli jsme

a musíme se s tím popasovat. Je na místě,
abych poděkoval celému kolektivu obecního úřadu za jejich celoroční obětavou práci, vždyť jsme 10x předělávali rozpočet, 8x
zasedalo zastupitelstvo, 20x zasedala rada,
komise, výbory, více než 2300 došlých dopisů k vyřízení a z toho vyplývajících úkolů
a postupů. Ale obecní úřad to není jen radnice, nezapomínejme také na knihovnici,
správce hřbitova, správce kulturních domů,
obsluhu sběrného dvora a naši partu, starající se o veškerou zeleň, odpadkové koše,
spravování silnic, ořezy stromů, zkrátka
vše co považujeme jaksi za samozřejmost.
Všem jim patří opravdu velký DÍK !!!
Všichni dělají službu pro celou obec a není
to vždy jednoduché.
Na rok 2017 se všichni na obci těšíme,
bude to další rok plný nových výzev, budeme se snažit, abyste měli radost z naší
práce. Moc bych si přál, aby spolky v obci
mezi sebou více spolupracovaly, lidé k sobě
byli alespoň trochu vstřícnější a nebylo
jim jedno, když soused potřebuje pomoci.
Zkusme si vážit toho hezkého, co máme,
není to samozřejmost. I letos nás opustilo
mnoho našich spoluobčanů, a i když někteří z nich odešli v požehnaném věku, navždy
tu zanechali svou rohateckou stopu a budou nám chybět. Nejvíce jejich vzpomínky,
které jsou nenahraditelné a některé odešly
navždy s nimi, nestihli je předat. Přeji Vám
za celý kolektiv hlavně pevné zdraví v nadcházejícím roce 2017, aby Váš život plul v
klidných vodách. A když náhodou přijde
bouře, abyste měli někoho, kdo hodí záchranný kruh. Přeji příjemná překvapení
s přáteli i klidná posezení, kdy si máte jen
tak s kým popovídat. Přeji Vám příjemně
prožité svátky vánoční v rodinném kruhu,
jsou to Vaše rodiny, které tvoří rodinu jménem Rohatec. Když máte radost Vy, máme
ji i my, a to zato stojí.
Jara Adamec, starosta

A víte že…
… máme v České republice 8.304 platných zákonů, kterými se máme řídit?
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Z jednání rady a zastupitelstva
Hlavním bodem listopadového jednání zastupitelstva obce v každém roce bývá
především návrh rozpočtu na následující
rok. Nejinak tomu bylo na zasedání, které
se uskutečnilo 10. listopadu tohoto roku.
Po technickém bodu a kontrole usnesení
následovaly zprávy předsedů finančního a
kontrolního výboru. Poté byla zastupitelům
předložena mezitímní účetní závěrka obce
za první tři čtvrtletí. Součástí projednávaných materiálů bylo také aktuální plnění
rozpočtu a rozpočtové opatření. Rozpočet
na rok 2017 byl předložen v hrubém návrhu tak, aby bylo možné vznášet připomínky či podněty. Starosta seznámil zastupitele
s výsledkem dílčího přezkoumání provedeného krajským úřadem. V závěru tohoto
ekonomického bloku byl rozebrán přehled
realizovaných i připravovaných investic.
Po několika schválených prodejích a odkupech pozemků jsme byli informováni o
posunu v jednání o dokončení komunikace
na ulici Sadová. Závěrečné prosincové jednání zastupitelstva proběhlo až po uzávěrce
tohoto čísla zpravodaje.

Na říjnovém jednání rady bylo schváleno přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na mobilní pódium. V jednom
z dalších bodů se odsouhlasila smlouva
na zhotovení projektové dokumentace
na přístavbu základní školy. V následujícím programu jsme se zabývali prodejem
či koupí několika pozemků. Radní dále
schválili zveřejnění záměru pronájmu
pozemků potřebných pro budoucí stavbu plavební komory na Baťově kanále u
Rohatce, smlouvu na pozemek pro cyklostezku či věcné břemeno na plynovod
s RWE. Rada projednala také aktualizaci
stěžejního programového vybavení úřadu či návrh nových internetových stránek
obce. V neposlední řadě se radní zabývali
přípravou rozpočtu obce na rok 2017.
Zásadním bodem prvního listopadového zasedání rady byla informace o
posunu v jednání s představiteli společnosti FCC STAV, s.r.o. ve věci dokončení
komunikace v ulici Sadová. V současné
době se finalizuje konečné znění smlouvy
mezi obcí a tímto developerem o dokon-

čení vozovky. Rada dále schválila výsledky
výběrového řízení na výměnu sloupů veřejného osvětlení, které díky havarijnímu
stavu ohrožovaly bezpečnost. V následujících bodech byly odsouhlaseny výzvy
výběrového řízení na dodavatele nového
chodníku u mateřské školy a smyčky vodovodu v ulici K Olšičkám. V pořadí již
padesáté páté jednání rady se zabývalo
několika ekonomickými body. Jedním ze
stěžejních bylo projednání žádostí o dotaci z rozpočtu obce pro jednotlivé spolky a sdružení. Doporučení rady následně
projedná zastupitelstvo. Pro jeho jednání
rada předložila doplněný návrh rozpočtu.
Bylo schváleno několik ekonomických dokumentů Základní školy a mateřské školy
Rohatec, odsouhlasen plán inventur a vyřazen nepotřebný majetek. Rada projednala další žádost o odprodej ubytovny na
Kolonii, vzala na vědomí aktualizaci záplavového území v katastru obce a schválila novou smlouvu s městem Hodonín na
výkon městské policie v naší obci. Kompletní zápisy z jednotlivých jednání jsou
vloženy na internetové stránky obce.
Tomáš Letocha, místostarosta

Podařilo se nám…
Blíží se sice konec roku a letošní dotační tituly se pomalu uzavírají, to nám však vůbec nevadí. V průběhu druhého pololetí k nám
přiletěly tři radostné zprávy. Podařilo se nám opět získat dotaci na
vzdělávání seniorů na počítačích a tak se v základní škole pod vedením zkušeného lektora uskutečňují další čtyři turnusy pro zájemce z
řad našich starších spoluobčanů. Letošní stárek mě uháněl, ať něco
konečně uděláme s betonem, na kterém hrají muzikanti pod zeleným. I podařilo se nám nakonec požádat o dotaci a získat 300 tis. Kč
z JMK na zakoupení mobilního pódia. Plánujeme, že bude variabilní
s maximálním rozměrem zhruba 6 x 8 metrů, s možností zastřešení

a instalace schůdků. Příští rok, doufám, vyzkoušíme tuto novinku i
v praxi. A poslední příjemná zpráva, která k nám doputovala, byla z
Operačního programu Zaměstnanost, kdy náš nový projekt nazvaný „Efektivní veřejná správa obce Rohatec – Cesta blíže k občanům,
byl vybrán a bude podpořen takřka milionem korun. Věřím, že máte
stejnou radost jako my, že se nám daří získávat i cizí prostředky, abychom mohli ty vlastní věnovat na jiné úkoly. V příštím roce se chystáme zkusit podat žádosti o dotace na dalších minimálně pět důležitých projektů v milionových částkách. A to se nám všem vyplatí.
Jara Adamec, starosta

Právní poradna
Informace spotřebitelům a nový zákon o spotřebitelském úvěru
Nový zákon o spotřebitelském úvěru
byl publikován ve Sbírce zákonů pod č.
257/2016 Sb., a nabyl účinnosti od 1. 12.
2016. Cílem tohoto článku, vzhledem k obsáhlosti zákona, není podat vyčerpávající
informace týkající se tohoto předpisu, ale
pouze se zmínit o těch skutečnostech, které
by mohly být pro spotřebitele užitečné.
Předně je třeba uvést, že „nový“ zákon
o spotřebitelském úvěru se obecně bude
vztahovat na smlouvy uzavřené po jeho
účinnosti, smluvní strany si však mohou
ujednat, že i „stará“ smlouva se bude řídit
číslo 6/2016

novým zákonem o spotřebitelském úvěru.
V některých specifických případech nový
zákon automaticky dopadne i na „staré“
smlouvy. Například zákon dává možnost
předčasně splatit i „staré“ úvěry na bydlení
za stanovených podmínek.
Na rozdíl od starého zákona o spotřebitelském úvěru upravuje nový zákon například také samotnou činnost osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat úvěry (nově včetně nebankovních subjektů),
podmínky výkonu této činnosti a dohled
nad touto činností. Významnou novinkou

také je, že se tento zákon mimo jiné vztahuje také na úvěry na bydlení, které byly
z okruhu působnosti starého zákona vyloučeny. Taktéž se nově vztahuje na tzv. „mikropůjčky“, jak se dříve označovaly úvěry
do 5.000,- Kč.
Zákon poměrně detailně upravuje posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Pokud poskytovatel úvěru neprovede posouzení úvěruschopnosti, je smlouva o úvěru
neplatná. Tuto neplatnost musí spotřebitel
namítnout v tříleté promlčecí lhůtě. Nový
zákon o spotřebitelském úvěru obsahuje též
5
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propracovanou úpravu informační povinnosti poskytovatele úvěru. Podle nového
zákona o spotřebitelském úvěru bude platit, že pokud úvěrová smlouva neobsahuje
některé základní informace (tj. informaci
o zápůjční úrokové sazbě, o RPSN nebo o
celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit) nebo nebyla-li ohledně některé z
těchto informací dodržena písemná forma
smlouvy, úročí se smlouva REPO sazbou
ČNB a k ujednáním o ostatních platbách
se nebude přihlížet. Důležité je zmínit, že
stejná sankce se uplatní i pokud nebylo písemné vyhotovení smlouvy obsahující tyto
informace poskytnuto spotřebiteli v listinné podobě nebo na trvalém nosiči dat.
Podstatnou novinkou je, že u úvěrů na
bydlení je obecně dána spotřebiteli lhůta
14 dní na rozmyšlení nabídky před samotným uzavřením smlouvy. Po tuto dobu
nemůže být nabídka změněna ani odvolána, takže by se mělo předejít „natlačení“
spotřebitele do hypotéky tím, že nabídka
platí „pouze nyní“. Pro poskytování úvěrů
telefonicky též nesmějí být použita čísla s
vyšší než běžnou sazbou. Velmi podstatným právem spotřebitele je právo odstoupit od jiného úvěru než úvěru na bydlení
vždy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlou-

vy (i bez uvedení důvodu), a to písemně
v souladu s informacemi poskytovatele
uvedenými ve smlouvě o úvěru. U úvěrů
na bydlení zákon přináší ještě jednu zcela
zásadní změnu. Upravuje tzv. minimální
standard shovívavosti vůči spotřebiteli,
kdy zastavená nemovitost nemůže být prodána dříve než po půl roce od oznámení,
že bude proti spotřebiteli realizován prodej
zástavy, a také tím, že věřitel nesmí spotřebiteli bránit, aby nemovitost prodal sám.
Zákon upravuje také tzv. vázaný úvěr.
V praxi jde typicky o úvěry na nákup zboží či služeb, ovšem s výjimkou úvěrů na
bydlení. Odstoupením od hlavní smlouvy
zanikne automaticky i úvěrová smlouva.
S tím nesmí být pro spotřebitele spojena
žádná sankce, ale spotřebitel musí poskytovatele úvěru o svém odstoupení od hlavní
smlouvy informovat. Pokud byla hlavní
smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé
k podnikání (typicky půjde o nákup zboží
na předváděcí akci) nebo prostředky komunikace na dálku, není spotřebitel po
zániku úvěrové smlouvy povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky dřív, než mu
prodávající vrátí zaplacenou kupní cenu.
Reakcí na dříve často diskutované „predátorské úvěrování“ je výslovné „zastropo-

vání“ výše sankcí za prodlení se splácením
úvěru. Obecné limity jsou nastaveny tak
že uplatněná smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž
je spotřebitel v prodlení a souhrn všech
uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000
Kč. Limitována je nově rovněž výše úroků
z prodlení, které nemohou přesáhnout výši
stanovenou právním předpisem. Orientačním indikátorem pro srovnání „cen“ úvěrů
i podle nového zákona o spotřebitelském
úvěru dále zůstává RPSN (roční procentní
sazba nákladů).
Ukáže praxe a čas, zda takto koncipovaný zákon dostojí svému účelu, tj. zvýší se
práva spotřebitelů před mnohdy „predátorskými“ praktikami poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.
I přes výše uvedené však doporučujeme
spotřebitelům, aby byli v této oblasti maximálně opatrní a obraceli se na prověřené
finanční instituce, případně finanční poradce.
za SOS – Asociaci, z. s.
Mgr. Pavel Jurečka
JUDr. Marek Šimek
spolupracující advokátní kancelář

Třídění odpadu má smysl
Třídíte v domácnosti odpad? Docela častá otázka a jen málokdo přizná otevřeně, že ne. Důležitější je ale otázka, zda třídíte
odpad správně. Na to už tak jednoznačná odpověď nebude. Určitě vás už napadla i myšlenka, jestli to třídění má smysl. Práci a
námahu s tím spojenou přeci nikdo neocení a poplatky za odpady mají všichni stejné. Na všechny tyto otázky se pokusíme
odpovědět.
Naše obec není v oblasti třídění odpadů určitě nejhorší, nepatří
však ani mezi ty nejlepší. V některých druzích odpadu jsme hluboko pod průměrem. Náklady obce na sběr, likvidaci a třídění odpadů neustále rostou. Největší položkou je pochopitelně poplatek za
ukládání směsného komunálního odpadu na skládce.

Uložení jedné tuny takového netříděného odpadu z popelnice
stojí obec více než tisíc korun. K tomu je nutné připočítat částku za
samotný svoz a dopravu na skládku. Odpadky ukládané do těchto
popelnic přitom tvoří až z osmdesáti procent druhy odpadů, které je možné recyklovat. Pokud tedy budeme lépe třídit, je možné
náklady na směsný komunální odpad snížit až na pětinu a navíc
zásadním způsobem chránit životní prostředí sníženou tvorbou
skládek. Finanční efekt je ale mnohem větší, mimo úsporu nákladů může obec tyto vytříděné odpady prodat na druhotné zpracování (např. sklo, železo..), a navíc za každou vytříděnou tunu těchto
druhotných surovin dostane od společnosti EKO-KOM plnění za
zajištění využití odpadů z obalů.
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Zavedením hnědých popelnic se občané naučili velmi dobře
třídit bioodpad. Ten nejspíš dříve končil i v komunálním odpadu.
Tímto opatřením tedy došlo k poklesu směsného odpadu, což je
určitě dobře. Rohatec však zatím nemá vlastní kompostárnu a za
svoz i likvidaci bioodpadu platí značné finanční prostředky. Lidé
by neměli zapomínat, že většina biologického odpadu se dá velmi dobře kompostovat a na vesnici zužitkovat ve prospěch vlastní
zahrádky. Bioodpad sváží obec v pravidelných termínech, občané
jej však mohou odevzdat i na obou sběrných dvorech. V žádném
případě však nepatří do plastových pytlů. Pytle s bioodpadem
nemůžou být svozovou firmou sbírány, lidé si však mohou opatřit druhou popelnici na bioodpad.

Novinky v oblasti plastů
Obec Rohatec v celkovém porovnání zaostává za průměrem
především ve sběru plastů. Vedení obce proto připravilo několik opatření, která by nám všem měla pomoci to zlepšit. V pravidelných pátečních termínech již nebude
svoz pouze PET lahví, ale budou společně
sbírány všechny druhotné plasty. Do pytlů tedy nyní patří i kelímky od jogurtů či
pomazánek, plastové obaly od šamponů,
aviváže či jiné drogerie, sáčky a fólie i drobný polystyren. Do plastů nepatří obaly se
zbytky potravin či chemikálií, novodurové
trubky ani podlahoviny. Od nového roku
dochází ke změně barvy pytlů, pro svoz
plastů se nyní jako v celé Evropě bude používat vždy žluté barvy. Žluté kontejnery
(takzvané zvony) najdete po Vánocích na
všech místech, kde se již nacházejí zelené
a bílé kontejnery na sklo. Plasty je možné
pochopitelně odevzdat i na obou sběrných
dvorech. Proto, aby bylo třídění v domácnosti ještě pohodlnější, nabízí obec pro
občany speciální tašky. Sada na třídění od-

Matrika

Narození
Lukáš Novák
Jaroslav Hrubý
Antonín Toman
Tobiáš Koubek
Markéta Hálkováá
Tereza Hálková

Zlatá svatba
vatba
Karel a Jiřina Richterovi
na V
Jindřich a Hana
Vičarovi

Diamantová svatba
Pavel a Marie Slezákovi
číslo 6/2016

padů obsahuje celkem tři snadno omyvatelné tašky pevného tvaru
v barvách dle tříděného odpadu. Tuto sadu tašek bude možné si
v novém roce vyzvednout zdarma na obecním úřadě. Stejně tak je
možné si zde vyzvednout i žluté pytle. Na sběru tetrapaku (obaly
od mléka, džusu) se kromě barvy nic nemění, bude se svážet ve
stejných termínech jako plasty, jen v modrých pytlích. Zmáčknete
PET lahev, než ji dáte do pytle? Měli byste! Do jednoho pytle se
vejdou až 4 kilogramy plastů, zkuste zvážit, kolik má ten váš. Svoz
plastů je efektivní, jen pokud budou láhve vždy sešlápnuté, jinak
totiž nákladně vozíme jen vzduch.
Víte kam s vybitou tužkovou baterií? Určitě ne do popelnice!
Baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy,
a i přes své malé rozměry mohou napáchat v přírodě výrazné škody. Když vyhodíme baterie do odpadkového koše, nejčastěji skončí na skládce. Zde mohou po čase znečistit půdu a spodní nebo
povrchové vody. Správným tříděním baterií napomáháme jejich
recyklaci. Čím více vybitých baterií se dostane do recyklačního
procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě
nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se navíc podaří prostřednictvím
recyklace zachytit. Kam tedy s bateriemi?
V naší obci je několik míst, kde je možné
baterie odevzdat. Jsou to pochopitelně oba
sběrné dvory, speciální boxy jsou však i na
obecním úřadě, ve škole či ve školce. Aby
se vám neválely použité baterie na poličce,
můžete si pořídit speciální krabičku a nebudete muset s každou baterií na sběrný
dvůr. Říct si o ni můžete opět na podatelně
obecního úřadu.
Naše obec doplácí ze svého rozpočtu
na systém svozu a likvidaci odpadu ročně
téměř 1,5 milionu korun. Pokud nechceme
tento schodek smazat navýšením poplatku
od občanů, dosáhneme toho pouze lepším
tříděním odpadů. Věřím, že se nám to společně podaří.
Tomáš Letocha, místostarosta

Úmrtí
Ú
Fr
František
Zúbek, 74 let
Miroslav Boublík, 73 let
Josef Chrástek, 92 let
Libuša Tomalová, 89 let
Emilie Čadová, 97 let

Kalendárium
15. 12.

Vánoční koledování u ZŠ

18. 12.

Vánoční koncert

26. 12.

Štěpánský turnaj ve stolním tenise

30. 12.

Silvestr Klubu důchodců

7. 1.

Tříkrálová sbírka

14. 1.

Reprezentační ples obce

21. 1.

Ples rodičů a přátel školy

4. 2.

Hasičský ples

11. 2.

Krojovaný ples

18. 2.

Ples sportovců

25. 2.

Disco ples

4. 3.

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

Realita

Obec zapomněla do
nového kalendáře
napsat co je na
fotkách a odkud
jsou.

Bylo naším záměrem v
kalendáři, který je nazván
"Rohatec a jeho zákoutí",
aby sami lidé přemýšleli,
kde byly fotky pořízeny…
málo nás si všímá okolí
obce…

Na ulici Mírová
jsme zúžili
komunikaci a
nebude se tam dát
jezdit.

Celou akci opravy
povrchu komunikace
Mírová a Vítězná investuje
Jihomoravský kraj, který
je majitelem těchto silnic.
V průměru měla silnice 6
metrů na šíři před opravou
a 6 metrů bude široká i
po opravě. Jen obrubníky
způsobují optický klam.

Zatím ne, a doufejme,
že už nikdy. Jen se nám
nepodařilo přes celé
léto odvézt sesbíraný
Pod Kopcem
odpad, jelikož je dole tak
vznikla nová černá
podmáčený terén, že i
skládka.
traktor zapadl a v létě pršelo
v pravidelných intervalech.
Jakmile přijdou větší mrazy,
konečně se tam dostaneme.
Letos budou bílé
vánoce :)

Když pán Bůh dá - budou :)

Novinky v mateřské škole
Pomalu nám končí první rok, kdy mateřská škola funguje společně se
školou základní. Brzy bude čas bilancovat. Pro některé to bude bilancování
po stránce finanční, pro některé po stránce změny klimatu a přístupu. Nám
jde však hlavně o děti. V mateřské škole je v tomto školním roce zapsáno
téměř sto dětí. Aby se ve školce děti cítily dobře je starostí učitelek a dalších zaměstnanců školky v čele s ředitelem. Pro zabezpečení nejlepších podmínek pro naše děti je velmi důležitá také úzká spolupráce vedení školky
se svým zřizovatelem. Můžeme již dnes říci, že letos byla spolupráce školy,
školky a obce opravdu velmi intenzivní, investiční a inovátorská.
Po zavedení klimatizace do všech tříd mateřské školy se stalo prioritou
modernější vybavení a nové pomůcky. Místo klasického klavíru, který nyní
využívají děti k hudebně pohybovým kroužkům, se zakoupilo elektronické
piano Sencor. Aby nebyla školka odkázána jen na místní pracovní četu,
pořídila si i vlastní sekačku. Může tak mnohem pružněji reagovat na své
potřeby na velké zahradě. Dařilo se nám také získávat dotace.
Z dotace MŠMT byly pořízeny nové didaktické pomůcky LOGIKIT a
kreslící stavebnice Architekt, které rozvíjejí kreativitu dětí. Rozhodli jsme
se dětem udělat pořádnou radost, a tak jsme přistoupili k obměně hraček.
V tomto roce bylo pořízeno téměř 140 ks nových hraček včetně učebních
pomůcek. Ve třech třídách je nové audiovybavení, které pomáhá obohatit
aktivity pro děti a jejich výuku i zábavu.
Na všechny dětské postýlky bylo zakoupeno po dlouhých letech 100
souprav povlečení a místo zastaralého sušení prádla na šňůrách ve vlhkém
sklepě se prádlo suší v hygienicky vhodnější sušičce, která byla také nově zakoupena. Vybavení a stav školky se tak již začíná blížit dnešním standardům
a hlavně hygieně.
Dalším důležitým krokem nového ředitele ve spolupráci se zřizovatelem
byla revize starých hracích prvků a jejich dlouhodobě zanedbávané opravy.
Tím se mohly tyto prvky umístit do prostoru před školkou, který dnes mohou i v odpoledních hodinách maminky s dětmi navštěvovat. Vzniklo tak
vlastně další klidné místo pro rodiče s dětmi. Možná to vypadá, že ačkoliv
myslíme zejména na děti, jsme rozhazovační, ale opak je pravdou. Pomocí
úspor v provozních nákladech jsme si mohli dovolit konečně udělat něco
pro děti a jejich prostředí, aby do školky chodily rády a těšily se na každý
další nový den svého dětství.
Vedení ZŠ a MŠ Rohatec

Ze světa zajímavostí aneb Stanislav Zela
V Americe vyhrál volby miliardář Trump. Český prezident
dostal pozvánku do jeho Oválné pracovny, rohatecký starosta má
pracovnu ve tvaru mnohoúhelníku. Coca Cola měla původně
zelenou barvu. Vědci prokázali, že ženy mrkají dvakrát tak častěji jak muži. Chudáci muži, jak se v tom pak mají vyznat, zda
je to signál, nebo ne. Kožešina polárních medvědů je tak dobrý izolant, že medvědi mají větší problémy s přehříváním než
se zimou. V lidovém jazyce se hojně používá výraz: „sedíš si na
ušách“. V případě cvrčků to platí doslova – cvrček má uši umístěny pod koleny. Jeden člověk z dvaceti má žebro navíc. A nejspíš
to nikdy nezjistí. Italové v referendu řekli rezolutní ne snížení
počtu svých senátorů, zřejmě jsou s jejich prací, na rozdíl od nás
s těmi našimi, nadmíru spokojeni. Nejdůležitější zprávou měsíce
je však pro nás skutečnost, že v prosinci roku 2006 se ujal úkolu
šéfredaktora časopisu Rohatecká obec pan Stanislav Zela. Toto
číslo je tedy vlastně ukončením již desátého ročníku, které pod
jeho vedením vychází.
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starém rohateckém muzeu
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Za tuto dobu dostál časopis Rohatecká obec řadu změn. Z původního černobílého čtvrtletníku, který vydávala Obec Rohatec v
nákladu 700 výtisků a prodávala jej za 5 korun, se stal dvouměsíčník se čtyřmi barevnými stranami. Obec jej vydává v nákladu
900 výtisků a časopis je k dispozici občanům zdarma. Změnil se i
obsah a daleko větší důraz je kladen na kratší (půlstránkové) člán-

ky, které informují stručně o dění v obci s cílem co nejlépe naplnit
poslání obecního zpravodaje. Při této příležitosti Ti, Stando, přejeme do další práce nejen v redakční radě hodně úspěchů, dobrých
nápadů, a především pevné zdraví, ať se můžeš dále věnovat svým
koníčkům a cestovat po světě i s Rohateckou obcí.
Drahoslav Melo

Z DĚJIN
Řeka Morava a jak se ledovalo
V minulých rohateckých novinách
vzpomínal Ing. Jaroš na ledování, přesněji
by se dalo říci těžbu ledu v zimních měsících, který se pak ukládal do chladných
míst a v horkých letních dnech používal
k ochlazování potravin nebo nápojů k jejich delšímu udržení. Skladu ledu, který
byl k tomuto účelu uzpůsoben, se říkalo
ledovna. Tento způsob v minulosti používali hostinští a pivovarníci rovněž k
ochlazování nápojů v letních vedrech. Ledovnu v Rohatci zbudovali bratři Auspitzové z Vídně při výstavbě cukrovaru. Bylo
to mnohem dříve, než bylo uvedeno, již v
roce 1865. Majitelé cukrovaru dbali o pohodlí svých zaměstnanců, zejména vídeňských odborníků, kteří sem dojížděli nebo
se v Rohatci usadili. Vystavěli v blízkosti
cukrovaru, v místech, kde dnes stojí autobusová zastávka, poschoďovou budovu
pohostinství. Za touto vzniklo řeznictví
a zpracovna masa, zapuštěná asi 2 m pod
úroveň terénu, aby zde bylo chladno. Sklad
zpracovaného masa se ochlazoval pro delší uchování suroviny ledem dováženým z
ledovny. Auspitzové byli rovněž vlastníky
statku - rohateckého dvora, kde se choval
dobytek na porážku, výhodně krmený odpadem - vyluhovanými řepnými řízky - z
cukrovaru. Ledovna byla v Kolonii v dnešní ulici Tovární. Byly to velké podzemní
prostory, sklepení asi 7 m hluboké. Zdivo

Sběr ledu
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z pálených cihel, podlaha betonová, začátkem jen dusaná hlína, odvodněná. Zdivo
končilo asi 30 cm nad úrovní terénu. Strop
zaizolován a zasypán vrstvou zeminy, nad
ním sedlová střecha s dřevěnou krytinou
pokryta několika vrstvami asfaltové krytiny. Konce střechy sahaly do úrovně terénu. Celý prostor kolem ještě krylo listnaté
stromořadí a křoviny chránící prostor proti
slunečním paprskům. Vstup byl z dnešní
ulice Tovární, zabezpečen schodištěm do
podzemí a silnými dubovými dveřmi pod
úrovní terénu. Původní kapacita odhadem
asi 30 až 40 m kubických ledu. Po zrušení
cukrovaru v roce 1918 přešla ledovna do
majetku čokoládovny Küfferle. Ukládaný
led využívala pro ochlazování skladů čokoládového zboží vyráběného v předstihu,
i pro ochlazování výrobních hal. Ledovna, i
když nepoužívaná, vydržela do roku 1970,
kdy byla zrušena. Dnes je v těchto místech
postaven rodinný domek. Druhou menší
ledovnu vlastnil řezník pan Tesař v Rohatci.
Ledovnu využívali i obchodníci, řezníci a hostinští blízkého okolí. Led se rovněž
používal ve zvláštních nádobách k výrobě
zmrzliny. Dnešní způsob mražení v lednicích nebyl znám, nebyla k tomu ani technika. V zimních měsících, obyčejně v lednu,
kdy klesaly teploty hluboko pod bod mrazu a řeka Morava zamrzala, se ledovalo. Síla
ledu při mrazech -20 0C dosahovala 7 až 10

cm. Těžení ledu prováděla skupina mužů
najatá cukrovarem, později pracovníci čokoládovny. Obuv měli ovázanou pytlovinou proti uklouznutí, opatřeni gumovými
zástěrami, dlouhou pilou řezali kvádry ledu
50x30 cm nebo i lámali na kusy a pomocí
háku na tyčích posunovali ke břehu, kde je
další skupina nakládala na vozy s koňským
potahem. Kvádry se dopravovaly k ledovně, kde se skluzem shazovaly do podzemí a
ukládaly. Zde pak vydržely do letních měsíců a po kusech se využívaly. Tento způsob
setrval ještě krátce po druhé světové válce,
asi do roku 1946, kdy již byla používána
zmrazovací technika i ve větších lednicích.
První ledničky, jak je dnes známe, se
objevily ve městech teprve ve třicátých letech minulého století. Prostory pro vlastní
chlazení byly malé v poměru k potřebné
technice. Rovněž vlastní chlazení bylo nehospodárné. V Rohatci se první ledničky
objevovaly po druhé světové válce po roce
1946-48.
Ledování se provádělo ponejvíce u železničního mostu, odkud jsou fotografie
pravděpodobně z roku 1937. Jako děti jsme
tuto činnost s radostí pozorovali a jak napsal ve svém vzpomínání Ing. Jaroš, bylo
nám divné, kdo tahal pilu dole pod ledem.
Dospělí říkali, že je tam rohatecký hastrman.
Zdeněk Bíza

Dělení ledu
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ŠKOLSTVÍ
(Ne)jen pro děti

Pro naše prvňáčky

Kdyby byla jen jedna pravda,
nebylo by možno namalovat
sto obrazů na jedno téma.
Ťuky, ťuk
Sýkorky už ťukají na okénko:
Nasyp nám máku, Magdalénko!
Chceme i letos zimu přežít.
Na jaře přijdeme na vaši zahrádku,
prohlédnout, ošetřit na oplátku
každý strom a keřík.

Pěkné Vánoce všem A. Kolofíková

Z mateřské školy
Děti v naší mateřské škole si užily krásný slunečný začátek
školního roku a už od října mohly navštěvovat kroužek angličtiny, hudebně pohybový kroužek a kroužek hry na flétnu. Některé
předškolní děti chodí do kroužku Malá chasa z Rohatca. Také jsme
se zapojili do nového projektu „Školka v pohybu“, kde jsou děti ve-
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deny k pohybu a zdravému životnímu stylu. Dětem se velmi líbila
divadelní představení, která byla pořádána v naší škole. Nyní jezdíme každý týden do solné jeskyně v Hodoníně a těšíme se na akce,
které nás ještě čekají.
Kolektiv MŠ Rohatec

číslo 6/2016
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Žáci ZŠ Rohatec jako stavitelé hmyzích příbytků
První říjnové pondělí naši základní
školu navštívili botanikové pod vedením
Jana Švanygy ze spolku Dúbek. Účelem
návštěvy bylo přiblížit dětem život hmyzu.
Léto skončilo, mocnou rukou začal panovat podzim a pan Švanyga přišel s nápadem vybudovat „hmyzí hotel“ jako úkryt,
zázemí pro hmyz v zimním období. Přivezli zhotovenou konstrukci hotelu, která
byla vyrobena z masivního dřeva a měla

několik pater. Žáci dostali za úkol nasbírat přírodniny, které se nacházejí v okolí
školy. Práci splnili na výbornou, jelikož se
jim podařilo nashromáždit velké množství šišek, nejrůznějších větviček, kaštanů
atd. Ostatní materiál zajistili organizátoři
akce, např. dřevěná polínka s provrtanými
dírkami pro hmyz, seno, kartonový papír,
bambusové tyče aj. Žáci pomalu zaplňovali
jednotlivá patra obydlí, do kterého si tvo-

rečkové zalezou a přečkají chladné období.
Žáci 1. – 3. tříd tak měli možnost svou
snahou a prací pomoci dobré věci a přiblížit se zase o kousek přírodě. Všechny
děti spolupracovaly s nadšením a ochotou,
tímto bych je chtěla pochválit. Zároveň děkujeme za pěknou spolupráci botanikům a
za projekt tohoto typu. Budeme se těšit do
budoucna na další setkání.
Zdeňka Tománková

Exkurze do Střední školy ve Strážnici
Dne 25. 10. se naše 8. a 9. třída zúčastnily workshopu ve Strážnici. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, holky šly do střední školy
Úprkova a my kluci do střední školy Jana Skácela. Tato škola je
zaměřená na technické obory, jako např. strojírenství a technické
lyceum.
Každá skupinka se vydala na jedno stanoviště, které bylo zaměřené vždy na něco jiného. První stanoviště byly ukázky malých
robotů, např. jeden uměl složit Rubikovu kostku, další uměl rozpoznat barvy a tak podobně. Celkem tam bylo asi pět „větších“ robotů a čtyři miniroboti. Dalším stanovištěm byla „autoškola“, ale s
traktorem. Dvakrát jsme si objeli areál do tvaru osmičky. Následující stanoviště byla učebna fyziky, kde jsme si vyzkoušeli fyzikální
pokusy. Další prostor byl zaměřený na modelování na počítači v
programu Autodesk Inventor. Následující místo bylo o CNC stro-
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jích a v 3D tiskárně nám byl zhotoven štítek se jménem nebo přezdívkou.
Abych to shrnul, exkurze se nám líbila a nejlepší byla projížďka
traktorem.
Tomáš Botoš
Program pro děvčata na střední škole ve Strážnici byl zaměřen
na grafický design. Spolu s dalšími dvěma školami jsme se rozdělily do čtyř skupin. Každá skupina šla na jedno stanoviště, mezi
kterými jsme se všechny prostřídaly. Vyrobily jsme si náramek,
barevnou vonnou sůl do koupele, podle vlastní fantazie jsme si
upravily tašku a také jsme si vytvořily placku. Moc se nám to líbilo
a tak děkujeme.
Denisa Řezáčová, 9. třída
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Soustředění na Littneru
Tentokrát se naše matematicko-anglické soustředění s paní učitelkou Bachelovou a paní učitelkou Škrobákovou nekonalo jako vždy ve Velkých Pavlovicích, ale
na Littneru. Prostředí možná nebylo tak
moderní, ale být uprostřed lesů bylo super,
až na to, že venku jsme byli tak třikrát po
deseti minutách. Ale co naděláme, když
venku bylo tak sychravé počasí.
Po příjezdu, jak je zvykem, velká vybalovačka, a hned zostra jsme se rozjeli první matematickou hodinou. Zkoumali jsme
různé hranoly a později jsme se je i snažili
vytvořit. Někomu se to povedlo více, někomu méně. Potom následovala naopak
spíše relaxační dávka angličtiny, kde jsme
si trochu ulevili. Nějaký ten čas jsme se
pak věnovali tělesům.
Jako herní večer jsme si zahráli jistou
hru, ve které jste měli za úkol do útvaru ze
čtvercové sítě vměstnat buď tři nebo čtyři
různorodé kusy. Na čas. Proti čtyřem lidem. Někdy se opět dařilo, někdy ne.
Po poměrně klidné noci a snídani se
ráno začalo s novým učivem, v našem případě Pythagorovou větou. Kdo splnil svůj
úkol, mohl si jít něco zahrát ven. V úvahu
připadal takový provizorní fotbal, nebo

taky trénování volejbalových nahrávek.
Následovala přednáška o kombinatorice, kde jsme vymýšleli různé kombinace písmen a zjistili, kolik možností může
vzniknout, když máme 3 samohlásky a 3
souhlásky, přičemž nemůžou být dvě samohlásky či souhlásky vedle sebe. Věděli
byste?
Těsně před obědem jsme se zaměřili
na nějaké problémové úlohy, kterými nás
provedla Beáta *sem vlož příjmení*, což
zahrnovalo například pravdivé a lživé tvrzení, výpočty z tabulky plné symbolů nebo
kreslení různých útvarů jedním tahem.
No a po obědě se připravovala tradiční
soutěž – Matboj, ve kterém, jako ostatně
každý rok, bylo 15 úloh, a tým, který získá
nejvíc bodů, vyhrál. Prosté. Úlohy přiměřené a tři týmy se pustily do luštění. Mezi
Adélovci, Samirovci a Radimovci propukla bitva.
Další, celkem oddechová přednáška, byla na téma „Dělitelnost čtyřmi, zaokrouhlování a práce s daty“, kde jsme
převážně nakupovali jogurty a uvažovali,
které varianty budou výhodnější. Nicméně, večer se pokračovalo s Pythagorovou
větou a taky jsme se pak snažili složit jis-

tou „Milka krabičku“, která měla zajímavý
tvar. Poslední věc na středečním programu bylo opakování aritmetického průměru.
V průběhu dne jsem ještě zapomněla
zmínit další angličtinu, která se tentokrát
zaměřovala na čísla. Ale když počítáte příklady jako 71 + 15 v podobě tangramu, tak
to snad nikomu nevadí.
Navečer jsme si opět zahráli nějaké ty
hry, praskli jsme v nich asi deset balónků
a potom „poznávací hru“, která se zvrhla
v komedii.
Opět nastala noc, snad první v naší
historii, kdy se naše třída rozhodla jít spát
poměrně v klidu. Úspěšně.
Dopoledne už jsme byli sbalení, dopočítali nějaké ty příklady na ciferníkovou
aritmetiku a povrch krychle, ještě jednou
angličtinu a po obědě už se vyhlašovaly
výsledky. Následně jsme všichni vyklopili
svá srdce, aneb jak se nám tam líbilo.
No a co pak? Počkali jsme chvíli venku, než přijel odvoz.
Jako vždy, namáhavé dva dny, ale v některých chvílích byla i zábava.
Adéla Bejdová a Gabriela Vičarová,
žákyně VIII. třídy

Primární prevence na ZŠ a MŠ Rohatec
Žáci ZŠ Rohatec se v průběhu celého školního roku zapojují
do akcí a aktivit zaměřených na primární prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování.
Metodik prevence spolu s vyučujícími sestavují každoročně
Minimální preventivní program, ve kterém si zvolí a naplánují
témata, vhodná pro jednotlivé ročníky. Jedná se o oblasti záškoláctví, šikanování, vandalství, kouření, alkoholismus, drogové a
jiné závislosti, formy násilného chování, kyberšikana, rasismus,
xenofobie, intolerance, antisemitismus.
12

Pedagogové se žáky pracují a diskutují ve vyučovacích a třídnických hodinách i v rámci mnoha akcí pořádaných školou. Na
základě zkušeností z minulých let škola spolupracuje i s rodiči
žáků a odborníky z různých specializovaných institucí.
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti žáků vůči všem
sociálně patologickým jevům, se kterými mohou přijít do kontaktu.
Mgr. Ludmila Bederková,
školní metodik prevence
číslo 6/2016
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HALLOWEEN ve školní družině
První listopadový pátek v podvečer se
děti ze školní družiny proměnily v duchy,
čarodějnice, kostlivce a jiná strašidla, která přišla oslavit svůj oblíbený svátek Halloween.
Někdo může namítnout, že v Čechách
tento svátek neslavíme. Ale už od 1. třídy
se učíme anglicky a měli bychom vědět,
jaké tradice se dodržují v anglicky mluvících zemích.
Nejprve si děti ve třídách rychle připravily za pomocí instruktorů a vychovatelek

strašidelná doupata na spaní a jakmile se
rozloučily s rodiči a všude panovala černočerná tma, nic nebránilo tomu, aby se
po skupinkách vydaly na halloweenskou
stezku odvahy.
Během této stezky musela všechna
„strašidla“ splnit mnoho úkolů, jako například prolézt pavučinou a tunelem, který byl plný nejrůznějšího hmyzu, nazdobit
mafin halloweenským motivem, spočítat
kostlivce, střílet na duchy nebo najít klíč
od pokladu ve čtyřech nádobách s podiv-

ným obsahem. Všichni byli moc šikovní,
odvážní a podařilo se jim stezku úspěšně
zvládnout a poklad najít.
Jakmile se ze „ strašidel“ staly po večerní hygieně opět děti, schoulily se do spacáků, povídaly si, navzájem se strašily a nakonec únavou usnuly. Ráno se děti shodly na
tom, že to byl pro všechny nezapomenutelný zážitek. Chtěli bychom moc poděkovat
všem, kdo se na halloweenské noci podíleli.
Samozřejmě děkujeme také rodičům, kteří
poskytli nejen materiál pro výzdobu školy,
ale také nejrůznější pochutiny, po kterých
se hlavně po ránu jenom zaprášilo.
Vychovatelky ŠD

HALLOWEEN
V pátek 4. listopadu školní parlament pořádal ,,Halloween den“.
Děti přišly v maskách, kostýmech nebo se strašidelně namalovaly.
Naše 9. třída prošla postupně všechny třídy, vyfotila se s dětmi a
odměnila ty, které přišly v maskách. Zastavili jsme se také za panem ředitelem, školníkem a také v naší jídelně za našimi kuchařkami. Den se vydařil a děkujeme za to, že jsme ho mohli uskutečnit.
Denisa Řezáčová, 9. třída

číslo 6/2016
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KULTURA
Střípky z knihovny
Událo se:
Týden knihoven
6. 10. - Den otevřených dveří v rámci Týdne knihoven navštívili
žáci 6., 7. a 9. ročníku základní školy, se kterými jsme si povídali o
knížkách a knihovně, kterou si pak podrobně prohlédli.
Rohatec tančí
Od září probíhá v kulturním domě Taneční kurz pro začátečníky
pod vedením tanečního mistra Libora Brožíka. Pro ty, co našli odvahu se v dospělosti naučit či zdokonalit v tanci, nebo se jen setkávat při tanci. Došlo na základy tanců, jako jsou waltz, tango, valčík,
polka, chacha, slowfox, quickstep, mambo, swing,… Ve středu 14.
prosince bude kurz zakončen závěrečným večírkem.
LiSt0VáNí na téma Legenda Z + H
Dne 16. října 2016 představili knihu o cestování Legenda Z + H
hereckou ukázkou z knihy Pavel Oubram a Tomáš Drápela. Společně jsme se mohli vtipnou formou vžít do zážitků opravdových
legend Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Knihu bylo možno
zakoupit přímo na představení.

LiSt0VáNí na téma Straka v říši
antropie
Dne 23. října 2016 herci Věra
Hollá a Pavel Oubram svým
skvělým hereckým uměním
představili knihu spisovatelky
Markéty Baňkové Straka v říši
antropie. V několika bajkách
jsme se vtipnou formou dověděli, jak zvířata luští záhady existence a fungování světa, zjistili
jsme například, proč se hroch
udrží na vodní hladině a došlo i
na jiné doučování z fyziky. Knihu podepsanou autorkou bylo
možné na místě zakoupit.

Příběhy našich sousedů
Ve čtvrtek 20. října 2016 v 16:30 hodin se konala veřejná závěrečná
prezentace dětí ze základní školy k projektu Příběhy našich sousedů společnosti PostBellum. Byly představeny výstupy dvou týmů,
jeden ve formě rozhlasové reportáže a druhý ve formě videa, které si účastnice projektu vypracovaly s vybranými pamětníky zcela samy, pouze pod odborným vedením. Jejich práce byly vysoce
ohodnoceny a jako poděkování za svou několikaměsíční práci vyhrály exkurzi do Českého rozhlasu v Ostravě, které se zúčastní i
pamětníci. Všichni se už velmi těšíme!

Podzimní prázdniny v knihovně
O čtyři dny později, 27. října, mohli dětští čtenáři strávit v knihovně prázdninové dopoledne společným čtením, tvorbou výzdoby
do knihovny v knihovnické dílničce, hraním deskových her či malováním na chodníku před knihovnou.
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Beseda s Josefem Holcmanem
Do knihovny zavítal 10. listopadu známý regionální spisovatel ze Zlína, rodák ze Skoronic, pan Josef Holcman. Je autorem knih Osobní
poplach, Stroj se (ne)zadrhl, Cena facky, Hýlom hálom, Trvalá byd-
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liště, O slivovici aj. V družné debatě o knížkách a nejen o nich jsme
strávili příjemný přátelský večer. Závěrem jsme si mohli jeho knížky
zakoupit a nechat podepsat i s věnováním. Pane Josefe, děkujeme!

a odměny od pořadatelů, vítězové se setkali v brněnském divadle
Polárka na speciálním představení. Byli také odměněni vstupenkou do VIDA! Science centra.

Jižní Morava čte
Ve čtvrtek 24. 11. v 16.00 hodin byl na společné besedě s naším
kronikářem panem Zdeňkem Bízou slavnostně vyhodnocen projekt Městské knihovny Břeclav a Moravské zemské knihovny Brno
Jižní Morava čte, kterého se zúčastnili žáci naší základní školy.
Jednalo se o literární soutěž na téma Mýty a legendy mého kraje.
Děti mohly přihlásit své soutěžní práce o velikosti min. 1 a max.
5 stran textu na ve formě povídky, pohádky, eseje či básničky na
motivy skutečných či vymyšlených legend a pověstí. V kategorii 6 – 9 let byly odevzdány tři
příspěvky, v kategorii 10 – 18 let
pět příspěvků. Z každé kategorie
jeden postoupil do závěrečného
kola v Brně. Všechny zúčastněné děti obdržely malé dárečky

Předškoláčci v knihovně
Ve čtvrtek 24. 11. přišli se svou paní učitelkou Blankou do knihovny předškoláci, kteří přinesli jako dárek vlastnoručně vyrobený nápis KNIHOVNA, který jsme si vylepili do oken. Už jste ho viděli?
Také si vybrali knížky, ze kterých si společně budou ve školce číst.

Různé:
• Výměnný fond - máme k dispozici další nově dodané knihy z
výměnného souboru z regionálního oddělení MěK Hodonín.
Přijďte si vybrat.
• V letošním roce byly aktivity naší knihovny podpořeny dotací Knihovna 21. století a VISK3, které vyhlásilo Ministerstvo
kultury.
• Provozní doba o Vánocích:
Poslední otevírací den 22. 12. 2016 v době 8.00 – 11.00, 12.00
– 17.00 hodin. První den 3. ledna 2017 v době 8.00 – 11.00,
12.00 – 17.00 hodin. V době od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 bude
zavřeno.
Jana Charvátová

Muzeum představilo historické kočárky
Atmosféra časů dávno minulých dýchala na přelomu října a listopadu z rohateckého muzea. Neustále se rozrůstající
stálou expozici starodávné světnice s řadou
unikátních exponátů doplnily tentokrát
historické kočárky. Z horňácké Malé Vrbky
nám část své bohaté sbírky zapůjčila paní
Zdeňka Míčková.

číslo 6/2016

Mezi bezmála třemi desítkami kočárků
se našly takové skvosty jako osmipéráky,
prouťáky, dětské kočárky z padesátých let
minulého století nebo dokonce sto let starý
exponát, v jehož peřinkách si své něžné faldíky vyvážela nemluvňata s rodokmenem.
Pokud jste tuto zatím poslední výstavu nestihli, nezoufejte. Kulturní a muzejní

komise pro vás i v příštím roce připravuje
spoustu zajímavých akcí. O všech vás budeme včas informovat.
Touto cestou bych Vám za celou komisi popřál klidné a spokojené Vánoce a
v roce 2017 hodně zdraví, elánu a dobrých
zpráv.
Luděk Durďák
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Kateřinská zábava 2016
Je tomu již několik měsíců, co jsme
tancovali pod zeleným na hodách a nyní
máme za sebou též Kateřinskou zábavu.
Kača proběhla v sobotu 19. listopadu
v kulturním domě. Celý večer nám hrála
DH Vacenovjáci. Nechybělo samozřejmě
ani sólo pro Kateřiny, které jsme z celkového počtu přítomných dam napočítali čtyři.
A aby to náhodou nebylo někomu líto, tak
jsme vyhlásili též zpěvavé sólo pro ostatní.
Každý si připnul svého nového pěvce na
košelu či kordulu a mohl pokračovat dále
v tanci. Později večer jsme se představili s
naším půlnočním překvapením - „Cestou
kolem světa“. Po bezpečnostní instruktáži
našeho stárka letušáka jsme společně navštívili Irsko, USA, Rusko, Kongo a protančili jsme se zpátky do naší milované vlasti
na Kateřinskou zábavu. Přeci jen by mělo
platit přísloví: „Všude dobře, doma nejlépe“. Děkujeme všem „chasovním“, kteří se
podíleli na přípravě půlnočního překvapení a také všem hostům, kteří si přišli s námi
zatancovat a strávit hezký večer.
V zimním období se můžete těšit na
krojový ples, který se uskuteční 11. února
od 20:00 hodin v kulturním domě. Hrát
bude DH Ištvánci. Budeme se na vás těšit 
Za chasu stárka

Zima

Vánoce

Rána jsou již mrazivá,

Po chvíli vytáhnou sáně,

Zvoní, zvoní rolničky,

Pouze lístek v kalendáři

sníh hory, stráně překrývá.

do kopečka a dolů ze stráně.

slyšte jejich hlas.

zbývá otočiti jen.

Brzy je bílá celá krajina,

Jů, to ale krásně fičí,

Peče se cukroví i perníčky,

Stromeček se rozzáří,

zima již vládnout začíná.

radostí děti křičí.

nastává vánoční čas.

ráno na Štědrý den.

Do večera je ho ale dost,

Pak probíhá koulovaná,

Nevadí, že na čas krátký

Než nadejde ta chvíle,

všem dětem pro radost.

to je pane podívaná.

po roce opět přicházejí.

děti koledy zazpívají.

Na sníh je to velmi láká,

Inu zima je tady zase,

S sebou krásné pohádky,

Vánoce, ó Vánoce bílé,

postaví si sněhuláka.

v celé své bílé kráse.

radost a pohodu přinášejí.

pak dárečky si rozbalí.
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OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Finanční navigátor
Statisíce korun…dá je živnostník státu?
Krásné prosincové dny přeju vám, milým čtenářům, a otevírám
další finanční téma. Jen na první pohled se zdá, že platí pro podnikatele v ČR. Není tomu ale tak. Je kopírovatelné pro každého z nás.
O co jde?
Letos na jaře zaslala ministryně práce a sociálních věcí všem živnostníkům dopis, ve kterém coby asi historicky první politik veřejně
a otevřeně informuje podnikatele o způsobu výpočtu jejich státního
důchodu. A to včetně možných řešení…
Aktuální situace: Celá řada osob, které si své živobytí zajišťují sami (bez zaměstnavatele), se ve svém okolí pyšní tím, že neplatí
daně. Potíže jim však následně nenastanou jen když chtějí v bance žádat o úvěr, hypotéku či leasing, nebo když onemocní. Nejzásadnější zjištění přijde, až když je na řešení pozdě. Právě když si
na OSSZ nechají spočítat výši důchodu. Třeba po více než dvaceti
letech podnikání. K této situaci nám zástupkyně politiků popisuje
reálnou alternativu, kdy podnikateli může být vyměřen důchod ve
výši 4 603-, Kč měsíčně. Takto „odměněný“ penzista se okamžitě
dostává do kategorie sociálně slabých, nemá-li DOSTATEK jiných,
dlouhodobě připravovaných finančních zdrojů.
Propočet, který paní ministryně Marksová uvedla, není zjištění
nové. Je však třeba ocenit otevřenost této informace včetně sdělení
možností řešení. Leč právě zde se nachází jádro problému.
Řešení I:
Minimální odvod pojistného na důchodové pojištění na účet
OSSZ činí v roce 2016 částku 1 943,- Kč. Mgr. Marksová však píše,
že pokud si OSVČ odvody důchodového pojištění neplatí na úrovni
4 – 5 000,- Kč měsíčně, měl by zvážit své zabezpečení na důchod, a
to „…především zvýšením pojistného placeného správě sociálního
zabezpečení…“ A právě tato část doporučení, se slovem „PŘEDEVŠÍM“, je nebezpečí číhající na živnostníka.
Stát není a nikdy nebyl dobrým hospodářem. Za posledních pár
desítek let se poměr mezi průměrnými příjmy a důchody prudce
změnil. A to v neprospěch důchodů. Vzhledem k nedostatku financí

ve státním rozpočtu bude průměrný reálný důchod klesat i nadále.
Sypat tedy řádově 5 000,- korun měsíčně do „černé díry“ s nejistou
návratností či jistou nenávratností jistě není praktické.
Řešení II:
Druhá varianta počítá s odkládáním „jen“ 3 000,- Kč měsíčně.
Srovnává spoření přes „peřináč“na straně jedné a kombinaci různých investičních programů při průměrném zhodnocení 5% p.a. po
dobu 36 let na straně druhé. U takto vysoké naspořené částky by
pak pravidelná renta po dobu 20 let života při konzervativní formě
uložení činila téměř 20 000,- korun měsíčně!

1 296 000
1 296 000

64 800
175 393
206 700
1 169 284
481 371
1 296 000
3 393 548

daň úspora ŽP
daň úspora INV
bonus ŽP
výnos INV
výnos ŽP
vlastní vklad

V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální
hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené
mají pouze informační a propagační charakter a jejich účelem nenínahradit Statut Prospekt nebo Klíčové informace pro Investory nebo
poskytnout jejich kompletní shrnutí. Před každou investicí se s nimi
důkladně seznamte.Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala
individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných
znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.
Závěr
Lidé důvěřující státu mohou využít spravování peněz prostřednictvím správy sociálního zabezpečení. Druhá skupina osob by si
měla nechat od odborníka připravit plán řešení financí do důchodu
a ten striktně dodržovat.
Přeji Vám všem radostný a klidný závěr roku, šťastný a zdravý
rok příští, jakožto i všechny následující, jichž nám bude dopřáno 
Váš Martin Gajda

Zamyšlení faráře P. Karla Krumpolce
Vstoupili jsme do posvátné doby adventní. Myšlenky všech křesťanů budou
obráceny k budoucnosti - k příchodu Ježíše
Krista.
Začíná nový církevní rok. V této době
je třeba se zamyslet nad svým chováním,
napravit své chyby, zvláště ty, které narušují dobré vztahy mezi námi. Touha po lepší
budoucnosti hýbe celým světem, i církevním. Stěžovat si na druhé nevede k ničemu.
Druhého nezměníš, jediného koho můžeš
číslo 6/2016

změnit, jsi ty sám, a svět bude o něco lepším. Někteří lidé se domnívají, že svět bez
války přijde jako výtvor vědy a techniky. Je
to právě věda a technika, která válku učinila hroznější. Věda a technika může mít i
mírové poslání, pokud je vedena dobrými
lidmi.
Předvánoční doba vrcholí a s ní končí
předvánoční spěch, vrcholí nákupní horečka. Ale toto jednoznačně nepatří ke křesťanskému prožívání Vánoc. Křesťanské prožití

Vánoc vypadá zcela jinak. V adventu se zamyslet nad sebou, zlepšit své chování a připravit se na příchod Ježíše Krista, který nám
rozjasní i temné noci našeho života vánočním světlem, zbaví nás úzkostí ze samoty a
bezmocnosti.
Vánoce ať prožijeme v pokoji, lásce a v
pohodě s našimi nejbližšími. Kéž v našich
rodinách vládne pokoj, láska a dobro.
Žehná Vám P. Karel Krumpolc
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Tetka Bětka
Tentokrát sa podzim pěkně vydařil.
Stromy hrály všeckýma barvama a jak začalo padat listí, toš to už sa dotahl svátek
Dušiček.V tůto dobu chodím najrači na
kerchov.Tam je na hroboch tolik všelijakého kvítí, jak v nejakém zahradnictví a svíček všelijakých tvarů a nekeré aj na baterky.
Enom je škoda, že to negdy dlůho nevydrží.
Dojde déšť, veliký větr lebo mráz. Všecko
sa naháže do kontejnéra a je po parádě. Co
ale ostává, to sů pomníky s fotkama. Já ale
najrači chodím na starý kerchov. Procházám sa mezi hrobama a chvílu postojím,
podlé fotky strýčka lebo tetičky si spomenu v kerém domě bývali, jak žili, co sa tam
událo smutného lebo veselého. Věřte, co
dům a hrob, o každém by sa mohl napsat
román. A moja rada? Udělajte si občas aj vy
co to čtete takovů malů procházku po kerchově a poznáte, že je na co spomínat.
A včíl trochu z inšího konca. Jak tak
pořád jezdím na kole po dědině, toš sem si
všímla, že na nekerých ulicách sa objevily
gulaté záhonky, okolo nich zatlučené kůlky ohraničené silným lanem. První sem si
myslela, že tam budů skákat parašutysté
lebo přistávat UFO. Ale na cedulce sem si
přečtla,že je tam naseté všelijaké kvítí a tráva, co indá růstlo na lůkách a škarpách a

že sa tam budů množit a léhnůt motýli. A
toš sem si řekla: Bětko, stará si dosť a času
máš také, toš to budeš pozorovat. Takové
jedno kolečko je aj na konci ulice Nové
řádky hned u kříža. Občas sem zeskočila
s kola, položila ho do škarpy, potichu sem
našlapovala abych to množení zahlédla, ale
nigdy sem neviděla žádné milování. Kvítí
tam květlo, ale motýl ani jeden. Já sa temu
ale vůbec nedivím. To kolečko je deset kroků od silnice po keréj za deň projede stovky aut a padesát kroků od plota, za kerým
jezdí po glajzách to šílené „ Pendolíno.“
Toš řeknite, jak sa v tem randále majů ty
chudáci motýli milovat a množit? Šak to
néni jejich porodnica, ale kerchov. A ešče
neco. Škoda, že sa za veliké peníze vymýšlajů podlé mňa takové hovadiny. To indá
sa dvakrát do roka posékly všecky lůky,
hráze a škarpy, z trávy aj z kvítí sa nasušilo
seno, na podzim ešče všecko vypásly koze a
krávy, na jaro sa celé lůky zazeleňaly a bylo
tolik motýlů a všelijakého kvítí, že sme nevěděli, na co sa máme první dívat. Enom
bych byla zvědavá, proč negdo ze spolku
Dúbek nechodí z děckama na tyto záhonky zeznamovat ich s přírodů a také jak jich
ošetřovat a včíl na podzim nezestřihat a nevyčistit všecko uschlé. Já sem tam od jara
do včíl nikoho neviděla a to jezdím okolo
každý deň. Enom sa mě jednů stalo, dyš
sem měla kolo ve škarpě a čučala sem na

to kvítí, že zastavilo auto s policajtama esli
sa mně neco nestalo a dyš sem jim řekla, že
čekám na motýlů, toš jeden si poťukal na
čelo a enom mávl ruků a druhý chtěl, abych
dýchala do jakéjsi trůbelky esli nejsu ožralá.
Toš tak.
A než budu končit s dnešním psaním,
toš ešče neco, s čím sa chcu s vama podělit.
Aj dyš už su stará, toš sa ešče snažím, jak já
říká, „jít s duchem téjto doby.“ Našla sem si
na internetu dvoje říkání. Jedno je pohled
mladého člověka na staré lidi a zní:
Mají v sobě lásku, o kterou už nikdo
nestojí. Mají v sobě životní moudro, které
nemají komu předat a mají také svou historii, jejíž vyprávění už nikdo neposlouchá a
přitom nás chránili, pečovali o nás, smáli se
s námi a s námi také i plakali. Vraťme jim to
vážností, respektem a úctou, protože nebýt
jich, nebylo by ničeho.
Druhá je zpověď staré ženy: Jsem už
hodně stará na to, abych život brala jako
hru. Dnes už sním opatrně a potichu.
Opouštím lidi, kteří nerespektují moje pocity. Neprosím se o falešné přátele. Nemám
toho na světě už moc změnit, ale mám svoje city, duši a hrdost.
Krásné a hlavně spokojené vánoční
svátky, štěstí a pohodu ve vašich rodinách
a co nejvíce zdraví v novém roce 2017 přeje
vaše
tetka Bětka

Okolo nejposvátnější hory
Zrychluje se mně tep i dech. Pozorně se dívám pod nohy. Je
tma, chladivé ráno a právě jsem započal první den pouti kolem
nejposvátnější hory světa. Tibetského Mount Kailash nebo také
Gang Rinpočhe v překladu Sněžný klenot. Můj chlapecký sen se
splnil. První kilometry z Darčhenu ve tmě nás dovedou k bráně
a pohledu na vrcholek hory s nastávajícím ránem již viditelným.
Pohlížím na horu, která mě poslední léta vždy doprovázela dávkou
silných emocí. Vstupní bránou procházím, zazvoním na zvon a vyhýbám se mrtvým zvířecím hlavám zavěšeným u stropu.
Někdo řekl, že je to nejtěžší pouť na světě. Nevím. Možná je to
dílem nadmořskou výškou, která má za následek polovinu kyslíku v ovzduší. Každoročně tam někdo zemře. Nelze jít kdykoliv. To
kvůli počasí a častým zavíráním této oblasti. Moje cesta se vydařila až naposedmé. Šest předešlých expedic bylo z různých důvodů
zrušeno. Před cestou i po ní se „děly věci“. I to patří k této pouti.
Operace žlučníku byla jen maličkost.
Kailás je nejposvátnější horou rovnou pro čtyři světová náboženství. Buddhisty, hinduisty, džinisty a bönisty. Na vrcholu sídlí
bůh Šiva a jeho Parvátí. Na jeho úpatí pramení čtyři světové veletoky. Sám je otočen do čtyř světových stran, je ve tvaru pyramidy a
chodí se kolem něj poutnický okruh.
Před léty jsem procházel gotickým labyrintem v katedrále v
Chartres. Nechtěl jsem to urychlit a cestu jsem si vychutnával. Nevěděl jsem, co nastane. Pak v samém středu labyrintu jsem zjistil,
že cíl vlastně není. Jede se prostě dál. Tam to taky začínalo ve tmě a
končilo světlem v chrámu.
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Transhimalájský Kailás je pro mnohé středem vesmíru a dle
Anagárika Góvindy osa spojující nespočetné světy, prochází touto
horou. Buddhisté jej vnímají jako mandalu. Na tento vrchol nikdy
žádný horolezec nevylezl. Reinhold Messner dostal zvláštní povolení od čínské vlády zdolat Kailas, ale odmítl to. Zůstává tak i nadále nepokořeným sídlem bohů.
108 okruhů kolem hory zajistí člověku dle tradice osvícení.
Druhý vnitřní okruh si poutník zaslouží, když ji obejde třináctkrát. Tam teď Číňané nepouští. Důvod neznal ani tibetský průvodce Pupu, který Kailás obešel již sedmdesátčtyřikrát. Celá pouť
je jedna velká symbolika. V počátku je to cesta životem. Smrtí
se prochází a prožívá v místě zvaném Šivatsal. Zde je pohřebiště,
kde poutníci zanechávají něco svého. Část oblečení, vlasy, nehty.
Tibeťané zde vleže prožívají svoji vlastní smrt, kdy si mimo jiné
představují, jak bude jejich tělesná schránka po smrti rozsekána
a darována supům. Dále kamenitá cesta vstoupá vzhůru k nejvyššímu místu. Tím je průsmyk Dolma ve výšce 5630 metrů. Na
určitou chvíli se zhorší počasí. Pak už nastává fáze znovuzrození.
Vidím jezero milosrdenství. Na protějším vrcholu se tyčí pověstná
kamenná sekera. Ona má rozseknout to, co nás pojí s minulým
životem. Ve velmi strmé a úzké cestě dolů najednou slyším křik.
Otočím se a za mnou se řítí jak, který svým tělem a nákladem dokonale obepíná prostor kolem cesty. Spolu s ostatními uskakuji na
poslední chvíli. Co je ale poslední chvíle pro člověka po smrtelné
fázi v okamžicích znovuzrození?
Poslední kus cesty je fyzicky nejsnazší. Myšlenky se honí hlavou. Vzpomínka na noční vizi božské Matky Země a Milarepovu
jeskyni s otiskem jeho ruky. Magická hora, která si sama určovala,
kam až můžu dojít, když už jsme byli tváří v tvář. Jsem šťasten a s
pokorou a vděčností říkám: „ Děkuji, Sněžný klenote“.
Stanislav Zela

SPOLKY
Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
v podobě pravidelného ,,mysliveckého
okénka“ bychom vám chtěli přinášet zajímavosti z lesů, polí a luk v okolí naší obce.
Mnoho z vás si myslí, že myslivec je především lovec, ale myslivost je také péče o
zvěř a přírodu kolem. Věříme, že vás naše
příspěvky zaujmou a v některých věcech
třeba i poučí.
Jako první téma jsme zvolili srnce
obecného, jelikož se jedná o zvěř v naší
oblasti nejrozšířenější a můžete se s ním
potkat prakticky každý den. V dalších pokračováních vám přiblížíme i jiné druhy
zvěře, které s námi žijí společně v rohateckém okolí. Výraz ,,žijí s námi“ uvádíme
záměrně, protože chceme, abychom se tak
ke zvěři i chovali, respektovali její zvyky a
hlavně zvěř chránili.
Srnec obecný (latinsky Capreolus Capreolus) žije na území Čech a Moravy od
číslo 6/2016

Popis srnce obecného mysliveckou mluvou:

19

Rohatecká obec
nepaměti, přesto byl před 100 lety téměř
vyhuben. Od té doby ale stavy srnčí zvěře
díky řízenému chovu a lovu opět vzrostly
na původní úroveň. Srnec je rozšířen po
celé Evropě, ale můžete se s ním setkat
například i ve východní Asii nebo severní
Africe.
Srnec je naší nejrozšířenější jelenovitou zvěří, žije hlavně na okraji listnatých
lesů a remízků, kde hledá ochranu a stín.
Mezi jelenovité patří i jelen, daněk nebo
taky los či sob. Srnec žije prakticky celý
svůj život na velmi malém území o rozloze dvou až tří hektarů, odkud se vydává
za potravou pouze v době nouze. V tuto
dobu se srnčí zvěř shlukuje do tlup o počtu až sto kusů.
Zajímavostí srnce obecného je poměrně složitý způsob trávení. Vyžaduje až deset pastevních period denně, které obnášejí pastvu a následné zpracování potravy
v zažívacím traktu. Proto můžete zahlédnout srnce na pastvinách téměř po celý
den. Tím se liší například od zvěře jelení,
daňčí nebo mufloní, které mají pastevních
cyklů podstatně méně.
Dospělá samčí zvěř se drží o samotě a
srny vyhledává jen v době říje. Ta probíhá
od poloviny července do poloviny srpna.
Srny mají tzv. latentní, neboli utajenou

březost. Což v praxi znamená, že plod se
v těle srny začne vyvíjet přibližně až od
Vánoc a vlastní březost potom trvá pět
měsíců. Přitom od říje po kladení mláďat
v květnu až červnu následujícího roku
uběhne dlouhých devět měsíců.
Studenti České zemědělské univerzity
v Praze vytvořili mobilní aplikaci www.
senosec.czu.cz, která pomáhá zachraňovat
mláďata při senosečích. Po zaregistrování
se do této aplikace můžete jednak poskytovat informace o provádění senosečí a
taky se zde můžete osobně zapojit do plašení zvěře před rychle se pohybující zemědělskou technikou.
Podle věku se srnci dělí do tří věkových tříd. Do první věkové třídy řadíme
jedno až dvouleté srnce, do druhé věkové třídy patří srnci tří a čtyřletí a ve třetí
věkové třídě jsou srnci starší pěti let. V
dobře úživných oblastech se srnci dožívají
až dvanácti let.
Stavy srnčí zvěře se zjišťují vždy na
jaře. Poté myslivecký hospodář navrhuje Honebnímu společenstvu a následně
předkládá nadřízenému úřadu, kterým je
pro nás Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, plán chovu a lovu pro
další myslivecký rok, trvající od 1. 4. do
31. 3.

Zimní období je pro srnčí zvěř velmi
stresující. Jedním z důvodů je, jak jsme již
uvedli, že srnčí zvěř nemění místo svého
pobytu. Proto myslivci každoročně suší
seno a nakupují velké množství jadrného
krmiva, aby průběžně po celou zimu pomáhali strádající zvěři přikrmováním v
zásypech a krmelcích. Nezbytné je i předkládání soli a léčivých doplňků.

Počasí na draka

dopadlo, jak mělo. Karkulka i babička byly
zachráněny. Další divadelní představení
plánujeme na únor. Tentokrát zvolíme větší
prostor tak, aby se mohli všichni pohodlně
usadit a divadlo si vychutnat.
V podzimních měsících proběhly také
dvě přednášky pro veřejnost v rámci environmentálních aktivit spolku Dúbek.
První z nich nesla název Žijí mezi námi.
Jednalo se o velmi zajímavé (i pro děti) povídání zoologa Agentury ochrany přírody
a krajiny Romana Zajíčka o synantropních
druzích živočichů, tedy živočichů, jež žijí
v bezprostřední blízkosti člověka a život
mu mohou svou přítomností zpříjemňovat
nebo naopak. Pan Zajíček popisoval různé
příběhy o odchytu zvířat, dával tipy, jak
„zatočit“ s nezvanými hosty (např. potkany,
kunami), a v neposlední řadě s sebou přivezl také vycpaniny i zástupce z řad živých,
a to korálovku, tedy neškodnou příbuznou
jedovaného korálovce.
Druhá přednáška se nekonala na území
Rohatce, ale v Městské knihovně Hodonín
a nesla název Bobr ničema nebo geniální
architekt krajiny? Jednalo se o veřejnou
diskuzi vedenou Vlastimilem Kostkanem.
Hlavním hrdinou byl bobr evropský, zavalitý hlodavec s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem, patřící mezi největší hlodavce u nás. Pro řadu lidí je pouze ničemou,

z druhé strany může být opravdu významným architektonickým tvůrcem. Na přednášce se sešlo několik odborníků z různých
oborů, přičemž každý měl možnost přispět
k problematice bobra svým názorem.
Toliko z podzimních aktivit spolku
Dúbek. Přejeme všem krásný a klidný advent a nezapomenutelné Vánoce a v novém
roce se těšíme na viděnou na některé z plánovaných akcí.
Za spolek Dúbek
Barbora Březovičová

Anebo spíše pro draka? Ani letos nám
to s počasím vhodným pro drakiádu jak má
být, nevyšlo. Poručili jsme sice dešti (bylo
krásně a slunečno), ale větru jsme poručit
nedokázali. Bylo bezvětří.
I tak se v sobotu 22. října sešlo na Drakiádě, kterou pořádal spolek Dúbek, na
třicet dětí spolu se svými vytrvalými rodiči,
kteří, pokud chtěli, aby se draci alespoň na
chvíli vznesli výše jak tři metry, museli běhat velmi rychle. Podívaná pro jejich děti to
byla velkolepá.
Děti si během snažení svých rodičů
mohly vyrobit dráčka na špejli a doma jím
pak ozdobit svou oblíbenou hrnkovou květinu, či potrápit svou trpělivost a procvičit
jemnou motoriku ve skládání vlaštovek
roztodivných tvarů. Snad příští rok zvolíme den vhodnější pro bezmezné poletování draků s hlavou až v oblacích…
V neděli 13. listopadu mohly děti neomezeného věku a jejich rodiče a prarodiče
zhlédnout netradičně ztvárněné divadelní
představení Červená Karkulka v podání
herce Martina Hrušky z Brna. Tuto možnost si nenechalo ujít na osm desítek diváků a věříme, že svého rozhodnutí nelitovali.
Divadlo bylo vtipné, nápadité a neotřelé a
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Na závěr mysliveckého okénka bychom vás rádi nalákali na jeho další část
formou malého kvízu:
1. Víte, jak dlouho je březí zaječka?
2. Slyšeli jste už, jak se nazývají v myslivecké mluvě oči zajíce?
3. Dokážete uhádnout, zda se malí zajíčci
rodí slepí nebo vidoucí?
Odpovědi na otázky uvedené v kvízu
najdete v příštím vydání mysliveckého
okénka, které, jak jste jistě uhádli, bude o
zajíci polním.
Zatím se mějte hezky.
Vladimír Jašek, Miroslav Kývala
Myslivecký spolek Závidov Rohatec

číslo 6/2016
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Spanilá jízda v druhé polovině TFA sezony
Borci z TFA týmu si již vybírají svoji zimní přestávku a my se
teď společně pojďme podívat na jejich působení v druhé polovině sezony (návaznost na článek o první polovině sezony z letního
vydání). Cesta za probíhajícím odpočinkem byla dlouhá, ale jak
již název článku napovídá, byla velice úspěšná, nicméně pojďme
pomalu, krok po kroku.
Po jarní pasáži nastal prostor k odpočinku, respektive letním
tréninkům. V období července a části srpna závody TFA moc
nebývají kvůli vysokým teplotám (pozn.: Věděli jste, že pocitová
teplota v zásahovém obleku hasiče je až 50°C?). Závodní koloběh
znovu začíná závodem ve Velaticích (13. 8., 41 soupeřů). Závod je
důležitý, protože se koná týden před postupovým krajským kolem
a kdo tu uspěje, získá minimálně psychologickou výhodu, což byl
přesně případ rohateckého Michala Skřivánka, který tu vyhrává.
Teď již ke zmíněnému krajskému kolu ve Strážnici (20. 8., 20 soupeřů). Jedná se o kvalifikační závod nejlepších závodníků JMK na
specifické trati a první čtveřice získává postup na mistrovství České
republiky. Tento fakt je cílem Michala, na který trénuje od listopadu 2015. Není tedy překvapením, že uniká dalece svým soupeřům,
vyhrává, stává se mistrem JMK v TFA a postupuje jako reprezentant na cestě na pomyslný vrchol. Další závody na přelomu srpna
a září se daří ukazovat, proč se malá vesnice Rohatec na poli TFA
stává velkým pojmem. Uničov (27. 8., 25 soupeřů) a stříbro (první
seznámení se s Davidem Paškem – o něm později). Následuje zisk
zářijového zlatého hattricku, a to vítězstvím na po sobě jdoucích
závodech Lačnov (3. 9., 45 soupeřů), Kuřim (10. 9., 31 soupeřů),
Kostelany (10. 9., 25 soupeřů). Soutěží, která se posléze ukazuje
jako nejdůležitější skrze nabytí cenných zkušeností, je závod Českého poháru profesionálních hasičů v Kroměříži (13. 9., 62 soupeřů). Michal tady sice končí na 26. místě, ale odvezené zkušenosti
z velkého závodu, kde se představili převážně reprezentanti ČR z
řad profesionálních hasičů, jsou k nezaplacení pro blížící se velký
šampionát. Září bylo ukončeno ziskem dalších cenných kovů, a to
zlatem z Doubravice nad Svitavou (17. 9., 44 soupeřů), bronzem z
Lysic (17. 9., 39 soupeřů) a zlatem z Ketkovic (24. 9., 36 soupeřů).
První říjnová sobota se nesla v duchu velkého dne. Michal se
účastnil mistrovství České republiky v TFA SDH ve Štramberku
(1. 10., 64 soupeřů), což představovalo souboj s elitními závodníky,
kteří se kvalifikovali ze všech čtrnácti krajů ČR. Veškeré natrénované a v průběhu let nabyté zkušenosti bylo potřeba předvést právě
tady, jen tak mohl Michal pomýšlet na lepší umístění. Neuvěřitelné se nakonec stává skutečností a i tady se daří. Bezchybný výkon
znamená zisk stříbra a tedy titul vicemistra ČR v TFA SDH do 35
let. Vítězí David Pašek z MSK. Protože se sčítají i časy tří z pěti

nejlepších reprezentantů každého kraje, získávají borci z JMK zlato
v kategorii družstev.
Velké závody ještě nekončí, hned ve čtvrtek téhož týdne Michal
zajíždí do Ostravy jako reprezentant své školy, tedy VUT Brno, na
akademické mistrovství České republiky (6. 10., 66 soupeřů). I
tady se představují ti nejlepší závodníci a zároveň studenti středních a vysokých škol jak ČR, tak i SR, a opět je to cesta až na stupně
vítězů a zisk bronzu a titulu druhého vicemistra. Lepším byl pouze
jeden ze studentů Karlovy univerzity a opět černý kůň, již známý
David Pašek. Druhou disciplínou dne byla soutěž štafet složených
z reprezentantů té které školy. VUT Brno jako outsider překvapuje
a i za přispění Michala získává zlato a poráží například i školy z
Ostravy, jakožto města nejlepších hasičských sportovců.
Závěr sezony se pro Michala nesl v duchu druhého zlatého
hattricku, který kompletuje vítězstvím v Hruškách (8. 10., 45 soupeřů), Zastávce u Brna (15. 10., 37 soupeřů) a Trpíně (22. 10., 36
soupeřů). Zároveň je závod v Zastávce u Brna posledním dílem
ligy Moravské hasičské jednoty v TFA, do které sbíralo 79 účastníků body na vybraných soutěžích. Závodník s největším počtem
bodů se stává Mistrem této ligy a není jím nikdo jiný než Michal.
Absolutně posledním závodem roku se stává Studentský železný hasič v Ostravě (19. 11., 61 soupeřů). Soutěže se účastní pouze
navrátilec Martin Mlčoch, který taktéž potvrzuje své dlouhodobé
zkušenosti a tréninkové snažení ziskem zlata.
Na závěr by se hodila ještě drobná statistika. Kluci vyjeli celkem na 27 závodů a z 24 dovezli cenný kov (Martin 3x a Michal
20x). Konkrétně 14x zlato, 6x stříbro a 3x bronz, a to staví SDH
Rohatec do pozice velkého koně na poli TFA i na republikové
úrovni. Tolik o spanilé jízdě našeho TFA teamu v letošním velmi
úspěšném roce.
SDH Rohatec

Ohlédnutí za dnem seniorů 2016
Na oslavu Dne seniorů 2016 jsme se
pečlivě připravovali. Důvodem byl nejen
svátek seniorů, ale i 15. výročí založení Klubu důchodců v Rohatci.
Ještě však předtím, koncem září, jsme
zajeli do nově upraveného Slováckého divadla v Uherském Hradišti na muzikál „Pokrevní bratři“. Byl to emotivní příběh dvou
bratrů-dvojčat, z nichž jedno jeho matka
číslo 6/2016

byla nucena z velké nouze „prodat“ do bohaté rodiny, aby mu zabezpečila lehčí život.
Mohli jsme sledovat život od roztomilých
malých uličníků přes pubescenty, získávající první praktické zkušenosti s opačným
pohlavím až po skutečnou lásku k jedné
ženě. Jejich život žel skončil tragicky. V roli
matky excelovala úspěšná herečka Yvetta
Blanarovičová. Z představení jsme si od-

nesli skutečně silný zážitek.
Oslava Dne seniorů proběhla 8. října
v našem kulturním domě. Ten byl krásně
svátečně vyzdoben a v předsálí byla připravena výstavka fotografií z různých akcí,
organizovaných Klubem důchodců během
uplynulých patnácti let. Při vstupu si je přítomní mohli prohlédnout a pak na další
úspěšnou činnost připít u vchodu do sálu
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malým přípitkem. Slavnostní večer zahájila
předsedkyně paní Anna Davidová. Všechny srdečně přivítala a na jeviště k sobě přizvala bývalé starosty, pana Ing. Vladimíra
Elšíka, pana Mgr. Miroslava Králíka a současného pana starostu Ing. Jarmila Adamce, Ph.D. Také bývalé předsedkyně klubu
paní Boženu Vláčilovou a paní Annu Kolofíkovou. Páni starostové pak pozdravili přítomné, popřáli ke svátku i k 15. výročí založení klubu, ocenili naše snažení a popřáli
vše dobré i do budoucna. Paní předsedkyně
pak předala s poděkováním kytičky i našim
dvěma bývalým předsedkyním. Nakonec,
po slavnostním přípitku, všechny tři předsedkyně sfoukly symbolických patnáct svíček na krásném třípatrovém dortu od pana
starosty. Kronikářka klubu paní Marie Nováková krátce zrekapitulovala dosavadní
činnost našeho klubu, všem poděkovala
a vyslovila přesvědčení, že klub bude dále
úspěšně pokračovat a že se k nám přidají i
další členové (průměrný věk je v současné
době již 69 let).
Paní předsedkyně přivítala mezi námi i
milé hosty – členky Klubu důchodců z Mi-

kulčic, které nás pozdravily svým vystoupením – kankánem a sklidily od přítomných
velký potlesk.
Dále se slova ujala paní Božena Vláčilová, která připomenula začátky klubu, jak
se postupně vyvíjel, jak vznikala naše taneční skupina, která stále vystupuje na všech
našich akcích a léta nás baví. Vzpomněla
zásluhy paní Vlaďky Kordulíkové a pana
Antonína Mlýnka, šikovného muzikanta,
kteří žel již nejsou mezi námi. A právě naše
taneční skupina – děvčice z důchodcovské
Lúčnice – připravily pro tento slavnostní
večer takový připomínkový „průřez“ těmi
patnácti lety. V první části, kterou režírovala paní Božena Vláčilová, jsme měli
možnost zhlédnout poupata, kankánové
tanečnice, labutě, kominíčky, myslivečka,
jihočechy, cvičenky se stuhami, mažoretky, v druhé části večera pak pod vedením
paní Hany Strakové a paní Věry Maloškové
roztleskávačky, country tanečnice a tanečníky, Marfušky, cikánky a cikány, pionýrky,
makarenu i africké tanečníky. Dlužno podotknout, že věkový průměr tanečnic, které
večer vystupovaly, byl 73 let. Nechyběla ani

nejstarší tanečnice paní Húsková, které je
91 let.
Všechna vystoupení byla doprovázena
obdivem a oceněna dlouhým potleskem a
ovacemi. Mnohdy zpíval i celý sál. Ukázaly
nám, že ani ve starším věku nepatříme do
„starého železa“ a že se umíme spolu pobavit a poveselit. A to jistě nám, seniorům,
život „okořeňuje“. Všem, kteří se do přípravy večera obětavě zapojili, patří upřímné
poděkování!
Nesmíme zapomenout, že celým večerem nám krásně hráli a zpívali manželé
Grufíkovi z nedalekých Vacenovic.
Mám za to, že jsme své 15. výročí řádně
oslavili, na mnohé zavzpomínali a dohodli
se, že jedeme dál… A už je tu Mikulášské
posezení a pak tradiční Silvestr 30. prosince, kde bude zase veselo. Přijďte se pobavit!
Na závěr přeji i za ostatní členky a členy Klubu důchodců všem našim spoluobčanům a dětem krásné vánoční svátky a do
roku 2017 hlavně hodně zdraví, pohody a
nezbytného štěstí!
Za Klub důchodců Rohatec, z.s.
Marie Nováková

Dětský klub na Kolonii
Jak jste někteří možná už zaznamenali, v zasedací místnosti
Kulturního domu na Kolonii vznikl zhruba v půlce října letošního
roku dětský klub. Vznikl pod záštitou SRPŠ. Vzhledem k tomu, že
dětiček je na Kolonii moc a v zimě se zde s nimi nedalo kam jít, usilovali jsme o takový prostor už dlouhou dobu. Klubovna se hned
od otevření setkala s velkým zájmem rodičů. Proto jsme hned v
listopadu požádali o pronájem celého sálu na středeční odpoledne,
kdy chodí dětí nejvíce. Když nás totiž v klubovně o necelých 30 m2
bylo už přes 30, tak už v ní nebylo k hnutí. Navíc jsme od štědrého
dárce dostali úžasný obrovský koberec, za který touto cestou moc
děkujeme. Byla by velká škoda ho nevyužít.
V klubovně se scházíme v pondělí dopoledne hlavně my,
matky na mateřské dovolené se svojí drobotinkou, a ve středu odpoledne k drobátkům přibývají i děti chodící do školky, spolu s
maminkami, tatínky, ale i babičkami. Pondělky probíhají v duchu
22
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hraní, středy míváme tvořivé a pohybové. Dětičky si s maminkami vždy vytvoří nějaký výrobek, na němž se předem domluvíme.
Některé dětí cvičí, tancují nebo si zkrátka hrají. Pravidelně za námi
jezdí i maminky ze Soboněk a z Kopce.
Prostor samozřejmě není ideální. I když došlo k výmalbě, generálnímu úklidu a zútulnění místnosti novějším nábytkem, hračkami
a výzdobou, přesto má stále své mouchy. Ale momentálně jsme relativně spokojeni s tím, co nám obec nabídla a budeme doufat, že se
do budoucna pro nás naleznou vhodnější prostory. Jsme moc rádi,
že nám něco takového bylo umožněno a že se naše dětičky poznávají
a sdružují od útlého věku, když už žijí v jedné vesničce.
Tímto bych chtěla poděkovat SRPŠ a samozřejmě i obci za tuto
možnost. A děkuji v neposlední řadě i samotným účastníkům, protože každý z nich přinesl do klubovny něco užitečného a podílí se
na chodu a údržbě. Kdo by se chtěl za námi zastavit, klidně přijďte.
Najdete nás na KD na Kolonce vždy v pondělí dopoledne od 9.00 do
12.00 hodin a ve středu odpoledne od 15.00 do 19.00 hodin.
Za dětský klub Veronika Bubíková

Podzimní poznávání, relaxace a kultura
ve Spolku zdravotně postižených
Druhou polovinu roku 2016 jsme zahájili v září, a to rehabilitačním programem
v Lázních Hodonín, kde naši členové využívali léčebných účinků vířivky a cvičení
v bazénu. Další akcí v září byl poznávací
zájezd. Tentokrát jsme navštívili města Napajedla a Zlín. V Napajedlech jsme nejdříve
absolvovali návštěvu muzea. Zde jsme byli
seznámeni s historií města a také se stálou
expozicí napajedelské Fatry, jejích historických i současných výrobků, které svého
času byly známé po celém světě. Tato expozice v mnohých z nás vyvolala vzpomínky
na vlastní dětství nebo dětství našich dětí.
Zajímavou součástí byla možnost interaktivně si vytvořit vlastní hračku. Přestože
dávno nejsme dětmi, této možnosti mnozí
z nás využili. Další část muzejních prostor
byla věnována výrobkům napajedelské firmy Slavia, která vyráběla motory. Tyto exponáty zaujaly spíše přítomné muže. Celou
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expozicí nás provázela průvodkyně. Po
ukončení prohlídky jsme se odebrali na
nedaleký zámek. Jak jsme se dozvěděli od
průvodkyně, byl zakoupen po roce 1989
soukromou osobou a je postupně rekonstruován. Zámek byl v minulých letech
hodně poničen, takže bylo zpřístupněno
jen jedno poschodí, ale i tak jsme se mohli
obdivovat krásným štukovým výzdobám,
které byly na zdech i stropech, zachovaným
křišťálovým lustrům a části zachráněného
nábytku. Dominantou zámku je kruhový zrcadlový sál, který se v současné době
využívá ke konání svatebních obřadů. Po
prohlídce jsme společně odešli do centra.
Někteří z nás čas určený na odpočinek využili k prohlídce města, ale valná část dala
přednost občerstvení v místní restauraci.
Jak už jsem předeslala, dalším cílem našeho
zájezdu byl Zlín, a to Baťovo muzeum. V
rámci prohlídky jsme navštívili tzv. Baťův

mrakodrap, ve své době nejvyšší stavbu u
nás. Z jeho terasy jsme měli krásný výhled
na tzv. Baťovy domky, potažmo na celý
Zlín. Také jsme se svezli v pověstném výtahu – údajné Baťově kanceláří. Dle výkladu
průvodkyně však tento v ní nikdy neúřadoval. Všem se nám kancelář velmi líbila a
mnohým by se úřadování v ní zamlouvalo.
Další částí prohlídky byla vlastní expozice
historie obuvnictví a obuvi. Zde jsme zhlédli nepřeberné množství vzorů a typů obuvi, mnohé vzory by obstály i v současnosti.
Jednou z mnoha zajímavostí byl vystavený
automobil Tatraplán pánů Hanzelky a Zikmunda, který využívali na svých poznávacích cestách po světě. Od průvodkyně jsme
obdrželi tzv. blinkačky, které měl Baťa ve
svých provozech zavedeny a my pamětníci
si na ně také dobře vzpomínáme. Blinkačky jsme si označili v blinkacích hodinách a
mohli jsme si je ponechat jako suvenýr. Po
absolvování prohlídky jsme odjížděli domů
plni nezapomenutelných zážitků. Během
cesty a ještě i doma jsme vstřebávali mnoho
nových informací, kterých se nám o geniálnosti Baťova systému dostalo. Návštěvu
tohoto muzea všem vřele doporučuji.
V září, po prázdninové přestávce, naši
členové opět začali s rehabilitačním cvičením. Toto bude pokračovat až do prosince
a poté, pokud bude zájem, bychom chtěli
znovu začít v březnu příštího roku.
V měsíci říjnu jsme se vydali za relaxací do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách.
Tam jsme využívali po celý den termálních
bazénů, vířivek a relaxačních zařízení včet23
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ně saun a masáží. Tentokrát byl po rozsáhlé rekonstrukci otevřen i venkovní bazén,
který ti otužilejší z nás využili i přesto, že
venku bylo nevlídné podzimní počasí. I
přes uvedenou nepřízeň počasí byli všichni
účastníci spokojeni a pochvalovali si příjemný relaxační zážitek umocněný občerstvením v tamější restauraci při obědě nebo
v kavárně při kávě a zákusku.
V listopadu a ještě i v prosinci se naši
členové zúčastňují počítačového kurzu,
který nám byl nabídnut Obecním úřadem
Rohatec. Tento kurz navazuje na dobrou
zkušenost z minulého roku, kdy se také
zájemci zdokonalovali v práci na PC. Při
zajišťování účastníků jsem byla mile překvapena zájmem o tento kurz. Prozatím
proběhly první hodiny, které byly věnovány začátečníkům. Ti byli výukou velmi
nadšeni. Doufám, že i ostatní budou mít
podobnou zkušenost.
Dne 17. listopadu naši členové navštívili
operetní představení Bratránek z Batávie od
Eduarda Künnekeho. Představení se konalo v divadle Reduta, ve kterém jsme byli
poprvé. Nastudováno bylo nově založeným
spolkem „Nové operetní Studio z.s., který
zde vznikl v roce 2014 a dal si za cíl vzkříšení věhlasné operety, která byla v Brně vždy
velmi žádaným žánrem. Opereta Bratránek
z Batávie měla vtip, romantiku i kriminální
zápletku a její provedení bylo milým pohlazením na duši všech přítomných diváků.

Všichni účinkující a hlavně představitelé
hlavních rolí byli náležitě odměněni vřelým
potleskem a kyticemi od návštěvníků. Odcházeli jsme s pěkným uměleckým zážitkem
a ještě v autobuse jsme si pobrukovali známé
melodie, mezi něž patří např. píseň „Dobrou
noc milá dívenko má“.
V prosinci nás ještě čekal Mikulášský
večírek, uskuteční se zájezd do Brna na adventní trhy a rok 2016 zakončíme tradičně
návštěvou vánočního koncertu v DK Hodonín. O těchto akcích budu informovat v
některých z dalších vydání Rohatecké obce.
Na závěr bych chtěla tímto prostřednictvím

poděkovat jménem SZPO Obci Rohatec
za podporu, kterou našemu spolku poskytuje a bez níž bychom nemohli svoji
činnost uskutečňovat v takovém rozsahu.
Také děkuji členům výboru za skvělou a
obětavou práci v roce 2016. A protože se
blíží Vánoce, tak chci popřát všem našim
členům i všem občanům příjemné a klidné svátky vánoční strávené v kruhu svých
nejbližších a do nadcházejícího roku 2017
hodně zdraví, životní pohody, spokojenosti, pracovních i osobních úspěchů a hlavně
radosti ze života .
Za výbor SZPO Anna Homolová

Blíží se Vánoce
„Už se zase těšíme na Ježíška!“, znělo v sobotu odpoledne spolu s dalšími koledami kulturním domem. Ženská část
zahrádkářů v Rohatci připravila 26. listopadu vánoční akci,
která se stala v tuto dobu již tradicí. Už v nazdobeném předsálí na návštěvníky dýchla vánoční atmosféra. Pro všechny
příchozí, ale hlavně děti, byly připraveny tvořivé dílny. Letos si mohly vyrobit vánoční přáníčko, stromeček, adventní kalendář, tašku se sobem, ozdůbky na stromeček, anděla, záložku do knížky z drátu a korálků, svíčku ze včelího
vosku aj. Také maminky si mohly vyrobit adventní věnec na
stůl i dveře, ale i zde jim děti hojně pomáhaly. Ve stáncích
bylo možno zakoupit dárečky pro nejbližší - tašky, andílky,
koupelovou sůl, med, postavičky ze šústí, adventní věnce a
svícny z perníku, košíky a mnoho dalšího. Součástí vánoční
akce byla i výstava „filmových obrázků“ od Lukáška Nováka.
Ani letos nechyběla Ježíškova cukrárna, kde si mohli
všichni pochutnat na vánočním štrúdlu od paní Tomšejové a řezech, které pekly organizátorky akce, a již tradičních
trubičkách od Zdenky Homolové, která má recept od své
maminky. Sál provonělo také svařené víno a káva. Novinkou
byla ochutnávka pomazánek.
Věříme, že jste společně s námi prožili hezké předvánoční odpoledne a už teď se těšíte na příští rok.
Marta Jašková
24
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SPORT
Ohlédnutí za sportovním rokem 2016
Rok se s rokem sešel a já už zase píšu článek za soutěžní tým SDH Rohatec a jejich
už sedmnáctou sezónu. Proti ročníku 2015,
kdy byl Rohatec nucen naskočit do sezóny
až ve druhé soutěži, a to díky nedostatku
lidí, jsme měli letos velkou výhodu. Sestava
po letech tápání a půjčování byla kompletní,
a proto jsme se mohli pustit do přípravy na
základně již v únoru.
Zima byla sice mírná, ale na trénink s
vodou to bohužel až do konce března nebylo. Navíc nově vybudovaná dráha v Rohatci
stále nedovolovala vyběhnout na trávník a
začít trénovat naplno. Silnici jsme sice využívat mohli dál, ale množící se zranění nás
opět zavedla na petrovskou dráhu. Sezóna se
pomalu, ale jistě blížila a útoků začalo přibývat. Na první závody jsme vyrazili netradičně do Kunovic. Na místní nové dráze u
základní školy to klukům vzadu pěkně sedlo
a výsledný čas 19:29 s a 15. místo z 30 bylo
po neúspěšných trénincích spokojeností.
Do úvodu sezóny jsme vstoupili výborným časem 18:14 s a celkovým 5. místem
(v okresním bodování - 2. místo) ve Vlkoši.
Bohužel nadcházející soutěž v Dubňanech
se nám čas zopakovat nepodařilo. I přesto
výsledných 19:28 s stačilo na 4. místo (ok.
HO – 2. místo). Následující soutěž v Blatnici
p. sv. Antonínkem končíme s časem 19:52 s

na 5. místě (ok. HO – 4. místo) a s 32 body
držíme druhé místo v tabulce. Zklamání
bohužel přichází v Ratíškovicích, kde díky
špatně připevněnému podkladu u základny
Tonda Ševčík padá a posléze už nestíhá dobíhat na čáru sestřiku. Výsledný čas 34:83 s
stačí na 9. místo a v tabulce se propadáme
na 3. místo s 34 body. V Čeložnicích Rohatec sice zabíhá letošní maximum a jindy
výborných 18:08 s, ale letos tento čas znamená až 6. místo a 6 bodů do tabulky GPHO a
propad na její 4. místo. První prázdninovou
sobotu zajíždíme na dobře známou trať v
Petrově, ale bohužel chyba na B spoji znamená čas až 22:40 s, 12. místo a 0 bodů do
tabulky. Na domácí soutěži v Rohatci, která
se letos konala na hřišti TJ Slavoj Rohatec,
se sezóna přehoupla do druhé poloviny.
Jindy prosluněnou soutěž letos kazí počasí a Rohatec opět končí s časem 18:72 s na
nepopulárním 5. resp. 4. místě. Na pořadí
v tabulce se nic nemění, ale z páté pozice se
na Rohatec začínají dotahovat Vřesovice. Na
tradiční noční soutěži v Prušánkách končíme opět na 5. resp. 4. místě s časem 19:71 s.
Čelo tabulky nám bohužel mizí a my začínáme bojovat o udržení se v tabulce do pátého
místa, které zaručuje postup na tzv. Slovácký
džbánek, kam postupuje prvních pět týmů
z okresů BV, HO a UH. Perfektně rozběh-

nutý pokus ve Vřesovicích kazí časomíra a
Rohatec je nucen svůj pokus opakovat. Bohužel druhý pokus nedopadl podle představ
a časomíra se zastavila až na čase 20:72 s, což
znamená až osmé místo. Hodovou neděli již
tradičně zajíždíme na velmi rychlou dráhu
do Hrubé Vrbky, kde ale letos prší. I přesto
první tři týmy tabulky zabíhají čas pod osmnáct sekund a náš zaběhnutý čas 18:23 s stačí
pouze na 5. místo.
Šance na umístění v první trojce už jsou
pouze teoretické a náš boj se na poslední dva
závody zužuje pouze na udržení 4. místa v
tabulce Grand Prix. Předposlední závod ve
Velké nad Veličkou neběžíme v základní
sestavě a chyba vypůjčeného košaře nám
nedovoluje lepší čas jak 20:28 s. I přesto je
to nakonec opět 5. resp. 4. místo. Do posledního závodu ve Vacenovicích jdeme s komfortním náskokem sedmi bodů na Vřesovice
a stačí nám zaběhnout pokus kolem 18,5 s.
Těsně před pokusem Rohatce zabíhají Vřesovice čas 17:99 s a ujímají se vedení. Perfektně rozběhnutý pokus Rohatce s výstřiky na hranici 16 s bohužel hatí prasknutá
hadice B a po dvou letech zapisuje Rohatec
NP, tzn. neplatný pokus. Tím pádem klesá
až na celkové 5. místo v Grand Prix Hodonín 2016. I přesto postupujeme na Slovácký
džbánek, kde však kvůli dvěma zraněním
končíme až v poli poražených.
Celkově se dá sezóna hodnotit kladně,
protože se nám podařilo opět udržet v TOP
5. Mít vyrovnané sestřiky, více štěstí a v neposlední řadě stejně silný stroj jako ostatní,
určitě by to mohlo být lepší. I přesto všechno
bych chtěl poděkovat za spolupráci členům
sportovního týmu, všem sponzorům, TJ
Slavoj Rohatec za poskytnutí hřiště, vedení
SDH Rohatec a všem, co se na letošní sezóně
jakkoli podíleli.
Michal Matějíček,
trenér sportovního družstva

DOROST SLAVOJE v poločase sezony půlmistrem
Ani největší optimista by na současnou
skutečnost nevsadil. Naopak se projevovaly
objektivní obavy ze ztráty krajské soutěže.
Věkově končili hráči Konečný J., Michalica, Šupa, Trs. S nimi i úspěšný trenér L.
Michalica, který dovedl mužstvo v sezoně
2015/2016 ke konečnému druhému místu
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v tabulce krajské I. tř. sk. C. s výsledkem 26
utkání, 17 výher, l remíza, 8 proher při score
64:35 a 52 body. Ale aby toho nebylo málo,
před zahájením sezony odchází brankářská
opora Kovalčík do devatenáctky FK Hodonín. Navíc nejasná situace v otázce trenéra.
Navzdory všem problémům a potížím velí

prvnímu mistráku ve Velkých Bílovicích
Miroslav Jüstel s nečekaným vítězstvím 6:2.
Následuje kontumační 3:0 s Mikulovem,
který se k utkání nedostavil (údajně pro nedostatek hráčů). V Mutěnicích 2:0, doma
jediná remíza 3:3 s Dubňany, v Hovoranech
10:1, doma Ratíškovice 9:0!, v Dolních Bo25
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janovicích 3:1, se Bzencem překvapivě jen
těsně 3:2, s Hroznovou Lhotou 6:0, ve Svatobořicích po poločase 5:0, šokujících 5:4!,
ve Velké nad Veličkou 2:1 a poslední kolo
doma s Velkými Pavlovicemi jediná prohra
0:3, a to hned v poločase.
Nečekaného úspěchu dosáhl trenér
s hráči: Bartoš Jan, Buček Tomáš, Daniel
Lukáš, Elšík Libor, Gerstberger Lukáš, Konečný Filip (kapitán), Maléř Jan, Němeček
Martin, Odehnal Vilém, Pekařík Pavel, Rozsypálek Zbyněk ml., Rybecký Patrik, Skalický Jan, Surovec Jan, Šindar Patrik, Turek
Jan a Tomáš, Tříska Lumír. K hráčskému kolektivu patří vedoucí mužstva Libor Bartoš
a nepostradatelný čárový rozhodčí Martin
Gerstberger. Funkce sice čestná, ale nezáviděníhodná. Pravidlo o postavení mimo
hru - nebo taky out - je pro svou složitost
často oříšek i pro delegovaného rozhodčího.
Zvláště když téměř každý divák má „svůj“
pohled. Všechna čest, že náš pomezní mává
fair play a nepodléhá tlakům hlediště. Solí
každého utkání jsou góly a autory našich
branek jsou se 13 - Konečný, 11 - Bartoš,
se 7 - Pekařík, Tříska, 3 - Buček, Turek J. Po
jednom vstřelili brankář Němeček, Daniel,
Gerstberger, Odehnal, Surovec. Škoda, že
nemáme i statistiku přihrávek na góly. Bez
nich by mnoho gólů nepadalo.
Největší obavy byly z obrany, když věkově skončili stopeři a navíc zůstal jediný
brankář, což je víc jak riziko. Pilířem obrany
se stala nová dvojice stoperů Surovec, Gerstberger a brankář Němeček, který podával
spolehlivé výkony a vychytal i třikrát nulu.
Počet obdržených branek spolehlivost dostatečně prokazuje. V mužstvu se docela za-

bydleli i žáčci Rozsypálek, Rybecký. Turek T.
a zejména Buček. Naopak B družstvu dospělých pomáhali Konečný, Pekařík, Tříska. Navíc v družstvu A dostával důvěru Konečný,
který se i zde zapsal mezi střelce branek. Má
reálnou šanci být v základu kádru A mužstva dospělých.
Trenér Jüstel pracoval s hráči, kteří vyrůstali přičiněním mládežnických trenérů
M. Dobeše, R. Lábadiho ml., L. Michalici a
ti nejmladší L. Hřebačky. A dosahované výsledky hovoří o dobré práci. Současný trenér
může být s výkony svého družstva spokojen.
Hoši předváděli převážně velmi solidní výkony s řadou pohledných a taky účelných
akcí, včetně jejich úspěšných zakončení.
Výjimkou bylo poločasové sebeuspokojení
ve Svatobořicích, kde málem došlo k nepříjemné ztrátě bodů. Poslední, i když jediná porážka s Pavlovicemi, byla, objektivně
vzato, zasloužená. Prostě byli lepší i vlivem
výškové převahy, způsobené věkovým složením mužstva. I když jsme dosáhli na první
místo v tabulce, neznamená to zdaleka, že
všechno je v dokonalém pořádku. Vždycky
je co zlepšovat. Samotná účast na tréninku
není u všech na 100%, nemluvě o dochvilnosti. Snad je to rohatecká specialita pozdních příchodů - na ples, na fotbal. Jen na
autobus se musí včas, ten nečeká. Vlaku se
občas podaří zpoždění. Správnou oporou je
kapitán Konečný, který se svým přístupem
k přípravě propracoval do A mužstva. Není
jediný „talentovaný“ v současném dorostu.
Pokud i další „talenty“ zvolí Filipovu cestu,
můžeme mít méně starostí o A mužstvo
dospělých. Je škoda, že divácká návštěvnost
dorosteneckých předzápasů je poměrně

nízká. Příkladem by mohli být Bzenčani,
kteří nás divácky jak počtem, tak především
povzbuzováním svých oblíbenců doslova
převálcovali. A to se jejich mužstvo krčí u
konce tabulky. Kolik by jich asi bylo, kdyby
útočili na její čelo? Je to asi tak trochu slabina místních. Počty návštěvníků nejen na fotbale zdaleka neohrožují rekordy. Jedničková
úroveň posezení s regionálním spisovatelem
JUDr. Holcmanem, rodákem z nedalekých
Skoronic, v místní knihovně, stejně jako
vysoká úroveň přehlídky pěveckých sborů,
včetně toho místního mužáckého, který navíc křtil své první CD, nepřilákaly důstojný
počet diváků. Konečně i počet spoluobčanů
na veřejných zasedáních zastupitelů, které
jsme si přece sami zvolili, neodpovídá významu projednávaných záležitostí.
Nakonec jedno nemilé překvapení. Pokud mě pamět´ neklame, obyčejně trenéři
končí při neúspěšných výsledcích svého
mužstva. Současný tým dorostu je první - i
když „jen“ v poločase - a trenér sám svým
rozhodnutím končí. Pro dorostence to radostná situace není ani náhodou. Pro výbor
Slavoje jen další nemalá starost a odpovědnost. Výběrové řízení se asi už nestihne vyhlásit. Už jen pro časovou n á r o č n o s t.
Do Vánoc mnoho času nezbývá a od nového
roku 2017, doufejme, že štastného - se musí
opět tvrdě trénovat.
Tak výboru popřejme štastnou ruku a
dorostencům včetně vedení v podzimní části poděkujme za odvedené výkony. Přejme
hodně zdaru a všechno jen dobré i v jarní
části krajské soutěže.
S přispěním M. Jüstela a L. Bartoše,
zpracoval V. Hlaváč

Stolní tenis Rohatec – bilance sezóny 2015/16
Sezóna 2015/16 skončila v březnu těmito výsledky:
Družstvo „A“ - Po nepříliš vyvedené první půli se dokázalo
vzchopit a v té druhé bojovat opět o přední místa. Avšak bodový
rozdíl na vedoucí mužstva byl již velký, a tak konečné 5. místo může
být úspěchem.
V příštím roce (sezóna 2017/18) je v krajských soutěžích plánovaná reorganizace. K postupu do KS1 bude stačit umístit se do
3. místa. Chtěli bychom této mety dosáhnout a udělat další zářez v
historii stolního tenisu v Rohatci.
Sestava: Příkaský, Malošek, Kolář, Drábek
Krajská soutěž II.C
Z

P

R

1. SKST Hodonín E

22 18 2

2

211:104 78

2. TJ Sokol Lanžhot B

22 15 1

6

185:126 68

3. SKST Hodonín F

22 14 1

7

183:142 65

4. TJ Sokol Vracov B

22 13 0

9

171:139 61

5. SKST Rohatec A

22 12 1

9

187:151 59

26

V

body

Družstvo „B“ - Snaha vrátit se zpátky do Okresní ligy přinesla kýžené ovoce. I přes konečné 4. místo, ze kterého se za normálních
okolností nepostupuje, bude hrát „B“ v příští sezóně OL, díky nepřihlášení několika družstev. Sestava: Chvátal A., Chvátal T., Valuch,
Juryca, doplňováni M. Rybeckým
Okresní přebor
Z

V P

R

body

1. SKST Hodonín H

22 19 1

2

254:142

80

2. SK Ratíškovice B

22 19 0

3

255:141

79

3. TJ Baník Mikulčice B

22 15 2

5

261:135

69

4. SKST Rohatec B

22 15 2

5

246:150

69

Družstvo „C“ - 20 výher a 2 prohry. Taková byla celková bilance za
celou sezónu. Jednoznačnými výsledky si „C“ zajistilo postup do OP
již po první polovině sezóny. Sestava: Vymyslický st., Luzum, Voznica, Salaba, doplňováni J. Rybeckým
číslo 6/2016
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Okresní soutěž
Z

V P

R

body

1. SKST Rohatec C

22 20 2

0

297:99

2. TJ Slovan Hodonín C

22 16 3

3

256:140 73

3. Orel Vnorovy A

22 14 5

3

267:129 69

84

Družstvo „D“ - Sestava: Rybecký J., Maňák, Vymyslický ml., Hruška,
Příkaský L., doplňováni Vinklárkem, Švrčkem a Veselou
Okresní základ - A
Z

V P

R

1 SKST Dubňany C

16 14 0

2

214:74

58

2. TJ Baník Mikulčice C

16 13 1

2

210:78

56

3. Sokol Hodonín D

16 12 0

4

195:93

52

4. SKST Hodonín CH

16 11 1

4

176:112 50

5. SKST Rohatec D

16 7

8

141:147 38

1

body

Jelikož je sezóna 2016/17 v plném proudu, jsou zde umístění našich
týmů k datu 20.11.
KSII-C:

Výsledky: Rohatec B – Čeložnice 8:10, Rohatec B - Vracov C 8:10,
Vacenovice – Rohatec B 10:8, Rohatec B – Kyjov 6:12, Slovan Hodonín B – Rohatec B 17:1, Rohatec B – Lužice 6:12, Ježov – Rohatec
B 10:8
OP:
1.

TJ Sokol Bzenec A

7 6 1 0 0

81:45 26

2.

SK Vacenovice B

7 6 1 0 0

91:35 26

3.

SK Čejč z.s. A

7 6 0 1 0

91:35 25

4.

TJ Sokol Veselí nad M. A

7 4 0 3 0

67:59 19

5.

TJ Sokol Lužice B

7 3 1 3 0

61:65 17

6.

TJ Sokol Kyjov B

7 3 0 4 0

45:81 16

7.

TJ Slovan Hodonín C

7 3 0 4 0

49:77 16

8.

SKST Čeložnice B

7 2 1 4 0

50:76 14

9.

TJ Sokol Vlkoš A

7 2 1 4 0

62:64 14

10. TJ Jiskra Strážnice D

7 2 0 5 0

59:67 13

11. SKST Rohatec C

7 2 0 5 0

49:77 13

12. T.J. Sokol Hodonín B

7 0 1 6 0

51:75 8

Výsledky: Lužice B – Rohatec C 10:8, Čeložnice B - Rohatec C 12:6,
Rohatec C – Sok. Hodonín B 11:7, Vacenovice B - Rohatec C 17:1,
Rohatec C – Veselí n. M. 11:7, Slovan Hodonín C - Rohatec C 12:6,
Rohatec C – Čejč 6:12

Oddíl

PZ V P R K skóre body

1.

TJ Sokol Vracov B

7

7 0 0 0 70:27 28

2.

TJ Sokol Kobylí A

7

4 2 1 0 63:45 21

3.

SKST Rohatec A

7

4 1 2 0 60:46 20

OZ:

4.

TJ Slovan Hodonín A

7

4 1 2 0 58:45 20

1.

SKST Hodonín I

8 7 1 0 0 112:32

30

5.

SKST Hodonín F

7

4 1 2 0 63:51 20

2.

TJ Kovoděl Mor. Písek A

8 7 0 1 0 87:57

29

6.

TJ Sokol Lanžhot B

7

3 1 3 0 55:44 17

3.

TJ Sokol Lužice C

9 6 0 3 0 98:64

27

7.

TJ Jiskra Strážnice B

7

3 1 3 0 56:52 17

4.

TJ Sokol Svatobořice A

9 6 0 3 0 87:75

27

8.

SK Baník Ratíškovice A

7

3 0 4 0 49:56 16

5.

TJ Sokol Josefov A

8 5 1 2 0 85:59

24

9.

T.J. Sokol Hodonín A

7

2 1 4 0 54:64 14

6.

SKST Rohatec D

8 4 3 1 0 77:67

23

10. SKST Dubňany A

7

2 1 3 1 43:53 13

7.

TJ Sokol Vracov E

8 3 4 1 0 81:63

21

11. SKST Hodonín G

7

1 1 5 0 38:59 11

8.

TJ Jiskra Strážnice E

9 3 1 5 0 79:83

19

0 0 7 0 3:70

9.

SKST Dubňany C

8 3 0 5 0 65:79

17

10. TJ Slovan Hodonín D

9 2 1 6 0 61:101

16

11. TJ Sokol Veselí nad M. C

8 1 1 6 0 51:93

12

12. T.J. Sokol Hodonín D

8 1 0 7 0 49:95

11

13. SK Vacenovice D

8 0 0 8 0 40:104

8

12. TJ Jevišovka-Drnholec B 7

7

Výsledky: Rohatec A - SKST Hodonín G 10:4, Rohatec A – SKST
Hodonín G 7:10, Vracov B – Rohatec A 10:4, Lanžhot B – Rohatec A
4:10, Drnholec – Rohatec A 1:10, Kobylí – Rohatec A 9:9, Dubňany
A – Rohatec A 8:10
OL:
1.

TJ Jiskra Strážnice C

7 6 1 0 0 89:37 26

2.

SK Baník Ratíškovice B

7 6 0 1 0 80:46 25

3.

TJ Sokol Vracov C

7 5 1 1 0 77:49 23

4.

TJ Vlast Ježov A

7 5 0 2 0 67:59 22

5.

SKST Hodonín H

7 4 1 2 0 62:64 20

6.

TJ Sokol Kyjov A

7 3 1 3 0 68:58 17

7.

SK Vacenovice A

7 2 2 3 0 58:68 15

8.

TJ Sokol Lužice A

7 2 1 4 0 61:65 14

9.

SKST Čeložnice A

7 2 1 4 0 56:70 14

10. TJ Slovan Hodonín B

7 2 0 5 0 47:79 13

11. TJ Baník Mikulčice B

7 1 0 6 0 46:80 10

12. SKST Rohatec B

7 0 0 7 0 45:81 7

číslo 6/2016

Výsledky: Rohatec D – Josefov 9:9, Veselí n. M. - Rohatec D 9:9, Rohatec D – Vacenovice D 10:8, Dubňany C - Rohatec D 12:6, Rohatec
D – Sl. Hodonín D 10:8, Strážnice E - Rohatec D 5:13, Rohatec D –
Sokol Hodonín D 11:7, Vracov E - Rohatec D 9:9
Vedení SKST
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Pozvánka na domácí zápasy 2017
kolo

datum

domácí

hosté

12

14.1.2017 16:30

SKST Rohatec A

TJ Strážnice B

13

15.1.2017 10:00

SKST Rohatec A

Sokol Hodonín A

12

15.1.2017 10:00

SKST Rohatec C

Sokol Lužice B

13

22.1.2017 10:00

SKST Rohatec C

SKST Čeložnice B

15

22.1.2017 10:00

SKST Rohatec D

Sokol Veselí n Mor. C

14

29.1.2017 10:00

SKST Rohatec B

SK Vacenovice A

15

5.2.2017 10:00

SKST Rohatec C

SK Vacenovice B

17

5.2.2017 10:00

SKST Rohatec D

SKST Dubňany C

16

11.2.2017 16:30

SKST Rohatec A

TJ Jevišovka-Drnholec B

16

12.2.2017 10:00

SKST Rohatec B

Slovan Hodonín B

17

19.2.2017 10:00

SKST Rohatec C

Slovan Hodonín C

19

19.2.2017 10:00

SKST Rohatec D

Jiskra Strážnice E

17

25.2.2017 16:30

SKST Rohatec A

TJ Sokol Vracov B

18

26.2.2017 10:00

SKST Rohatec A

TJ Sokol Lanžhot B

18

26.2.2017 10:00

SKST Rohatec B

Vlast Ježov A

19

5.3.2017 10:00

SKST Rohatec C

Sokol Vlkoš A

21

5.3.2017 10:00

SKST Rohatec D

TJ Sokol Vracov E

19

11.3.2017 16:30

SKST Rohatec A

TJ Sokol Kobylí A

20

12.3.2017 10:00

SKST Rohatec A

SKST Dubňany A

20

12.3.2017 10:00

SKST Rohatec B

TJ Strážnice C

21

19.3.2017 10:00

SKST Rohatec C

Sokol Kyjov B

23

19.3.2017 10:00

SKST Rohatec D

Kovoděl Mor. Písek A

22

26.3.2017 10:00

SKST Rohatec B

SK Ratíškovice B

25

2.4.2017 10:00

SKST Rohatec D

Sokol Lužice C

Novoroční proběhnutí podruhé…
Podaří se nám po roce znovu rozběhat Rohatec?
Brzy tomu bude rok, co se spontánní nápad změnil
ve skutečnost. Bezmála dvě desítky nadšenců tehdy reagovaly na facebookovou výzvu, vstaly z gaučů od dobrot
a pohádek a první den letošního roku rozběhaly Rohatec.
Říkám si proč to nezkusit znovu, třeba se z Novoročního běhání v Rohatci časem stane tradice. Takže přátelé,
kamarádi, běžci, neběžci, mladí, staří, velcí, malí. Přijďte
1. ledna v 11:00 hodin k obecnímu úřadu. Popřejeme si
vše dobré do roku 2017 a vyrazíme. Není třeba se bát,
volným tempem obkroužíme nejprve střed obce od kostela ke staré škole, kulturnímu domu a ulicí Za Humny
zpět. Zhruba osm set metrů zvládne určitě každý, když
ne během, tak třeba jen svižnou chůzí. Po zaváděcím
kolečku vyrazíme s těmi odvážnějšími k přístavišti a po
protipovodňové hrázi třeba až k Habánskému oku. Poběžíme stejnou trasou tam i zpět, takže si každý může
zvolit vzdálenost, na jakou se cítí.
Věřím, že se sejdeme minimálně ve stejném počtu
jako na začátku letošního roku. Vítání jsou i nesportovci,
přijďte se protáhnout před slavnostním obědem, bude to
fajn 
Luděk Durďák
28
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E- Shop: se zahradním vybavením

Ladislav Otáhal
info@stylegarden.cz
Nábytek - kuchyně, altány, pergoly,
Vybavení pro zahrady: stínící sítě (plachty),
zatravňovací rohože, pryžové dlažby, umělé
trávníky na terasy a balkony, litá pryž k bazénům,
Nově !! Umělé vánoční stromky ze Španělska

30
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Divadlo a drakiáda s Dúbkem

číslo 6/2016
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