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udělat pěkný výlet na Letnou spolu
s dalšími necelými tři sta tisíci spoluobčany. Bylo to skvělé. Doporučuji.
Jen u nás se může stát to, co pak psali
zahraniční komentátoři. Čtvrt milionu lidí se sejde ve slunný den i s dětmi
a zpívá spolu písničky z pohádek. Tomáš Garrigue Masaryk řekl, že spravedlnost je aritmetika lásky.
Zmizelo nám z povrchu zemského 12 milionů hektarů lesa. Ne kvůli
kůrovci nebo suchu, ale díky člověku.
Je nás už skoro osm miliard, a do třiceti let bude necelých deset miliard
a to už je hodně. Obnovení plochy vykácených lesů by pohltilo až dvě třetiny oxidu uhličitého. Ten se podílí na
zrychleném oteplování celé planety.
Ročně sníme asi padesát tisíc plastových částic a hrozí vymření 1 milionu
živočišných druhů. Loni se dalo do
pohybu asi 70 milionů lidí hledajících
nový domov, a my jsme stále v klidu.
To, že některé věci prostě odsouváme, je fakt. Vždyť každá desátá faktura u nás je zaplacena po splatnosti.
Povrch planety Mars máme prozkoumaný víc než mořské dno, neskutečný
problém je odvolat ministra kultury
a jediný, kdo si dovolí zažalovat hradního pána, je Láska.
Jeden východní mudrc nám zanechal tato slova: „Až síla lásky nahradí
lásku k síle, člověk bude mít nové jméno Bůh“. Přeji vám sílu i lásku a krásný
letní čas.
Stanislav Zela,
šéfredaktor
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Rohateckým lesem s největší pravděpodobností proběhl medvěd, kterého
fotopast a snad i kamera zdokumentovali na Hodonínsku. To jsme ani nečekali. Jsme zvyklí na brouky, hmyz, ptáky, ale medvěd? Premiér by asi dodal,
ještě motýle. Já mám na zahradě aktuálně nejvíc babočku a občas běláska.
Mezi včelky, čmeláky na levandulích se
přidávají zlatohlávci na květech echinacei. Tolik jich snad v minulosti nebylo.
A dobrodružství co se vám můžou stát.
Sojka mně v letu narazila do hlavy, když
jsem ležel v hamace. Pak jsem ji pozoroval na plotě, jak nevěřícně kroutí spolu
se mnou hlavou, a oba si říkáme, že to
teda bylo něco. V Praze jsem viděl koně
hrajícího na piáno, který mě požádal
o fotku. Když jsem ji udělal, zařehtal a já
se odebral svým směrem s tím, že dnes
je už možné snad všechno. Fotka mně
na památku zůstala.
Šest set let od známé defenestrace
a začátku nástupu husitského období
nám připomíná, že lid si to umí s vrchností i vypořádat po svém drsném způsobu. Ono vyhodit vládnoucí panstvo
z okna a nechat je dopadnout na nastavená kopí není nic mírumilovného.
Dnes to řešíme naštěstí jen ve volbách.
Někdo husity přirovnával v jejich praktikách zabíjení dokonce k islámskému státu. Nevím, já mám raději, když
z oken nikdo nepadá.
Slavilo se padesát let od přistání
na Měsíci a pozorovali jsme částečné
zatmění Měsíce. I mysli některých politiků. Jisté věci se prostě cyklí. Lze si
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OBECNÍ ZPRÁVY
Kalendárium

Kontakt na
poradenskou linku
Vážení spoluobčané, na základě zkušeností s problematikou obrany proti tzv. šmejdům sdělujeme kontakt, kde vám pomohou při
řešení těchto problémů.
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.
Poradenská linka Brno: 542 210 549, 542 210 778
paní Gerda Mazalová
www. asociace-sos.cz
poradna@asociace-sos.cz
odkaz do Hodonína:
JUDr. Šimek, Masarykovo nám. 396/5,
695 00 Hodonín
tel: 606 058 696

16. 8.

Předhodová zábava U Pagáča s CM Lalia

17. 8.

Předhodový fotbalový turnaj ulic v malé kopané

17. 8. - 31. 8. Výstava obrazů Terezy Tomanové
23. 8.

Předhodová zábava U Pagáča s DH Šohajé

25. 8.

Bartolomějské hody

30. 8.

Rozloučení s prázdninami přístav Kolonie

31. 8.

Hodková zábava

5. 9.

Dětské kočovné divadlo Kyjov

7. 9.

Přehlídka mužských sborů Za Rohatcem, za dědinú

5. 10. - 13. 10. Výstava obrazů Lukáše Tomana
8. 10.

Beseda s Milenou Mikulkovou

19. 11.

Čtení ke kafi

Kecy, frky a plky
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KEC - FRK - PLK (a lidová tvořivost)

Realita

Obec seče trávu tak pomalu,
že už nám kvete i na chodnících.

Loni udělané nové chodníky opravdu začaly kvést, jelikož se jedná
zřejmě o nevhodně zvolený písek do spár. Kontaktovali jsme firmu,
která stavbu prováděla a nahlásili reklamaci i na další místa, kde se
objevila vada. Zároveň plánujeme koupit stroj, který umí pomocí tepla
hubit plevel, jelikož nechceme všude po dědině stříkat jed jménem
Roundup.

Když zaprší, kanalizace nestíhá
a radnice s tím nic nedělá.

Letošní deště jsou spíše přívalové a nárazové, a na ty není připraven
žádný kanalizační řád, obzvlášť když se to děje v celé republice. Myslím,
že můžeme být rádi, že se nám velké pohromy zatím vyhnuly. Bohužel
je naše obec na různých místech z kopce, a tak ten, kdo si postavil
nejníže, v těchto extrémních situacích musí řešit nenadálé události.
Bohužel, voda někudy odtéci musí, a opět se dostáváme k tomu, jak
ochotní jsou lidé prodat své pozemky obci k různým záměrům, které
děláme do budoucna a pro všechny...

Naši mládežníci se neumějí bavit normálně.

Ano, je léto, a tak spousta teenagerů se různě po večerech a nocích
potuluje po obci za zvuků své hudby. Pokud máte pocit, že je to za
hranicí únosnosti nočního klidu, volejte Policii ČR, od toho tady je. Ta
totiž také může přijít na to, že nezletilí pijí alkohol, kouří atd. a může
vést rodiče k nápravě. Nás spíše trápí, že si po sobě naši mládežníci
neumějí uklidit, a odpadkové koše, které máme na každém rohu, jsou
pro ně asi cizí slovo, které je doma nenaučili.

Hromady v aut v ulicích,
že se ani nedá projet, nikoho nezajímají.

Dnešní doba nám přináší situaci, kdy mít dvě auta není problém.
Bohužel také přináší situaci, kdy jsou lidé líní si otevřít garáž či bránu
a pokud mohou zaparkovat si doma, nutit je k tomu radnice nemůže.
Je to o vzájemné ohleduplnosti vůči okolí, ta se bohužel vytrácí, stejně
jako dobré sousedské vztahy ... vraky v obci se snažíme ve spolupráci
s Policií řešit.
číslo 4/2019
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Matrika
Narození

Úmrtí

Narodily se celkem čtyři děti.

Petr Tetur, 58 let
Ing. Josef Ostrezy, 44 let
Ludvika Burešová, 85 let
Františka Bukovská, 80 let
Klára Klímová, 44 let
Michal Vodrážka, 44 let

Izabela Slezáková
Lucie Holečková
A dvě další novorozeňata
nám nedala souhlas se zveřejněním.

Svatby konané v matričním obvodu Rohatec
Petrov

Jaroslav Vrbovec & Martina Zaklová
Radek Polách & Magdaléna Podrazilová

Sudoměřice František Sasín & Veronika Pomykalová
Jaroslav Vrablic & Markéta Repíková
Rohatec

Tomáš Matějka & Iva Matějíčková
Petr Zach & Petra Zahradníková

Nestor rohateckého sportu, zakladatel stolního tenisu, pan Pavel Janča, se dožil krásného
věku 90 let. Život a sport ho stále baví, přejeme
mu hodně zdraví, nejen za sportovní přátele.
Starosta a Obec Rohatec

Hasiči radí
O ohni se říká, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. Toto rčení je bezesporu pravdivé. Většina požárů vzniká zejména lidskou nedbalostí,
porušováním požárně bezpečnostních předpisů, anebo nesprávnou
manipulací s otevřeným ohněm. V mnoha případech však lze vznik
požáru minimalizovat vhodnými preventivními opatřeními. V tomto
čísle našeho seriálu se dozvíte, co vše může být příčinou požáru v přírodě, co je zakázáno a jakým způsobem těmto požárům předcházet.
Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě
Chcete-li si ve zdraví užít příjemné opékání špekáčků, stačí dodržet základní pravidla, aby se ze zábavy nestala tragédie. V první řadě
pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech
a kouření je tady úplně zakázáno.
UPOZORNĚNÍ: Podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) je
v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. V případě porušení zákona může být viníkovi uložena pokuta
do výše 15 000 Kč.

extrémního sucha v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec
nerozdělávejte. V období zvýšeného nebezpečí požárů může hejtman
kraje rozdělávání ohňů vyhláškou zcela zakázat.
UPOZORNĚNÍ: Podle zákona o ochraně ovzduší (zákon
č. 201/2012 Sb.) lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné
materiály neznečištěné chemickými látkami. V případě porušení zákona může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč.
Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby
se oheň vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, neroznášejte
jej po okolí a nikdy do něj nevhazujte výbušné předměty. Děti by
neměly být u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby. Místo
opusťte jen tehdy, až je ohniště řádně uhašeno. Nejlepší je ohniště
pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musejí

Místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých
věcí (stoh, suché listí, kořeny stromů, větve apod.). Při rozdělávání
ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např.
obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V
případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin. K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako
jsou benzín, nafta či líh. Oheň se velmi snadno může vymknout kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze spalovat žádné chemické látky
(jako např. plasty nebo pneumatiky). Za silného větru nebo v období
číslo 4/2019
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být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě vyhaslém ohništi se mohou
skrývat žhavé uhlíky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň může
roznést do okolí.
Vypalování trávy
S příchodem jara, nebo naopak na podzim, někteří zahrádkáři
místo vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší
způsob, vypalování mezí. Nejenže je tato činnost nebezpečná, ale poškozuje faunu, flóru a znečišťuje ovzduší. Většina lidí nebezpečí, které vypalování představuje, značně podceňuje. Věří, že mají oheň pod
kontrolou a nemůže se nic stát. Na tento omyl již doplatila spousta
lidí, kteří při vypalování zemřeli nebo utrpěli vážná zranění. Hrozí zde
velké nebezpečí, že dojde k rychlému a nekontrolovatelnému rozšíření
požáru i na další porost nebo objekty. Oheň se při dobrých podmínkách dokáže šířit tak rychle, že lidé nemají často nejmenší šanci na danou situaci adekvátně zareagovat. Každoročně k požáru způsobeného
vypalováním travního porostu vyjíždějí i rohatečtí hasiči.

č. 133/1985 Sb.) pouze podnikající fyzické a právnické osoby. Občané
tuto povinnost nemají, pokud ale dochází k většímu pálení, je dobré
nahlásit tuto činnost HZS příslušného kraje a mít na místě pálení mobilní telefon a jednoduché hasební prostředky (lopatu, kbelík s vodou
apod.). Prováděné pálení se ovšem nenahlašuje na tísňové lince 150,
ani místnímu hasičskému sboru. Pálení klestí je možné nahlásit pomocí internetového formuláře na webové stránce https://paleni.izscr.
cz, odkaz najdete i na stránkách www.hasici.rohatec.cz. Nahlášením
pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním
a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence
slouží výhradně pro možnost ověření místa vašeho pálení s možným
nahlášením požáru. Předejdete tak situaci, kdy někdo zpozoruje kouř,
aktivuje záchranné složky a na vaši zahradu zbytečně přijedou tři jednotky hasičů.
Jak předcházet požárům v domácnosti se dozvíte v příštím čísle
našeho miniseriálu.
Tomáš Letocha

UPOZORNĚNÍ: Vypalování trávy je zakázáno zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem
o ochraně ovzduší. Za porušení zákona hrozí viníkovi pokuta, která se
může ve správním řízení vyšplhat až do výše 25 000 Kč.
Pálení klestí a rostlinného odpadu
Mnozí lidé často také pálí na svých zahradách listí, větve nebo
jiný rostlinný odpad. Toto pálení není zakázáno zákonem, ale může
být upraveno obecní vyhláškou. Při pálení rostlinného odpadu vždy
dodržujte zásady bezpečného rozdělávání ohně (viz výše). Při pálení
hromady klestí je potřeba brát v úvahu také to, aby kouř neobtěžoval
obyvatele v okolí. Je potřeba přihlédnout k povětrnostním podmínkám, zvolit vhodnou dobu a počkat, až bude klestí proschlé. Povinnost ohlášení pálení odpadů mají ze zákona o požární ochraně (zákon

Historie
Rohatec po 1. světové válce 1926 – 1930
Druhá polovina dvacátých let minulého
století byla dobou nejen vlastního rozvoje, ale i rozšiřování činnosti spolků. Mimo
vlastní činnosti odborné se věnují kultuře
a vzpomínkovým akcím v obci. Hlavními organizátory byla vždy škola se školními slavnostmi, ke kterým se pak přidávaly
spolky, obecní zastupitelstvo i církev. Takto
se konala 7. března 1926 obecní slavnost
k výročí narození prezidenta osvoboditele
T. G. Masaryka. Slavnost započala ve škole
a pokračovala shromážděním obecního zastupitelstva, místních spolků a velkého počtu obyvatel. Vystoupily děti s básničkami,
písněmi a za doprovodu místní hudby zazpívaly hymnu. Hasičská jednota uspořádala průvod obcí. Večer pak tělocvičná jednota
Sokol besídku v sokolovně. Vystoupily zde
opět děti a mládež s písničkami a básněmi.
Vše bylo pojato jako projev lásky k vlasti
6

a svobodné republice. V této době začal být publiky 28. října a koncem roku besídka
velmi oblíben název besídka. Byla to vždy u vánočního stromku, pořádaná školou.
oblíbená slavnost, kde se sdružovali lidé Říkalo se jí Slavnost vánočního stromku.
různých společenských organizací a spolků Vše vždy doprovázela hudba a vystoupení
i továren soustředěných v Kolonii. V dru- školních dětí. Továrna Küfferle každoročně
hé polovině dvacátých let již překonávaly věnovala k Vánocům škole cukrovinky.
továrny
poválečná
léta a jejich výroba
se ustálila. Mimo církevní a folklorní slavnosti hody, dožínky,
se rozšířily slavnosti
narozenin prezidenta
TGM 7. března, vzpomínková
slavnost
upálení Jana Husa se
zapálením
ohňové
hranice na Rohátce,
Den samostatnosti Budovy bývalého mlýna v Kolonii
československé
rečíslo 4/2019

Rohatecká obec
V roce 1926 započala druhá parcelace
strážnického velkostatku. Při této dostala obec
40 ha luk a 75,5 ha polí. Celkem 186 drobných
nabyvatelů dostalo 143,5 ha zemědělské půdy
a luk. Takto přišlo na přidělence průměrně
0,69 ha v ceně od 2 500 Kč do 4 700 Kč za
1 ha. Dalších 120 ha bylo přiděleno Ratíškovicím a Vacenovicím. Ze zbytku půdy této
druhé parcelace byl utvořen zbytkový statek
s výměrou 58,5 ha zemědělské půdy a prodán
do soukromého vlastnictví i s bývalým panským dvorem a jeho hospodářskými budovami v Kolonii Antonínu Zachovi z Hodonína.
Tomu ale hospodářství nevynášelo, proto
jej v roce 1928 jako zbytkový statek, půdu
i s hospodářskými budovami, prodal. Dvůr se
rozdělil na poloviny včetně pozemků. Jednu
polovinu získal Tomáš Němčanský a druhou
Antonín Bábíček, zemědělci z Mistřína. V polovině dvora p. Němčanského byla poschoďová sýpka, v polovině p. Bábíčka zůstal poschoďový bytový dům, v přízemí s pekárnou,
kterou dostal do pronájmu Josef Srp z Rohatce
pro zřízení pekařství. Budovy bývalého vodního mlýna koupil poslední řídící učitel německé školy při cukrovaru v Kolonii Arnošt
Tannert, a zřídil z nich bytové domy. Zpustlý
objekt bývalé panské pily při řece Moravě získaly při druhé parcelaci Vacenovice a materiál použily ke stavbě nového kostela.
V létě roku 1926 postihla obec ničivá povodeň. Začátkem června vystoupala hladina
řeky Moravy a vylila se z břehů. Voda zaplavila nejen louky, ale i níže položená místa
v obci. Postiženy byly Cihelny, Přívoz, v Kolonii místa kolem bývalého mlýna i hospodářské budovy bývalého dvora strážnického velkostatku (zbytkového dvora p. Němčanského
a Bábíčka). Ohrožena od luk byla také silnice Na Kopci, kde hrozilo podmáčení svahu.
Voda zaplavila i silnici od továrny Küfferle s
dřevěným silničním mostem vedle železničního, a části silnice do Strážnice. Zaplaveny
byly veškeré louky. Nejvyššího stavu vody
bylo dosaženo 21. až 23. června, 356 cm nad
normál. Vznikly tak velké škody na majetku
a veškerou sklizeň sena voda úplně zničila.
Ztráty utrpěli i zemědělci z Ratíškovic a Vacenovic, kterým patřily louky za Moravou.
Voda opadla teprve v polovině července.
V roce 1926 pořídil kostelní výbor od německé firmy Richard Herold z Chomutova
nové zvony pro místní kostel. Svatý Bartoloměj, váha 610 kg, cena 16 470 Kč, Panna Maria, váha 374 kg, cena 10 098 Kč, Svatý Cyril
a Metoděj, váha 250 kg, cena 6 750 Kč. K tomu
byl přidán malý zvon 10,5 kg zdarma. Cena
zvonů za 1 kg 27 Kč. Jejich zavěšení na věž
provedli občané svépomocí 16. srpna 1926.
V roce 1926 je rohatecká škola sedmitřídní a expozitura v Kolonii s 210 žáky. Z toho 96
chlapců a 114 děvčat.
číslo 4/2019

Koncem roku 1926, 7. listopadu, na svém
zasedání rozhodlo obecní zastupitelstvo
provést elektrifikaci obce. Stavbu zahájila
dodavatelská firma Západomoravské elektrárny v měsíci lednu 1927 výstavbou zděné
trafostanice mezi silnicí a novým hřbitovem
a pokračovala přívodem vedení vysokého
napětí 22 kV. Od trafostanice pak pokračoval
rozvod sekundární sítě na dřevěných sloupech po obci. Stejnou trafostanici postavili
v Kolonii naproti budovy železniční stanice. Stavba sekundární rozvodné sítě v obci
skončila v prosinci roku 1927 mimo Kolonii,
nákladem 364 875 Kč. V Kolonii mělo elektřinu zatím jen několik domů kolem továrny
Küfferle a vápenopísková cihelna. Rozvodná
síť do všech domů, včetně budov železniční
stanice a závodu na impregnaci dřeva, byla
dokončena koncem roku 1928.
Volby do obecního zastupitelstva se konaly 16. října 1927. K volbě bylo podáno
7 kandidátních listin:
1. Československá strana lidová
obsahovala 6 jmen
2. Československá strana sociálně demokratická
obsahovala 3 jména
3. Národní rolnická jednota, sdružení dělníků
obsahovala 2 jména
4. Nepolitická strana živnostníků a obchodníků
obsahovala 3 jména
5. Republikánská strana zemědělského lidu
obsahovala 7 jmen
6. Komunistická strana Československa
obsahovala 7 jmen
7. Nepolitická strana domkařů
obsahovala 2 jména
Ve volbách bylo odevzdáno 1048 platných hlasů s následujícím výsledkem: Československá strana lidová 20%, Československá
strana sociálně demokratická 9,5%, Národně
rolnická jednota 6%, Nepolitická strana živ-

nostníků a obchodníků 9%, Republikánská
strana zemědělského lidu 24%, Komunistická strana Československa 24% hlasů, Nepolitická strana domkařů 7,5%. Při volbě představenstva byl starostou obce zvolen rolník
František Antoš.
V červenci roku 1928 zakoupila obec
budovu školy a poštovního úřadu v Kolonii
od akciové společnosti cukrovary Hodonín
za cenu 35 000 Kč. V červenci roku 1929
se započalo s jejich opravami a zřízením
bytové jednotky mezi školou a poštovním
úřadem.
Téhož roku, 2. prosince, se konaly volby do okresního a zemského zastupitelstva.
V Rohatci bylo zapsáno 1138 voličů. Účastnilo se 1005 voličů. Nevíce hlasů získala strana
komunistická, lidová a republikánská strana
zemědělská.
Konec desetiletí republiky poznamenala
tuhá zima. V lednu 1929 dosáhly mrazy více
jak -30 stupňů a led na řece Moravě tloušťky
až 14 cm. Mráz zničil mnoho mladých ovocných stromů, zvláště v sadech kolem Moravy.
Zemědělské hospodaření místních rolníků
se rozšířilo nejvíce po druhé parcelaci strážnického panského velkostatku. Převážná část
polí byla písčitá, ale základem zemědělské
činnosti se staly louky s množstvím výborného sena, což tvořilo dobré podmínky pro
vynikající chov skotu. V písčité půdě se dařilo bramborám, jako dobré základně pro chov
vepřů. Kolem Moravy občané udržovali rozsáhlé sady ovocných stromů, a to zlepšovalo
podmínky samostatně hospodařících rolníků. Koncem desetiletí, kolem roku 1930, zde
bylo 100 koní, 500 ks skotu, koz od 60 do 100
ks, 400 vepřů, 2 800 slepic, 250 hus, 230 holubů, 180 včelstev. Zatímco zemědělství převládalo v samotné obci, Kolonie byla dělnická v
důsledku soustředění průmyslu. V roce 1930
měla obec 2 139 obyvatel a 441 domů. V Kolonii bylo soustředěno 5 továren a průmyslových závodů.
Zdeněk Bíza

První transformační stanice elektrické sítě v Rohatci
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Školství
Organizace školního roku 2019/2020
Období školního vyučování začíná v pondělí 2. září 2019.

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončenov úterý
30. června 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro okres Hodonín
od 17. do 23. února 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října
a středu 30. října 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí
v pátek 3. ledna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí
31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021
začne v úterý 1. září 2020.

Kultura
Po loňském vztyčení máje, sluncem zalitými hody a protančenou sezónou předal
stárek štafetu dál, a to Filipu Lábadimu. A tak
se stalo do třetice všeho dobrého, že stárek
našel svou stárku Adélu Podivínskou. Jsme to
tedy my, co vás všechny zveme a starat se vám
o tradiční chasovní zábavu budeme pro tento
rok. Jak uvidíte máju stát, neváhejte a přijďte na besedu u cimbálu, kde vám U Pagáča

zahraje cimbálová muzika Lália. Komu by
to ještě nestačilo, přijďte znovu do hospody
U Pagáča za týden. Tentokrát vám zahraje
dechová hudba Šohajé. A než vám stačí vychladnout střevíce, tak se budete točit s námi
pod zeleným na hodovou neděli. A aby toho
nebylo málo, o týden později se můžete těšit
na hodky s šátečkovým sólem. Konec roku
ukončíme Kateřinskou zábavou a v únoru se

s vámi rozloučíme na krojovém plese u příležitosti 750. výročí založení obce Rohatec.
A kdybyste toho ještě neměli dost, tak nás
každou sobotu můžete navštívit při chasovní
zkoušce, kde rádi uvidíme i nové šohaje a děvčice. Nebo se přidejte přes to pole k sousedům
na hody. Už jen tedy naškrobit trčenice, vypucovat holénky a přijít. Budeme se na vás těšit.
Vaši stárek a stárka

Kulturní subjektivní okénko šéfredaktora
V kinech běží tři filmy z karlovarského filmového festivalu
a jeden, který si mě získal, se jmenuje Bílý, bílý den. Je islandský
a splňuje všechny parametry pro milovníky severských drsnějších
filmů. Mrazivá minimalistická příroda zalézá pod nehty. Příběh
odkrývání tajemné minulosti tragicky zemřelé ženy nutí bývalého
policistu k nestandardním činům. Hlavního hrdinu Ingvara Eg8

gerta Sigurðssona známe třeba z televizního seriálu V pasti.
Z knih moji pozornost od začátku až do konce četby zaujala
Radka Denemarková a její titul Peníze od Hitlera. Takové brilantní uchopení nejen sudetoněmecké otázky lze jenom doporučit.
Nejlépe všem těm, co nás už několik dekád straší sudetoněmeckým landsmanšaftem. Syrový styl vrstvený do několika rovin není
číslo 4/2019
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jednoduchý, ale přímý a ostrý jako žiletka. S ranami se vyrovnává,
ale zároveň je i rozdává.
Další kniha, která se na nočním stolku moc neohřála, je od Jiřího
Padevěta a jmenuje se „Střepy času, krajin, konspirací. Nalezený deník“.
Je rychle čtivá a hezky propojuje známé osobnosti v nepravděpodobných situacích na konkrétních historických místech. Autor je nositelem
vyznamenání Magnesia Litera stejně tak, jako před ním zmíněná autorka. V současné době je ředitelem nakladatelství Academia.
Výstava v Obecním domě v Praze pod názvem Nezlomní je
krásná více než hodina času strávená chvíle výtvarným uměním.
Vybraná třicítka autorů od roku 1918, nebo jak se uvádí od Franze

Kafky po sametovou revoluci, se neohnula před různými režimy
a zůstala tak napospas svévoli mocipánů jen se svým uměním. Proto tak silná vypovídající hodnota celé výstavy.
V olomouckém Muzeu moderního umění je výstava kreseb
Václava Cíglera, která vás nutí se postupně vracet k již prohlédnutým jednotlivým kusům. A znovu se tak ponořit do silných momentů otisklých autorem.
Ve veletržním paláci se otevřela výstava slavného Alberta Giacomettiho. Padesát let tvorby švýcarského umělce jistě nadchne
spousty obdivovatelů jeho vysokých štíhlých soch.
Stanislav Zela

Stále je čas se zapojit do II. ročníku fotografické
soutěže pro amatérské fotografy
„Vyfot
ot svůj Rohatec…“
Máte v obci a nejbližším okolí svá oblíbená místa, útočiště, kam
se rádi vracíte? Zachytili jste zajímavý okamžik, detail či zákoutí, které, ač je máme tak blízko, mohly zůstat pohledům ostatních skryté?
Nestihli jste letošní premiérový ročník fotosoutěže? Nesmutněte,
je tu výzva nová a s ní i druhá šance podělit se s námi o vaše fotografie, jejichž ústředním tématem je Rohatec všední i nevšední…
Cílem soutěže je naši dědinu, na první pohled tak známou a každodenní, ukázat vaším pohledem. Motiv snímků je libovolný, mělo
by z něj však být zřejmé, že pochází z Rohatce. Může se tak jednat
o krajinnou fotografii, zátiší, detail, makro nebo reportážní či dokumentární snímek. Fotografie nemusejí být nutně pořízeny po datu
vyhlášení soutěže, mohou být pořízeny dříve.

-

-

-

-

Pravidla soutěže:
Organizátorem soutěže je Obec Rohatec, IČ: 00488526, se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec (dále jen organizátor).
Soutěž je určena pouze amatérským fotografům.
Soutěž je vyhlášena pro kategorii dospělí od 15 let
Kategorie dětí a mládeže do 15 let bude probíhat samostatně
v rámci ZŠ a MŠ Rohatec.
Jeden soutěžící může přihlásit maximálně deset fotografií, za
soutěžní fotografii bude považována fotografie v digitální podobě ve formátu JPG, s minimální požadovanou velikostí nejméně
3200*2100 pixelů, maximální velikost fotografie není stanovena.
Fotografie mohou být barevné i černobílé.
Své fotografie musí soutěžící zaslat e-mailem na adresu: mistostarosta@rohatec.cz nebo zaslat poštou, či doručit osobně na
přenositelném médiu (USB, CD, DVD) na adresu: Obec Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec. Poskytnuté datové nosiče nebudou soutěžícím vráceny.
Fotografie je možné do soutěže doručit v termínu od 1. 1. 2019
do 30. 9. 2019.
Povinnou součástí přihlášené fotografie je průvodní informace, která musí obsahovat jméno autora, adresu, telefonní číslo,
emailovou adresu, název fotografie, datum vzniku a stručný popis fotografie.
Zasláním nebo doručením fotografie do soutěže účastník poskytuje organizátorovi bezúplatné autorské právo k neomezenému
užití takové fotografie. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické podobě vč. uvedení
jména autora bez nároků na honorář. Organizátor má právo rov-
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něž upravit poskytnuté fotografie dle vlastního uvážení.
Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Účastník dále souhlasí s případným zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže a rovněž při publikování zaslaných fotografií v tiskové nebo
elektronické podobě.
Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií, a nebo
osobou, oprávněnou k výkonu autorských práv, opravňujících
jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící doloží písemný souhlas s užitím fotografií
organizátorem od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie
dotýkat, a to zejména s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické podobě.
Zasláním nebo doručením fotografie soutěžící bezvýhradně
souhlasí s těmito pravidly soutěže.
Organizátor má právo tyto podmínky kdykoliv změnit či doplnit uveřejněním nových podmínek na webových stránkách
organizátora.
Organizátor má právo z vážných důvodů soutěž zrušit. V takovém případě bude zrušení oznámeno na webových stránkách
organizátora.
Vyhodnocení soutěže:
Odborná porota, složená ze zástupců obce, vybere za zaslaných
soutěžních fotografií dvacet fotografií z každé kategorie, tedy
z kategorie Děti a mládež do 15 let a kategorie Dospělí od 15
let. Ty budou následně prezentovány na internetových stránkách obce a uskuteční se také jejich výstava v obecním muzeu.
Návštěvníci výstavy svými hlasy rozhodnou o vítězích jednotlivých kategorií. Autoři nejlepších tří fotografií v každé kategorii
budou oceněni dárkovými poukazy na nákup zboží v obchodech Alza.cz nebo Megapixel.cz.
O získání výhry bude organizátor výherce informovat telefonicky nebo emailem. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.
Luděk Durďák
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Střípky z knihovny aneb co se děje v knihovně
Prožili jsme spolu
 V horkém letním dnu k nám přijelo 11. června rodinné
maňáskové divadlo NA VLNCE s představením Tygříkovo
štěstí. Tygřice, tygřík, papoušek i včeličky v hlavních rolích
milého příběhu z džungle vtáhli do děje hned v prvních
chvílích jak děti, tak jejich maminky…. Na závěr proběhlo
společné focení.
 Svůj sváteční den prožili v knihovně naši prvňáčci. V úterý
18. června dopoledne byli slavnostně pasováni na čtenáře.
Aby se tak mohlo stát, muselo každé dítě nejdříve prokázat znalost čtení a pak společně složit slib. Poté proběhlo
samotné pasování každého nového čtenáře opravdovým
mečem, který si na závěr mohli prohlédnout zblízka. Děti
obdržely čestný průkaz čtenáře a jako dárek knihu Miroslava Tvrze Kde se nosí krky. Tímto dnem se jim otevřela
virtuální brána do kouzelného světa knih.
Tento akt se uskutečnil díky projektu SKIP ČR „Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka“, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky a jehož smyslem je přivést žáky prvních tříd do
knihovny a tím jim usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Co jsme pro vás připravili?
5. 9. v 17.00 hodin
Dětské kočovné divadlo Kyjov se svou pohádkovou operkou Čert a Káča, O chytrém ševci, O draku zpěváku.
1. 10. v 8:30 hodin
Kurz trénování paměti s trenérem Zdeňkem Glozem. Na
této první lekci budou upřesněny termíny dalších lekcí, které
budou vždy jedenkrát týdně a budou trvat 1 hodinu. Přihlášky v knihovně.
8. 10. v 17.00 hodin
Beseda se spisovatelkou a sociální pedagožkou Milenou
Mikulkovou, která nám představí svou novou knihu Hlavu
mírně vzhůru, ženy!
19. 11. v 18.00 hodin
Divadlo MALÉhRY s představením pouze pro dospělé ČTENÍ KE KAFI - scénické čtení fejetonů „ke kafi” z rukopisů
Daniely Zbytovské.
Máme pro vás přichystány nové knihy a pro zájemce na vyzkoušení zvukové knihy MP3 na CD. Těšíme se na vaši návštěvu.
Jana Charvátová

Deset otázek pro deset osobností ze světa fotografie
Tentokráte vám přináším rozhovor
s českou reportážní fotografkou Alžbětou
Jungrovou. Fotila zakázky na takových
místech světa, že by se tam i ti největší
chlapi báli a rozhodně tam nejeli. Vystudovala pražskou grafickou školu v Hellichově ulici. Pracovala nebo spolupracovala s deníky jako jsou MF Dnes, Lidové
noviny, Hospodářské noviny a jiné. Získala to nejvyšší novinářské ocenění pro
české novináře - Czech Press Photo a cenu
od Úřadu vysokého komisaře OSN pro
pomoc uprchlíkům. Komerční fotografie
ji živí a ráda se podělí o svou tvorbu a fotografickou cestu jejího života, která je plná
zajímavostí a příběhů nejen k poslechu.
Mimo jiné je to žena, která patří k těm, co
vědí, že jeden medializovaný neexistující
článek o tom, že Hitler je gentleman, se
nenachází v časopise Přítomnost někde
vlevo dole…
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1. Co je pro Tebe, Alžběto, krása?
Naprosto subjektivní vnímání reality.
2. To nejdůležitější v našem životě Tvýma očima a srdcem?
Lidé kolem mne, které mám ráda a možnost dělat to, co mě baví.
3. Je důležité mít vzdělání?
Ne, je důležité se umět posouvat a vyvíjet.
4. Jaká oblast výtvarného umění Tě nejvíce životem provází?
Všechny dohromady. Každá věc, která je
schopna se mě dotknout pocitově, ve mně
zanechá nějakou stopu.
5. Cestuješ stále ráda?
Ano, jen do trochu jiných oblastí než
dříve.
číslo 4/2019
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6. Co si myslíš o tzv. focení do šuplíku?
Za mě osobně bych fotila jenom do šuplíku. Miluji časoměrné soubory.
7. Která fotografie nebo fotograf Tě na
počátku inspirovali?
Henri Cartier-Bresson.
8. Co Ty a sociální sítě?
Určitě vede Instagram, který je především o fotkách.
9. Mají to dnes mladí fotografové těžší, než jste to měli vy? Nebo je to mýtus?
Začátky jsou vždy těžké a já už bych

začínat znovu nechtěla, ale je to
pořád stejné, jde o odvahu.
10. Je pro Tebe pocit štěstí něco
ohraničeného a vzdáleného
nebo je to stav, kterého lze dosáhnout?
Bez štěstí by nebylo neštěstí
a naopak. Já jsem třeba šťastná,
že můžu dělat to, co mám ráda a
naplňuje mne, což je pro mě fotografie.
Děkuji Ti za všechny odpovědi.
Stanislav Zela

Spolky
Letní relaxace členů SZPO
V tomto letním vydání zpravodaje vám chci přiblížit události,
kterými jsme zakončili první pololetí roku 2019. Hned na začátku
června, v pondělí třetího, jsme se vydali na plavbu lodí po řece Moravě. Pluli jsme od hodonínského jezu do přístaviště v Rohatci. Loď
Konstancii vedl zkušený kapitán, nám dobře známý Milan Matěj.
Krásné počasí nám umožnilo vychutnat si více jak hodinovou projížďku, kterou nám zpestřila zajímavým výkladem p. Řičicová. Někteří muži si vyzkoušeli na vlastní kůži, co obnáší řízení takového plavidla. Po vystoupení v přístavu jsme se usadili v tamní hospůdce, kde
jsme měli přichystáno občerstvení. Grilované klobásy a řízné pivečko
přišly všem vhod. Tady na nás čekali naši kamarádi, kteří se postarali
o zábavu hrou na kytary. K jejich písničkám jsme se všichni přidávali
a zpívali spolu s nimi. Tímto jim chci ještě jednou poděkovat, že byli
ochotni nám hrát po celou dobu posezení. Plavba i posezení v přístavišti splnily stoprocentně účel výletu, kterým bylo zpříjemnit letní
odpoledne pro více jak šedesát našich členů. Druhou akcí v červnu
byl rekondiční pobyt. Letos jsme se vydali na Pustevny. Byli jsme ubytovaní v hotelu Tanečnica přímo na Pustevnách. Tento hotel je sice
staršího data, ale ubytování bylo pěkné. K dispozici jsme celý týden
měli vnitřní bazén a malé fitness. Hotel se nachází v těsném sousedství Maměnky a Libušína, významných staveb známého architekta
Dušana Jurkoviče. Na Libušíně, který v roce 2012 vyhořel, probíhaly
dokončovací práce k jeho novému otevření. Nedaleko je lanová dráha, potěšení ze sjezdu dolů do Ráztok si dopřáli i někteří z účastníků. V rámci týdenního pobytu pořádáme výlety po okolí spojené s
návštěvou zajímavých míst. První den jsme již po cestě na Pustevny
navštívili Moravskou gobelínovou manufakturu ve Valašském Meziříčí. Zde jsme byli seznámeni přímo v provozu s prací tkadlen, dá
se říct restaurátorek. Práce těchto žen musí být neskutečně přesná a
my jsme jejich zručnost obdivovali v němém úžasu. Pracovnice provádějí většinou opravné práce na vzácných letitých gobelínech, ale
zabývají se i tkaním nových tapisérií. Se zájmem jsme si prohlédli
celou galerii gobelínů i tapisérií. Exkurzi jsme ukončili občerstvením v malé hospůdce. Další cesta už velmi rychle uběhla, po obědě
a ubytování se někteří věnovali zkoumání beskydské přírody v okolí
hotelu. Druhý den jsme po vydatné snídani odjeli do Frenštátu pod
číslo 4/2019

Radhoštěm, kde jsme navštívili Pohankový mlýn Šmajstrla. Po velmi zajímavé přednášce o zdraví prospěšné pohance a o výrobcích
z ní jsme zhlédli video o pěstování a zpracování pohanky ve výrobě,
do které nás z hygienických a provozních důvodů nemohli pustit.
Samozřejmě jsme si v prodejně nakoupili hromadu pohankových
produktů. Odtud jsme se vydali do Kopřivnice. V tamním muzeu
Tatry jsme si prohlédli expozici celé historické výroby Tatry Kopřivnice, včetně muzea manželů Zátopkových. Exponáty automobilů
i motorek byly v takovém stavu, jako by nedávno sjely z výrobní
linky. My „děvčata“ jsme nejvíce obdivovaly historické kočáry. Muži
zase závodní auta a veterány. Expozice Emila a Dany Zátopkových
nám přiblížila jednak prostřednictvím písemností, ale i fotografií,
celou jejich sportovní kariéru i osobní život.
Ve středu jsme dopoledne absolvovali exkurzi v Rožnovském
pivovaru. Jedná se o malý rodinný pivovar. Kromě přínosné přednášky a zhlédnutí videa jsme měli možnost ochutnat pivo v různých
stadiích přípravy, ochutnávali jsme i druhy ječmene a také hořký
chmel, který nám na rozdíl od piva vůbec nechutnal. Exkurzi jsme
zakončili ochutnávkou jejich třináctistupňového kvasinkového ležáku Rothschild, které nedostanete nikde jinde koupit, než v přilehlé hospůdce u pivovaru. V tomto pivovaru se nacházejí také Pivní
lázně a Málkova čokoládovna, kde se ručně vyrábějí pralinky a čo11
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kolády. V prodejně jsme opět nechali nemalou částku za ochutnávku
jejich výrobků. Odpoledne jsme se přesunuli do Skanzenu v Rožnově. Ten mnozí z nás již dříve navštívili, ale na prohlídku šli všichni
znovu, protože je zde vždy něco nového k vidění. V dřevěném městečku nás upoutal Valašský Slavín, kde jsou pochováni, nebo mají
náhrobky, významné osobnosti, např. již zmiňovaný Emil Zátopek,
Ludvík Daněk, Jiří Raška a mnozí další. Po prohlídce jsme si pochutnávali na místních specialitách, mezi něž bezpochyby patří hruškové, borůvkové a jiné varianty frgálů.
Další zajímavostí na Pustevnách, kterou jsme nemohli vynechat,
je nově otevřená Stezka Valaška. Je to taková rozhledna, kam se nestoupá po schodech, ale jde se procházkou po široké dřevěné pozvolna stoupající konstrukci. Ti odvážnější můžou jít po lanové stezce,
která je náročnější, ale světe div se, zvládla ji i naše členka Mirka
Tomšejová. Stezka byla vzdálena jen asi 500 m od našeho ubytování
a tak jsme se vydali pěšky. Po zdolání kamenité cesty a vystoupání až
do nejhořejší části rozhledny nám byl odměnou nádherný výhled na
panorama Beskyd.
Ve čtvrtek ráno i přesto, že byla velká mlha, a to taková, že by se
dala krájet, se většina z nás vydala na výšlap k soše pohanského boha
Radegasta. Zde jsme se občerstvili a chvíli si odpočinuli. Nepropustná mlha se mezitím trochu rozplynula a tak jsme putovali dál, až
na samý vrchol Radhoště. I přes malou viditelnost jsme byli rádi, že
jsme cestu zdolali a mohli tak navštívit kostelík na samém vrcholu
s rozhlednou a krásným interiérem. Dočetli jsme se o historii kostelíka a také o jedné ze zajímavostí, že údajně voda z kopule tohoto
kostela odtéká z každé strany do jiného moře. Jedna do Baltského
a druhá do Černého.
Své putování za zajímavostmi Beskyd jsme zakončili výletem
do Nového Jičína. Tamní muzeum klobouků a expozice generála
Laudona jsou lákadlem pro turisty v tomto městečku a ani my jsme
neodolali. Seznámili jsme se zde s historií klobouků i jejich výrobou.
Naše „děvčata“ si snad hodinu zkoušela nepřeberné množství vystavených modelů klobouků, čepic a baretů. Kupodivu pozadu nezůstali ani přítomní pánové. V muzeu generála Laudona jsme kromě
poučení o jeho životě mohli vyzkoušet střílení z děla na pevnost.
Tuto možnost téměř celé mužské osazenstvo využilo a zahrálo si na
vojáky.
Každý večer jsme poseděli, zazpívali a podebatovali při našem
moravském vínečku a slivovičce, to aby se nám lépe usínalo. Jedno takové posezení bylo zpestřeno tancem „kuřátek“. Týden našeho
pobytu nám neskutečně rychle uběhl, a přestože víme, že všechno
jednou končí, tak se nám v neděli ráno nechtělo odjíždět. Cestou
jsme se ještě zastavili v Luhačovicích. Kolonáda je sice ještě pořád
v rekonstrukci, ale my jsme si chtěli jen chvíli odpočinout od dlouhé
cesty. Celý týden nám počasí přálo, z domova nám hlásili vedra a su-
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cho, ale těsně před naším příjezdem v Rohatci vydatně popršelo a tak
jsme mohli v klidu vybalovat a nemuseli jsme hned běhat s konvemi
a zalévat. Soudě podle ohlasů mám za to, že se nám i tento rok rekondiční pobyt vydařil a všech padesát našich členů bylo s programem a snad i s ubytováním spokojeno.
V týdnu po příjezdu z Beskyd jsme pololetí zakončili návštěvou
termálního koupaliště v Pasohlávkách. I tento den, ač to ráno nevypadalo, tak se počasí vydařilo a mnozí se nevyhnuli spálení na
sluníčku. Sice zde tentokrát kvůli svátkům v Rakousku bylo více
návštěvníků, ale i tak si všichni užili relaxačních vymožeností, které
jsou zde k dispozici, a prožili krásný odpočinkový den.
Po prázdninách chystáme v rámci rehabilitačního programu
cvičení v bazénu s vířivkou v Lázních Hodonín, dále jednodenní
poznávací zájezd do Brna. O dalších programech vás budeme včas
informovat. Závěrem přeji všem krásný zbytek prázdnin, babičkám
a dědečkům hodně sil a nápadů při hlídání vnoučat a šťastný návrat
z dovolených.
Za výbor Anna Homolová
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Seniorské ohlédnutí
Čas, ten se nezastaví a neúprosně plyne dál… A už jsme v polovině léta, které mnohým, hlavně dětem, přináší radost a potěšení. Je to období školních prázdnin, dovolenek, odpočinku, hraní či
sportování. U nás, seniorů, ale hlavně čas „opatrování“, tj. starání
se o svá vnoučata, někdy i pravnoučata. Je to radost, zároveň i odpovědnost a starost, aby se jim při hraní nic zlého nestalo. Sluníčko
nás už od června hřálo víc, jak bylo potřeba (podle meteorologů
byly červnové teploty v historii měření nejvyšší). Žel málo pršelo
a sucho se projevuje čím dál víc. Voda začíná být vzácná. První
červnová bouřka nás také nepotěšila, přinesla i kroupy a způsobila
škody.
Před prázdninami jsme se rozloučili ještě na dvou našich seniorských akcích. Byl to Pátek v klubu – 14. června a jízda lodí po
Moravě – 19. června. Na Pátku v klubu, kdy se scházíme v kulturním domě, protože je nás hodně, jsme si přišli spolu popovídat, vyhodnotit dosavadní akce klubu, a říci si, co se do budoucna připravuje. Tentokrát jsme poblahopřáli i našim čtyřem jubilantům, kteří
oslavili své kulaté, nebo polokulaté narozeniny během 2. čtvrtletí
2019. Byl to pohodový večer plný nejen povídání, ale i písniček.
Další „rozlučkovou“ akcí před prázdninami byla jízda lodí
Konstancie po Moravě. Trochu byly obavy, protože vloni vyplout
nešlo pro velká vedra a tudíž i nedostatek vody v řece. Tentokrát

nám přálo štěstí a loď vyjela se šedesáti účastníky. I když jsme tuto
plavbu absolvovali už mnohokrát, stále nás to baví a snad nám
to připomíná i doby našeho dětství a mládí, kdy u Moravy jsme
trávili své prázdniny. I během cesty jsme si uvědomovali, že se vše
mění a stárne, i ty stromy kolem. Cestu nám také zpříjemňovali
dva vodníci, kteří nás rozhodně nechtěli utopit. Po návratu jsme
přešli do malé hospůdky s venkovním posezením, kde čekalo výborné občerstvení. Při harmonice Honzy Nováka jsme si pak od
plic zazpívali kdejakou známou písničku. Nutno dodat, že vyšlo
i počasí, nebylo vedro a nezlobili nás ani komáři.
A teď se můžeme těšit nejen na Bartolomějské hody, kdy i my
se podílíme přípravou krojů pro naši mladou chasu a zavzpomínáme si při tom, že i my jsme v krojích „kdysi“ hodovali. Začátkem
září, tj. šestého, nás čeká další Pátek v klubu, kdy bude oslavovat
svá životní jubilea sedm našich členů. Na 26. září se připravuje
zajímavý zájezd na hrad Bouzov a také do Loštic, které jsou známé
výrobou tvarůžek a dalších pochutin z nich, a je tam i muzeum
a speciální prodejna. Na sobotu 15. října chystáme tradiční oslavu
Dne seniorů se začátkem v 18.00 hodin v kulturním domě, na kterou vás všechny srdečně zveme.
Za Klub důchodců Rohatec, z.s.
Marie Nováková

Z činnosti chovatelů
Dnem 21. července jsme vstoupili do nové výstavní činnosti.
Někteří naši chovatelé zajíždí na místní výstavu do Velké nad Veličkou, která se každoročně koná při Horňáckých slavnostech.
Výstavní králíci přítele Stávka získali čestnou cenu, čestnou cenu
získal i na drůbež. Přítel Zemčík získal čestnou cenu na drůbež.
Přestože letošní rok není pro některé z nás, co se týká připouštění a odchovů mláďat příznivý, tak nezahálíme a snažíme se pracovat
na zvelebování naší klubovny.
Dokončili jsme výstavbu příjezdové cesty. Tímto děkujeme Obci
Rohatec za pomoc, kterou nám poskytla.
Petr Předínský

číslo 4/2019
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O putovní pohár se utkali hasiči
První červnová neděle v Rohatci patří již
několik let mladým hasičům. Právě v tomto termínu se tu totiž koná jejich soutěž. Na
čtrnáctý ročník závodu se 2. června odpoledne sjelo z celého okresu celkem 35 družstev mladších a starších žáků. Svou rychlost
a hasičské umění si závodníci poměřili ve
dvou tradičních disciplínách – štafetě na
čtyři krát šedesát metrů s překážkami a požárním útoku. Domácí závodníci obhajovali
stříbrná místa z loňska v obou kategoriích.
Letos se jim však tolik nedařilo. Na požární
útok nastoupili nejprve mladší žáci, časem
26,94 však brali až devátou příčku. Starší žáci
byli ve svém pokusu o dvě místa lepší. V celkovém hodnocení nakonec zlato odváželi
domů mladší hasiči z Blatnice, stříbro Vacenovice a bronzové poháry Hrubá Vrbka.
Mezi staršími žáky nenašli přemožitele hasiči z Vracova, s velkým odstupem za nimi se
na druhé příčce umístili žáci z Milotic před
hasiči z Mistřína. Domácí družstva nakonec
shodně obsadila osmé příčky. Velkou radost
nám dělá naše nejmenší drobotina. V kategorii přípravek změřily své síly s hadicemi
jen děti z Rohatce a sousedního Hodonína.
Těm domácím se dařilo o poznání lépe, a tak
po zásluze vyhrály sladkou odměnu.
V průběžné tabulce jsou muži pátí.
Svým šestým kolem letošního seriálu
Grand Prix okresu Hodonín zavítala hasičská liga do Rohatce. V sobotu 13. července
se tak o putovní pohár starosty obce utkala
družstva mužů a žen Hodonínska i okolí.
Díky nižšímu počtu družstev se soutěž nově
konala dvoukolově. V prvním pokusu se domácím příliš nedařilo. Začátek pokusu byl
rozběhnut velmi dobře, kvůli technické závadě na jedné z hadic však došlo k rozpoje-

ní vedení a voda zkropila trávník uprostřed
trati. Pokus byl sice nedokončený a tudíž
neplatný, ale ke zranění závodníka vymrštěnou hadicí naštěstí nedošlo. Svou roli favorita jednoznačně potvrdili kluci z Mistřína.
Absolutní lídr letošní ligy nezaváhal ani na
těžké rohatecké trati a časem 18,49 vteřiny se ujal vedení. Domácím borcům šlo ve
druhém pokusu po předchozím nezdaru
o vše. Díky malým chybičkám v provedení
i nástřiku do terčů se časomíra zastavuje na

čase 19,82 sekund. Kluci na domácí půdě tak
letos berou 5. příčku. Stejná pozice prozatím
patří rohateckým hasičům i v průběžné tabulce letošní ligy. Mezi děvčaty se nejlépe
dařilo zkušenému družstvu z Hovoran. Jediným časem pod dvacet vteřin získal tým
první místo. S velkým odstupem za nimi si
stříbrný pohár odvezly ženy z Kuželova. Třetí příčku vybojovala děvčata z přeshraničního týmu Skalica.
Tomáš Letocha

Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
po velkých šelmách z minulého a předminulého okénka zase
něco o opeřencích. A začal bych ptákem roku 2019. Česká ornitologická společnost uděluje každý rok tento titul některému ze zástupců ptačí říše. Většinou proto, že se stává více ohroženým a poklesly jeho stavy. Loni to byl sýček, letos je ptákem roku hrdlička
divoká. Ta, která zve ku lásce v Máji. Karel Hynek Mácha zřejmě
psal o divoké hrdličce, protože ta známější zahradní se u nás objevila až ve 40. letech minulého století (K. H. Mácha 1810-1836).
Hrdlička divoká patří do čeledi holubovitých, tedy do rodiny
holubů a hrdliček. Na rozdíl od hrdličky zahradní je výrazněji
zbarvena, shora až červenohnědě. Hnízdí v téměř celé Evropě.
Ve snůšce jsou vždy dvě bílá vejce, z nichž se po dvou týdnech
klubou mláďata. Hnízdo opustí za další týdny. Samec i samice
14
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vypadají stejně (nemají vyvinut pohlavní dimorfismus). Jejich
hlas je nezaměnitelný (opakované vrkání), živí se většinou různými semeny.
Hrdlička divoká je tažným ptákem, zimu většinou tráví v Africe. Je jedním z indikátorů stavu naší krajiny. V poslední době
je pozorován její velký úbytek. V ČR se neloví, ale v některých
státech EU je její odstřel možný. To je škoda, protože pro některé
hrdličky se tah na jih může stát osudným.
Z vašich zahrad a dvorů budete více znát hrdličku zahradní.
Sice častější, ale u nás známou svým prvním výskytem až v roce
1942. Původem je z Indie. Je považována za jeden z nejrychleji se
šířících živočišných druhů. Také snáší dvě vejce, ale někdy i pětkrát v roce. Není tažná, na zimu zůstává.
Z holubů patřících do stejné čeledi si povšimneme dvou –

hřivnáče a doupňáka.
Holub hřivnáč je větší než jeho domácí jmenovec. Poznáte
ho hlavně podle bílých skvrn po stranách krku a proužku bílého
peří v křídlech, jinak převažuje šedá barva. Patří k ptákům, kteří
se stále více přibližují k lidským obydlím. I v naší obci jste ho
už určitě viděli. Zajímavě pijí – ponoří zobák do vody, kterou
nasají. Pak zakloní hlavu a teprve polknou.
Holub doupňák je o něco menší a méně nápadný. Nemá
znaky na krku ani na křídlech. Žije v lesích, hlavně starých bukových. Hnízdí v dutinách, a najít dnes dutinu ve starém buku,
to musí být mnohdy fuška. Někdy se to doupňákům podaří po
rodince datlů.
Hezké dny.
Vladimír Jašek

Nosework v Kynologickém klubu
Výraz „Nosework“ by se dal přeložit
jednoduše jako „práce nosem“. Jedná se
o nový psí sport, který je vhodný téměř pro
každého psa. Oblibu v něm nacházejí také
majitelé starších pejsků nebo psů s pohybovým hendikepem.
Tento sport vychází z původního využití psů v praxi a to především v kriminalistice při dohledávání pachatelů zločinu, vyhledání drog, pašovaných zvířat, výbušnin
a především v záchranářské činnosti.
Začátek Noseworku jako sportu je počítán od roku 2009 v USA a jeho obliba rok
od roku roste. Do České republiky přišel
Nosework v roce 2014. Dobrým základem
byla především silná kynologická základna,
která se řadí mezi elitu ve výcviku služebních psů.
V našem Kynologickém klubu jsme
se rovněž rozhodli tento sport nabídnout.
Jak již bylo psáno výše, je to sport téměř
pro každého psa a jeho majitele – starého, mladého, velkého i malého, pomalého
nebo akčního (a to jak páníčka, tak pejska).
Základem je vytvoření pozitivního vztahu
a rozvinutí spolupráce. Cílem hry je zabavit
a pobavit psa, čímž bude spokojený i jeho
páníček.
Na jaře byl uspořádán první víkendový
seminář se zkušenou lektorkou, která nám
představila základy a pomohla nás nastartovat. Nyní se pravidelně scházíme, trénujeme, navzájem předáváme zkušenosti.

číslo 4/2019

Někteří pejsci už pokročili a začínají hledat vzorky v rozmanitých terénech.
Vzorky jsou obvykle skořice, hřebíček či
pomerančová kůra. Nejedná se o sport nijak náročný a k zábavě vám stačí vlastně jen
pes, pamlsky, kousek skořice a dobrá nálada. S ostatními pejsky trénujeme tzv. náčuch (snažíme se jim vysvětlit, který pach
je vlastně má zajímat). V Noseworku je vícero typů zkoušek a ty vycházejí z reálných
situací, na které se připravují psi profesionálních složek. Zkoušky mají různé zaměření a kladou různé nároky na tým tak, aby
si každá dvojice našla to, co je bude bavit,
a pro co mají nejlepší předpoklady. Pracuje
se venku v přírodě, u vody, v budovách atd.
Každý psovod si tak může vyzkoušet, jak je
zdatný v práci se svým psem, v jejich týmové souhře.
Na podzim se v případě zájmu uskuteční první zkoušky na našem cvičáku. Je to
tedy ideální doba, abyste se třeba i vy k nám
přidali. Kontaktujte nás a zeptejte se na nejbližší společný trénink.
Závěrem bychom rádi informovali
o naší akci z víkendu 21. a 22. července letošního roku. Uspořádali jsme soustředění
v dogdancingu, spojené také s oficiálními
zkouškami. Účastníci odjížděli spokojení,
přestože zkoušku úspěšně zvládly pouze
dva týmy ze šesti.
Radka Ilčíková,
Vlasta Lužová
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Farní okénko
Zprávičky
Dětská mše svatá bude opět v neděli
1. září v 9.00 hodin. Zveme děti, rodiče
i prarodiče.
Od září letošního roku začne příprava
na svátost biřmování. Biřmování je slavností Seslání Ducha svatého pro farnost.
Přihlásit se můžete u našeho duchovního
správce otce Roberta. Biřmování by bylo
příští rok 2020 v létě. Zatím moc přihlášených není, tak neváhejte a přihlaste se!

Zveme všechny věkové kategorie, věřící i nevěřící, na kurz „ALFA“. Začne
4. 10. 2019 u nás v Rohatci. Kurz je určený všem, kteří hloubají nad otázkami
víry nebo se chtějí o křesťanství něco dozvědět. Je to forma přednášek, po kterých
následuje diskuze na dané téma. Tyto diskuze probíhají v uzavřených skupinkách,
kde máte možnost sdílet své názory. Přihlášky jsou k vyzvednutí v kostele.

Citát z bible
S nikým neměj spory
bez důvodu,
jestliže se proti tobě
nedopustil zlého.

Výlet na Svatý Hostýn
Rok s rokem se sešel a už byl zase čas vyrazit si s náboženstvím
na náš tradiční předprázdninový výlet. Letos jel s námi i náš nový
pan farář, otec Robert. Na Svatý Hostýn jsme se dopravili nejprve
vlakem, pak autobusem a schody jsme museli vyjít pěšky. Šli jsme
na mši svatou a po skončení jsme si prošli křížovou cestu. Otec
Robert nám každé zastavení krásně vysvětlil. Pak jsme měli roz-

chod. Někdo šel na oběd, jiný si šel nakoupit suvenýry. Až skončilo nakupování a obědvání, tak jsme šli pro hostýnskou vodu. Nabrali jsme si jí, co jsme unesli a mohli jsme vyrazit na cestu domů.
Byl to krásný výlet, počasí nám vyšlo a ráda na něj vzpomínám.
Daniela Konečková

Táborák na faře
V pátek 21. června se konala akce Táborák na faře.
My děti jsme hrály různé hry, které si pro nás připravila
paní katechetka. Od hledání ukrytých kartiček, přes Chamtivého kocoura až po hru na Myší ocásky. Hry byly moc fajn
a všechny nás bavily. A při slově táborák si vybavíte špekáčky
a ty jsme tam také měli. A mistrem na ty černé byl sám pan
Šimon Budík osobně. Přinesla se i kytara a pokoušeli jsme se
na ni brnkat, ale moc nám to nešlo. Krásně hrál otec Robert.
Paní katechetku napadla hra i pro dospělé, nastříhala kartičky a na ně napsala různá slova. Dospělí si vylosovali každý jednu a pak zpívali písničku, ve které bylo napsané slovo.
Například, když měl někdo slovo tráva, zpívali jsme Zelená je
tráva. Otec Robert si vytáhnul slovo jelen, ale neznal žádnou
písničku, tak jsme mu řekli, že to nevadí, ať nám aspoň řekne,
jak se řekne jelen polsky. Představte si, jelen se polsky řekne
jelen!!!
Bylo to krásné odpoledne a všichni jsme si ho moc užili.
Daniela Konečková
16
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Slavnost těla a krve Páně – Boží tělo
se v našem kostele slavila v neděli 23.
června. Mše svatá začala v 9.00 hodin a
celebrovali ji náš duchovní správce otec
Robert sp, otec Karel a otec Gerald Katowando, který k nám přijel až z daleké
Zambie. Slavnost těla a krve Páně, dříve zvaná Boží tělo, se začala slavit proto,
aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista, a to jednak v jeho božství, tak
v jeho lidství v eucharistii – Nejsvětější
svátosti. Po dlouhé odmlce se opět i v Rohatci konal průvod kolem našeho kostela,
kde jsme rozmístili čtyři oltáře. Tyto jsme
pilně zdobili den předem. Po mši svaté se
procesí zastavovalo u každého z nich, za
zpěvu eucharistických písní, které krásně zpívaly naše kostelní zpěvačky. Otec

Robert četl u každého oltáře evangelium.
Průvod má charakter prosebného procesí. Tomuto rázu odpovídaly i modlitby, za
příznivé počasí, za ochranu před přírodními katastrofami a podobně. Družičky,
Danielka a Evička Konečkovy, házely plátky květin před kněze, který pod baldachýnem nesl v monstranci Nejsvětější svátost.
Květy posypaná cesta je jedním z výrazů
úcty k Ježíši nesenému v průvodu.
Pán Bůh nám dopřál celkem příznivé
počasí, a přestože sluníčko moc vidět nebylo, sváteční náladu nám to nepokazilo.
Tímto bych ráda poděkovala všem za pomoc při tvoření oltářů, za štědré květinové
dary a paní Novákové za nádhernou květinovou výzdobu.

Pečeť daru Ducha Svatého - biřmování
Od měsíce září začne v naší farnosti příprava na svátost biřmování. Na přípravu se může přihlásit křesťan, který již má za
sebou první svaté přijímání a je starší čtrnácti let.
Svátost biřmování znamená posílení, upevňování. Člověk
by měl stále hlouběji pronikat do tajů víry a rozhodně by se za ni
neměl stydět. Když podstupujeme tuto svátost, přijímáme do svého života Ducha Svatého a stáváme se dospělými křesťany. S dospělostí samozřejmě souvisí zodpovědnost a odhodlání předávat
svou víru dál, a v nutnosti ji bránit.
Při biřmování si každý kmotřenec vybere svého patrona
a kmotra. Patron by měl být někdo svatý, ke kterému máme blízko, jsme mu za něco vděčni, či nás oslovil svým svatým životem. Zdravotní sestřičky si často vybírají například sv. Alžbětu
Durýnskou, protože svůj život zasvětila nemocným a ubohým.

Stala se jejich patronkou. Při biřmování přijímáme jméno vybraného světce za své. Nádhernou věcí při biřmování je hledání
kmotra. Nejenže se prohloubí a upevní pouto mezi vámi, ale
také vzniká velké přátelství na celý život. Kmotr se za vás stane
po duchovní stránce zodpovědným.
Není také vyloučeno, spíše vítáno, že biřmovacím kmotrem
může být kmotr, který vám už stál při křtu svatém.
Příprava začne od září a bude trvat rok. Povede ji náš otec
Robert Kalbarczyk. Biřmování se naposledy v naší farnosti
konalo asi před šestnácti lety, což je poměrně dávno, a proto
by bylo krásné opět tuto křesťanskou svátost v našem kostele
zavést. Důležité je však nemít strach. Vždyť sám Pán Ježíš řekl
,,Nebojte se!“
Vendula Sakmarová

Od našich přispěvatelů
Aby pěkný Rohatec byl ještě pěknější
Inspiraci k dnešnímu psaní jsem našel v čísle 2/2019 na
straně 24. Zaujal mne problém s trávou. Není to nic nového.
Z dětství si ještě pamatuji, jak jsme na trávě pásli stádečka batolících se housátek. Obecní pastýř na jiné a podstatně větší pastvině pásl se svou paní stádo krav místních hospodářů. O trávu byl velký zájem a obecní kasa si pomáhala jejím
prodejem. Obecních mezí a ostatních drobných ploch bylo
v katastru obce docela dost. Tráva se sklízela na čerstvé krmení a často i na sena pro zimní období. Kosilo se ruční kosou
nebo jen srpem a obojí nářadí vydávala docela příjemné zvuky v porovnání se současnou sekací technikou se zplodinami.
Od časů tzv. kolektivizace mezí valem ubylo, ale zase vzrostlo
splavování úrodné ornice. Holt pokrok nezastavíš. Také cesčíslo 4/2019

táři svého času prodávali travní porosty z příkopů a svahů
kolem silnic. A o trávu na sena byl veliký zájem. S rozmachem automobilismu už nebylo na seno ani pomyšlení, snad
tak ještě na podestýlku. A tak pro silničáře je tráva problém,
stejně jako pro obecní či městské úřady.
Proto jsem si dovolil požádat o tematický rozhovor pana
Jirku Hostýnka mladšího, který by našim čtenářům mohl,
a nejen o trávě, něco povědět.
Co všechno je v pracovní náplni místní pracovní čety?
Zjednodušeně je naším úkolem údržba obce. Když budu
konkrétnější, tak se jedná především o sečení travnatých
ploch, údržbu záhonů, zalévání, prořez a údržbu zeleně, tj.
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stromů a keřů, údržba chodníků atd. Musíme zkrátka reagovat na aktuální požadavky ze strany obce a dnes už také občanů za poplatek, který uhradí na obecním úřadě. Službám
pro ně je vyhrazena ne malá část naší pracovní doby, která
přece jen tak trochu chybí při práci pro obec samotnou. Kalamitní stavy např. po bouřkách, silném dešti nebo extrémním
sněžení se samozřejmě řeší ihned, obzvlášť v zimě často bez
ohledu na pracovní dobu či víkend. Naši zaměstnanci si poradí s prací zednickou i instalatérskou, pracují s motorovou
pilou. Není nám cizí práce svářečská, snažíme se v maximální
míře provádět si sami údržbu a opravy našeho technického
vybavení. Součástí naší pracovní činnosti je spolupráce při
různých kulturních akcích místních spolků, např. přehlídky
mužských sborů, dětský festival, příprava hodů, provozu letního kina a podobných věcí. Základní či mateřské škole pomáháme rovněž s jejich akcemi, ať už kulturními, či sběrem
papíru. Vzhledem k tomu, že obec vlastní i párty stany, při
jejich zapůjčení okolním obcím je naším úkolem jejich instalace v místě určení.
Co technické vybavení, jaké byly začátky v porovnání se
současností?
Můžu se zmínit jen o tom, co si pamatuji já. Vím, že jsme
měli k dispozici jednu sekačku, jednu sekačku strunovou
a malotraktor „Holder“. Dnes využíváme tři sekačky pojízdné, čtyři strunové, máme dva malotraktory, jeden traktor,
jeden nakladač. V této souvislosti je třeba říct, že tehdejší
plocha pro údržbu byla nesrovnatelná s tou dnešní. Tehdy
se pozornost věnovala spíše jen středu obce, nyní se staráme
o obec samotnou, Kolonii a také Soboňky, včetně spojovacích
komunikací. Už nevím, kdo to kdysi změřil, ale od Soboněk
po Pneu Koubek je to délka více jak 6 kilometrů.
Kolik pracovníků se o údržbu stará a jaký vliv má na vás
sezonnost?
V současnosti máme šest stálých pracovníků, z toho jednoho s částečným úvazkem. Sezonně nám vypomáhají zpravidla
čtyři zaměstnanci na dobu určitou. Během letních prázdnin
jsou to pak brigádníci-studenti ve dvoutýdenních turnusech.

obce si vždy pochvaluje, jak se spoluobčané příkladně starají
o pozemky se zelení před svými domy.
Myslím si, že za této situace je to myšlenka dosti optimistická. Není však podle mého názoru nutné být zrovna vesnicí s tímto titulem. Stačilo by možná jen trochu více odpovědnosti, pochopení a vstřícnosti některých občanů ve věci
úklidu a údržby alespoň bezprostředního okolí jejich nemovitostí. Těch, kterým není lhostejné, jak prostor před jejich
domem vypadá a sami se dokáží o něj postarat, si velmi vážíme a dokážeme to ocenit. Samozřejmě jsou i takoví, kteří mají
banální až nesmyslné požadavky s tím, že jejich uskutečnění
požadují ihned, protože je to přece obecní pozemek. Ten je
však z jejich strany často využíván třeba jako stálé parkovací
místo pro jejich auto zdarma. Proto znovu opakuji, jde o vzájemnou vstřícnost a toleranci.
Ve městech bývá zejména po dnech volna hojný nálet
„špačků“ kolem odpočinkových laviček a odpadních košů.
Jak to ty se svým týmem vidíš v Rohatci?
Nejsme žádná výjimka. Jsou místa, kde se dá uklízet denně, protože pořádek tam vydrží jen pár hodin. Jsou to také
hlavně místa s lavičkou a kupodivu také odpadkovým košem,
který je na dosah ruky. Přesto je málo rukou, které na něj
dosáhnou. Hovořit by se dalo také o některých majitelích
pejsků, ale to je všeobecně známá věc.
Já bych však nechtěl náš rozhovor skončit tím, že všechno vidíme jen negativně. Jsou i chvíle, kdy vás potěší některý
spoluobčan milým slovem a tím vlastně povzbudí. Já jsem na
členy svého „týmu“ hrdý a jejich práce a obětavosti si vážím.
Vím, že se na ně mohu spolehnout. Troufám si říct, že jsme
sehraným kolektivem a doufám, že nám to vydrží.
Pro dnešek již další dotazy na tebe nemám. Přeji tvému
kolektivu úspěšnost v náročné a záslužné činnosti pro všechny naše spoluobčany. A současně i jménem čtenářů za dosavadní výsledky práce taky poděkovat. Tobě ještě dík za rozhovor.
Na dotazy Vlastimila Hlaváče odpovídal
Jirka Hostýnek ml.

Určitě nejste dílna, pracovišť máte asi nepočítaně.
Ano, vlastní dílnu zatím nemáme a za pracoviště považujeme celou obec. V této souvislosti je třeba poděkovat za
vstřícnost, ochotu a perfektní spolupráci panu Cmolovi. Nikdy jsem od něho neslyšel, že by něco nešlo, nebo že by odmítl naši žádost o pomoc, ať už radou, či skutkem.
A co ty a Slavoj? Svého času, soupeře si už nepamatuji, jsi
vstřelil v mistráku za A mužstvo dvě branky a otec, taky Jiří,
se od tebe dožadoval, coby divák, další branky. Mohl jsem
mu jen tiše a zdravě závidět. Pak jsi taky svého času byl jako
vedoucí mužstva v realizačním týmu u Áčka. V současnosti
nejdeš do výběrového řízení? Přimluvil bych se.
Vzpomínám si a dokonce si pamatuji i tehdejšího soupeře – byly to Pozořice. Dva góly jsem skutečně dal. S tím
krátkodobým působením jako vedoucí A mužstva to byla jen
dočasná výpomoc. Nic podobného už neplánuji, ale fanoušek
jsem zůstal. Věnuji se teď tenisu, za Rohatec hraji 1. ligu neregistrovaných hráčů.
Každoročně je vyhlašována nejkrásnější obec kraje. Myslíš si, že i Rohatec dřív nebo později uspěje? Starosta vítězné
18
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Voda voda voda
Dobře si pamatuju, že za našého
dětství nebyl žádný problém z vodů
tak jak je dnes, ale už tehdá sa s ňů velice šetřilo. Na Přívozi byly dvě obecní
studně. Jedna před Urbanovů hospodů
u Chromkového a druhá u Novákového
(Auťařového). Tam sa chodilo s kýblama pro vodu jak na pití a vaření, tak aj
pro dobytek, na praní prádla, na zabijačku. Voda nesměla doma nigdy chybět. V komoře pořád stály tři kýble vody
zakryté skřidélkama a plechový hrnek
na pití. Pod návratím veliký dřevěný
škopek na ostatní potřebu. Každé pondělí maminky ručně právaly prádlo ve
voštroku a voda z praní sa používala na
domácí úklidové práce. Vody bylo dosť,
ale mosela sa nosit v kýbloch od studně,
lebo vozit na tragači dyš byla věčí potřeba. Nosení vody do zásoby měli na

starosti odrůstlejší děcka. Tehdá věčina maminek nechodily do práce - byly
s nama doma a védly domácnost. Od
roku 1945, jak skončila druhá světová
válka, sa všecko začalo měnit. Stavjaly
sa fabriky, bylo hodně práce a maminky
nastupovaly do dílen, aby finančně pomáhaly vylepšovat domácnosti. Rychlo sa začala zvyšovat životní úroveň,
stavjaly sa veliké sídliště, fabriky, sportoviště, stadiony a tým růstla aj veliká
spotřeba vody. Lidé si na dědinách pořizovali doma studně. Už tehdy začalo
vody ubývat. Já sem to také brzo poznala, dyš sme v roku 1958 začali stavjat
rodiný domek na Panskéj šířavině (dnes
Na Kopci). Tehdy tady stálo 10 původních domků, dnes je tady 70. V dědině
byl jeden studňař - pan Vašulka, kerý
chodil s průtkama hledat vodu. U nás

začal kopat až do hlůbky 20 metrů. Žídlo bylo ale tak slabé, že mosel s kopáním
přestat. Ze studně sme za celý deň vypumpovali 22 kýblů. Dnes nemáme ani
kapku. Brzo sa ale v dědině zavédl vodovod ale ešče sme chytali vodu ze střech
do beček, lebo sa v déšťůvce dobře pralo. Podél ulic byly hluboké škarpy, do
kerých sa udělala provizorní kanalizace,
kerá je už v dezolátním stavu. Nevím to
už úplně přesně, možná je to už 40 roků
co sme sa konečně na našem řádku dočkali opravdovéj kanalizace a prý budeme mět aj nový široký chodník. Možná
sa teho aj já dočkám, ale jak uvidíte na
fotce, toš už sa začalo. Toš vidíte, začala
sem u vody a skončila na chodníku. Jedna rada na konec: je najvěčí čas naučit
sa šetřit z vodů !!!!
Božena Vláčilová

Naši čápi
Konec července a srpen, to je doba, kdy většina letošních
mladých čápů už téměř nebo zcela dospěla, jsou schopni létat
a pomalu se blíží jejich odlet …
V tuto dobu chodím na hřbitov nebo na nákupy v Rohatci
zásadně s foťákem a občas se naskytne příležitost něco zajímavého zachytit. Dost často si zajímavé obrázky odnesu ale
jen v hlavě, protože aparát není dost rychle v pohotovosti
a i moje reakce nejsou dost akční….
Doufám, že většina z vás tento každoroční čapí cyklus vnímá jako zpestření našeho běžného života. Někteří spoluobčané mají možná hrobová místa v oblíbených letových koridorech nebo jsou majiteli čápy oblíbených střech v okolí Kronu.
Pokud občas naleznou čapí exkrement, v tu chvíli mohou mít
na čápy jiný názor. Snad je možné to při dobré vůli brát jako
„daň“ za to, jaké nám tady tito opeřenci předvádějí „přírodní
divadlo“.
Vlasta Lužová
číslo 4/2019
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Jak to chodí na káčku?
Zvoní zvonek… sociální pracovnice
kontaktního centra na malé obrazovce
videozvonku zběžně kontroluje, v jakém
stavu je příchozí a míří ke vstupním dveřím otevřít. Pro pracovníky je nebezpečné pouštět do zařízení silně intoxikované
nebo na první pohled agresivní osoby,
zvláště pokud je neznají. Příchozí paní
prosí o pomoc, blondýna ve středních letech je v k-centru poprvé, nikdy by ji nenapadlo, že se tady kdy ocitne, rozpláče se,
omlouvá se, občerstvení odmítne, papírový kapesník si bere.. začíná své vyprávění
tím, že už delší dobu sleduje změny v chování svého dospívajícího syna, přestal chodit do školy, už s ní skoro vůbec nemluví, stýká se s podivnými lidmi, odchází
z domu v průběhu noci, doma se začaly
ztrácet peníze a včera mu našla v kapse
bundy injekční stříkačku a nějaké věci,
o kterých neví, k čemu slouží, a popisuje
jednotlivě balené lihové tampony používané před vpichem k zamezení zanesení
infekce do žíly. Vysokoškolsky vzdělaná
sociální pracovnice s psychoterapeutickým výcvikem poskytuje odborné sociální poradenství, paní odchází o poznání
klidnější, protože se jí dostalo pochopení,

podpory a informací, které potřebovala k tomu, aby se v situaci, která nastala,
mohla zorientovat. Děkuje, domlouvá si
další schůzku, z kabelky vytahuje peněženku, aby zaplatila za proběhlou konzultaci. Pracovnice ji ujišťuje, že všechny
služby jsou zdarma. Protože je úterý, den,
kdy se pracovnice kontaktního centra objevují v terénu, připraví si batohy označené logem vážky. Mají v nich dostatek čistých injekčních stříkaček a zdravotnický
materiál potřebný k aplikaci drog, díky
němuž se výrazně snižuje riziko přenosu
infekčních chorob v populaci – nejen mezi
uživateli drog, ale v celé populaci, protože uživatelé drog jsou v běžném kontaktu s námi všemi, nejsou nikde izolováni.
Do batohu se musí vejít také informační
letáčky a brožurky a především speciální
malý kontejner na použité injekční stříkačky, které mohou být zdrojem nebezpečné infekce a nepříjemného poranění.
Pracovnice kontaktního centra v terénu
poctivě procházejí riziková místa v Hodoníně i v okolních obcích a sbírají pohozené injekční stříkačky, ročně přepraví pinzetou do kontejneru téměř tři stovky kusů
stříkaček nalezených na běžně přístup-

ných veřejných místech a přispívají tím
k ochraně zdraví obyvatel Hodonínska
a k bezpečnějšímu životnímu prostředí
pro nás všechny. Pracovnice kontaktního
centra jsou k dispozici všem lidem ohroženým závislostí na návykových látkách,
uživatelům drog a jejich blízkým, pracují v kontaktním centru i v terénu nejen
v Hodoníně, všechny služby poskytují
zdarma, anonymně a mlčenlivost je pro
ně samozřejmostí.
PhDr. Táňa Faltisová,
vedoucí Kontaktního adiktologického
centra Vážka Oblastní charity Hodonín

Po stopách Hamleta na skok do Dánska a zpět
Autobus zahřměl jako dlouhé tibetské trouby u chrámu,
když se do nich opřou výdechy šarlatových mnichů. Vidím
paní radostně nesoucí si z obchodu ohromnou selfie tyč co
minimálně dnes bude zvednutý smeták. Černobílé koště nepokřtěné špínou světa.
V Helsingoru popelnice po vhození odpadků mužským
hlasem elektronicky poděkuje. Trajekt Aurora už nejezdí na
diesel, ale na baterky. Uf.
Elsinorský hrad má v kasematech spícího vikinga Holgera, který se probudí a přispěchá na pomoc. Kde už jsem tuto
historku slyšel? Kdo byl první? Na rozdíl od našich blanických
rytířů, které nikdo nikdy neviděl, onen viking tam opravdu je.
Sice za ty roky chudák celý zkameněl, ale je tam!
Kostely mají jako jednu z výzdob zavěšené modely lodí.
Ne, není to archa Noemova, ani Titanik či Aurora. A nemyslím
si, že místní faráři jsou všichni členové modelářského klubu.
Když už nějakého, tak toho rybářského. Viděl jsem v chrámu
i dva klavíry a zrcátko ve výši očí. Takové to, co znáte z hotelových koupelen, kdy se omylem pohledem přiblížíte, a jukne
na vás vaše oko velikosti slona a hned úlekem uskočíte. Zde si
zřejmě mohou věřící prohlédnout svá Já osobně za přítomnosti
Boží. Upoutala mě kopie obrazu Lucasa Cranacha z roku 1532
a bílá rakev před oltářem obložená květinami, která působila
jako krásná dekorace. Na jedné malbě letěl okřídlený ďábel ne
krásnější než rytina hrnčíře v otevřené bibli u vchodu. Kniha
Jeremiáš.
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Lékořicový nanuk mě zaujal stejně nebo i o trošku více než
Hamlet a jeho repliky v jednom ze sálů hradu. Jeden Američan
se natolik rozplýval nad hologramy ukazující tehdejší zábavu
šlechty, že kvůli tomu zaběhl pro svou polovičku, kterou lehce
násilím přivlekl ze šatny. Ta mu jeho objev opětovala úsměvem
a pochopením. Ženy jsou velmi inteligentní stvoření.
V míčovně Kronborgu objevíte nejen známou lebku a kord,
ale hlavně největší sál v Evropě. Hradních gobelínů je tam už
pramálo, ale lidí, kteří tuto krásnou kamennou památku chtějí
navštívit, neubývá.
Každoročně k nim
přibude její královská výsost Markéta
II. Má svoje heslo a to zní: „Boží
pomoc, láska lidu,
síla Dánska“. Není
potom divu, když
potkáváte v její
krajině lidi šťastné,
sebevědomé a plné
života. A ten kdo
nevěří, ať si tam zajede a vše zažije na
vlastní kůži.
Stanislav Zela
číslo 4/2019
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Sport
Rozpis zápasů mužstev Slavoje Rohatec – podzim 2019
Datum a čas

Kolo

11.08. 14:45

2

TJ Slavoj Rohatec

TJ Sokol Dambořice

I.třída dorostu

11.08. 17:00

2

TJ Slavoj Rohatec

FC Bučovice

I.A třída dospělých

17.08.10:30

3

FK Baník Ratíškovice

TJ Slavoj Rohatec

I.třída dorostu

17.08. 17:00

3

FK Pačlavice-Dětkov.

TJ Slavoj Rohatec

I.A třída dospělých

24.08. 13:30

2

SK Vnorovy

Slavoj Rohatec

OP st. žáci sk. B

24.08. 14:45

4

TJ Slavoj Rohatec

Vel. Pavlovice

I.třída dorostu

24.08. 15:00

2

SK Vnorovy

Sl. Rohatec

OP ml. žáci

24.08. 17:00

4

TJ Slavoj Rohatec

Vel. Pavlovice

I.A třída dospělých

28.08. 17:00

10

SK Žarošice

Sl. Rohatec

OP ml. žáci

30.08. 17:00

3

Sl. Rohatec

Hr. Lhota

OP ml. žáci

31.08. 10:00

3

Slavoj Rohatec

Veselí B/Strážnice

OP st. žáci sk. B

01.09. 14:15

5

TJ Baník Lužice

TJ Slavoj Rohatec

I.třída dorostu

01.09. 16:30

5

1FK Nikolčice

TJ Slavoj Rohatec

I.A třída dospělých

04.09. 17:00

11

Sl. Rohatec

FK Hodonín D

OP ml. žáci

07.09. 10:00

4

FK Hodonín C

Sl. Rohatec

OP ml. žáci

08.09. 13:45

6

TJ Slavoj Rohatec

TJ Sokol Hr. Lhota

I.třída dorostu

08.09. 14:00

4

Těmice/Žeravice

Slavoj Rohatec

OP st. žáci sk. B

08.09. 16:00

6

TJ Slavoj Rohatec

TJ Sokol Hr. Lhota

I.A třída dospělých

11.09. 17:00

12

Sl. Rohatec

Veselí B /Strážnice

OP ml. žáci

13.09. 17:00

5

Sl. Rohatec

Baník Lužice

OP ml. žáci

14.09. 10:00

5

Slavoj Rohatec

KEN Veselí

OP st. žáci sk. B

14.09. 13:45

7

Vlkoš/Vracov

TJ Slavoj Rohatec

I.třída dorostu

číslo 4/2019
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Soutěž
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15.09. 16:00

7

FK Baník Dubňany

TJ Slavoj Rohatec

I.A třída dospělých

18.09. 17:00

13

Prušánky/Bojanovice

Sl. Rohatec

OP ml. žáci

21.09. 13:15

8

SK Krumvíř

TJ Slavoj Rohatec

I.třída dorostu

21.09. 15:30

8

SK Rakvice

TJ Slavoj Rohatec

I.A třída dospělých

22.09. 09:00

6

Velká nad Veličkou

Slavoj Rohatec

OP st. žáci sk. B

22.09. 10:45

6

Velká nad Veličkou

Sl. Rohatec

OP ml. žáci

28.09. 09:30

7

Slavoj Rohatec

Vlkoš/Vracov

OP st. žáci sk. B

28.09. 11:15

7

Sl. Rohatec

Vlkoš/Vracov

OP ml. žáci

29.09. 13:15

9

TJ Slavoj Rohatec

Lednice/V. Bílovice

I.třída dorostu

29.09. 15:30

9

TJ Slavoj Rohatec

TJ Moravan Lednice

I.A třída dospělých

05.10. 10:00

8

Hovorany/Čejč

Sl. Rohatec

OP ml. žáci

05.10. 10:00

8

Lipov/Blatnice

Slavoj Rohatec

OP st. žáci sk. B

05.10. 12:45

10

TJ Slavoj Podivín

TJ Slavoj Rohatec

I.třída dorostu

06.10. 10:30

10

MFK Vyškov

TJ Slavoj Rohatec

I.A třída dospělých

12.10. 10:00

9

Sl. Rohatec

Dambořice

OP ml. žáci

12.10. 12:30

9

Slavoj Rohatec

VOLNÝ LOS

OP st. žáci sk. B

13.10. 12:45

11

TJ Slavoj Rohatec

Velká nad Vel.

I.třída dorostu

13.10. 15:00

11

TJ Slavoj Rohatec

Velká nad Vel.

I.A třída dospělých

19.10. 09:30

1

Sl. Rohatec

KEN Veselí n. M

OP ml. žáci

19.10. 12:30

1

Mor. Písek

Slavoj Rohatec

OP st. žáci sk. B

20.10. 13:00

12

TJ Slovan Bzenec

TJ Slavoj Rohatec

I.třída dorostu

20.10. 14:30

12

TJ Rajhradice

TJ Slavoj Rohatec

I.A třída dospělých

27.10. 12:15

13

TJ Slavoj Rohatec

Podluží/Lanžhot

I.třída dorostu

27.10. 14:30

13

TJ Slavoj Rohatec

FK Milotice

I.A třída dospělých

02.11. 14:00

1

FC Veselí n. Mor.

TJ Slavoj Rohatec

I.A třída dospělých

03.11. 11:45

1

FC Lipov

TJ Slavoj Rohatec

I.třída dorostu

Pozn.: Přípravky nemají v době uzávěrky rozlosování známé.
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Dětský folklórní festival 2019
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Senioři na Moravě
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