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Nejlepší recept na to, jak se vymanit
z uzavření našich stereotypů a programů,
je na nějaký čas odletět na druhý konec
planety. Pak se člověk vrátí a věci vidí jinak. Neřeší politiku, smířlivý pohled na
svět mu nedovolí tak rychle vklouznout
do žabomyších válek vezdejšího prostoru. Radovat se nepřestávám z pohledu na
veverku kousek od domovních dveří, na
kymácející se zčervenalé vlčí máky u cesty, které každým rokem někdo tajně vysází. Oba čapí páry v Rohatci si na svých
komínech krmí potomstvo a vy máte
pocit, že v přírodě vždy vše běží jak má.
Poradí si většinou sama a nás k tomu ve
své skromnosti ani nepotřebuje.
Máme čerstvě za sebou svatodušní
svátky. Čas letnic vždy provázely obyčeje,
které se vážou k zeleni a vodě. K prvnímu
vyhánění dobytka na pastvu a k ochraně hospodářství. Naši předci Slované na
začátku léta slavili rusalné svátky. Astronomické léto začíná letním slunovratem
a končí podzimní rovnodenností. Dříve
léto znamenalo čas poutí na oblíbená
známá i neznámá místa. Blízká či vzdálená. Svatojánské zvyky se vázaly vždy
k přírodním kultům. Byl to oheň symbolizující Slunce, rostliny dávající sílu
i navracející zdraví. Dnes máme slavnost
narození sv. Jana Křtitele, proroka a významného patrona hned několika profesí
a měst.
Brněnská významná oční specialistka
tvrdí, že celá naše populace se stává krátkozrakou. Zajisté tento její názor není
politickým či filozofickým verdiktem, ale
odborným konstatováním lékaře z oční
kliniky. Vidíme špatně do dálky. Většinu
dne jsme nuceni zaostřovat náš zrak do
blízka. Měli bychom 3-4 hodiny denně
pobývat venku a dívat se na zeleň. Místo toho hledíme do monitorů počítačů
a chytrých telefonů. Dobrý zrak zřejmě
mají čeští astronomové, objevivší nedávno novou větev meteorologického roje,
ve kterém jsou planety nebezpečné pro
Zemi.
Ministr vnitra se nechává fotit s puškou v ruce a tvrdí, že Česko nepřijme žádné migranty. Uvádí se, že jsme převzali
celkem dvanáct migrantů z Řecka. Co se
už moc neuvádí je, že oni k nám ani nijak
moc nechtějí. Několikrát trestaný recidi-

vista a soudem odsouzený dvojnásobný
vrah dostal prezidentskou milost. Lidem
se podepisoval a nechával se s nimi fotit
na památku. Máme tu nového hrdinu
v zeleném tílku. Morální vzory a hrdiny
potřebujeme a každý si nachází toho svého. Otázkou je, kde hledáme a kam nás
srdce táhne. Vzpomene si dnes někdo na
osobnosti typu Alberta Schweitzera?
Dnešní doba a životní styl nás nutí
něco se sebou dělat. Cvičit, běhat, sportovat. Není tedy divu, že i česká koruna začala posilovat. Skončily intervence a kurz
se mění. Nahoru a dolů. Ostatně tak je to
v životě časté. Jistý český herpetolog asi
obohatí učebnice zoologie. Odjel do Konga zkoumat žáby a zřejmě objevil úplně
nový druh krokodýla. Někdo na to jde
z opačného konce. Jeden pán před časem
svolal různá média k prohlášení, že vyřeší
problém s přemnoženými divokými prasaty v Praze. Očekával jsem něco jako že
je naučí slušnému chování a vysvětlí jim,
kam můžou a kam ne. Tvářil se tajemně
a pak navrhl odstřel z větší blízkosti a většími kulkami. Originální nápad.
Internetový obr Google se rozhodl
bojovat proti šíření dezinformací a nepravd. Sám nám sdělí, co je pravda. Přitom si tak nějak mimochodem „odsaje“
spoustu informací a dat o nás, kdo jsme,
odkud, co hledáme na internetu, kdy, jak
a kolikrát. Už máme mnoho historických
zkušeností s tím, jak nám bývalo sděleno,
co je pravdou a co není. Nemusíme tak
na ni myslet a to je asi i účelem celé věci.
Dnes jsme prošpikováni zprávami
o katastrofách, terorismu atd. Slova jako
deprese se skloňují věru častěji než láska,
krása či víra. Jedna z mnoha výhod víry
je klidnější život a absence depresí. Britští
vědci z Oxfordské univerzity zkoumali práh bolesti u věřících, kteří sledovali
obraz s panenkou Marií. Při sledování
jiného obrazu, Dámy s hranostajem od
Leonarda da Vinciho, měli jak věřící, tak
i nevěřící stejné stupně bolestivosti. Při
sledování obrazu panenky Marie však byl
u věřících o dvanáct procent nižší. Ukázalo se, že došlo k aktivaci specifické části
čelní kůry mozkové. Skvělý duševní stav
mysli, se kterým to vše souvisí a dobré
zdraví nejen toto léto, vám od srdce přeje
Stanislav Zela, šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Z jednání rady a zastupitelstva
Druhé letošní zasedání zastupitelstva
se uskutečnilo 20. dubna v sále kulturního domu. Po technickém bodě následovala zpráva předsedy finančního výboru
a schválení rozpočtového opatření č. 2.
V dalším bodě jednání byly projednány
dotace pro nemocnici v Hodoníně či svaz
chovatelů v Rohatci. Další z dotací byla
poskytnuta na spolufinancování sociálních služeb, které využívají právě naši spoluobčané. Důležitým bodem jednání byla
opět situace na ulici Sadová. Obec byla
nucena přistoupit ke schválení smlouvy
o dokončení komunikace v novém upraveném znění. V tuto chvíli je již tato dohoda podepsána oběma smluvními stranami
a všichni obyvatelé zmíněné ulice se tak
mohou těšit, že před jejich domy vznikne
do konce září nová silnice. Pravidelnou
kapitolou zastupitelstva je prodej či výkup pozemků. Obec si nákupem pozemků vytváří prostor pro budoucí investiční
záměry či lepší pozici pro vyjednávání při
potřebných směnách parcel. V devátém
bodě jednání zastupitelstvo schválilo výběr budoucího kupujícího budovy bývalé

ubytovny na Kolonii. S tímto developerem
je nyní jednáno o podmínkách stavebního záměru a samotného prodeje objektu.
V závěru zasedání obec odsouhlasila budoucí pronájem pozemků potřebných pro
výstavbu plavební komory, která u Rohatce propojí Baťův kanál s řekou Moravou.
Dubnové jednání rady projednávalo
několik ekonomických bodů. Rada přijala plnění rozpočtu za první čtvrtletí
a projednala rozpočtové opatření záměr
prodeje ubytovny na Kolonii. Radní se
zabývali také ekonomickými výkazy naší
příspěvkové organizace Základní školy
a mateřské školy. V dalších bodech byl
odsouhlasen pronájem kulturního domu,
projednány žádosti o dotace a schválena smlouva o knihovnických službách
s okresní knihovnou. Rada se podrobně
zabývala zpracovanými studiemi na přestavbu prostor kolem kulturního domu
na společenské centrum obce a studiemi
na úpravu veřejného prostranství ulic Slovácká, Dělnická a Přívoz. Tyto studie měli
možnost vidět i občané na následných výstavách v budově staré školy.

Rada obce v květnu schválila další rozpočtové opatření, které reaguje na aktuální potřeby a změny. Projednala navýšení
rozpočtu pro Základní školu a mateřskou
školu ve vztahu k pořízení bezpečnostních
prvků a nouzového osvětlení. Dále se rada
zabývala nájemními smlouvami ve svých
nebytových prostorech či na svých pozemcích. Schválila poskytnutí daru záchranné
stanici živočichů a návratné finanční výpomoci MAS Dolní Morava. Radní vzali
na vědomí výsledky druhé části pasportu
zeleně v obci a zabývali se přípravou dalších investičních akcí.
Prozatím poslední zasedání rady se
uskutečnilo těsně před uzávěrkou zpravodaje. Radní projednali závěrečný účet
obce i účetní závěrku za předcházející rok.
Schválili přijetí dotace z Jihomoravského
kraje na obnovu kříže na ulici Slovácká.
Dále vyhodnotili výběrové řízení na dodavatele herních prvků pro nově budované dětské hřiště na Soboňkách. Rada
se podrobně zabývala odpadovým hospodářstvím a možnostmi zlepšení v třídění
odpadů, opatřením v oblasti lesního hospodářství a několika dalším bodům.
Tomáš Letocha,
místostarosta

Ubytovna Maryša a její další osud
O vývoji ve věci objektu ubytovny jsme psali již v minulém čísle.
Nakonec došlo k zásadnímu posunu v této věci. Na zveřejněný záměr prodeje se přihlásil developer s podnikatelským záměrem, který
respektoval všechny přísné podmínky, které obec požadovala. Dne
20. dubna zastupitelstvo téměř všemi hlasy (jeden se zdržel) schválilo prodej objektu ubytovny a souvisejících pozemků firmě H&B Stavreal. Nyní se pracuje na kupní smlouvě. Podmínkou obce, kterou
musí developer splnit, je, že budovu opraví a vybuduje v ní nejméně
20 bytů, které následně prodá. Tedy nevznikne žádná ubytovna pro
sociální případy apod. Bytové možnosti v obci jsou velmi omezené
a zastupitelstvo se rozhodlo, že toto je cesta, jak je zlepšit. Obec celou
dobu bude mít stavbu pod kontrolou, odsouhlasíme projektovou dokumentaci a až do vydání kolaudačního rozhodnutí bude stále budo-
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va patřit nám. Pokud vše dopadne tak, jak jsme naplánovali, získáme
v obci minimálně 20 bytů, které si budou moci zájemci koupit. Zbavíme se zároveň objektu, který pro nás byl velmi ztrátový, a nakonec
získáme jeho prodejem 3,5 milionu korun. Do doby než dojde k přestavbě, bude tam developer v nájmu, takže i po tuto dobu nám to bude
přinášet prospěch a už nebudeme muset platit za energie, které jsme
protopili v děravých oknech. Získané peníze bychom chtěli investovat
na Kolonii, protože by bylo správné, když obec získá prodejem něčeho
na Kolonii, to zase Kolonii vrátit. Třeba kompletní opravou kulturního
domu, který si ji zaslouží. Na fotkách vidíte, jak si představuje investor
budoucí podobu po nákladné rekonstrukci. Budeme mu držet palce,
když se vše podaří, přinese to prospěch nám všem.
Jara Adamec, starosta

číslo 3/2017
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Informace z radnice
Modernizace rozhlasu
Do projektu „Podpora preventivního
protipovodňového systému DSO - Baťův
kanál“, jehož realizátorem je právě dobrovolný svazek obcí, je zapojeno celkem devět obcí včetně Rohatce a města Hodonín
a Veselí nad Moravou. Projekt protipovodňového systému v obcích kolem řeky Moravy s rozpočtem více než 26,5 mil. korun
má za cíl modernizaci a pořízení jednotlivých prvků ochrany před velkou vodou.
Jednou ze součástí každého takového systému jsou i koncové vyrozumívací prvky,
tedy reproduktory po obci. Jejich druhotnou funkcí je používání pro hlášení místního rozhlasu. V rámci tohoto projektu budou zcela modernizovány ovládací prvky,
zřízena čidla a záložní napájení. Největším
zásahem je částečná obměna reproduktorů
a přenos signálu z drátového na bezdrátový - rádiový. V některých částech obce jsou
proto v současné době instalovány nové re-

produktory. Jejich počet je ale jiný, a proto
mohou být instalovány i na jiná místa, než
jsou stávající. Jejich umístění vyplývá z projektové dokumentace. Staré reproduktory
budou v těchto ulicích poté demontovány,
včetně kabelového rozvodu. Realizace nové
sítě umožní mimo jiné lepší slyšitelnost
i regulaci hlasitosti. Z důvodu prováděných
prací nebude v týdnu od 19. do 23. června
prováděno hlášení místního rozhlasu.
Tomáš Letocha, místostarosta

Ukliďme Česko
– ukliďme Rohatec
Osmého dubna se konal již třetí ročník
akce „Ukliďme si Rohatec“. Možná by si
někdo řekl, že po dvou letech, kdy se nás
sešlo opravdu hodně a mákli jsme, že už
není co uklízet. Ovšem to je nikdy nekončící proces… Snad každý týden při sečení
trávy vidíme, že mezi námi pořád žijí lidé,
kterým je zatěžko odpadky donést pár me-

trů k nejbližšímu koši. Zářným příkladem
je lavička a koš před Coopem, kde někteří
nejsou schopni hodit vršek od piva do koše,
který je přímo po ruce vedle lavičky. Kolem
chodníku z Kopce na Kolonii i našich obou
přístavů najdeme pravidelně nechtěnou
nadílku různých sáčků, PET lahví, obalů
od cukrovinek, zkrátka cokoliv. Sešlo se nás
opět více než sto, toho si nesmírně vážíme.
Procházeli jsme známé odpadkové trasy,
a hlavně děti si celý den náramně užily a zakončily jej táborákem u kulturního domu.
Mužská část dobrovolníků si dala nelehký
úkol, poprat se s hromadou cihel v tom největším svahu v lokalitě Kopec. Mákli jsme
si a velkou část opravdu vynosili nahoru.
Panovala dobrá nálada. Vyzveme ještě majitele přilehlých domů, aby si uklidili svůj
stavební nepořádek. Snad budeme mít pak
všichni radost, že když si zajdete do Cyklobistra u Gerasima, tak na vás nebudou
z obecních pozemků hledět nevzhledné
hromady všeho možného, co tam rozhodně nepatří. Díky a za rok se těšíme zas 
Jara Adamec, starosta

Změny v televizních kabelových rozvodech
Kabelová televize a její možnosti
Jednou ze základních vlastností televizních kabelových rozvodů (TKR) je možnost přenosu velkého množství digitálních
TV programů ve standardním (SD), vysokém rozlišení (FULL
HD) a v ultra vysokém rozlišení UHD (4K). Neodmyslitelnou
součástí služeb v televizních kabelových rozvodech je i vysokorychlostní internet, který díky optickému připojení splňuje
nejpřísnější požadavky zákazníků na rychlost, stabilitu a služby
v oblasti internetového připojení.
Zvyšujeme počet televizních programů v kabelových rozvodech.
V současné době jsou v rámci digitálního vysílání šířeny televizní programy ve standardu DVB-T a DVB-C. Seznam dnes
vysílaných programů v DVB-C je uveden v následující tabulce.
Při současném kanálovém uspořádání digitálních multiplexů
a přenosu analogových programů není již možné dále rozšiřovat
programovou nabídku.
Proto je nutné z důvodu zvýšení počtu přenášených programů přistoupit k vypnutí analogových programů, s výjimkou
místního INFOkanálu, a k novému kanálovému uspořádání digitálně vysílaných programů ve standardu DVB-C.
Z výše uvedených důvodů dojde dne 11. 7. 2017 od 08:00
hodin ke změně vysílacích parametrů jednotlivých tv programů
a bude nutno provést opětovné naladění přijímačů pro vysílání ve standardu DVB-C. Nová tv zařízení jsou vybavena volbou
„automatické ladění“, které provede sken a nastavení „nové televizní nabídky“.
číslo 3/2017

Nově pak bude možné přijímat programy:
1/ Pozemní ve standardu DVB-T, kde je možno sledovat programy přenášené v rámci českých a slovenských „MULTIPLEXŮ“.
2/ Kabelové ve standardu DVB-C, kde je možno sledovat televizní programy dle vlastního výběru v několika tematických
balíčcích a klikacích nabídkách.
3/ Kabelové televizní rozvody jsou připraveny na přenos programů v novém standardu ULTRA HD (4K), které nabízí 4x
vyšší rozlišení oproti FULL HD.
4 / Nebude již možné přijímat analogově vysílané programy
s výjimkou místního INFOkanálu.

Vysokorychlostní internet
Internetové služby jsou díky optickému připojení a uzavřené
metalické síti televizních kabelových rozvodů tím nejlepším, nejrychlejším a nejkvalitnějším prostředkem k využívání Internetu
a VoIP telefonování. Nynějším standardem je v sítích společnosti
NOEL, s.r.o. rychlost 60Mbit, což ve většině případů převyšuje
možnosti jiných poskytovatelů internetových služeb. Samozřejmostí je i bezplatné zřízení VoIP telefonní služby.
V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat na telefonní čísla
společnosti NOEL, s.r.o.
Těšíme se na Vás a rádi se Vám budeme věnovat.
+420 518 359 635, +420 607 866 813, e-mail: info@noel.cz,
www.noel.cz
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Fámy – frky – plky trochu jinak
V tomto čísle nenaleznete klasickou
oblíbenou tabulku. Ten blud, kteří někteří
po dědině roznášejí, jsme se totiž rozhodli
uvést na pravou míru, a k tomu potřebujeme
trochu více místa. Někteří naši spoluobčané
totiž vesele mezi ostatními šíří, že současné
vedení obce v podstatě nic nedělá a jenom
dotahuje projekty svých předchůdců.
Věřím, že každý z vás rozumí tomu, jak
probíhá proces, když chcete něco stavět.
Namalovat projekt, zajistit si potřebná
vyjádření, získat stavební povolení, udělat
výběrové řízení a pak teprve se může něco

budovat. V dnešní době je to vyřizování
a papírování mnohem delší než samotná
realizace. Asi už ti původci zaručených
informací, že jen něco dotahujeme,
zapomněli, že mně předchůdce předal
prázdnou kancelář, v šuplíku kromě
věcí již naplánovaných nebylo nic. To
teprve nyní se snažíme si dělat projektové
dokumentace na roky dopředu, protože
víme, co obec pálí a potřebuje. V přiložené
tabulce najdete, kdy obec získala povolení
k hlavním akcím, které realizovalo, nebo
bude letos realizovat nové vedení radnice.

Jediné, co jsme převzali, byla realizace
poslední etapy rekonstrukce staré školy
(na té se současný starosta podílel jako
radní od jejího počátku), a vybudování
roky slibované kanalizace v ulici Slovácká,
na kterou současné vedení sehnalo více
než milionovou dotaci. Každý si tak může
nyní udělat jasný obrázek, kdo asi takové
bludy šíří, komu by prospěly a kolik úsilí
popravdě vynakládá současná radnice
na budování v obci. Data na stavebních
povoleních a v rozpočtu na rozdíl od lidí
nelžou a nepomlouvají.

Název investiční akce

Stavební a jiná povolení

Realizace akce

Kanalizace, ul. Slovácká, Rohatec

19.6.2013

r. 2015

Komunikace, ul. Slovácká, Rohatec

4.8.2014

r. 2015

Revitalizace objektu č.p. 236 (stará škola), Rohatec

7.8.2013

r. 2015

Oprava komunikace, ul. Habánská, Rohatec

14.6.2016

r. 2016

Ul. Mírová – kanalizace II. etapa, 1. část, Rohatec

16.6.2016

r. 2017

Ul. Mírová, Chodník, I. etapa, Rohatec

21.6.2016

r. 2017

Kanalizace, ul. Na Kopci, Rohatec

30.3.2015

r. 2016

Parkoviště před COOPEM, ul. Hodonínská, Rohatec

15.4.2016

r. 2016

Oprava a zateplení zdravotního střediska Rohatec Kolonie

Projekt r. 2015

r. 2015

Přístavba základní školy, Rohatec

VPS 22.4.2015

r. 2018?

Úprava celé zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec

územní rozhodnutí ze dne 21.7.2015

r. 2015

Úprava přechodů, ul. Hodonínská, Rohatec

2.12.2016

r. 2017?

Bezbariérové chodníky, trasa A, Rohatec

29.11.2016

r. 2017?

Prodloužení veřejného vodovodu, ul. Slunečná, Rohatec

13.3.2017

r. 2017

Prodloužení veřejného vodovodu, ul. K Olšičkám, Rohatec

19.12.2016

r. 2017

Hasičská dráha, Rohatec

územní rozhodnutí ze dne 22.7.2015

r. 2015

Chodník, ul. U Parku, Rohatec

9.5.2016

r. 2016

Rozšíření VO, Přístaviště u Moravy, Rohatec

územní rozhodnutí ze dne 17.9.2015

r. 2016

Rozšíření VO, ul. Krátká, Rohatec

územní rozhodnutí ze dne 9.11.2015

r. 2016

Chodník, ul. U Školky, Rohatec

7.12.2016

r. 2017

Klimatizace ZŠ, MŠ, OÚ Rohatec

30.6.2016

r. 2016
Jara Adamec, starosta

Matrika
Narození

Úmrtí

Sňatek

Eliáš Matůšek
Eliška Skřápková
Ema Ruzskowská
Darien Dekař
Ela Glorie Pechová

Václav Škromach, 78 let
Ludmila Tomšejová, 74 let
Zdeněk Matěj, 66 let
Anna Brantalová, 97 let
Marie Antošová, 93 let

Ladislav Blahušek x Lenka Capitová
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Zlatá svatba
Jan a Eva Antošovi
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Vzpomínka na „našeho pana doktora“
primáře MUDr. Jindřicha Berku
První den v měsíci červenci by se dožil
pan MUDr. Jindřich Berka již 90 let. Je tomu
deset let, co jsme se s ním rozloučili na rohateckém hřbitově.
Říká se, že čas je neúprosný lékař našich
bolestí a trápení. Přesto se v řadách spoluobčanů najde spousta těch, kteří na pana doktora často rádi vzpomínají.
Po ukončení svého primariátu v hodonínské nemocnici odešel pracovat na zdra-

votní středisko do Rohatce jako praktický lékař. Své bohaté zkušenosti okamžitě uplatnil
i na novém pracovišti. Znali jsme ho všichni
jako pracovitého a zodpovědného lékaře,
který si svým přístupem k pacientům získal
důvěru a oblibu.
Proto i dnes na něj u příležitosti nedožitých devadesátin vzpomínáme s láskou a úctou.
rohatečtí občané

Kalendárium
1. 6. – 31. 8.

Soutěž o nejkrásnější balkon

7. - 9. 7.

Výstava lilií

3. – 30. 6.

Výstava obrazů Marie Veselské – Rosypálkové

15. 7.

Soutěž v požárním sportu

17. 6.

Dětský folklórní festival

12. 8.

Myslivecká noc

24. 6.

Soutěž mladých hasičů v běhu na 60 m

18. 8.

Předhodová zábava u cimbálu

24. – 25. 6.

3. ročník mezinárodního turnaje žáků v kopané

19. 8.

Hodový turnaj v malé kopané

30. 6.

Zahájení prázdnin v přístavu

27. 8.

Bartolomějské hody

ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti
Namaluj si obrázek

Nedostatky velkých
lidí jsou útěchou hlupáků
Ludwig Feuerba
Můžete pojmenovat tři po sobě jdoucí dny
bez použití slov pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota nebo neděle?

Opice, veverka a pták závodí, kdo na vrcholu
kokosové palmy sebere první banán. Vyhraje
opice, veverka, nebo pták?

Radost z vysvědčení a pěkné prázdniny!
Sečtete-li čísla 28, 31, 43 a 63, dostanete součet 165. Vyměňte libovolné číslice v těchto
číslech, aby součet byl opět 165
číslo 3/2017

Anna Kolofíková
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A víte že…
… se v Rohatci loni narodilo 21 dětí a 37 osob zemřelo?

Zápis 2017
Dne 20. dubna se základní škola otevřela pro budoucí prvňáčky. Při zápisu do první třídy si předškoláci s rodiči mohli prohlédnout budovu naší krásné školy, hráli si
se staršími spolužáky a přitom plnili jednoduché úkoly, u kterých předvedli, že jsou
připraveni stát se „prvňáčky“. Na závěr si děti vybraly dárečky, které jim vyrobili žáci ze
základní školy.
Kolektiv učitelek ZŠ

Den Země
Stejně jako každý rok, tak
i letos jsme v naší škole uskutečnili „Den Země“. Celá akce
se nesla v duchu projektového dopoledne s titulem „Čtyři
živly“. Název nám již napovídá,
že byly připraveny čtyři vzdělávací okruhy – „voda“, „vzduch“,
„oheň“, „Země“. Výuku pedagogové žákům zpestřili prezentacemi, pokusy a názornými
ukázkami, jak lze dary země
využít. Součástí aktivit bylo např. filtrování znečištěné vody, tvarovaní nádobí z hlíny, objasnění vzniku zemětřesení a střídání
ročních období, využití vzduchu pro každodenní potřebu, poznávání druhů půdy, sázení semen, barvení vody, rozdělávání

ohně atd. Děti si z projektového dne odnesly spoustu poznatků
a hezkých zážitků. Na podobnou akci v budoucnu bezesporu navážeme.
Zdeňka Tománková, učitelka ZŠ Rohatec

Exkurze
Dne 18. 4. 2017 jsme s panem učitelem Šmýdem a s panem učitelem Andrýskem vyrazili na exkurzi do Čejkovic
a Milotic. Sraz jsme měli na
autobusové zastávce u školy.
Odjížděli jsme něco po osmé
hodině. Naše první zastávka byla v Sonnentoru, neboli
slunečné bráně. Měli jsme
možnost se podívat na průběh výroby čaje a čajových
směsí. Hned na začátku se nás
ujala slečna průvodkyně, která nám rozdala malý kelímek
čaje na ochutnání a pustila
nám krátký film o vzniku, po8

stupu a výrobě v Sonnentoru.
Vysvětlila nám, že vše je v biokvalitě. Zakladatel je Johannes Gutmann. Mohli jsme si
koupit čaj jako je třeba dobrá
nálada nebo různé jiné výrobky. Poté jsme vstoupili do
firemní kantýny, kde jsme si
mohli něco zakoupit. Tenhle
zážitek jsme zakončili vyhlídkou z budovy.
Po odchodu jsme navštívili
muzeum T. G. Masaryka. Byl
to dům kde žil od roku 1856
do roku 1862, kde strávil šest
let svého života. Dům byl jeho
rodině přidělen jako spousta
číslo 3/2017
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ostatních jeho bydlišť. Vědomosti si rozšiřoval četbou knih,
které mu půjčoval místní učitel
a páter.
Po opuštění Čejkovic jsme
autobusem vyrazili do Milotic,
kde jsme museli chvíli počkat v
autobuse kvůli malé přeháňce.
Poté, co jsme vystoupili z autobusu, šli jsme do přírodní rezervace Horky u Milotic. Tam
jsme viděli spoustu zajímavých
věcí, např. hnízda břehule říční
nebo prvosenku jarní, lidově

petrklíč a také hlaváček jarní.
Když jsme se vrátili, jeli jsme
se podívat do zámeckého parku, také v Miloticích, kde jsme
viděli pávy a dokonce se nám
povedlo vidět čápa, když hledal
nějaké jídlo. Po tomhle skvělém
zážitku jsme vyrazili domů.
Líbilo se mi vše, jak výroba čajů, tak i procházka venku
a moc jsem si to užila. Děkuji
za zorganizování této exkurze.
Erika Buchtíková,
VII. třída

Informace z mateřské školy….
Děti z naší mateřské školy se mohou těšit na další zábavné
a poučné aktivity. Ani větší absence v období neštovic nás nezaskočila, aby si mohly užívat se svými kamarády nezapomenutelné zážitky. Karneval ve školce byl jedním z nich, rodiče dětem
připravili zajímavé masky a všichni si užili dopoledne plné tancování a her. Začátkem jara byly děti na výukovém programu
pod názvem „Zvířátka na statku“ v Kněždubě. I přes nepřízeň
počasí si odvezly krásný zážitek a byly obohaceny novými poznatky o domácích zvířatech a práci na statku. Předškoláci se
také zúčastnili „Projektového dne“ v ZŠ. Naše děti nezapomínají
ani na své maminky a u příležitosti „ Dne matek“ jim předvedly
kulturní program spojený s ochutnávkou zdravých pomazánek
ze školní jídelny.
V neposlední řadě zaslouží pochvalu také děti, které cho-

dí vystupovat na obecní úřad a Kulturní dům v Rohatci. Velké
poděkování patří paní učitelce Aleně Okáníkové a paní učitelce
Ludmile Hrabětové za pečlivou přípravu dětí na vítání občánků
do života a oslavy jubilantů. Děti vystupují v kroji s pásmem
básní a na zobcovou flétnu hraje Natálka Kovaříková. Tímto patří dík i rodičům za jejich čas a oblečení dětí do krojů. V měsíci
květnu se děti mohly ještě těšit na zábavný výlet do Vracova na
cestu veselým vláčkem, oslavu Mezinárodního dne dětí a na
konci školního roku se rozloučí se svými kamarády, kteří odcházejí do 1. třídy ZŠ. Pasování předškoláků proběhne tradičně na obecním úřadě, kam jsou pozvány děti se svými rodiči.
A nám nezbývá než jim popřát hodně úspěchů ve škole a krásné
prázdniny plné pohody a sluníčka.
Kolektiv MŠ

Motýlí záhon
Dne 25. 4. se žáci VIII. třídy znovu zapojili do výsadby motýlího záhonu Na Fléčku, který poprvé osázeli v loňském školním
roce. Co tato akce přesně obnášela?
Nejprve bylo nutné kruhový záhon
zbavit přebytečného plevele pomocí rýčů
a malých zahradnických lopatek, čímž se

číslo 3/2017

půda zároveň prokypřila. Poté se po celé
ploše rozhodil kompost a hlína se uhrabala. Takto ošetřený záhon byl připraven k
vysetí letniček, jejichž semínka se předtím
důkladně promíchala v misce. Po vysetí se
záhon postupně „udusal“ pomocí velkých
kartonů papíru.

Žáci si čas strávený na čerstvém vzduchu užili a v létě, až se motýlí záhon zazelená a rozkvete, si s dobrým pocitem
vzpomenou, jak se sami o tuto barevnou
krásu přičinili.
Olga Škrobáková,
ZŠ Rohatec
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Školní družina hraje divadlo
V pátek 12. května v odpoledních hodinách byl kulturní dům
plný rodičů, prarodičů, tet, strýců a sourozenců, kteří se přišli podívat na vystoupení dětí ze školní družiny ke Dni matek. Děti maminkám a hostům zahrály dvě pohádky.
První vystoupily děti pod vedením Mgr. Hany Okáníkové
s pohádkou „ Ať žijí duchové“. Ve známém příběhu o přátelství duchů s dětmi zazněly v podání dětí písně - Zavolejte stráže, Hajný
je lesa pán, Skřítkové tesaři aj... Děti v krásných kostýmech nejen
zpívaly, ale i tančily a některé se do své role opravdu vžily a všechny v sále překvapily svým výkonem.
Nakonec maminkám předaly kytičky v květináčích, které vypěstovaly ze semínka.
Druhá pohádka, kterou nacvičily děti pod vedením vychovatelky Adély Kotkové, měla název „Popletená pohádka“. Příběh
v sobě splétal několik pohádek a děti v podobě Karkulky, trpaslíků, Dlouhého, Širokého, Bystrozrakého či ježibaby z Perníkové
chaloupky pohádku vtipně zahrály.

Tříměsíční nacvičování, zpívání a příprava kulis se vyplatily,
protože jak „ herci“, tak i rodiče a hosté v sále odcházeli domů se
šťastným úsměvem.
Naše poděkování patří rodičům, kteří se podíleli na přípravě
kostýmů, ale i dvěma děvčatům, které nebyly na jevišti, ale byly
nedílnou součástí našeho vystoupení. Je to Adélka Bejdová, která nás doprovodila na klavír a Petra Vacenovská, která pomáhala
v zákulisí.
Pro velký úspěch vystoupily děti s pohádkou „Ať žijí duchové“
ještě jednou, a to v pátek 19. května na akci pořádané Svazem tělesně postižených v Rohatci, kde se opět velmi líbily.
Protože si děti moc přály ukázat co si nacvičily ve školní družině i svým spolužákům a paním učitelkám, zahrají si divadlo do
třetice, a to 14. června. Těšíme se a držíme jim palečky.
Hana Okáníková

V naší škole se zase zpívalo
Rohatečtí slavíčci se opět po roce v pátek 31. března rozezpívali při již tradiční přehlídce lidových písniček „ROHATECKÝ
SLAVÍČEK“. Velké poděkování patří nejen dětem, které chtějí
zpívat a nikdo je do zpěvu nemusí nutit, ale všem, kteří děti
připravili – paní učitelky, rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi…
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Výběr písničky i radost, s níž ji děti zpívají, dávají lidové
písničce stále naději na její další život.
Za zmínku rovněž stojí, že dvě žákyně naší školy, Julie Bravencová (3. třída) a Magdalena Trnovcová (6. třída), reprezentovaly naši školu v neděli 26. března 2017 v oblastním kole pěvecké soutěže ve Strážnici na Zpěváčcích Strážnicka k poctě Vaška
Harnoše. Oběma dívkám patří velké díky, protože se zde popraly

s řadou rovnocenných zpěváčků, s klidem a sebevědomě předstoupily před cimbálovou muziku a odbornou porotu a k tomu
všemu byly oblečeny do nádherných rohateckých krojů.
Doufám, že se i v příštím roce u lidové písničky s mnohými
žáky potkáme, protože je velmi důležité, aby lidová píseň neutichla, aby byla stále v oběhu a přispívala ke zkrášlení všedních
i nevšedních dní nás všech.
Miroslava Veselská

Vrba hlavatá
V březnu letošního roku se žáci 7. a 8.
třídy zapojili do akce organizované rohateckým Dúbkem, a to vysázení vrby hlavaté v lokalitě Na Lúkách. Každá třída měla
k dispozici 15 mladých vrb, takže celkem
se na oba břehy potoka zasadilo 30 stromů.

číslo 3/2017

Nejprve Honza Švanyga seznámil žáky
s rozšířením, využitím a významem tohoto druhu vrby a poté rozdělil nástroje
a stromky. Každý žák přiložil ruku k dílu
– někdo stromky pilkou zarovnal, jiný vyryl asi 50 cm hlubokou jámu, do které se

stromek zasadil, zahrnul zpátky hlínou
a udusal.
Práce šla žákům svižně od ruky, bavilo
je to a byli spokojení, že udělali dobrou věc
pro místní přírodu.
Olga Škrobáková, ZŠ Rohatec
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Ochutnávka zdravého stravování v rohatecké školce
Ve čtvrtek 11. května proběhla v mateřské škole besídka k Svátku matek. Této příležitosti využily kuchařky ze školní jídelny
a připravily ochutnávku několika pomazánek, netradičního moučníku a grilované
mrkvičky v naší mateřské škole. Maminky,
babičky i tetičky tak mohly ochutnat, co
děti ve školce dostávají na talíř. Podle ohlasů a prázdných tácků všem chutnalo, a to
nás těší. Jeden z receptů na ukázku:
Fazolové brownies - vyšleháme 3 vejce
s 200 g třtinového cuku, přidáme 1 polévkovou lžící oleje, rozmixované sterilované
červené fazole 500 g Bonduelle (bez nálevu), 1 polévkovou lžíci kakaa, 1 kávovou
lžičku skořice a 1 kávovou lžičku prášku
do pečiva. Pečeme ve vymazané formě na
200°C asi 40 minut.
Irena Elšíková, vedoucí školní jídelny

Prázdninový provoz v MŠ
Prázdninový provoz v mateřské škole bude od 10. do 21. července 2017. Protože se přihlásilo přibližně 40 dětí, budou rozmístěny do dvou tříd. Někteří rodiče mají zájem o provoz ve školce i v jiných prázdninových týdnech.Bohužel zájemců není
tolik, aby bylo možné provoz zabezpečit po ekonomické stránce - z důvodů provozu školního stravování, čerpání dovolené učitelek a provozních zaměstnanců. V mateřské škole bude v této době také probíhat rekonstrukce a údržba budovy.
Po dobu uzavření mateřské školy v Rohatci mohou ostatní zájemci o umístění dítěte využít služby jiných mateřských škol
v Hodoníně a okolí nebo příměstských táborů.
Vedení ZŠ a MŠ Rohatec

Nedosažitelné je jen to, o co se nepokusíme
Dokážeme cokoliv? Častá otázka,
kterou si položí snad každý člověk alespoň jednou za život, ale odpovědět na
ni nedokáže nikdo. Každý chce něčeho
dosáhnout v životě. Pro někoho je to
třeba vystudování vysokých škol a práce,
kterou chceme třeba od dětství, nebo nějaký sportovní úspěch. Někomu stačí jen
to, když založí rodinu a je šťastný. Každý
má svůj sen a cíl a je jen na něm, jestli
se aspoň pokusí ho dosáhnout. Kdo nic
nezkusí, ničeho nedosáhne. A taky pro
to musí něco udělat, pokud toho chce
opravdu dosáhnout. Cíle se můžou navyšovat nebo přibývat další.
Můj cíl byl dostat se k hasičům. Jsem
tam šestým rokem a během těch let se
mi splnilo a dosáhla jsem spousty cílů.
První z nich byl vyhrát okresní kolo
a postoupit na kraj. Teď mám tři takové větší. Dva v blízkém čase a jeden do
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budoucna. Udělám vše proto, aby se mi
letos napotřetí podařilo aspoň se umístit
v krajském kole, ale udělám vše proto,
abych se pokusila o postup na republiku. Druhý cíl je umístění na TFA v Brně
v plné hasičské výzbroji, kterou jsem zatím neměla ani jednou na sobě. A můj
největší cíl je dostat se k profesionálním
hasičům do jednotky. Zatím se žádná
žena nedostala a všechny sedí v kanceláři. Cílů mám samozřejmě mnoho.
Každý by se měl zamyslet nad tím,
jestli chce svého cíle dosáhnout a co
všechno je pro to ochotný udělat. Někdo si řekne, že to raději nechce, aby
pro to nemusel nic dělat, jiný se snaží,
ale nebaví ho to, raději už by chtěl, aby
měl cíl splněn, a někdo proto udělá cokoliv, bez ohledu na to, kolik času, peněz a úsilí ho to stojí. Ovšem někdy ten,
co pro to nedělá nic, dosáhne svého cíle

snadno a rychle, než ten, co se o to snaží léta a dává do toho všechno. Vezměte si třeba práci. Někdo čeká skoro celý
život, než se uvolní místo v práci, kterou chce dělat. Když se uvolní, hlásí se
o místo, vystudoval kvůli té práci vysoké
školy, absolvoval spoustu kurzů a stejně
to místo nakonec dostane někdo, kdo
o tu práci vůbec nestál, a dostal ji třeba
jen proto, že tam má známého. Tohle je
strašně nespravedlivé.
Spousta lidí to třeba ani nezkusí,
protože si nevěří. Každý by si měl věřit
a zkusit vše, co mu život nabízí. Některé věci se neopakují a šance je třeba jen
jednou za život, tak to stojí za to, abychom všechno vyzkoušeli.
Zamyslete se nad svými cíli a zkuste
to! Udělejte pro jejich dosažení všechno!
Za zkoušku to přece stojí, nebo ne?
Denisa Řezáčová, 9. třída
číslo 3/2017
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KULTURA
Informace z knihovny – aneb co se děje v knihovně
Školní družina v knihovně
V pondělí 24. dubna navštívilo knihovnu téměř 60 dětí ze školní
družiny. Jeden by si myslel, že se do knihovny nevejdou. A co myslíte,
vešli? Vešli! A ještě zbylo místo na otevřené knihy, které si se zájmem
prohlížely.

V květnu proběhla výstava soutěžních prací Malý ilustrátor, které
vypracovaly děti ze školní družiny. Zhlédnout výstavu je možné až do
16. června.

Prvňáčci v knihovně
V pátek 28. dubna, jako budoucí čtenáři, navštívili knihovnu i naši
milí prvňáčci, což bylo pro mne velkým potěšením.
Děti si s velkým zájmem prohlížely knížky, nad kterými jsme si povídali. Milé děti, děkuji vám a těším se na vás zase někdy příště!

Ukázka práce žákyně první třídy z projektu Jižní Morava čte

Výstava Malý ilustrátor

Lenka Klásková: O kocourkovi a kočičce
Kdysi dávno, předávno, byla jedna kočičí škola. A do té školy chodil
Mourek. Chodil teprve do druhé třídy, když se tam přistěhovala Perla.
Když ji Mourek poprvé spatřil, tak se do ní zamiloval. Až se rozdávalo
vysvědčení, tak se taky zamilovala i Perla. A pak šli do parku, aby se lépe
poznali a vyprávěli si o sobě.
Když šli do parku, tak si povídali. „Hele, ty víš něco o mně?“ „Ne.“
„Tak já ti to řeknu. Já nemám rodiče.“ „A s kým teda bydlíš?“ „S bratrancem, sestřenicí, bratrem a sestrou.“ „Aha. A jak se jmenuješ?“ „Perla.“
„To je hezké jméno.“ „Děkuji. A ty o mně něco víš?“ „Ne.“ „Já nemám
skoro nikoho. Jen mámu, tátu, sestru a bratra.“ „Páni, to jsem nevěděla.“
„A jak se jmenuješ ty?“ „Mourek.“ „To je taky hezké jméno.“ „Díky. Víš
co?“ „Půjdeme do ZOO?“ „Tak jo.“
Když šli do ZOO, tak tam viděli klokany, vydry, lišky, vlky, hyeny
i všelijaké různé ptáky. Lemura, hyenu, klokana a ptáka Aru zelenokřídlého. Moc se jim to líbilo. A koupili si suvenýry.
Víš co, Mourku? „Ne, co?“ „Půjdeme k nám?“ „Ano.“ A tak šli k Perle.
Když šli k Perle, tak mu ukázala svůj pokoj. To se mourek divil, když viděl,
že Perla není jako jiné holky. Právě naopak. Měla různá auta, převleky
na Spajdrmena, Betmena, Frankenstejna a Drákulu. A najednou Mourek
řekl: „Hele, Perlo.“ „Ano, Mourku?“ „Půjdeme k nám?“ „Tak jo! Už se těším! A Mourku...“ „Ano, Perlo?“ „Já ráda luštím křížovky a šifry.“ „Aha.“
Když šli k Mourkovi, tak Perla viděla, že Mourek je milovníkem
džungle, pouště a lesů. „Jů, Mourku, nevěděla jsem, že jsi takový milovník
zvířat.“ „To víš, já jsem takový od malička“ „A tvoji rodiče?“ „Ano….“

Osmička v knihovně
Ve čtvrtek 25. května knihovnu navštívili žáci 8. ročníku. Dozvěděli
se několik informací o scénickém čtení a knihovnu si patřičně probádali…
číslo 3/2017
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Stopařův průvodce Galaxií
Téhož dne jsme měli možnost zhlédnout scénické čtení Stopařův
průvodce Galaxií, ve kterém excelovali Lukáš Hejlík, Věra Hollá a Pavel
Oubram. Děj bravurní parodie na sci-fi příběh nás zatáhl do Galaxie…

Do knihovny i celé školy po mnoha letech
V sobotu 3. 6. si přišli do staré školy zavzpomínat na školní léta současní šedesátníci. Starou školou je s podrobným komentářem provedl
pan starosta a po náročném odpoledním kulturním programu pobyli
i v naší knihovně.

prvňáčka“, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky a smyslem je přivést žáky prvních tříd do
knihovny a tím jim usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Každý žáček prokázal znalost čtení, byl společně složen slib, a tak
mohlo proběhnout samotné pasování jednotlivých čtenářů opravdovým mečem. Děti obdržely čestný průkaz čtenáře a jako dárek knihu
„Lapálie v Lampálii“ Martina Šinkovského. Tímto dnem se jim otevřela
virtuální brána do kouzelného světa knih.

Provozní doba o letních prázdninách
pondělí
8.00 – 11.00, 12.00 – 15.00 hodin
úterý
8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 hodin
středa
ZAVŘENO
čtvrtek
8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 hodin
pátek
ZAVŘENO
Zavřeno: 3. – 7. července, 14. – 18. srpna 2017

Projekt Jižní Morava čte
Dnes vám představujeme další zapojené soutěžní práce literární
soutěže z roku 2016:
Kategorie do 9 let: Lenka Klásková
Kategorie nad 9 let: Karolína Čevelová
V červnu bude vyhlášen nový projekt pro rok 2017 pro nejmenší
děti na téma „Příběhy mého kraje“.

Pasování prvňáčků na čtenáře
V úterý 6. června přišli do knihovny prvňáčci slavit velký svátek.
Mohl se uskutečnit díky projektu SKIP ČR „Už jsem čtenář – Knížka pro
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Připravili jsme pro vás:
50 ks nově přivezených knih z výměnného fondu MěK Hodonín
Jana Charvátová
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Pár otázek pro Marušku Veselskou – Rosypálkovou
Maruško, ty jsi z Rohatce, tady jsi
vyrostla, dlouhou dobu tady žila, co pro
tebe znamená Rohatec?
Rohatec, to je spojení s kořeny, tatínkovi rodiče Rosypálkovi žili v „Barákoch“,
tam jsme taky až do mých šesti let žili s rodiči, č.p.112. Těch pár uliček jsem měla

takzvaně prolezlých skrz naskrz. Milovala
jsem cestu na Přívoz, tím směrem byla stařečkova zahrádka, tam jsme jako děti řádily. A Morava, ta mě utvářela hodně, hlavně
proto, že táta bez Moravy v té době neuměl
být, téměř každé ráno byly v síni v „kýblu“
ryby. Pak jsme bydleli Na Kopci, moji rodiče byli skvělí. Hodně přísní, ale skvělí. Táta miloval
lidi, humor, zpěv i to víno,
jak už to tady na Slovácku
bývá. A maminka to všechno zatmelila a uhladila svou
laskavostí a trpělivostí. Měli
jsme s bratrem krásné dětství. To je období, na které
vzpomínám nejraději a nejčastěji. Nyní z mých drahých
přímých nejbližších už tu
nikdo není. Taky já již dlouhou dobu žiji v Hodoníně.
Do Rohatce vždy ráda přijedu a často i přijdu, vždyť
kolem Moravy je to doslova
kousek.
Jak jsi se dostala k malování?
Tak malování bylo nějak ve mně, ale schováno na
pozdější časy. Když byly děti
malé, nebylo času se věnovat
čemukoliv jinému než jim
a domácnosti, ale postupně

jak ubývalo rodinných povinností a závazků, jsem se k malování dostávala častěji. Je
to má relaxace. Říká se, máš-li lásku, věnuj
se jí, máš-li koníčka, věnuj se mu, nemáš-li
lásku, udělej si svou lásku ze svého koníčka. To bude asi můj případ .
Maluješ a my nevíme, co maluješ,
pověz nám něco o své tvorbě.
Já ráda maluji přírodní zátiší, vodu
v krajině. Je to proto, že se ráda toulám po
okolí a užívám si krás slepých ramen řeky
Moravy, to je má největší láska. Trávím
spoustu času v přírodě, tremp zůstal ve
mně od mládí. Výsledkem jsou pak fotografie a náměty pro krajinky. Krajinomalba mě držela dlouhou dobu a docela mi
stačila, ale v poslední době se věnuji zátiší,
portrétům i figurální malbě. Nejsem malíř,
který je vyhraněný tématem. Nedá se tedy
říci, že jsem krajinářka nebo portrétistka.
Stylově jsem nejvíce věrná realismu, i když
se pohybuji ve všech jeho nuancích, od volného realismu, přes spontánní až k hyperrealismus. Nevyhnu se ani impresionismu,
požadavky jsou různé a impresionismus je
zábava. Zrovna tak materiál je různý, nejraději mám olejomalbu, v té se cítím dobře.
Moderní akryl cítím jako hodně tvrdý, hodí
se na určitý záměr. Olej a akryl jsou moje
dvě nejoblíbenější média.
Splní-li obraz očekávání, které na něj
mám, pak jsem spokojená a vím, že udělá
radost, to je pro mne to hlavní.

Subjektivní kulturní okénko šéfredaktora
Obraz Šero v pralese od české avantgardní malířky Toyen se
vydražil za 30 milionů korun.
Na podzim vstoupí do kin film o Miladě Horákové. Režisér
Mrnka deset let připravoval svůj projekt. Do titulní role obsadil
herečku z Tel Avivu. Máme se na co těšit.
Časopis Respekt vydal speciál věnovaný dezinformacím.
O touze nalézt pravdu a jak rozpoznat falešné zprávy. Aktuální
záležitost a velmi zajímavé čtení.
Kniha od Wolfa-Dietra Storla Šamanství s podtitulem Kořeny naší spirituality bourá některé z našich zažitých představ
a hlavně nás seznamuje podrobněji se šamanstvím. To je staré
jako lidstvo samo. Stejně tak i cest, jak dosáhnout jiných dimenzí či transu je mnoho. Existují nejen různé energie, jsou i různé
roviny bytí. Jeho návod, jak se opět otevřít z naší ochablosti zní:
„ Nejlepší je posadit se prostě na nějakou louku a přiblížit se
přírodě. Zastavit se, nemyslet, ale poslouchat.“
Slavný profesor a historik Timothy Snyder ve své nové knize
varuje před hrozbami, kterým čelí moderní demokracie. Nejenže se vymezuje proti novému americkému prezidentovi. Poukazuje na evropské dějiny a apeluje. V knize Tyranie zmiňuje
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ovlivňování ruské vlády falešnými zprávami americké volby. Svá
tvrzení dokládá vyjádřením zpravodajských služeb a Facebooku. Poukazuje na populismus, se kterým se dnes běžně setkáváme.
Zemřel slavný český dirigent a hudební ředitel České filharmonie Jiří Bělohlávek. Působil v minulosti i jako šéfdirigent londýnského BBC Symhony Orchestra.
Slavný hudební skladatel filmové hudby Hans Zimmer to
v Praze pořádně roztočil. Známé filmové melodie, dávno divácky naposlouchané, autor mimo jiné zahrál i na bendžo.
Reedice slavného alba The Beatles „Seržanta Pepře“ vyšla
k padesátiletému výročí. Dostala se na třetí místo nejstahovanějších alb americké hitparády. V rámci prodejů fyzických CD
je na místě prvním. Holt stará láska nerezaví.
V Praze je skvělá fotovýstava v Královském letohrádku fotografa Sebastiana Salgada. Je to ona známá Genesis. Potrvá až do
září. Dále je možno vidět v Holešovicích stále expozici Aj Wej-weje a jeho uprchlíky.
Ve Vídni se toho dosti připravuje na podzim, ale to až příště.
Stanislav Zela
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OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Tetka Bětka
Toš už sa zaséj vracám ve spomínkách do
časů našeho děctví a mládí, lebo včíl pomáli
nevím, esli je ešče jaro lebo už leto. Je konec
května a erteple mně už dvakrát zmrzly aj
s rajščákama a jahodama, lebo pár dní bylo
horko jak v létě a zničehonic sů mráze. Toš
už su zaséj spomínkama velice daleko, lebo
tedy bylo všecko inačí a pomalejší.Na jaro
často pršávalo a postupně sa aj oteplovalo.
Erteple sa sadívaly až koncem dubna aj ze
zeleninů. Včíl sa sadijů už na Jozefka, dokáď
je trochu vlahy, lebo ináč sa vykopů malé

jak ořechy. Jak sa včíl tak rychlo oteplilo, toš
všecky ovocné stromy naráz rozkvětly, hned
nato mrzlo a skoro všecky květy opadaly,
včely sa také skovaly do úlů a vlaštovičky sa
vrátily o štrnást dní neskůř. Včíl sů zaséj takové horka jak ve žňa. Dneskaj bylo 35 stupňů
a zitra má byt o 15 méň. Snád tá naša rohatecká dědina stójí nad peklem lebo tu skoro
nic neprší a ve studňách také néni vody. Ale
tráva potvora roste furt. Včíl sa ale vrátím
do dnešních dní a aj k téj trávě. Roste všady
a chlapci z rychléj roty, tak sa jim říká, nevijů
gde majů první ze sečením začat a děvčata
zas vyhrabujů a okopávajů záhonky. Je jich
ale na celů dědinu málo. Podlé mňa ale
dělajů aj to, co by dělat nemosely.A toš
jak to vidím né enom já? Jak tak jezdím
na kole po dědině, toš sa aj dívám, jak sů
keré ulice ukluděné a čisté, a to si občané
okopávajů a zametajů sami a nečekajů až
jim to dojdů přes prázdniny udělat školáci, kerých za tů prácu částečně zaplatijů aj
z úřadu práce Ale co sa mně velice lůbí,
že děvčata ze spolku zahrádkářů každoročně vyhlasujů soutěž o najpěknější balkon, okno a předzahrádku a třech vítězů

vyhlásijů a finančně odměnijů na přehlídce
Mužských a ženských sborů. Patří jim za to
poděkovat.To ale já bych vyhlásila soutěž
o „Najškaredší ulic“, ale místo odměny bych
jim dala pokutu. Určitě by to vyhrála celá ulic
Nové řádky a část ulice Hodonínská vedoucí směrem k Hodonínu po pravéj straně.Je
haňba občanů co tam bývajů, že si až na štyry domy nigdo před svým domem záhonek
nevyčistí a čekajů na brigádníků, ale přitem
před každým domem parkuje jedno až pět
aut a byla bych aj zvědavá, kolik zaplatijů,
že parkujů na obecním pozemku, do obecní kase? Je sobota 3. června a v takovém žalostném stavu je ulica Nové řádky a že mám
pravdu, toš sem to aj vyfotila. A jak sa po staru říká - chytne sa negdo za nos?
PS: A ešče dva citáty z internetu. Nejromantičtější příběh není Romeo a Julie, kteří
spolu zemřeli, ale babička s dědou, kteří spolu zestárli.
Poctiví lidé nebývají bohatí, ale bohatí
lidé nebývají poctiví.
Pěkné leto přeje tetka Bětka

Putování rohateckým katastrem
Bylo vydáno několik brožurek a map, kde jsme byli seznámeni
s některými zajímavostmi či památkami, jež se nacházejí na našem
katastru či v jeho okolí. Někdy jsem tam objevil chyby nebo nedostatky. Je zde i mnoho občanů, kteří se sem přistěhovali a neznají místní
pojmenování polních tratí, přírodních zajímavostí jak rostlinného
nebo živočišného původu. Možná i já se dopustím v následujících
článcích chyb či omylů (předpokládám tři, možná čtyři pokračování). Povídání bych provedl formou procházky určitou částí katastru
a zastavil se u nějaké zajímavosti. Výchozí bod procházek je vždy orientován od radnice, respektive kostela.
Putování začneme pěšky nebo i na kole ulicí podél hřbitova
směrem k železnici ČD. První zastavení bude na železničním mostě.
Most je postaven přes železniční trať nyní značenou č. 330 Břeclav–Bohumín. Jde o nejstarší parní trať v Rakousku- Uhersku. O její
stavbě se rozhodlo roku 1836, s výstavbou bylo započato r. 1837 ve
Vídni. Měla končit v Krakově a sloužit měla k přepravě dobytka, soli
a jiných materiálů. O uhlí se tehdy ani neuvažovalo, neboť těžba byla
v počátcích. A právě budovaná dráha přispěla k rozvoji těžby uhlí na
Ostravsku. Stavba pokračovala rychle. Roku 1841 byla trať v Břeclavi.
A to už po ní jezdily vlaky. Za rok už byla trať v Brně, směrem na
sever v Moravském Písku. Za další rok už jezdily vlaky až do Lipníka. Zpočátku jezdilo osobních vlaků málo, železnice byla určena
především pro přepravu zboží všeho druhu. Význam slova rychlík
nebyl znám. Osobní vlaky zastavovaly nejblíže Rohatci v Hodoníně
a v Moravském Písku. Při výstavbě byla instalována jedna kolej. Po
zprovoznění trati až do Ostravy a jejím plným využitím se zjistilo, že
číslo 3/2017

se vyplatí ke stávající koleji přidat ještě jednu. To se stalo 30 let po jejím zprovoznění v roce 1872. To už bylo postaveno na Kolonii v roce
1865 nádraží. V důsledku vybudování cukrovaru v letech 1863 až
1865 dostala Kolonie přednost před obcí. A když už jsme u té železnice, tak v roce1889 byla postavena lokálka z Rohatce do Sudoměřic
a byla tak propojena trať z Veselí nad Moravou do Sudoměřic.
Vrátím se zpět k mostu přes dráhu. Ten byl postaven současně
se stavbou silnice č. 55, a to v roce 1994. Nahradil původní dřevěný. Spolu s ním byl zrušen další dřevěný most, který byl o 300 m
dále směrem k Hodonínu. Součástí silnice I/55 bylo i vybudování
nového nadjezdu nad železniční drahou směrem na sever od obce.
Spolu s budováním železničního koridoru byly zrušeny dva přejezdy
a upraven jeden podjezd. A ještě poslední dva údaje, jež se týkají
dráhy. Pro velký tlak ze strany občanů v obci, že musí na vlak chodit
na Kolonii či do Hodonína, byla zřízena zastávka přímo v obci. Stalo
se tak v roce 1954. Vlastní budovy zastávky byly postaveny v roce
1965. Škrábanou omítku ve stylu slováckých ornamentů provedl pan
Ondruš. Tou poslední poznámkou k trati ČD je ta, že jako poslední
v ČR, a to v roce 2002, byl převeden levostranný provoz na stranu
pravou. S přesunem byly problémy (signalizace, nástupiště), ale vyřešila se jedna z posledních relikvií první postavené dráhy u nás.
Konečně jsme na druhé straně mostu. Zastavíme-li se a rozhlédneme, vidíme před sebou vinice, zahrady, za nimi pole a ještě dál les,
zvaný Dúbrava či Doubrava, jak chcete. Na různých mapách je to různě popisováno. Ještě ve čtyřicátých letech to byl pohled na holá pole,
úzké nudle, přerušené keři černého bezu či remízkem z akátí a hlohu.
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Zhruba uprostřed mezi drahou a lesem se klikatila polní cesta, která
vyznačovala okraje rohateckého a hodoníského katastru. Až v sedmdesátých letech při pozemkových úpravách došlo k narovnání hranic.
Tento počin zjednodušil hospodaření na půdě, výkon myslivosti byl
částečně vyřešen. Hranice v této lokalitě se posunula na okraj lesa,
jinde vytvořila katastrální hranici nová vodoteč Moravy apod. Posuneme-li se zpět do čtyřicátých let, pohled na uvedené pozemky byl
neutěšený. Rolníci na úzká políčka seli obilí, většinou réž (žito), brambory, kukuřici. Bylo-li sucho, vítr hnal písek z místa na místo, často si
hospodáři pro zafoukané brázdy nepoznali ani hranice svých pozemků. Bylo-li jen trochu deštivo, úroda byla relativně slušná. V některých
letech, a byly to prý hlavně roky válečné, kdy byly přísušky, úroda za
mnoho nestála. Až v roce 1936 se našel hospodář, který se snažil něco
změnit. Pan Sasín po návratu z vojny koupil s tatínkem pozemky na
Soboňkách. Protože byl tělem i duchem sadař (po tatínkovi), vysadil
na parcely ovocné stromy. Jenže co čert nechtěl, firma Baťa si tento
pozemek i okolní pozemky odkoupila a budovala tam těžební jámu,
důl Jan. A milý pan Sasín v euforii za utržené peníze koupil vedle nově
postaveného domku na Předních dílech dva nebo tři díly, celkem asi
čtyři měřice. Pozemek odplevelil, zrigoloval, vyhnojil i přes divné pohledy sousedů. Jal se vysadit ovocné stromy, částečně koupené, částečně doma z odkopků vypěstované. Uprostřed pozemku vysadil, na
tehdejší poměry hodně, na 900 ks sazenic révy. Vinohrad byl v polovině pozemku od lesa. Od dráhy vysadil ovocné stromy – jabloně, hlavně skoré - průsvitné, Charlamovski, švestky, hrušky, meruňky i pár
broskví, ty dal do vinohradu. Révu sadil pravokořennou, převažoval
rýnský ryzlink, chrupky bílou a červenou, portugal modrý a šedý a některé další. Stromky se ujaly dobře. Jen pár bylo okousáno králíky a zajíci. Horší to bylo ve vinici. Sazenice se ujaly, ale zvěř okousala přes 500
sazenic. Nepodsazoval, ale hlavně z ryzlinku tvořil kordony, kterými
překlenul mezery. Jeho zkušeností využili další sedláci. Pan Procházka
vysadil švestkový sad (odrůda Vangenheimova), jabloňový sad (samé
průsvitné s podsadbou jahod) a vinohrad s šestisty keři. Ale byli i další
– p. Gurský, Zahnaš. V současné době však pro malý zájem pozemky
se neobdělávají, jarní mrazy a další vlivy způsobily, že je v uvedené trati
80% úhorů. V roce 1975 se prováděla úprava pozemků. Snaha byla
vytvořit i společný vinohrad. Základ byl položen, ale časem rovněž zájem o toto vinaření upadal.
Když už jsme si krajinu od mostu prohlédli, jdeme k silnici I/55.
Po levé straně je plocha k výcviku pilotáže leteckých modelů. Po
pravé straně od větrolamu jsou pozemky, kde je nejmocnější vrstva písku. Od dubu na vyvýšenině je nejvyšší místo katastru – 204
m/nad mořem. Bylo ponecháno ladem pět hektarů. JZD se tam v
šedesátých letech pokusilo o těžbu písku a jeho prodej. Kvalita však
nebyla příliš dobrá, obsahoval určité procento jílnatých částí a tak se
od tohoto záměru upustilo. Po urovnání terénu a úpravě asi 50 ha
bylo ve spolupráci s Vysokou školou zemědělskou a výrobní zemědělskou zprávou přistoupeno k rekultivaci písčitých půd. Spočívala
v hloubkovém zapravení kompostu nebo bentonitu do hloubky 60
cm pomoci rigolačního pluhu. Nebudu popisovat celou tuto operaci,
nutno říci, že to bylo finančně náročné, ale určitý efekt ve výnosu
plodin v následných letech se projevil. Je škoda, že již několik let tyto
pozemky jsou hospodářsky nevyužity.
Po polní cestě podél Dúbravy se dostáváme k rozcestí. Po pravé straně máme areál drůbežářských závodů. Haly byly postaveny
v roce 1969, sloužily k odchovu kuřic. Ty ve stáří pěti měsíců byly
dány do klecí v Ratíškovicích. Později Společný drůbežářský podnik
přešel pod Agropodnik a zažil i další reorganizace. V důsledku organizačních opatření bylo zjištěno, že kapacita hal je příliš velká, proto
jich bylo několik pronajato k jiným účelům. Vrátíme-li se k rozcestí,
tak na opačnou stranu bychom se dostali Dúbravou do Ratíškovic.
Dúbravu od jihu na sever protínaly aleje. Tato se jmenovala Hofer18

ská, jiná byla Jezdecká apod. Ale my se vydáme rovně, směr Roztrhánky. To už není typický původní les. Nacházíme zde borovice,
u rybníčku i smrk, je zde i monokultura dubu a našli bychom i další
dřeviny. V údolí jsou rybníky. Nyní zarostlé, neudržované. Byly vybudovány na potůčku zvaném Panisádek. Dříve pramenil pod Ratíškovicemi. S rozvojem těžby lignitu v Ratíškovicích, doly Vlasta,
Tomáš a další, bylo třeba odvést vyčerpanou vodu. Tudíž se potůček upravil, a aby voda byla využita, tehdejší vodohospodáři využili
terénu a postupně vznikla celá série rybníčků. Zájem o vodu měla
i Impregna, která vodu potřebovala k chlazení kotlů. Tu odebírala
z prvního, největšího a taky nejhlubšího. Ten byl nejvíce využíván ke
sportu. V létě ke koupání, v zimě k bruslení. Nad druhým, ve stráni, byla pěkná studánka s dobrou vodou k pití. Třetí rybník měl na
tehdejší poměry a na naše klukovské oči nejpěknější okolí a písčité
pozvolné břehy, říkali jsme tomu pláže. Chodili tam sedláci brodit
koně a snad jen v tomto jediném byly pijavice. Jednou po koupání
v tomto rybníku jsem jich měl na nohou snad deset. Pátý měl nejméně vody, byl zanesený bahnem. Když se budovala silnice I/55 v letech
1959 až 1962, domluvili jsme, že nám brigádně vyhrne Stalinec (buldozer od stavební firmy) z tohoto rybníka bahno, které použijeme
do kompostu k zúrodnění písku. Rybáři budou mít opět čistý, pěkný
rybník. Ale ouha. Toho bahna bylo až příliš. A milý Stalinec, aniž by
co vyhrnul, 15 m od břehu zapadl. Já byl z toho nešťastný. Ve spolupráci s předsedou MNV Andrýskem jsme přes vojenskou správu
zajistili vyprošťovací tank a za jeho pomoci se nám podařilo buldozer z rybníka dostat. Co si pamatuji, bahno v rybníku je pořád. Pod
cestou k Roztrhánkám bylo několik menších násadových rybníků.
Nad cestou byly dva rybníky. Jeden sloužil ke koupání. Z bílých cihel
byla na břehu postavena šatna, malý bufet, na tu dobu docela slušné.
Dokud to mělo správce, bylo fajn. Po čase to majitele ztratilo, zařízení
bylo zničeno, rybník, jako vše ostatní, chátral.
Dubové lesy kolem Roztrhánek byly a jsou i dodnes rájem houbařů. Rostou zde atraktivní hřiby, lišky, kozáci, kováři. Při troše štěstí
lze zde najít i další vzácné houby. U rybníčků bylo mnoho užovek,
různé druhy žab. Dříve častý zajíc nebo králík je dnes vzácností.
Uprostřed lesa je nyní hospodářský objekt, dříve hájenka. Vše je na
místě, kde ve středověku stál panský dvůr, součást zaniklé osady.
V hodonínské kronice, kam dříve katastrem toto území patřilo, se
dočteme, že osada byla založena na území po vyklučeném lese, někdy ve 14. století. Osada byla ze dřeva a v různých válečných střetech
byla několikrát vypálena. Naposled kolem roku 1605 po vpádu vojsk.
Ta vedl uherský vůdce Bočkaj. Poté již osada obnovena nebyla. Podobný osud stihl i o něco větší osadu Rudník, ale o sto let později po
vpádu Kuruců. Za druhé světové války byl celý les kolem Roztrhánek
místem, kde byli „zakopáni“ němečtí vojáci a odtud se bránili v roce
1945 postupujícím sovětským a rumunským vojskům.
Po prohlídce Roztrhánek a po představě, jak to zde asi před
léty vypadalo, se vydáme na silnici Rohatec-Ratíškovice. Dáme-li se
směrem ke Kolonii, dojdeme ke zbytkům kdysi významné dřevařské
firmy. Říkalo se jí Impregna. Založena byla v roce 1922. Sloužit měla
ke zpracování převážně borovicových kmenů na pražce, sloupy, tyče
apod. Zakázek a práce měli stále dost. Práce tam byla namáhavá. Více
jak stokilogramové pražce nakládali dělníci ručně do vagonů. Pražce a sloupy se impregnovaly dehten. Později se zjistilo, že zbytky, jež
unikaly do půdy, jsou škodlivé zdraví a vodu ohrožující. Přitom si
pamatuji, že do závodu chodili rodiče s dětmi, které trpěly dýchacími
potížemi. Dýcháním výparům jim problémy léčily. Na závěr provozu
se impregnovalo Wolmanitem. Ale pro odbytové a provozní potíže
byl provoz roku 1992 ukončen. V současné době na území dřevařských závodů pracuje nějaká pilařská firma, ale to je jen malé procento z toho, co se tam zpracovalo dříve. Tím jsem ukončil první etapu.
Antonín Jaroš
číslo 3/2017
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V Nepálu se lidé více usmívají
Říká se, nezkoušej měnit Nepál, on
změní tebe. A může to být už v letadle,
když přelétáte nad Mount Everestem
nebo záhy po přistání, když vás obklopí
neskutečné množství okolních úsměvů
na tvářích místních obyvatel. Tato pestrá
himálajská země, na jejímž území se nachází většina osmitisícovek, není jenom
mekkou horolezců. Je těžké si ji neoblíbit.
V hlavním městě Káthmándú je kolosální buddhistická stúpa Swayambhunath.
Svým tvarem má připomínat lotosový
květ uprostřed jezera. Musím potvrdit, že
se jí to docela daří. Jelikož je to významné
poutní místo, potkáte tu spoustu buddhis-

tů i hinduistů. Množství opic u chrámů
je i díky tomu, že si tito tvorové rádi pochutnávají na obětinách, které přinášejí
poutníci.
V bývalém hlavním městě Bhaktapuru
si snad každý přijde na své. Hlavní náměstí Durbar je jednou z několika památek
Unesco v káthmándském údolí. Pagodovité chrámy tvoří součást živého muzea pod
širým nebem. Milovníci keramiky zavítají
do hrnčířské čtvrti, jiní se budou kochat
skvělou řezbářskou prací třeba u vyřezávaných oken chrámů.
Bohužel zemětřesení v roce 2015
pohřbilo téměř devět tisíc lidí a zničilo

Léto
Uteklo to v cuku letu
teploty dál stoupají,
slunce hřeje, léto je tu,
dětem prázdniny začínají.
Je nádherný teplý den,
plný slunce, pohody,
do plavek svléknem se jen,
a pak hurá do vody.
Oddati se lenošení,
na lehátku ve stínu,
s knížkou dobrého čtení,
z misky mlsat zmrzlinu.
Na zahrádce zrají maliny,
na polích voní seno,
dovolená, prázdniny,
léto budiž pochváleno.
Radim Gerhard

mnoho historických památek zapsaných
na seznamu Unesco. Spadlo celkem 740
historických budov a jedna švýcarská pojišťovna odhadla materiální ztrátu na šest
miliard dolarů.
Spalovací gháty u Pašupatináthu mně
trochu připomínaly Varanásí. Zde však

číslo 3/2017

nebyli tolik striktní při konfrontaci spalujícího se těla v ohnivém žáru a lidmi mimo
rodinu zemřelého. Nejsvětější hinduistický chrám zasvěcený Šivovi je uzavřen pro
jinověrce. Svatí mužové u řeky Bágmátí
jsou vděčnou fotokulisou pro mnohé turisty.

Vysněné místo Boudhanáth je největší
kulová stúpa. Buddhovy oči na vás zhlížejí
z věže. Střecha je třístupňovou mandalou
jako symbolické zobrazení světa. Oranžové květy, vonné tyčinky. Lampičky s jačím lojem prosvěcují posvátné prostory
v chrámech i v jejich okolí. Bohové jsou
všudypřítomní a poutníci tu prožívají
různé stavy mysli ve svých pohrouženích.
Jestli ne, tak okolí je zaplněné krámky plné
suvenýrů a tam se umí dostat do zajímavých rozpoložení snad každý.
Dětská žijící bohyně Kumari je vidět jen
výjimečně. Má to být nejvíce ráno a večer.
Takže v poledne, zrovna když prší, jste bez
šancí. Je zakázáno ji fotografovat. Tato mladá bohyně při výběru prochází speciálním
testem. Musí projít dvorem plným mrtvých
zvířat a krve. Nesmí se dotknout nohama
„špinavé země“ a tak se nosí v nosítkách
a opečovávají ji jako princeznu. S první
menstruací ji nahradí nová, mladší.
Tato krásná a velmi přitažlivá země
čeká jenom na vás. Kdo nevěří, ať tam
běží. Nebo raději letí…
Stanislav Zela
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Finanční navigátor
Průvodce hypotékou, aneb co vás čeká při vyřizování hypotéky. Vše přehledně po jednotlivých krocích, s množstvím příkladů
a možností realizace. Současně také tipy, jak jednotlivé problémy
řešit…
Hypotéka patří mezi ty komplikovanější produkty na finančním
trhu. V tomto rozsáhlém seriálu si v jednotlivých částech projdeme
celou problematiku a doplníme ji celou řadou vychytávek a skutečností, které nejsou vždy dostatečně známé…
Část 1: Nejčastější účely hypotéky – pro půjčku formou hypotéky je třeba si ujasnit, na co peníze budou sloužit.
Účelem může být:
Koupě nemovitosti – stavební pozemek, byt, rodinný dům.
Stavebním pozemkem se rozumí pozemek určený k následné
výstavbě nemovitostí určených k bydlení. Pro doložení „účelovosti“ dostačuje potvrzení stavebního úřadu. V ideálním případě je takový pozemek už tzv. „zasíťovaný“ (je vybaven inženýrskými sítěmi) = přípojky elektřiny, vody, odpady.
Bytem může být i byt družstevní (Převod členských práv), tento
však není možno zastavit vůči bance (pokud však v době koupě
je družstvem již schválen následný převod do osobního vlastnictví, je možné vyřídit tzv. předhypoteční úvěr. Ten je o řádově
2% p.a. dražší do doby, než přejde do osobního vlastnictví a je
následně zastaven vůči bance. Leč pro žadatele o úvěr, kteří nemají možnost jiné zástavy, je to často jediná alternativa financování – pomineme-li některé stavební spořitelny. Předhypoteční
úvěr však nabízejí jen některé banky).
Rodinný dům lze koupit na hypotéku bez problémů, pokud je
tento zkolaudovaný (stavebním úřadem „schválený“ k užívání). U dosud nezkolaudované (rozestavěné) nemovitosti je třeba vzít hypotéku na kupní cenu + na dostavbu, která dostane
nemovitost do „zkolaudovatelnosti“ (případně mít na to peníze
vlastní – jejich vlastnictví je třeba financující bance doložit výpisem z účtu).
Refinancování stávajícího úvěru na bydlení – hypotéky, úvěru ze
stavebního spoření, meziúvěru ze stavebního spoření, jiného
úvěru či půjčky určené na řešení bydlení.
Refinancování hypotéky patří mezi nejčastější formy. Přesto,
narazíte-li na poradce amatéra či flegmatika, může se refinancování nepěkně prodražit. Je třeba hlídat termín fixace u stávající banky a ZAVČAS vše připravit a zařídit (žádost o vyčíslení,
souhlas banky se splacením, souhlas se zástavou nové banky
tzv. druhé v pořadí, souhlas s následným výmazem zástavního
práva, vinkulace pojistky nemovitosti, zajištění vůbec vhodné
pojistky nemovitosti akceptovatelné refinancující bankou).
Profesionál dokáže včas žadateli o refinancování říct STOP,
pokud hrozí nezvládnutí včasného vyřízení. Neb penále může
být velmi vysoké. Pokud je vše dobře a včas připraveno, úspory
koncepčního a promyšleného refinancování mohou sahat do
desítek tisíců korun.
Refinancování řádného úvěru ze stavebního spoření je relativně jednoduché a při současných úrokových sazbách je úspora
výrazná. Je však třeba zvážit, zda se celá akce vůbec vyplatí. Především se jedná o propočet paušálních nákladů (poplatek za
odhad, za návrh na vklad či výmaz zástavního práva). Čím nižší
zůstatek dluhu u úvěru ze stavebního spoření, tím menší efekt.
Také je třeba zohlednit to, že stávající stavební úvěr nemusí být
zajištěn nemovitostí. Kdežto hypoteční úvěr vždy.
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Refinancování meziúvěru už je mnohem komplikovanější situace. Propočtu ne/výhodnosti totiž předchází zjištění, zda daná
spořitelna vůbec za akceptovatelných podmínek refinancování
umožní. Některé to totiž dovolí s takovou smluvní pokutou, že
každého jejich dlužníka přejde chuť, jiné bez komplikací a například ta největší to standardně neumožňuje. Přesto i u takové
cesta u zkušených odborníků existuje. Leč i zde je třeba nejdříve
propočítat náklady a návratnost. Často, byť ne vždy, se to vyplatí.
Vychytávky:
Ušetřit můžete tím, že budete hledat nemovitost bez realitní kanceláře. U kupní ceny ve výši 2 miliony korun se jedná o úsporu řádově okolo 80 000.- Kč.
Další úsporou je vyhledání novostavby. Budete-li prvním majitelem, nemusíte státu platit daň z převodu nemovitosti ve výši 4%, což
u dvoumilionové nemovitosti činí rovných 80 000.- Kč.
Na co pozor:
U výstavby je velký problém odhadnout částku, kterou skutečně
budete potřebovat. Pokud ji podceníte a po úvodním úvěru 2 miliony si rok poté doberete ještě dalších 300 000.- abyste dostavěli, jste v
kleštích dané banky. V budoucnu totiž nezrefinancujete, nemáte-li
do zástavy jinou nemovitost, neboť fixaci Vašich dvou úvěrů už nesladíte. Pak s Vámi banka může mávat, nasazovat pro další období
vysoké úroky, protože ví, že nemáte jak utéct.
Pokud refinancujete či refixujete např. rok před dobou fixace Vašeho stávajícího úvěru, doba nové fixace se počítá od podpisu nové
smlouvy či dodatku. Tedy nikoli od data fixace.
Nezapomeňte:
Zajistěte si reference jak ke konkrétní realitní kanceláři, tak i k finančnímu poradci. U obou oblastí to mohou pro Vás být služby k nezaplacení, stejně však můžete narazit na amatéry, kteří si nezaslouží
ani Vaši pozornost. A když, tak zvýšenou!!!
Příklad:
1/ Koupě staršího rodinného domu za 3,0 milionu korun prostřednictvím realitní kanceláře s provizí ve výši 5% včetně DPH + následná rekonstrukce za 500 000.Daň z převodu nemovitosti činí 4% ze 3,0 milionu = 120 000.- Kč
Provize pro RK činí 5% ze 3,0 milionu = 150 000.- Kč
Kupní cena + rekonstrukce = 3,5 milionu Kč
Celkové náklady = 3,77 milionu Kč
2/ Koupě staršího rodinného domu za 3,0 milionu korun přímo od
vlastníka + následná rekonstrukce za 500 000.Daň z převodu nemovitosti činí 4% ze 3,0 milionu = 120 000.- Kč
Kupní cena + rekonstrukce = 3,5 milionu Kč
Celkové náklady = 3,62 milionu Kč
3/ Koupě novostavby za 3,0 milionu korun přímo od vlastníka /
developera + následná rekonstrukce za 500 000.Kupní cena + rekonstrukce = 3,5 milionu Kč
Celkové náklady = 3,5 milionu Kč
Jak vidno, uspořit se dá v každé části vyřizování / přípravy hypotéky. A ne málo. Vždy je vhodné k této časově i finančně náročné
záležitosti přizvat zkušeného odborníka. Drtivá většina pracuje bezplatně. Přesto ti dobří umí ušetřit Vaše nervy i peníze.
Příští díl budeme věnovat jiným možnostem využití hypoték
a probereme další finty a úsporné kroky.
Vše dobré Vám přeji a těším se na další setkávání.
Váš Martin Gajda

číslo 3/2017
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SPOLKY
Jaro u seniorů
Jak jsme se těšili na nové jaro,
hřejivou sluneční náruč, tak nás
počasí dost zklamalo. Tentokrát
byl apríl nevyzpytatelný, studený
až mrazivý a přinesl mnohým z nás
smutek ze zmrzlých ovocných stromů či vinohradů. Na počasí, žel, nemůžeme nikam poslat stížnost a tak
je musíme brát takové jaké je, i když
nás někdy vystraší.
Poohlédneme-li se za dubnem
v našem klubu, nelenili jsme a zorganizovali několik akcí, které pobavily a snad i potěšily. Dne 7. dubna,
na Pátku v klubu, jsme probrali
a zhodnotili naše aktivity, byly podány informace o dalších připravovaných akcích a také proběhla oslava našich osmi jubilantů, kteří měli
životní jubilea v 1. čtvrtletí.
Ve středu 19. dubna jsme si zajeli prohřát klouby do termálních
vod maďarského Györu, kam pro
stálý zájem zajíždíme dvakrát ročně, a studené počasí, ba i sněhová
přeháňka, nás neodradily a nezastavily. Květinovou výstavu Floria
Kroměříž jsme navštívili v sobotu
29. dubna. Rozsáhlý areál byl plný
nejen květinek, dřevin, ale nabízel
velké množství různého spotřebního zboží a lákavých pochutin co
hrdlo ráčí. Potěšilo nás a mnozí
jsme se zaposlouchali do krásných
písniček Evy a Vaška, kteří na této
výstavě koncertovali. Když jsme
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před odchodem procházeli „májovou zahradou“ obdivovali jsme
nádhernou květinovou výzdobu,
připravenou z nespočetných druhů
a barev zejména tulipánů a narcisek.
Mám za to, že zájezd byl vydařený,
ba i počasí si ten den dalo říct.
A 5. května jsme oslavili Svátek matek. Po zahájení předsedkyní paní Davidovou vystoupily děti
z mateřské školy. Pod vedením paní
učitelky Okáníkové nám zatancovaly roztomilé tanečky ve veselém
a skotačivém rytmu. Sklidily za to
velké ovace, potěšily naše srdce
a určitě se objevila i slzička v oku.
Nechyběla ani báseň přednesená paní Kolofíkovou. Pro poslech
a k tanci nám hráli a zpívali manželé Grufíkovi z Vacenovic a my jsme
si zazpívali s nimi. Zazpívat jsme
si mohli i 18. května (bylo nás 50)
v Lanžhotě, u manželů Jitky a Břeti Osičkových, kteří nám nejen při
cimbále zazpívali, ale připravili
i jejich proslavené řízky a domácí
bramborový salát. Tento zájezd se
konal i proto, abychom uspokojili
ty, kteří se v únoru pro velký zájem
do autobusu nedostali.
A teď už nastane léto, doba
prázdnin a dovolených, tak všem
přejeme, ať si odpočinou a letní aktivity si užijí ve zdraví co nejvíce!
Za Klub důchodců, z.s. Rohatec
Marie Nováková
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Setkání po letech
V sobotu 20. května proběhlo v naší obci setkání sedmdesátníků. Sešli jsme se v obřadní síni obecního úřadu, kde nás přivítal a poblahopřál starosta pan ing. Jarmil Adamec.
Děti z mateřské školy v rohateckém kroji zarecitovaly a zazpívaly. Paní učitelka Okáníková přednesla krásnou básničku
a po podpisu do Pamětní knihy jsme dostali od dětí kytičku. Dojetím jsme neskrývali slzy.

Po přípitku jsme si všichni zazpívali a společně se vyfotili.
Po slavnostním přijetí na obecním úřadě jsme uctili na místním
hřbitově památku našich spolužáků ročníku 1947. Pak jsme se
přesunuli do kulturního domu, kde jsme se při pohoštění bavili
a vzpomínali na mladá léta.
Děkujeme obecnímu úřadu, paní učitelce a dětem z mateřské
školky. Děkujeme také přípravnému výboru za organizaci setkání.
Anna Davidová

Blešák na Blešáku
Podle názvu by se mohl někdo zaleknout a hned volat deratizační četu. Ovšem Blešák na Blešáku měla být a z části snad i byla
společenská událost. Proč z části? Na vině bylo počasí, přesněji
velká bouřka, která se přehnala právě během jeho konání a odradila tak mnohé zvědavce/nakupující.
Blešáky se konají ve větších městech a lákají prodejce i nakupující hledající zajímavé, časem a užíváním prověřené kousky,
které v obchodech jen tak neseženete. V sobotu 13. května se

V kapce vody
Jak jsem už předeslal v předchozím
čísle rohateckého zpravodaje, taky letos
jsme v Dúbku připravili ve spolupráci se
ZŠ a MŠ Rohatec několik aktivit v rámci
environmentálního vzdělávání. Vysazené
22

sešla hrstka prodejců, jež probrali své domácnosti a nabídli převážně keramiku a porcelán, dále knihy, gramofonové desky, ale
i věci do kuchyně a spoustu dekoračních předmětů. Probrat je
přišlo několik nakupujících a s prázdnou většinou neodcházeli.
Podstata blešáku ovšem spočívá v setkávání lidí, družení, povídání si, a to se nám podařilo, i když jen v komorním počtu.
Věříme, že příští blešák bude bohatší co do počtu prodejců, nakupujících a společných setkání!

vrby nám už pěkně zakořenily a my se tak
se čtvrťáky mohli rovnou vrhnout na prozkoumání vodní říše, jejích obyvatel a zákonitostí. Děti, které během tříhodinového terénního programu s názvem V kapce
vody provázeli zkušení lektoři, tak sami
prozkoumaly živočichy a rostliny skrývající se pod vodní hladinou potoka nebo

tůně. Na vlastní kůži si mohly vyzkoušet
přísavky pijavky lékařské, obdivovat svatební šat samečka čolka obecného nebo za
pomocí moderní terénní USB lupy spočítat průduchy na listech orobince či rákosu. Děti se také dověděly, jak v přírodě
funguje malý vodní cyklus a co je důležité
do budoucna pro jeho zachování. O týčíslo 3/2017
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den později se pak v programu Ze života
hmyzu vydaly děti z první třídy tentokráte
po stopách hmyzích obyvatel našich luk
a strání. O výrobě ptačích budek pro naše
opeřené kamarády se pak více dočtete
v článku z mysliveckého dne dětí.
Rád bych ještě pozval všechny, jež lákají přírodní zajímavosti v okolí Rohatce, na cyklus Biovýletů, které v Dúbku
připravujeme. V průběhu června až září
se na lodích vydáme třeba do přírodních
meandrů Moravy nebo si na koloběžkách
projedeme chladivé lesy Dúbravy. Nakoukneme tak do světa obyvatel těchto
nevšedních míst, řekneme si něco o tom,
jak pracují přírodní procesy a co můžeme
udělat pro zachování zdravě fungující přírody my sami.
Za spolek Dúbek přejí krásné léto
Bára Březovičová a Honza Švanyga

Aktivity Kynologického klubu
V minulém čísle jsem informovala o akci připravované našimi členy, která měla být a také byla naší „velkou“ akcí či zatěžkávací zkouškou.
Dne 23. 4. 2017 proběhl na cvičišti KKR neoficiální závod
v agility pod názvem „Rohatecký koláček“.
Ještě jednou dík všem sponzorům a zvláštní poděkování paní
Tomšejové za možnost použít pro naše závody jméno snad nejznámějšího rohateckého výrobku.

číslo 3/2017

Celkem se zúčastnilo 56 psů (24 plemen a také kříženci) ve
čtyřech kategoriích (dorost, začátečníci, závodníci a veteráni)
a ve třech velikostních kategoriích - small, medium a large.
Co se týká vystavování, byli z nás nejaktivnější Jaroslav Jaroš s border kolií Maxem. Dosahovali pěkných výsledků v silné
konkurenci a navíc splnili podmínky pro zisk titulu Slovenský
šampion krásy mladých. V dubnu s psovodem Katkou Ivanovou
pak Max složil zkoušku ZZO.
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Nejmladší výstavní naděje z řad našich pejsků cairn terrier
Nuummit Honey Eli majitelky Jitky Novákové splnila podmínky
pro udělení titulu Slovenský šampion štěňat.
Naši členové se už tradičně v polovině dubna zúčastnili závodu v dogtrekingu - Šlapanický vlk, kde náš nejlepší tým Michal
Tříska s Baxem vybojovali 9. místo z 84 účastníků.
Velkou radost jsme měli také z úspěchu Deanna a Fredyho na
Mistrovství ČR v agility dlouhosrstých kolií pro rok 2017, když
za vedení psovodů Jitky a Vladimíra Novákových vybojovali titul
mistra a vicemistra ČR!
Posílili jsme naše řady o další výcvikářku pro sportovní výcvik, Lucii Majerovou, což nám otevírá možnosti k intenzivnější
práci se psy.
Vlasta Lužová

Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
jak už se stalo zvykem,
přinášíme další „Myslivecké okénko.“
Tentokrát chceme vysvětlit pojmy Zvěř
černá a Zvěř škodná.
Zvěř černá
Zvěří černou, nebo-li ,,zvěří rytířskou“ nazýváme ,,prase divoké´´ latinsky
Sus scrofa. Patří do čeledi prasatovitých,
hodně se podobá praseti domácímu, je
však štíhlejší a liší se barvou srsti, kterou
u prasete divokého nazýváme mysliveckou mluvou štětiny. Divoká prasata se
vyskytují po celé Evropě v Asii a v Severní
Africe. Sdružují se hlavně v rozsáhlejších
lesích s hustým podrostem, v létě je ale
můžete potkat i v porostech řepky, kukuřice nebo slunečnice, kde nacházejí klid
a dostatek potravy.
Prasata se ochlazují v bahnitých tůních, říkáme, že se kaliští. Po takové lázni jsou prasata obalena vrstvou bláta jako
krunýřem, který je chrání proti hmyzu
a horku.
Prase divoké jako všežravec přijímá
nejen rostlinnou složku potravy (žaludy,
24

bukvice, kukuřici, obiloviny, luskoviny,
části bylin, kořínků, měkké části dřevnatých výhonků, trav a hub), ale také značné
množství živočišné složky potravy (hmyz,
hlemýždě, plazy, ptáky, hlodavce, mladou
drobnou zvěř a také srnčata).
Hlavně dostatek potravy způsobuje
velmi brzké pohlavní vyspívání bachyněk,
které vstupují do chrutí často ve stejném
roce, kdy se narodí. Dospělé bachyně při
dostatku potravy mají většinou dva vrhy
v jednom roce při délce březosti 16 - 17
týdnů s počty 4 -11 selat.
Škody při současných vysokých stavech černé zvěře, které způsobují nejen na
zemědělských plodinách, jsou zapříčiněny
z velké části tím, že současný ekonomický
tlak na zemědělské hospodaření přináší
sestavení bloků polí jedné plodiny, čímž se
vytvořilo černé zvěři velmi vhodné a žírné
prostředí s krytem a klidem. Černá zvěř se
přizpůsobila a z těchto porostů nevychází.

Mezi zvěř škodnou řadíme:
1) Zvěř srstnatou jako jsou medvěd, rys,
vlk, jezevec, liška, kočka divoká, kuny,
mývalovec kuní, tchoři, lasice, vydra,
jezevec, veverka a ondatra.
2) Zvěř pernatou, kam patří orli, orlovec
říční, výr, jestřáb, krahujec, poštolky,
motáci, káně, puštíkovití, volavka popelavá, kormorán, roháč, racek, vrány,
havran, straka, sojka a kavka.
Je nutno uvést také to, že název ,,škodná´´ vyplývá z mysliveckého členění zvěře, ne vždy to ale znamená, že tato zvěř se

Zvěř škodná
Zvěří škodnou jsou nazýváni ,,predátoři“ žijící v lese a na přilehlých polích,
loukách či vodních plochách.
číslo 3/2017
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chová v souladu se svým označením. Jistě
víte, že některé z těchto druhů jsou pro
svou vzácnost celoročně hájeny.
Nejznámější škodnou zvěří je u nás
pravděpodobně ,,liška obecná´´, latinsky
Vulpes vulpes. Liška je psovitou šelmou
vyznačující se vysokou mírou inteligence. Je rozšířena po celé Evropě a dokonce
i v Austrálii.
Přestože jsou stavy tohoto našeho predátora dlouhodobě vysoké, na vlastní oči
ji spatříte jen zřídka. Málokteré zvíře totiž
myslí tolik na svou bezpečnost. Obezřetnost při každém svém pohybu a důmyslné využívání okolního terénu dělá z lišek
takřka neviditelné lovce.
Převládající složku potravy lišek tvoří
myšice, hraboši a drobní ptáci. Nepohrdne též malými zajíčky či divokými králíky.

Pokud k tomu má příležitost, napadá liška
i mladá srnčata. Také drůbež na vesnicích
je pro lišku nepřekonatelným lákadlem
zvláště v období, kdy je třeba nakrmit potomstvo.
Mimo dobu lovu se liška nejvíce nachází v bezpečí svých podzemních sídel
– nor. Výjimkou není ani osídlení nor liškou a jezevcem současně. Oba predátoři
ovšem důsledně dbají na to, aby se spolu
pokud možno nesetkávali.
Dospělé lišky žijí v trvalém monogamním svazku a mají své teritorium o rozloze
15–20 km2. Jako jeden z nástrojů vzájemné komunikace slouží liškám zvláštní pachové žlázy při kořeni ocasu. Tyto žlázy,
myslivci poeticky nazývané ,,fialky“, jsou
hlavním zdrojem nezaměnitelného pachu
lišek.

V době od ledna do března probíhají
liščí námluvy, tzv. kaňkování. Březost lišky
trvá 52–53 dní. Průměrně se lišce narodí
4 liščata, která zůstávají 12–15 dnů slepá.
V květnu se liščata poprvé odvažují vycházet před noru, kde si po většinu času hrají
na slunci a sama již konzumují rodiči přinášenou potravu. Za předpokladu dostatku
potravy jsou už během zimního období
mladé lišky k nerozeznání od svých rodičů.
Na závěr si dovolíme navodit téma pro
příští myslivecké okénko:
1) Kolik je celkem druhů jezevčíků?
2) K čemu se používá ohař?
3) Co je to psí bonitace?
Mějte se hezky
Vladimír Jašek a Miroslav Kývala,
MS „Závidov“ Rohatec
Foto : Karel Šimeček

Dětský den s rohateckými myslivci
Že je 1. červen Mezinárodním dnem dětí, to všichni jistě vědí.
Že jsme v Rohatci oslavu zorganizovali 3. června, to vám chceme
zvěstovat.
V plánu akcí našeho Mysliveckého spolku se tato akce už pomalu zabydluje, konáme ji druhým rokem.
Stejně jako v loňském roce jsme se i letos domluvili na spolupráci se spolkem Dúbek a přípravy proběhly společně.
Ještě neodbila ani čtrnáctá hodina a už stáli u vstupu do mysliveckého areálu „V cihelnách“ první účastníci. Disciplín bylo celkem šest, děti mohly v prostorách myslivny kreslit a vyrábět papírové ptáčky, venku byl připraven přírodovědný test, skákalo se
v pytli, házelo míčky na divočáka a střílelo ze vzduchovky.
S Dúbkem děti vyráběly hnízdní budky pro ptáčky. V předstihu byly připraveny jednotlivé díly, které bylo potřeba sestavit
a smontovat v kýžený tvar. Nutno konstatovat, že všem to šlo od
ruky, a to včetně pomáhajících rodičů i prarodičů. Ptačích obydlí
je celkem 12 a každé má kromě svého identifikačního čísla i svoji
skupinku výrobců. Ti všichni budou pozváni na společné vyvěšování budek do rohateckého katastru.
Po splnění úkolů bylo možné se posílit pochutinami u ohniště
a úplně na závěr s medailemi na krku a sladkými dárky vyrazit k
číslo 3/2017

domovům. Zdálo se, že všichni tak učinili spokojení a s úsměvem.
No a my jsme měli dobrý pocit z další vydařené akce.
Obecnímu úřadu a všem, kteří nám pomohli Den dětí uskutečnit, patří naše upřímné poděkování.
Vladimír Jašek, Miroslav Kývala
Foto: Jan Švanyga
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Pestrá činnost hasičů
Na čtvrtého května připadá svátek svatého Floriána, patrona hasičů. V tento den
se proto na mnoha místech konají hasičské dny nebo preventivně výchovné akce.
Rohatečtí hasiči v tomto termínu pořádají
pravidelně den otevřených dveří. Děti ze
základní i mateřské školy a široká veřejnost má tak možnost se seznámit s veškerou technikou i vybavením naší jednotky.
Současně se pak dozví více o pestré činnosti hasičů v oblasti sportu, prevenci, výchově mládeže a dalších oblastech.
Druhá středa v měsíci květnu je vyhlášena jako český den proti rakovině. Tento
den se koná tradiční veřejná sbírka Ligy
proti rakovině, známá i jako „kytičkový
den“. Mezi dobrovolníky, kteří pomáhají
s realizací sbírky, patří již několik let i sbor
dobrovolných hasičů v Rohatci. Letos se
podařilo prodat všech 450 žlutých kytiček
a na boj s touto nemocí jste přispěli částkou
12.260,- korun. Všem dárcům děkujeme.
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V sobotu 3. 6. 2017 se v rámci mezinárodního veletrhu Pyros na brněnském výstavišti konala soutěž TFA mladých hasičů
o pohár starostky KSH Jihomoravského
kraje. Soutěže se zúčastnilo 59 soutěžících,
z toho i sedm závodníků z Rohatce. Soutěž
byla přesnou obdobou této disciplíny, tak
jak ji plní zdatní borci z řad zásahových
hasičů, jen upravena pro soutěžící žáky.
Závodníci před samotným startem byli
vybaveni přilbou, opaskem a imitací dýchacího přístroje ve formě batohu s dvoukilovou zátěží. Po odstartování museli
překonat deset disciplín jako např. sbalení dvou hadic, třicetkrát udeřit kladivem
nahoru a dolů v hammer boxu, přenést
dvacetikilovou figurínu v daném úseku,
přeskočit bariéru vysokou jeden a půl metru, přenést a postavit žebřík a vystoupat
32 schodů. Závodníci byli rozděleni do
čtyř kategorií. Naši mladí hasiči se umístili
následovně. V kategorii A (holky 10 – 12

let) se na 2. místo s časem 3:08,15 postavila Lucie Skořepová, v kategorii B (kluci
10 – 12 let) se na 7. místě s časem 3:29,27
umístil Tomáš Hovězák, na 11. místě s časem 4:02,75 Patrik Masaryk, v kategorii C
(děvčata 13 – 15 let) na 11. místě dokončila Jitka Havlíková. V kategorii D (kluci
13 – 15 let) získal bronz s časem 2:30,84
Dominik Polach, na 4. místě dokončil Michal Skořepa s časem 2:32,98 a na 7. pozici
Petr Elšík s časem 2:38,77. Všichni soutěžící byli paní starostkou Zdeňkou Jandovou
oceněni věcnými cenami, první tři z každé
kategorie navíc medailí a pohárem. Rohatecký sbor na brněnském výstavišti ještě reprezentovala naše koňská stříkačka z roku
1879, která byla s ostatními historickými
stroji vystavena v pavilonu Z v rámci doprovodného programu bezpečnostních veletrhů. Mezi dětmi, ale i dospělými, budila
naše stříkačka velkou pozornost.
Výbor SDH Rohatec
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Zimní a jarní aktivity Spolku zdravotně postižených
občanů
Zdravím všechny naše členy, jim i ostatním občanům bych tímto malým ohlédnutím chtěla přiblížit činnost našeho spolku v první polovině letošního roku. V lednu výbor dotvářel plán činnosti
a rozpočet na tento rok, byla také provedena revize hospodaření.
Únor byl věnován přípravě a konání VČS. Na této schůzi byli hosty
starosta obce ing. Jarmil Adamec Ph.D. a místostarosta ing. Bc. Tomáš Letocha. Tak jako každý rok nás seznámili s připravovanými
novými investičními akcemi obce. V v diskusi odpovídali na dotazy
našich členů týkajících se problematiky výkupu pozemků na cyklostezku, dále se věnovali problematice třídění odpadů a mnohého
dalšího. V diskusi byli také naši členové informování ohledně novinek v oblasti sociální problematiky, o rekondičních pobytech, které
připravil náš spolek a také SV Hodonín. V tomto měsíci jsme ještě
navštívili Dům kultury v Hodoníně, kde jsme si poslechli koncert
dechové hudby Stříbrňanka. Všem se koncert velmi líbil, zvláště vystoupení nejmenšího člena rodiny Horkých.
V březnu jsme pořádali v rohateckém muzeu tradiční „Velikonoční zdobení“. O této akci jsem se zmiňovala již v minulém vydání. Jen bych dodala, že o naše letošní „exponáty“ projevili zájem
z Čejkovic a požádali nás o zapůjčení na výstavu do čejkovické školy
na jejich podobnou akci. Takový zájem a pochvalná slova nás velmi potěšily. V tomto měsíci se někteří naši členové zúčastnili akce
„Ukliďme si Česko“ a my jsme si uklízeli naši obec. Pomohli jsme
každý dle svých sil a možností a doufám, že jsme přispěli ke zkrášlení našeho okolí.
Rehabilitační program jsme letos zahájili v lednu cvičením
v klubovně. Pod vedením zkušené rehabilitační pracovnice se snažíme cvičením ulevit od nepříjemných bolestí zad a kloubů. Dále bylo
umožněno našim členům koupání a vířivka v lázních Hodonín, a to
ve dvou termínech. V průběhu března až května někteří využívali
masáže a v neposlední řadě jsme v rámci tohoto programu navštívili
termální koupaliště v Pasohlávkách. Tyto programy nám pomáhají
zmírňovat obtíže spojené se zdravotním stavem a těší se velkému
zájmu a oblibě.
V rámci kulturního vyžití jsme pořádali zájezd do Kroměříže
na výstavu Floria, kde si naši členové jednak mohli zakoupit květiny, přísady a různé zahrádkářské potřeby, ale také mohli obdivovat
klání zahradnických škol a profesionálních zahradníků v aranžérské
výzdobě z živých květin. Při oddechu jsme se zaposlouchali do hudební produkce folkové skupiny Divousy a občerstvili se různými
specialitami.
Do kulturní oblasti patří také Májový večírek, který se konal dne
19. 5. v KD Rohatec. Celý večírek provázela slovem předsedkyně p.
Anna Homolová. Po přivítání členů a hostů, kterými byli starosta
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a místostarosta, seznámila všechny s programem. V rámci tohoto
večírku oslavujeme také Den matek a tomuto byla také věnována
první část, ve které jako první maminkám popřál krásnou básní starosta ing. Jarmil Adamec Ph.D. Poté svou hrou na kytaru a zpěvem
popřáli pan Lukáš Pospíšil se svým žákem Kubou Lichtenberkem.
S kytičkou uvitou z písniček přišla Venda Sakmarová s Marcelem
Eichem. Básní také popřála předsedkyně. Ve druhé části nám všem
přítomným, a že nás byl pěkně velký počet, zahrály děti z rohatecké
školní družiny divadlo „Ať žijí duchové“. Divadelní představení nastudovaly pod vedením paní vychovatelky Mgr. Hany Okáníkové,
za což jí patří velký dík. Děti podaly obdivuhodné herecké výkony
a byly odměněny vřelým potleskem. Poté jsme ještě nějakou chvíli
strávili v družné zábavě.
Abychom dostáli plánu kulturních akcí, tak jsme ještě navštívili Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, kde jsme zhlédli muzikál
Pokrevní bratři. Prožili jsme krásný večer s hodnotným uměleckým
zážitkem, o který se postarali svými vynikajícími výkony herci Slováckého divadla a také host Yvetta Blanarovičová, která hrála jednu
z hlavních rolí. Její zpěv i herecký výkon byl obdivuhodný. O úspěchu svědčí i to, že to byla již 41. repríza. Vřele všem doporučuji návštěvu tohoto muzikálu.
V červnu se ještě pojedeme zotavit do termálního koupaliště
v Pasohlávkách a tím bychom vyčerpali akce na první pololetí. Přes
prázdniny bude přestávka, ale v tomto čase přichystáme pro vás další program na podzim tohoto roku.
Na závěr přeji jménem výboru SZPO Rohatec všem pohodové
prožití prázdnin a dovolených, babičkám a dědečkům pevné zdraví
a nervy při opatrování vnoučat.
Za ZO SZPO Anna Homolová
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Uskutečnil se Květinový bál

55. ročník výstavy vín
Vzpomínka na letošní 55. ročník výstavy vín, kterou navštívilo téměř 700 přátel dobrého vína a zábavy. Ochutnali 715 vzorků.
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SPORT
Výzva
Vážení členové a příznivci TJ Slavoj Rohatec, v příštím roce uplyne 90 let od založení našeho klubu a u příležitosti oslav tohoto
jubilea se na vás obracíme s prosbou o zapůjčení jakýchkoliv věcí, které souvisejí s historií Slavoje. Jedná se o fotky, dokumenty, medaile, zápisky, případně jiné artefakty. Neváhejte kontaktovat kohokoliv z výkonného výboru, případně obecní úřad.
Děkujeme, výkonný výbor TJ Slavoj Rohatec.

Na domácí půdě stříbrní
V neděli 4. června se konala u nás v Rohatci již tradiční soutěž
mladých hasičů ve starších i mladších kategoriích. Každý rok je
tato soutěž pro děti z Rohatce nejvíce očekávaná, chtějí se předvést
před rodiči, prarodiči, kamarády, ukázat co pilně trénují a jak jim
to jde. Ráno se sešli ti starší z nás a spolu s vedoucími a dospělými
členy sboru ve zbrojnici, aby, až dojedou týmy z našeho okolí soupeřit o krásné poháry a medaile, bylo všechno nachystáno. Někteří
měřili a chystali trať, jiní chystali tabuli na výsledky a byli zde i ti,
kteří vařili oběd, abychom v poledne měli co jíst a nezůstali hla-
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doví celý den. Jsme zvyklí chystat trať na každý trénink, a tak pro
nás nebylo těžké vzít do rukou bariéru nebo kladinu a odnést je
na místo určení. Tabule byly nachystané, trať naměřená, překážky
na svých místech a soutěž mohla začít. Pomalu jsme vítali první
auta a zanedlouho už i naše rohatecké děti. Když přišly, vzali jsme
je ještě, ať si tréninkově zaběhnou štafetu a pak se jenom čekalo
na nástup. Zahájení soutěže bylo ve dvě hodiny odpoledne a už
tehdy jsme viděli na obloze černé mraky a věděli jsme, že tyto rohatecké závody nebudou na suchu. Po nástupu už se šlo na věc,
letos poprvé byly útoky na naší nové krásné
trati, za kterou moc děkujeme. Abych se však
vrátila zpátky k závodům, stačila odběhnout
jedna štafeta, jeden nebo dva útoky a déšť byl
tady. Všichni jsme se utíkali rychle schovat do
kulturního domu, kde nám naštěstí poskytli
suché zázemí, dokud nepřestane pršet, za
což jsme byli vděční. Asi po deseti minutách
přestalo pršet, všichni zase pomalu vyšli ven,
rozhodčí museli rozhodnout, jestli se bude
kvůli bezpečnosti pokračovat s kladinou
nebo bez ní. Nakonec se šlo s ní, a tak to byla
štafeta přesně, jak má být. Vypadalo to dobře
a až do odběhnutí posledních týmů se domácí starší žáci drželi na prvním místě. Nakonec
je však jeden tým překonal, ale i tak to bylo
krásné druhé místo, teď už jenom zopakovat
tu osmnáctku na útoku. Mladší šli první na
disciplínu požární útok, ten se jim povedl
a zase čekali, až budou moct jít ukázat, co umí
na štafetě. Na letošní domácí závody jsme složili i družstvo přípravky, tedy dětí do šesti let.
Většinou bývá na závodech přípravka jenom
domácí, ale k nám přijela ještě jedna, a tak
děti zabraly, aby si obhájily první místo a zlaté
medaile. Také se jim to povedlo. Mladší žáci
nakonec zaběhli štafetu na výbornou, a tak si
vybojovali celkově krásné druhé místo. Naši
starší žáci měli ale bohužel problém na proudu na útoku s odpojenou proudnicí. I přesto,
že na všechno dobře rychle zareagovali, čas
bohužel nestačil a skončili na nepopulárním
bramborovém čtvrtém místě. Jsme rádi, že se
u nás drží tradice této soutěže, vítězům gratulujeme a těšíme se opět na další rok.
Lucie Elšíková, instruktorka MH
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Očima vzpomínek......
Jak ten čas letí. Následuje povzdech,
někdy „lamentování“ a čas si plyne stále stejně rychle. Jen my, lidé, si myslíme,
že plyne strašně rychle, nebo zase strašně
pomalu. Podle situace. Někdy až s překvapením si uvědomíme, že něco je už hrozně dávno. Příští rok 2018 bude historicky
opět osmičkový. Bude to již kulatých 100,
co byla vyhlášena naše První republika.
Předchozí království či monarchii nikdo
z nás již nezažil. Na první republiku můžeme být právem hrdi, protože v poměrně
krátké době dvaceti let jsme se řadili mezi
přední státy v rámci Evropy i celého světa.
Jak politicky, tak hospodářsky. Rovných
padesát let uplyne od roku 1968. Na ten
už těžko vzpomínat s hrdostí. Z počátku
naděje, snaha o změny k lepšímu, pak překvapení z tankového srpna. Údajně 14 milionů, či kolik nás tehdy obyvatel přesně
bylo, postavilo se proti „vstupu spřátelených vojsk“. Za necelý rok údajně téměř
stejný počet stejného obyvatelstva byl pro
vstup. Asi to byl vtip. Tehdy se prý potkali
dva důstojníci z armády našich zachránců a první se ptá druhého: „Tak co, potkal
jsi kontrarevoluci?“ Druhý odpoví: „Nepotkal, ale střílel jsem po ní!“ Na výročí
v roce 1969 se skutečně střílelo. Do našich
lidí a tentokrát stříleli „naši“.
V Rohatci vzpomeneme místního jubilea, taky kulatého. Uplyne celých 90 let
od založení SK (sportovního klubu) kopané. Snažil jsem se najít vrstevníka SK, ale
marně. Ve spolkovém životě je 90 hodně,
ale nejde zdaleka o stáří. Příchodem dalších generací nadšenců obyčejně omládne, někdy i „ožije“ a vyvíjí se dál i v nových podmínkách. S lidmi je to trochu
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jako se samotnou přírodou. Vznik, květ,
zrání, sklízení a pak i zima. Během života
s danou délkou se nevyhneme i mrazíkům
s nepříjemnými následky. Tak jsem musel
hledat v mladší skupince historické osmičky a nějaký ten rok k tomu. Mezi věrnými
diváky současných utkání kopané TJ Slavoj jsem zahlédl pana Rostislava Slobodu.
Nejde jen o diváka. Jmenovaný patřil řadu
let k aktivním hráčům A mužstva. Léta
1953 - 1967 patří právě k těm úspěšnějším.
Je nemožné chtít porovnávat herní úroveň
hráčů v jednotlivých desetiletích. Přesto
jmenovaný PAN fotbalista i dlouhodobě
patří do té horní poloviny. I on sám těžko vybírá mezi hráči jeho generace. Nerad
by některé opomněl. Nakonec alespoň pár
jmen: Jirka Novák, střelec , který přišel až
z Teplic v severních Čechách a dost branek
dal z přihrávek Rostě, F. Kabelka, F. Antoš
/Antola/, J. Šafařík, Z. Nedůchal .... Stejně
těžké je i porovnávání úrovně podmínek
v různých letech. Pamatuje i písčité hřiště,
pak škváru. Trávu už jen jako divák. Umývání v „ohřívané“ vodě pumpované ze
studny do koryta byl taky zážitek. Samotná výstroj včetně míčů, chráničů, kopaček
- nesrovnatelné. Počet diváků se taky nedá
porovnat, 500 - 1000 nebývalo výjimkou.
Na druhou stranu - kam jinam mohli v neděli jít. I hráčů bývalo ze stejného
důvodu víc, takže trenér měl problém spíš
koho nepostavit, než postavit. Rohatečtí
diváci dokázali své hráče řádně povzbuzovat, a jak podotkla paní Eva, byli slušní
ve srovnání s některými i okolními, kteří
dokázali svým vlastním hráčům i sprostě
nadávat. Vzpomněl jsem si, že svého času
i pan Josef Antoš (Puk) mně říkal o vyšší

úrovni rohateckých. Dnešní diváci jsou asi
dost nároční - ta televize není často to pravé. Real Madrid je jen jeden. Konečně nemůžeme jen vyhrávat. To by nás pak taky
snímaly kamery, včetně záběrů z hlediště.
Taky se někdy čílím, jak někdo nepromění
pokutový kop, a pak se dočtu, že i profesionál může takto pochybit. A jak i klasik
říká, fotbal je o chybách.
V roce 1961 má Rosťa spoluhráče
např.: P. Vybíral, J. Horňáček, J. Krša, K.
Richter, S. Janík, J. Kuchařič, J. Slezák, V.
Švasta, J. Chromek, J. Bureš, O. Rosypálek,
Z. Hunča. V roce 1964 jsou to: F. Koláček,
V. Hovězák, O. Rosypálek, V. Dvořák, M.
Chromek, J. Chromek, J. Tománek, P. Matěj, J. Kostílek, J. Němčanský. Jinak hráč
Sloboda zažíval úspěšné období, kdy Slavoj, byť krátce, hrál 1. A třídu a pak 1. B
třídu v kraji Zlín. Svým způsobem měl
štěstí, že se mu sportovní zranění vyhýbala. Patřil k těm rychlejším hráčům a snad
i proto tvrdším zákrokům soupeřů unikal.
Vážnější zranění utrpěl mimo hrací plochu, a to před utkáním závodní jedenáctky Maryša v Sudoměřicích. Nakonec si
zranění vyžádalo odborný zákrok až v nemocnici Bratislava. Zažil zde i návštěvu
delegace zaměstnanců z Maryše. I po téměř padesáti letech vzpomíná na předaný
dopis od ředitele pana Vaňhary, který mu
přál brzké uzdravení. Dodnes na něj vzpomíná jen v dobrém, a nejen pro zmíněné
přání. Zde se s Rosťou plně shodneme.
I já mám své poznatky a po jednání (nikoli o fotbale) s panem ředitelem Vaňharou
jsem odcházel s velmi dobrými pocity.
Jinak měl Rosťa pro své sportovní vyžití ideální podmínky. Eva patřila mezi
pravidelné divačky a navíc se uměl
dobře oženit. Do rodiny rozhodčího kopané pana Františka Bartošíka. Díky jeho pečlivosti se mimo
jiné dochovaly fotografie ze sportovní slavnosti SK Rohatec ze dne
7. 8. 1932. Další fotografie zachycují jeho rozhodování utkání mužstev
St. Poddvorova s Duklou Hodonín, při otevření Kulturního domu
v Poddvorově. Další je z utkání
Dukly Hodonín s tehdejším ligovým Tatranem Prešov. I to svědčí
o kvalitách pana sudího Bartošíka. Měl jsem tu čest přivítat pana
rozhodčího na hřišti v Žádovicích,
kam byl delegován na mistrák. Soupeře si již nepamatuji. Vím jen, že
v tu dobu hrál za tamní Sokol rodilý Rohatčan Jožka Pergl. Body jsou
číslo 3/2017
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vždycky potřeba. Josefovi spoluhráči se
domnívali, jakože by pan sudí mohl, atd.
Tak hoši na to rychle zapomeňte, hrajte,
co umíte a hlavně moc nemluvte. To pan
Bartošík nemá rád.
Mohu i po letech jen potvrdit, že to
byla opravdu „rovina“, pan rozhodčí toho
už až tak moc nenaběhal, ale byl přísný
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a především přesný. A vyhráli jsme, protože jsme byli lepší. Já už jsem za Sokol nehrál. Jako jednatel jsem byl ale určitě lepší.
Kdybych tehdy tušil, že jednou se budu do
Rohatce stěhovat, věnoval bych se panu
rozhodčímu mnohem víc.
Ale Rostislav není jediný Sloboda ve
Slavoji. Zase to štěstí - má kluka. Dokonce
stejného jména. V roce 1977 ho můžeme
vídat v družstvu mladších žáků pod trenérem Petrem Vybíralem se spoluhráči: R.
Tomšej, F. Koláček, R. Antoš, R. Vybíral, Z.
Antoš, J. Bureš, M. Nedůchal, J. Koubek, J.
Klásek, J. Jüstel, V. Koláček, M. Tomšej. V
sezoně 1981/82 už hraje za dorost pod trenérem Lábadim se spoluhráči: St. a L. Strnadovi, Gloza, Drábek, Král, Hlaváč, Němčanský J., Bravenec, Bureš, Lábadi, Tomšej
F., Vacenovský, Novák, Konečný, Pelikán,
Domanský postupují z okresního přeboru do krajské soutěže. V r. 1991 je už mezi
muži a pod trenérem F. Zlámalíkem se
spoluhráči: M. Blahůšek, O. Domanský, R.
Tomšej, J. Krša, J. Pelikán, V. Rezek, P. Štica,
P. Vacenovský, P. Doležal, Z. Polach, C. Blahůšek, M. Lamač, St. Strnad, B. Homola, P.
Hlaváč přispěl k postupu z okresního přeboru do krajské 1. B třídy. Aby toho nebylo
málo, už v r. 1993 je u postupu do krajské
1. A třídy. Zase trenér F. Zlámalík a spoluhráči: M. Kašík, R. Tomšej, O. Domanský,

M. Dymáček, J. Pelikán, J. Mlčoch, J. Krša,
V. Šrůtka, P. Štica, L. Uřičář, P. Doležal, P.
Vacenovský, Z. Šubín, M. Lamač, J. Novák,
M. Antoš. Jen na okraj - krajskou 1. A hrajeme doposud, pochopitelně s jinými hráči
a trenéry. Jen pro zajímavost. Do 1. B mimo
Lamače (brankář) samí Rohatčané, do 1. A
k Lamačovi přišel jen jeden přespolní Dymáček.
Kdybychom chtěli mezi sebou soutěžit, vypadá to na převahu Slobodů, protože já jsem za Slavoj nenastoupil ani jedinkrát - tak alespoň jsem nějaký ten pátek
jednateloval. Můj Petr se s Rosťou, až na
postup do 1. A , kdy hrál ve Skalici, skoro
rovnat může, u vnuků vedou Slobodovi.
Tomáš přišel ze Sparty Brno a hned do A.
Můj David absolvoval ve Slavoji jen mladší a starší žáky v krajské soutěži. Důležité
je, že jsme nebo byli Slavojáci. Krabici na
léky má pan nejstarší Sloboda taky větší
než já, navíc mu ji opečovává manželka
Eva. Důležité je, že je to se zdravím přece
jen trochu lepší. Jinak ještě mohu prozradit, že u Slobodů mají převelice krásnou
květinovou zahrádku a samozřejmě, že cibuli mají taky větší než my. Vím proč, ale
neřeknu - reklama do novin nepatří.
Nezávazné oboustranné povídání
a vzpomínání se snažil zaznamenat
Vlastimil Hlaváč
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Rohatecká desítka se poprvé přehoupla přes pět
set účastníků
Absolutní účastnický rekord padl při 24. ročníku tradiční
sportovní akce Rohatecká desítka. Populární běžecké dopoledne poprvé překonalo pětistovku aktivních účastníků. V hlavním závodě i všech rámcových disciplinách se prezentovalo
přesně 509 běžců a běžkyň všech generací.
Číslo až neuvěřitelné, při srovnání s nedávnou minulostí.
Ještě v roce 2010 se do stejné akce zapojilo „jen“ něco málo přes
dvě stovky účastníků a třeba v roce 2013 jich bylo 316.
Rekordů padlo v pondělí 8. května ještě několik. Nejvyšší počet startujících, konkrétně 175, se prezentoval k hlavnímu běhu
na pět a deset kilometrů. Rekordních třináct bylo štafet a historické maximum co do účasti padlo i v kategorii hasičů a hasiček.
Už dávno přitom neplatí, že rohatecké závody jsou jen pro
přespolní a místní hrají druhé housle. Domácí zástupci každoročně vybojují nejeden medailový úspěch. Rok 2017
nebyl výjimkou, zacinkalo to hned desetkrát. Pro zlato
si doběhl Honza Lacko v kategorii přípravky. Přemožitele nenašel a velmi příjemně tím překvapil mladší žák
Dominik Polach. Zlatá obhajoba se pak zdařila i štafetové sestavě starosty Jary Adamce Mixle Pixle. Vítězný
kvartet spolu s ním tvořila trojice Vinklárek, Dohnálek,
Elšík.
Stříbrnou radost si v Rohatci udělal Martin Lacko
na trati 500 metrů. Mezi nejmladšími děvčaty si stejnou
příčku vybojovala pětiletá Julie Marášková. Druhé místo
pro sebe urval i dorostenec Jirka Karas. Poslední stříbro
pak z hlavního závodu vyválčil mezi nejmladšími veterány Luděk Durďák.
Po sérii vítězství se tentokrát s bronzem musel spokojit David Tříska, prvním rokem mladší žák. Komplet-

ní sadu medailí pro rodinu Lackovu doplnila na inline bruslích
nejstarší ze sourozenců Veronika. Pro třetí příčku v kategorii
hasiček si pak na pětce doběhla Dominika Durďáková. Dalších
několik domácích zástupců se na svých tratích umístilo v nejlepší desítce.
Sportovnímu dopoledni v Rohatci přálo skoro už tradičně počasí. O výbornou kulisu jste se postarali vy, diváci. Na
zdárném průběhu akce se podílely přes tři desítky dobrovolníků především z řad rohateckých hasičů. Dík však patří také
členkám Spolku rodičů a přátel školy za přípravu her a soutěží
pro děti, v neposlední řadě pak sponzorům a všem podporovatelům. Nezbývá než přát si, aby se i jubilejní 25. ročník nesl na
podobné vlně.
Luděk Durďák

Výsledky domácích běžců v hlavním závodě:
10km
Jméno a příjmení

Celkové pořadí

Čas

Pořadí v kategorii

Luděk Durďák

6.

32:42

2.

Lukáš Slezák

80.

49:21

36.

Petr Zach

92.

54:00

23.

Jméno a příjmení

Celkové pořadí

Čas

Pořadí v kategorii

Lukáš Bimka

24.

22:30

6.

Jana Kučerová

46.

25:41

10.

Andrea Lábadiová

51.

26:12

15.

Dominika Durďáková

61.

28:14

3.

Josef Toman

71.

30:29

-

5km

(foto: viz předposlední strana)
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REKLAMA, INZERCE

Jadranka znovu otevřena…..
Historie cukrárny Jadranka v naší obci se datuje od roku 1990. Po 25 letech úspěšného provozu se majitel
pan Jaromír Veselý rozhodl Jadranku pronajmout. Od té doby se vystřídalo několik nespolehlivých nájemců.
V letošním roce překypěla trpělivost a Jadranku si vzal zpět.
Nyní je otevřena jako „Víno – Jadranka“.
Naším posláním je podporovat vínový
životní styl prostřednictvím lahvových
a sudových vín, zastupujeme vybrané
vinaře a to nejen z oblasti jižní Moravy,
ale i Slovenska a Maďarska. V prodejně
Jadranka můžete nakoupit nejen kvalitní sudová vína z Maďarska, ale výběr je
i z velkého množství špičkových lahvových vín dodávaných menšími regionálními vinaři. Na své si přijdou i milovníci dobré kávy, kvalitních kubánských
rumů, nechybí v nabídce ani chlazené
nápoje, belgická čokoláda a mražené
nanuky.
Přijďte ochutnat a podpořit místní prodejnu „Jadranka“
www.vinojadranka.cz

Sudoku
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Z činnosti základní a mateřské školy
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