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ÚVODNÍK
Začalo krásné babí léto. Podzim. Sluneční paprsky prohřívají už jinak chladnější
říjnové dny a tím nám dopřávají ještě zbytky z letošního léta. Topná sezona už nastala.
Sladké burčáky skončily. Přišly brzo a my si
na ně znovu počkáme do příštího roku. Houbaři jen na krátko, ale zato vydatně, dostali
dárek v podobě množství i druhové pestrosti. Lesy byly v obležení proutěných košíků.
Na rozdíl od zemí na jih a na západ od našich hranic nemáme žádné omezení v jejich
sběru. Ani váhové, časové či placené. Dařilo
se švestkám, jablkům i jiným druhům ovoce.
Ořešáky rodí jako nikdy. Asi si pamatují, že
po čtyřletém cyklu přiletí příští rok chrousti
a budou si pochutnávat na jejich listech.
Nevím, jestli to víte, ale přibývá Čechů,
kteří věří v Boha ale i v ďábla. Říká se, že ďábel je skrytý v detailech. Česku se daří a je
aktuálně dvacátým šestým nejbohatším národem na světě. Přesto však žije asi milion
Čechů v chudobě díky dluhům a exekucím.
Máme svobodnou ekonomiku, a když nám
nikdo nebude regulovat každý krok našeho
života, budeme na tom ještě lépe.
Už i na Moravě máme vertikální farmy,
kdy nepotřebujeme k pěstování zeleniny
zeminu, pesticidy a ani slunce. v podzemí
a v růžovém světle, které je nejúčinnější pro
fotosyntézu. Takový salát ze sklepa s minimem vody. Co by tomu řekli naši předkové.
v podzemí a bez orby.
Letos kromě slavných výročí se na jedno
kulaté tak trochu zapomíná. Bylo to vydání
a vytvoření první mapy Českého království
před 500 lety. Lékař a vydavatel Mikuláš
Klaudyán byl ten, kdo ji v roce 1518 vyrobil.
Mapy si prohlížíme všichni. Když se chystáme na dovolenou, hledáme nějakou zemi
nebo si jenom tak libujeme, jak je ta naše
planeta rozmanitá. Zřejmě do ní nahlížejí
i nelegální imigranti, kterých loni do Evropy
přišlo již o celou polovinu méně.
Z úspěchů a neúspěchů se lze poučit.
Nebo taky ne. Jeden chlapík jménem John
Turmel kandiduje již třicet devět let neúspěšně ve volbách všeho druhu. Celkem
pětadevadesátkrát. Letos chce být starostou.
My budeme mít taky volbu nového starosty
v Rohatci. Jak tomu bývá po volbách. Vě-

řím, že si vybereme opět dobře. v tomto
čísle přinášíme bohatou hodovou fotogalerii. Jako poohlédnutí po největším svátku
v roce v naší obci.
Jedna obchodní partnerka mně nedávno sdělila, že se v úterý cítí fajn, ale těší se
na pátek. Máme některé dny oblíbenější
a některé méně. Tak je to i v jiných oblastech. Vždy se většinou těšíme na časy, věci
i stavy, které teprve mají přijít. Někdy ale
nepřijdou. Pak nastává zklamání. z toho
těží ti, co si zvykli nás zastrašovat. Hrůzou
a nebezpečím co přijde. Sami pak rychle
nabízejí cestu jak z toho ven. Není ale jednodušší jim na ty triky neskočit a jít rovnou tou správnou cestou? Můj dávný přítel
vždy říkal, že lidstvo by si mohlo vystačit
jen s Desaterem.
Starší lidé trpí více bolestí a taky největší závislostí na léky. Na spaní, od bolesti a různé jiné neduhy. Statistiky uvádějí
i častá úmrtí s předávkováním léky spojená. Při návštěvě jednoho statku na Vysočině jsme obdivovali s přáteli čtvercové
uspořádání dvorku a jiná malebná zákoutí.
Povětšinou s myšlenkou na příjemné chvíle
možného odpočinku. Když do toho vstoupil jeden pamětník. „Oni si tady ani na
chvílu neodpočinuli. Uprostřed dvorku byl
místo trávníku hnůj a ve všech místnostech
hospodářská zvířata. Lehátka na opalování
tu určitě nebyla.“ Stále pracovali a neměli
čas na sebe a neznali díky práci deprese. Ty
jsou dnes pro mladou generaci běžnou součástí života. Nevidíme inspiraci?
Čekají nás Dušičky a Den vzniku samostatného československého státu. Oslavíme
vznik republiky a možná někteří pomyslíme
na to, jak by se nám asi žilo dnes v monarchii s osvíceným panovníkem. Vzpomínku
na zemřelé si připomeneme na krásně rozsvícených hřbitovech a jistou sounáležitostí
se všemi těmi, kteří již nejsou mezi námi.
Vzpomeňme si na to, že zde nejsme navždy
a chovejme se tak, jak si přejeme, aby se ti
druzí chovali k nám. Oni nám to budou
oplácet a úsměvů bude na rozdávání.
Stanislav Zela,
šéfredaktor
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OBECNÍ ZPRÁVY
Informace z radnice
Parkování před školkou
Pomalu, ale jistě, se nám blíží ke konci budování před mateřskou školou. Nyní nás blokují plynaři, na které musíme počkat, jelikož
součástí jejich prací je i zbourání regulační
stanice uvnitř školky. Právě v těchto místech
vzniknou čtyři místa pro parkování zaměstnanců školky, aby jejich auta neblokovala
prostor před MŠ. Někteří se podivují, proč

těch míst na parkování není více a jsou tam
různé ostrůvky a zbytečné plochy. Nebylo to
prostě možné. Přímo před školkou vede velké množství inženýrských sítí a někteří jejich
majitelé zakázali v různých částech prostoru
před školkou parkovací stání, anebo přeložku
jejich přístupových bodů, panelů a budek, které tam stojí. Bohužel ani přeložit sloupy, které

tam také blokují další místa, nešlo. Přeložka
těchto sloupů by vyšla na více než milion korun, a to by z naší strany nebylo hospodárné.
Nový plot už čeká jen na výplně a díky parkovacím místům snad bude před mateřskou
školou menší dopravní frmol, i když je jasné,
že skoro všichni jezdí ve stejný čas a při počtu
sto dětí by nám nestačil ani parkovací dům.

Spekulanti a rohatecké pozemky
V měsíci září Rohatec opět zasypaly dopisy, které nám nabízejí výhodný prodej pozemků s tím, že tady daná paní hospodaří na
půdě, a že chce koupit jenom ornou půdu atd. Můžeme si všimnout,
že v odesílací adrese se mění jméno dotyčné paní, ale adresa je stále
stejná. Pokud máte pocit, že chcete prodat své pozemky, přijďte se,
prosím, poradit na obecní úřad, kde a jaká pole máte, a jakou mají
hodnotu. Třeba zjistíte, že obec vám určitě nabídne více, a ukážeme

vám ochotně, kde a co vlastníte. Každý rohatecký pozemek prodaný
spekulantům je pro budoucí rozvoj obce ztracený.
Od července platí nový územní plán, takže se intenzita těchto zaručených zemědělců pravděpodobně zvýší, nenaleťte proto planým
slibům.
Jara Adamec,
starosta

Z jednání rady a zastupitelstva
Poslední jednání zastupitelstva obce
v tomto volebním období se uskutečnilo 12.
září 2018. Po technickém bodě a kontrole usnesení z minulého jednání následovalo
přednesení zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru. Pan Andrýsek všechny přítomné informoval o ekonomickém stavu obce
ve vyčerpávající zprávě z jednání výboru. v tradičním bloku ekonomických záležitostí byla
schválena mezitímní účetní závěrka za první
pololetí tohoto roku a další z řady rozpočtových opatření reagujících na aktuální vývoj
při realizaci investičních akcí. v následujících
bodech byly schváleny dodatky smluv o čerpání dotací z rozpočtu obce. Dále zastupitelé

projednali záměry prodeje a prodej některých
pozemků. Třináctým bodem byl výkup pozemků. Jednou z odkoupených parcel od společnosti Lesy ČR byl i pozemek pod kabinami
na fotbalovém hřišti. Starosta dále informoval
o výsledcích uskutečněných výběrových řízení
na jednotlivé investiční akce. v závěru jednání
představitelé obce poděkovali všem zastupitelům za spolupráci a aktivní přístup v končícím
volebním období.
Rada obce na svém srpnovém zasedání
projednala několik záležitostí týkajících se
základní a mateřské školy. Schválila odprodej
starého obecního traktoru a vyřazení nepotřebného majetku. Rada tradičně projednává

žádosti o vyjádření k projektovým dokumentacím na jednotlivé stavby v obci nebo návrhy
pronájmu či prodeje nemovitostí. V září rada
schválila zveřejnění záměru pronájmu většiny
zemědělských pozemků ve vlastnictví obce,
u kterých stávající nájemní smlouva končí.
Projednala informace z jednání stavební komise a několik dalších návrhů na prodej, směnu či koupi pozemků. Radní byli seznámeni
s vývojem projektu SŽDC na plánované zrušení železničního přejezdu na Kolonii a řešením nové budoucí komunikace mezi obcí Rohatec a Ratíškovice.
Tomáš Letocha,
místostarosta

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Po čtyřech letech v naší obci opět proběhly komunální volby, kdy
si Rohatčané volili svých 21 zastupitelů na další volební období 2018 2022. Volební účast byla v rámci Rohatce pro tento typ voleb standartní
– 47,95 %. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 49 let. Voliči rozhodli
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o tom, že po opravdu velmi dlouhé době budou v obecním zastupitelstvu
zastoupeny všechny části naší obce. Budeme mít zastupitele jak z dolního
konce, horního konce, Kopce, Kolonie tak i Soboněk. Věřím, že to přispěje
k tomu, aby všichni táhli za jeden provaz a pracovali na rozvoji Rohatce.

číslo 5/2018
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Zvolení zastupitelé obce

Jubilantce

Rozvoj obce Rohatec – 15 620 hlasů – 13 zastupitelů
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
1001 hlasů
Vlasta Sedláková
833
Dušan Hlaváč
820
Zdeňka Koubková
806
Ing. Lukáš Slezák
794
Ing. Martin Galečka
792
Anna Homolová
782
Ing. Tomáš Vlach
759
Ing. Pavel Chrástek
753
Lukáš Hřebačka
751
Petr Elšík
751
Ing. Jiří Mlčoch
750
Oldřich Domanský
712
Nezávislí – 3807 hlasů - 3 zastupitelé
Mgr. Miroslav Králík
Radek Matěj
Jan Zemský

Po širém světě rohateckú slávu nese,
snad nezablúdí v amazonském lese,
celé roky nás vzpomínkama bavila,
včilkaj je třeba, aby aj trocha slavila.
Na kole v kabeli má těžké závaží,
to když po dědině lokše rozváží,
místo mexických telenovel po večerech
užívá jiné zábavy,
malým aj velkým látá gatě
a prováďá súsedom různé opravy.
Tož přejeme jí bystrú mysl, pevné zdraví,
ať ju ten život aj zahrádka stále baví,

316 hlasů
283
257

Hasiči lidem – 3392 hlasů – 2 zastupitelé
Ing. Tomáš Letocha
Luděk Durďák

343 hlasů
277

snád sa zas jednú vrátí ve svoju rodnú
dědinu,
nekteří na ňu vzpomínajů aj v pozdní noční
hodinu.

ČSSD – 2617 hlasů – 2 zastupitelé
Ing. Zdeněk Škromach
PhDr. Jaroslav Andrýsek

265 hlasů
198

Všecko najlepší přejem tetce Bětce za její
redakční rodinu.
Redakční rada

SRPŠ – 1359 hlasů – 1 zastupitel
Mgr. Blanka Cmolová

194 hlasů

Matrika
Úmrtí

Sňatek
Radim Gürtler a Simona Květoňová

František Neduchal, 84 let
Radoslav Repík, 72 let
Marie Tomanová, 88 let

Marie Antošová, 89 let
MUDr. Věra Tomešková, 84 let

Zlatá svatba
Karel a Anna Bravencovi

Kalendárium
25. 10.
28. 10.
27. 10. – 11. 11.
24. 11.
24. 11. – 9. 12.
1. 12.
2. 12.

číslo 5/2018

Lampionový průvod
Výsadba aleje
Výstava „Vyfoť svůj Rohatec“
Kateřinská zábava
Výstava kreseb sl. Bejdové
Mladá vína
Zimní závod kynologů

2. 12.
6. 12.
8. 12.
14. 12.
15. 12.
30. 12.

Mikulášský karneval
Mikulášské posezení klubu důchodců
Blíží se Vánoce
Vánoční večírek SZPO
Vánoční koncert v kostele
Silvestr klubu důchodců
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Sdělení okresního soudu k řízením o péči o děti
Okresní soud v Hodoníně sděluje, že od 1.9.2018 mění dosavadní praxi v opatrovnickém řízení, konkrétně v řízeních, týkajících se
úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí a styku s nimi. Tato nová
praxe je založena na spolupráci více institucí a vkládá důvěru v rodiče,
že jsou schopni se v oblasti rodičovských záležitostí o svých dětech
mezi sebou dohodnout. Cílem tohoto nového opatření je, aby si děti
odnášely co nejméně traumat z rozpadu rodiny.
V souvislosti s tím žádá soud všechny rodiče, podávající k soudu
návrh na úpravu těchto záležitostí, aby:

1/ v návrzích vždy uváděli telefonický kontakt (mobilní telefon)
na oba rodiče.
2/ Počítali s tím, že velmi záhy po podání návrhu bude soud oba
rodiče telefonicky kontaktovat a dohodne s nimi další postup.
Respektování těchto pravidel by mělo vést ve většině případů k významnému zkrácení doby trvání řízení, je proto i v zájmu samotných
rodičů a jejich dětí. Všem rodičům za spolupráci soud předem děkuje.

HISTORIE
100 let od vzniku republiky – Rohatec 1918
Zpráva o prohlášení samostatné Československé republiky přišla do obce 29. října
1918 v 8:15 hodin z Prahy zvláštním telegramem na tehdejší poštu, která byla v Kolonii
v blízkosti cukrovaru (dnes továrna Candy
Plus). Dny, které následovaly po této zprávě,
byly velmi rušné. Panovalo nadšení a radost
z konce války. Ale také poznamenáno ztrátami životů i zdraví místních občanů. Válka si
vyžádala životy celkem 42 Rohatčanů, z nichž
dva zůstali nezvěstní. Začátek života jejich rodin a sirotků byl ve svobodné republice velmi
těžký. Jak vše přijímali je zapsáno ve školní
kronice: …. Zavírá se trpká, nejtrpčí kapitola lidských dějin, hrozná tragedie lidstva,
světová válka. Staletá poroba praskla. Okovy
těžké se lámou, nový věk lidstva se blíží. Demokracie vítězí, lidskost, právo, spravedlnost,
svoboda národů na postupu, konec poroby,
konec lži, konec tyranie! Na obzoru červánky
svobody. Dočkali jsme se my živí, toho, o čem
snily, po čem toužily miliony našich předků,
zač krváceli, zač umírali hrdinové, zač se bily
české legie, co bylo touhou každého Čecha…..
Tato slova tehdejšího kronikáře jistě vyjadřují konec první světové války, ale také těžké
začátky svobodné republiky. Vládu a veškerou zodpovědnost za pořádek a veřejný život
v obci přejímal nově utvořený Národní výbor
se starostou, jímž byl rolník František Antoš.
První schůze tohoto výboru se konala 8. listopadu 1918. Projednávalo se utvoření Slovácké brigády k ochraně našich hranic. Občané si stěžovali na nedostatky v zásobování,
zejména na nedostatek brambor a mléka. Byli
jmenováni i občané, kteří odnášejí mléko do
Hodonína a zde jej prodávají za značně vyšší
ceny.
Již 10. listopadu byl v Rohatci svolán veřejný tábor lidu, kde se projednávaly pomě6

ry v obci, ale také jako nejpřednější vznesen
požadavek zrušení německé soukromé školy
při tehdejším cukrovaru v Kolonii. Odpor
proti všemu německému byl celkem pochopitelný, protože rohatecká Kolonie měla dosud německý ráz, zatímco obec byla slovácká.
Baštou němectví byl cukrovar, náležel Auspitzům, včetně cihelny, až do roku 1919. Měli
pronajatý i strážnický statek. Do této doby

Sedící zprava:
František Antoš rolník
zvolen za stranu agrární
starostou od r.1913

zde vládl mocný ředitel německé národnosti
a usilovný germanizátor Viktor Broda, kterého se všichni báli. Kronika uvádí, jak využíval
své hospodářské moci k politickému a národnostnímu útlaku českých zaměstnanců. Ty,
kteří mu vyhovovali, platil dobře. Pravilo se,
že pomocí tehdejšího starosty vládl celé obci.
Rovněž německé panstvo v cukrovaru bylo
v počátku válkou nadšeno a všemožně ji pod-

Jan Procházka rolník
zvolen za stranu lidovou
starostou v letech 1923 -1927

Josef Janík zedník
zvolen za stranu sociálně demokratickou
od r. 1921 za stranu komunistickou
a v letech 1927 - 1938
první dělnický starosta

Stojící:
Členové rady a zaměstnanci obce, foto z roku 1925
číslo 5/2018

Rohatecká obec
porovalo a nutilo upisovat částky na válečné
půjčky. z prostředků obce bylo tehdy upsáno
245 rakouských korun, postižen byl i kostel,
28. února 1917 byly z věže sňaty dva velké
zvony pro válečné účely.
Počáteční radost z konce války a nabyté
samostatnosti ustoupila všedním těžkým poválečným starostem. Tíživé podmínky zásobování, rozvrácené hospodářství, repatriace
zajatců, vracející se vojáci, kteří museli být
zařazeni do práce, finanční krize, nová organizace úřadů, byly příčinou mnoha nesnází.
Místní cukrovar ukončil v roce 1919 svou
činnost a značná část Rohatčanů, ale i občanů okolních obcí, ztratila práci. Pomalu se vše
konsolidovalo a chystaly se první poválečné
volby, které měly rozdělit spravedlivě moc.
Mezi lidem, zejména dělníky, se šířila nespokojenost. Sílil vliv dělnických politických
stran. To všechno se projevilo ve volbách,
které se konaly 15. června 1919. Ukázalo se,
jak velký vliv má v naší obci dělnické hnutí.

Dělnická sociálně demokratická strana získala ve volbách 59 % hlasů, Lidová strana 18 %,
Národně demokratická 25 % hlasů. 6. července 1919 byl zvolen prvním dělnickým starostou obce zedník Josef Janík. Kronika uvádí, že
při volbě starosty byla na radnici (tehdy vedle
školy) poprvé vyvěšena rudá vlajka na znamení vítězství dělnické sociální demokracie.
Od skončení 1. světové války až do červnových voleb v roce 1919 obecní samosprávu
představoval národní výbor. Po volbách byl
národní výbor změněn na obecní zastupitelstvo, které mělo 28 členů. z tohoto bylo zvoleno 7 členů rady, 1. a 2. náměstek starosty.
Všichni funkcionáři konali práce ve vedení
obce vedle svého pravidelného zaměstnání.
Ve větších obcích byl starostovi k vyřizování stále se zvyšující obecní agendy přidělen
obecní tajemník. v Rohatci řídicí učitel Josef
Kott a Jan Kuriviál.
K obecním zaměstnancům patřil obecní
strážník, který konal rovněž funkci obecního

bubeníka. Denně procházel obcí a na určitých
místech bubnoval a vyhlašoval ze svých poznámek zprávy obecního úřadu nebo různá
oznámení. Měl rovněž za úkol dohlížet na
pořádek v obci i hostincích, zejména na opilce nebo bujnou mládež. Dohlížel také na cizí
osoby pohybující se po obci a nepoctivé žebráky. Majitelé pozemků si volili a platili polní
hlídače. Zaměstnancem obce byl i ponocný,
který v noci procházel obcí včetně Kolonie,
hlídal domy před zloději a požáry. Aby mohl
být kontrolován, troubil nebo odpískával hodiny.
Před volbami v roce 1919 měla obec 324
domů a 2100 obyvatel, převážně zemědělců.
z toho 2027 Čechů, 67 Němců a 6 Židů. Kolonie byla dělnická, zaměstnanci cukrovaru
a cihelny. Obec nebyla elektrifikována, nebylo
ani žádné veřejné osvětlení. Elektřinu mělo
jen několik domů v Kolonii prostřednictvím
tehdejšího cukrovaru.
Zdeněk Bíza

ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti
Motto:
Když jste v životě na vrcholu,
všichni vědí, kdo jste a každý je váš přítel.
Když jste v životě na dně,
nikdo neví, kdo jste a jen někdo je váš přítel.
Ale zato ten opravdový.

Veselá matematika
Husy jdou po cestě jedna za druhou.
Kolik jich jde?

Když tři čísla sečtu, dostanu 115. Součet prvního a druhého čísla
je 40, součet prvního a třetího čísla je 90.
Která jsou to čísla?
Písmenková hádanka
(tajenkou je česká řeka)
první písmeno z 5 – zimní měsíc
druhé písmeno ze 4 – roční období, kdy se rodí nejvíce mláďat
první písmeno ze 6 – první jarní měsíc
třetí písmeno z 5 – druhý den v týdnu.
Pěknou zábavu!
Anna Kolofíková

Jiné hejno hus přechází přes most tak, že jedna jde přede dvěma,
druhá mezi dvěma a třetí za dvěma.
Kolik hus jde přes most?

Nápověda

číslo 5/2018
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Nová přístavba základní školy
Den dvacátého září byl pro naši základní
školu významný. Po dlouhých měsících stavebních prací a hodinách různého skládání
a montování jsme slavnostně otevírali za účasti rodičů novou přístavbu naší základní školy.
z pohledu velikosti stavby se nám může zdát,
že se jedná o věc nevýznamnou, ovšem z pohledu důležitosti a významu pro výuku našich
žáků je to věc zcela zásadní. Již delší dobu nám
chybějí učebny, a tak jsme se tři roky po sobě
pokoušeli získat dotace z ministerstva školství.
Již na počátku, při budování školy, měl tehdejší
starosta Elšík vizi, že by škola měla mít odpovídající kapacitu a tvar do písmene U. Dodavatelem kompletní přístavby dle projektu Ing. Michálka byla Stavební firma PLUS z Hodonína,
které děkujeme za úspěšné zvládnutí této akce.
Poděkování patří také zaměstnancům školy,
kteří se podíleli na přípravě otevření a mnohdy
zvládali bojové podmínky.
Novou přístavbou vznikly dva velké kabinety a dvě učebny pro velmi důležité předměty školních osnov. Snad každý z nás si pamatuje dílny ve staré škole, ovšem již dlouho
se děti učí vrtat, šroubovat či řezat pouze na
videu, a pak se nemůžeme divit, že málokdo
chce být řemeslníkem. v tomto ohledu jsme
pro naše žáky udělali naprosté maximum, jelikož vybavení nových dílen je velmi kvalitní.
Variabilní, výškově stavitelné pracovní stoly
s všemožným příslušenstvím nástrojů pro
všechny druhy práce. Moderní 3D tiskárna,
aby žáci pronikli i do dnešních procesů, které se stávají nutností. Robotické stavebnice
Merkur a Lego, které mohou děti programovat a nad kterými bychom i my dospělí před
pár lety jen nevěřícně kroutili hlavou. Třídu

lze v případě potřeby velmi lehce využít i pro
výuku jiných předmětů, pracovní stoly jsou
na tuto variantu připraveny.
Druhá učebna se nese ve zcela jiném duchu. Jedná se o učebnu pro předměty matematika a biologie, přírodopis, vlastivěda. Je na
místě poděkovat všem zastupitelům, že svým
rozhodnutím umožnili, aby bylo opět pořízeno velmi kvalitní vybavení. Do matematiky
bylo pořízeno mnoho názorných pomůcek
pro výuku. Přál bych si, aby díky kvalitnějšímu
zázemí výuky našli další žáci zalíbení v tomto
předmětu. Rohatecká základní škola v posledním desetiletí dosáhla v matematice velkých
úspěchů a její žáci sbírali výborná umístění
i v celorepublikových soutěžích. Uznání a poděkování patří doktorce Bachelové, která díky

své lásce k tomuto předmětu připravovala další a další žáky a dokázala z matematiky udělat
zábavný a oblíbený předmět. Její práce v oblasti matematiky přesahovala běžný rámec
výuky a s díky na ni budou vzpomínat nejen
ti nadaní, ale i ti, kteří potřebovali zachránit
známku z tohoto předmětu, a díky pečlivému
doučování postoupili dál. Žáci určitě ocení
elektronické mikroskopy, které budou moci
sami používat a zkoumat tak mikrosvět. Tyto
mikroskopy si budou moc i propojit s tabletem nebo počítačem a pořizovat přímo fotky
do svých různých prezentací. Nového vybavení je opravdu mnoho a obec tímto dala jasný
signál, že jí záleží na kvalitě výuky našich dětí.
Jara Adamec,
starosta

Výlet na Svatý Hostýn
Na konci školního roku, tak jako každý rok, jsme se spolužáky
z náboženství, příbuznými a paní katechetkou podnikli pouť na Svatý Hostýn.
Kolem sedmé hodiny ráno jsme společně nastoupili do vlaku
a jeli přes Hulín do Bystřice pod Hostýnem, kde jsme nastoupili do
autobusu, který nás nakonec přivezl až na místo.
Čekal nás výstup po mnoha schodech, které vedly až do kostela.
Dorazili jsme právě včas na mši. Při mši ministroval náš pan kostelník se svými pomocníky.
Po skončení mše jsme se šli podívat na Křížovou cestu. Paní katechetka nám každé zastavení pěkně vysvětlila.
Po obědě v Poutním domě jsme se šli podívat do stánků a koupit
suvenýry. a že jich bylo hodně k nakupování :-)
Před odjezdem domů jsme si ještě byli nabrat zdravou vodu.
Říká se, že když se někde zjeví panenka Marie, tak na tom místě je
pak voda léčivá.
Až jsme měli vody dost a naplnili jsme všechny nádoby, jeli jsme
domů ukázat nakoupené suvenýry.
8

Celý den bylo hezké počasí, výlet se vydařil a rádi na něj budeme
vzpomínat.
Daniela Konečková
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ERASMUS+ project 2018 – 2020
Začátkem školního roku jsme po dlouhém
očekávání obdrželi radostnou zprávu. Podařilo
se nám uspět s žádostí o mezinárodní projekt
spolupráce škol Erasmus+, který umožňuje našim žákům zdokonalovat své jazykové dovednosti, budovat a rozšiřovat sociální kompetence
a vazby, poznávat kulturní bohatství své vlasti
i jiných národů a účelně využívat IT nástroje.

Téma projektu je dětem velmi blízké – hry.
Ukáže jim možnosti, jak se dá smysluplně, aktivně a kreativně trávit volný čas.
V průběhu dvou let budeme pátrat po oblíbených i dávno zapomenutých hrách, učit se
jim, obměňovat je a zkoušet v novém moderním pojetí, zapisovat, dokumentovat a sdílet se
svými zahraničními kamarády.

Našimi projektovými partnery se staly školy ze Slovinska, Chorvatska a blízkého Slovenska. Učitelé a žáci postupně navštíví všechny
spřátelené země a na svých cestách poznají, jak
se jinde v Evropě učí, hraje i žije.
Velmi se na spolupráci a nové zážitky těšíme a rádi se o ně s vámi podělíme!
Zuzana Hřivnová, koordinátorka projektu

Z mateřské školy
Prázdniny již skončily a začíná nový školní rok. Dveře naší
školičky se otevřely, přivítali jsme nové kamarády, seznamujeme se
s prostředím MŠ a pravidly soužití v kolektivu. Přichystané třídy
nabízejí dětem ke hře spoustu krásných a podnětných hraček. Prostřednictvím her, písniček, básniček a povídání se děti sbližují, navazují nová přátelství a zjišťují, že respektování společných pravidel
vede k tomu, aby se nám všem ve školce líbilo. Většina nově přijatých

dětí se adaptovala velmi dobře a těší nás i výborná spolupráce s jejich
rodiči.
Přejeme všem dětem hodně krásných zážitků, ať jsou ve školce šťastné a spokojené, každým dnem poznávají něco nového
a získají zajímavé zkušenosti, které jim pobyt v naší mateřské
škole přinese.
Kolektiv učitelek MŠ

Věnujeme se sportu
V posledních letech je stále diskutovaným problémem nedostatečná
pohybová aktivita dětí. Místo toho, aby děti vyběhly ven a s kamarády
si zahrály na honěnou nebo nějakou míčovou hru, raději sedí někde
u počítače, televize, herní konzole. Jediný pohyb, který jim pak zbývá, je
v rámci tělesné výchovy ve škole.
Žáci naší základní školy jsou však živým důkazem toho, že se nesportuje jen v hodinách již zmíněného tělocviku. Snažíme se zapojit je
i do dalších sportovních aktivit, jimž by se sami buď nevěnovali, nebo
k tomu nemají vhodné podmínky.
Živým důkazem je účast našich žáků v pátek 21. září v Hodoníně
na školním poháru dračích lodí. Vyhráli i nad prestižními sportovními
školami a přivezli si první místo.
Hned ve středu 26. září se skupina dětí již opakovaně zúčastnila
přespolního běhu v Hodoníně.
Mimo to je do výuky tělesné výchovy zařazen i plavecký výcvik (2.
a 3. ročník), bruslení (4. a 5. ročník), pro sedmáky se organizuje v zimě
lyžařský kurz a pravidelně se družstva chlapců účastní školních turnajů
ve florbale a malé kopané.
číslo 5/2018

Doufám, že rohatecké děti budou nadále sportovně aktivní a rády
se budou zapojovat do různých sportovních her a událostí.
Miroslava Veselská,
učitelka ZŠ
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Nový školní rok
ve školní družině
Připravená výzdoba školní družiny prozradila dětem již na začátku
školního roku, že letošní téma celoroční družinové hry bude „Piráti, aneb
cesta za pokladem“. Než vyplujeme na dlouhou a dobrodružnou cestu, čeká
děti spousta práce. Naše nová posádka se musí nejdříve seznámit nejen
mezi sebou, ale také s pravidly plavby, která platí na palubě a která je ke

10
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zdárnému průběhu plavby nutné dodržovat. Obeznámit se nejen se
svojí lodí (družinou), ale i celým přístavem (školou). Po rozdělení do jednotlivých flotil (družstev), si každý vymyslel svoje pirátské jméno, každá
posádka si zvolila svého kapitána a vymyslela název lodi. Máme tady posádky například jako Černá perla, Zlatá císařovna, Černá kotva apod.
Prvním velkým úkolem všech posádek bylo vytvořit si pirátskou
vlajku. Protože se naši piráti dozvěděli, že účelem vlajek na lodích bylo
nejen to, aby se vzájemně rozpoznaly, ale i to, aby vyděsily možné ne-

přátele, věnovali vytváření vlajek velkou pozornost a píli a všem se moc
vydařily. Dalším důležitým úkolem bylo složení pirátské přísahy a od
října vyplouváme.
Každý tým bude mít svou loď, se kterou popluje po mapě, na které
bude vyznačena trasa vedoucí k pokladu. Po celý školní rok budou posádky plnit nejrůznější úkoly, jejichž úspěšné splnění pomůže doplnit
šifru a dostat se tak co nejrychleji k pokladu.
Vychovatelky školní družiny

Výstava fotografií
Výstava fotografií na základní škole doprovázela otevření nové přístavby i komunální volby.
Fotografie celosvětově oceňovaného uměleckého
fotografa Otty Jirky představují nejkrásnější místa
naší planety.
Vedení ZŠ Rohatec

KULTURA
Hodové veselí
Vážení a milí spoluobčané, jako každý
rok i letos stojí za to, abychom zavzpomínali na naše hodové veselí. Ani tentokrát nezklamalo počasí a napínalo nás do poslední
chvíle. Prázdninové sucho překazilo plán
pojmout hodový průvod jinak než v předchozích letech a dopravit chasu se stárkem
z Kolonie lodí po Moravě. Náhradní varianta se ale ukázala jako dobrý nápad a moc
děkujeme panu Petru Elšíkovi za ochotu
přepravy krásným historickým vozem Praga. k večeru už se trochu ochladilo, a tak se
zábava přesunula z parketu pod zeleným
do kulturního domu. Moc nás potěšila
hojná účast jak místních krojovaných, tak
i přespolních, kteří přijeli z Petrova, Mikulčic, Hodonína, Poštorné, Lužic a Vnorov.
Bylo jich celkem 40. Trochu nás mrzí, že
číslo 5/2018
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nepřibylo více nových členů chasy, ale doufáme,
že příští rok se to zlepší a bude se nám i nadále
dařit udržovat tuto krásnou tradici.
Za celou chasu děkujeme panu starostovi,
místostarostovi, zaměstnancům obce a panu
Belžíkovi za pomoc s přípravou hodů. i když
to na první pohled nevypadá, je kolem spousta
starostí a zařizování. Děkujeme také těm, bez jejichž péče by kroje nebyly připraveny.
O týden později se konala v kulturním
domě Šátečková zábava s tradiční volbou šátečkového krále.
krále
Snad jste si hody užili stejně jako my a těšíme se na vás na Kateřinské zábavě, která se bude
2018 ve 20.00 hodin v kulkonat 24. listopadu
lis
turním domě.
dom
Michal Konečný a Karolína Matušková,
Mic
stárek a stárka

Výstava obrazů Karla Horáka
V místním muzeu se na přelomu srpna a září
uskutečnila výstava obrazů rohateckého rodáka pana Karla Horáka. Vernisáž zahájil starosta
obce Ing. Jarmil Adamec Ph.D.. Úvodním slovem
seznámil přítomné, hlavně ty mladší, kteří pana
Horáka nezažili, s jeho životopisem. Zdůraznil,
že přestože projevoval už jako dítě velké nadání
a měl předpoklady ke studiu na umělecké škole,
tak mu toto studium nemohlo být z finančních
důvodu rodiny umožněno. Přesto ale toto svoje
nadání využil a malování obrazů se věnoval jako
koníčku. Velkou láskou pana Horáka byla příroda
a vše, co s ní souvisí. Tato láska se odrážela i v jeho
umělecké tvorbě. Příroda byla jeho hlavní inspirací a díky tomu, že malovat nepřestal, tak mohli
návštěvníci této výstavy obdivovat obrazy krajin,
květin nebo starodávných doškových chaloupek.
Obdivuhodné je věrné vyobrazení kapličky
v Hatích (rohatečtí pamětníci vědí, kde se nachází). Na výstavě byly vystaveny i obrazy s portréty osob, ale i zvířátek. Do této kategorie patří

krásný ženský portrét, který nazval „Černohorka“.
Vznikl ze zážitků z jeho
pracovní cesty do bývalé
Jugoslávie, konkrétně do
Černé Hory. Věřím, že tato
výstava přispěla k rozšíření povědomí našich spoluobčanů o tom, že jsme
měli a máme v Rohatci
nadané osobnosti. Vernisáže se zúčastnila i jeho
dcera paní Hana Vičarová
s celou svojí rodinou. Tímto bych jí chtěla jménem
kulturně-muzejní komise
a obce Rohatec vřele poděkovat za zapůjčení obrazů a přispění k úspěchu
výstavy.
Anna Homolová

Střípky z knihovny
Týden knihoven
Rodiče s dětmi, malí i velcí, se ve čtvrtek
4. října setkali v kulturním domě na loutkové
pohádce o Smolíčkovi v podání Tomáše Machka ze sdružení Umění mění. Poutavý příběh,
zahájený troubením, plný humorných i poučných zápletek, který se odehrával v měnícím se
12

lese všech čtyř ročních období, rozveselil celé
obecenstvo. v hloubi lesa se skrývalo i nebezpečí, zejména pro malého a nezkušeného Smolíčka, o kterého se strachovalo nejedno dětské
srdíčko. Děti se do příběhu zapojovaly a svými
postřehy zpestřovaly samotný děj. Konec dobrý – všecko dobré! a jak už to bývá, i s poučením hlavně pro ty nejmenší.

Představení bylo určeno zejména dětem od
3 do 8 let, ale pobavilo i rodiče. Moc děkujeme
panu Machkovi za skvělé představení, všem
přítomným za účast a budeme se těšit zase
někdy na společném a milém setkání s literárními postavami. Pořad byl uspořádán za podpory Ministerstva kultury z projektu Knihovna
21. století, při příležitosti Týdne knihoven.
číslo 5/2018
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Co jsme pro vás připravili
Setkání se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou ve středu
17. října v 18.oo hodin v kulturním domě. Setkání nebude klasickou besedou, ale one-man-show, ve které se bude zábavně vyprávět o životě, autorově tvorbě a o životě našich
předků.
Jana Charvátová

Subjektivní kulturní okénko šéfredaktora
Rád bych upozornil na zajímavou výstavu Jana Steklíka v brněnském Domě umění.
Tento umělec, člen slavné křížovnické školy,
zaujal svým specifickým kreslířským stylem.
Rok po jeho smrti máme možnost vidět retrospektivu díla významného umělce s poetickým citlivým rukopisem.
Před pár dny byl ve slavné Sotheby‘s
vydražen za 30 milionů korun obraz od
Banksyho. Ihned po vydražení se obraz děvčátka s červeným balonkem sám skartoval
pomocí strojku umístěného v rámu. Nabyl
tím asi ještě větší hodnoty a ohlasu ve světě
umění. Tento grafitty malíř je považován za
jednoho z nejvýznamnějších umělců dnešní

doby. Není známá jeho podoba. Ví se jen, že
je z Británie.
Těm, co máte rádi severské detektivky,
doporučuji seriál Stíny nad jezerem, který
jsem měl možnost zhlédnout.
V Praze stále probíhá ve Valdštejnské
jízdárně výstava Františka Kupky, kterého
známe i díky manželům Medkovým, kteří se
s ním osobně znali a byli jeho mecenáši.
Ve vídeňském Umělecko-historickém
muzeu začala vynikající výstava Pietera
Bruegela. Všichni znají jeho slavný obraz babylonské věže. Na výstavě jsou k vidění hned
dva vedle sebe, což se naposledy podařilo
před čtyřmi sty lety. Rudolf II. byl obdivova-

telem a sběratelem jeho díla.
Facebook zakázal na své síti Rubensovy
obrazy kvůli nahotě. a příspěvky s fotografiemi i videa, ve kterých jsou jeho plátna vyobrazena odstranil. Řada vlámských muzeí
se proto rozhodla jednat a podepsala se pod
dopis místní rady pro turistiku směřovaný
zakladateli Facebooku Marku Zuckerbergovi. Ten se později omluvil. Dnešní digitální
doba ve své korektnosti i v umění umí spáchat věci, kde rozum zůstává stát. Výpočetní
algoritmus prostě nemůže porovnávat hodnotu či vyjádření uměleckého díla, natož
jeho způsobilost.
Stanislav Zela

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Podzim
Uteklo to rychle zas,
slunce už ztrácí jas,
přestává dál teple hřáti,
dny se pomalu krátí.
Vítr fouká, mírně duje,
podzim vládu nastupuje,
ovoce na stromě zraje,
úroda letos dobrá je.
Na zahrádce v celé kráse,
chryzantémy kvetou zase,
vedle astry odkvétají,
do teplých krajů ptáci odlétají.
Listí ze stromů padá,
je ho tu plná zahrada.
Rána se dál více chladí,
inu, podzim máme rádi.
Radim Gerhard

číslo 5/2018

Služby Kontaktního centra pro Rohatec
aneb Drogy tu byly, jsou a budou
Kontaktní adiktologické centrum Vážka působí od roku 2000 v Hodoníně a okolních obcích.
v rámci terénního programu poskytujeme služby
i v Rohatci. Jsme tu pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, tedy pro uživatele drog,
a pro patologické hráče. Posláním Kontaktního
centra je minimalizace zdravotních a sociálních
rizik spojených s užíváním návykových látek a aktivizace a motivace uživatelů drog ke změně životního stylu tak, aby při užívání drog škodili co
možná nejméně sobě i svému okolí. v případě úsilí
o abstinenci od drog rádi pomůžeme s vyřízením
léčby. Rodičům a blízkým osobám uživatelů drog
nabízíme poradenství. Naším cílem je navázat kontakt s uživateli návykových látek, nabídnout jim
své služby, pomoci jim řešit problémy, do kterých
se dostávají v souvislosti s užíváním drog, a předcházet šíření infekčních nemocí přenosných krví.
Tím zároveň usilujeme o ochranu společnosti před
šířením negativních společenských jevů. Zajišťujeme také bezpečnou likvidaci použitého injekčního
materiálu.

V rámci terénního programu nabízíme výměnu injekčního materiálu (za použité injekční
stříkačky vydáváme čisté), distribuci zdravotního
materiálu, díky kterému je aplikace drogy bezpečnější, poradenství a informační servis, testování
na infekční nemoci (žloutenky, HIV) z kapilární
krve, krizovou intervenci, asistenční službu a základní zdravotní ošetření. v budově kontaktního
centra v Hodoníně nabízíme navíc hygienický
a potravinový servis a provedení orientačních
drogových testů z moči.
V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv
obrátit, ať už s dotazem či se žádostí o službu. Rádi
za vámi přijedeme. Zachováváme mlčenlivost,
naše služby lze využívat anonymně a jsou zdarma.
PhDr. Táňa Faltisová
vedoucí Kontaktního
adiktologického centra Vážka
kontakt: k-centrum@hodonin.charita.cz,
731 428 359
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Vzácné setkání po 45 letech
V domácím archivu fotografií máme fotky
z 5. července 1973. Tento den se uskutečnila
primiční mše Františka Dobeše v Rohatci. Jeho
otec byl původem z Ratíškovic. Na mši pořádala zájezd Anežka Antošová. Byly jsme čtyři
kamarádky Helena Tomečková (roz. Ilčíková,
zemřela v roce 2005), Helena Chabičová (roz.
Kadlčíková, bytem Rohatec), Ludmila Příkaská
( roz. Gajdíková, bytem Vacenovice) a Jaroslava
Kundratová (roz. Brhelová). Na mši mě ochotně
oblékla do kroje paní Marie Příkaská – Poldová. Byl to krásný den, plný dojmů a pan farář se
nám moc líbil. Jenom jsme nechápaly, že takový
šikovný kluk ide na farářa. Velké bylo i přijetí
a pohoštění naproti kostela u Pokorníků.
Jedna z fotografií z premicií se mi dostala do
rukou až po mnoha letech a přišla z Ameriky.
Ten, kdo ji tehdy fotil, ji poslal složitou cestou
tej děvčici, co sa tak pěkně na teho mladého
farářa dívá.....
Po 45 letech, 8. července 2018, se uskutečnila nedělní mše svatá s farářem Františkem
Dobešem v Rohatci znovu. Jistěže jsem to využila k focení. Na mši byla přítomna i rodina
pana faráře z Ratíškovic. Bohužel na společném snímku nejsou děvčata Zelinkovy Jana
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a Anna, protože po mši spěchaly domů. Pan
farář byl velice vstřícný, otevřený, žije zbožným životem, vzácně mu neschází humor,
má rád lidi a hlavně děti. Byla to moc pěkná
mše v krásném, velmi udržovaném a čistém
kostele. Pro mě bylo velkým překvapením,
jak málo místních do tohoto svatostánku na
nedělní mši chodí, a asi nejvíce mi scházel
hudební doprovod mše svaté.
František Dobeš, nar. 31. 5. 1946
v Rohatci
Po složité životní cestě byl vysvěcen
v roce 1973 na kněze. Začínal v Opavě
u Panny Marie. Tam pobyl tři roky. Pak už
to byla samostatná místa. Dva a půl roku
v Březové u Vítkova, dojížděl i do Větřkovic. Pak působil dva roky v Jakartovicích.
Do této farnosti patřily i Bohdanovice. Poté
pět let v Brodku u Prostějova. Zde jezdil i do
dvou dalších farností Otaslavic a Pivína. Pak
byl ustanoven v Ostravě Plesné a v Ostravě
Porubě. Další rok působil v Loučce u Valašského Meziříčí. Posledním místem pobytu se
na dvacet let stala Hošťálková. Do ní patřily
i farnosti Pržno a Růžďka. Důchod pan farář

prožívá v Brodku u Prostějova a jezdí do farností v širokém okolí zastupovat podle potřeby. Jen za posledních šest let při těchto zástupech najezdil 180 000 km. Pravidelně jezdí do
olomoucké vazební věznice a do dvou domovů důchodců. Jako výpomocný duchovní je
ustanoven pro farnosti Nové Sady a Slavonín.
Jak obdivuhodné jsou cesty Boží
Osobní vzpomínka Františka Dobeše
Do doby mého dětství také kladu vzpomínku, kterou mi vyprávěla má stařenka.
Byla o setkání s otcem biskupem brněnským
Skoupým. u hodonínského hřbitova, kde
pochovával kněze pana profesora Kapinuse.
Tehdy pod dojmem mých dětských Mikulášů
jsem na něj ukázal se slovy Mikuláš! On přišel, podle slov stařenky, ke mně, udělil mně
své požehnání s přáním, aby se v mé duši zrodilo kněžské povolání. Pro mne to bylo tehdy
setkání se skutečným Mikulášem.
Když mi pak později otec biskup Skoupý
uděloval nižší svěcení, zaslzel, když jsem
mu tuto událost připomenul. Jeho modlitba
a přání se stávaly skutečností.....
Jaroslava Kundratová
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Podzimní pozorování
Je ráno 25. září a začal třetí podzimní den.
Ochladilo se. Je pouze 6 stupňů. Vstanu a jako
téměř každý den pohlédnu z okna. Současně si
pocvičím, promítnu si dle počasí plán na zbytek dne a popřemýšlím o věcech, které hýbou
mou myslí. Toto ráno však bylo v mnohém jiné.
Na dvoře, kam mám výhled, po zemi poskakuje deset, možná i více sýkorek. To mne zaujalo.
Dosud po dvoře poskakovali vrabci. Co jest
příčinou této změny? Co přimělo sýkorky, aby
po několika měsících strávených na okraji lesa
se znovu vrátily? Ještě si sýkorky dvůr pořádně
neprohlédly a přiletěl pár hrdliček. Zahradních. a za moment druhý. Jak se zdá, hrdliček
nám přibylo. Jednu chvíli jich zde bylo málo.
Bylo to asi tím, že se v blízkosti usadil pár divokých holubů-hřivnáčů. a ti se s hrdličkami
zrovna moc rádi nemají. Letos jsem však holuby neviděl, a tak se hrdličky v plné parádě navrátily. Podobnou epizodu vidím u kosů. Vždy
jich na dvoře a zahrádce bylo několik párů.
Ještě letos na jaře jsem pozoroval ty „naše“, jak
pečují o mladé, nosí krmení. Ale od léta, kdy
nastalo sucho, se kosáci vytratili. Žížaly a další zdroje potravy vlivem sucha ubyly, a tak se
kosi vytratili, kam, nemám tušení, prostě nejsou. Snad v lese, kde měli svá bydliště ještě před
tím, než se nastěhovali k lidským obydlím. Vrátím se k pozorování onoho rána. Přiletěl pták,
větší jak hrdličky. Zelený, na těle žlutý. Tak to
byla pro mne novinka. Je to žluva nebo žluna?
Všímám si, že pták má červené temeno. Tak to
musí být jedině žluna zelená. Téměř vznešeně
se prochází mezi hrdličkami a stále něco hledá.
Protože nic vhodného nenachází (měli to být
asi mravenci, jak jsem později z literatury vyčetl), chystá se k odletu. v ten moment se však
na scéně objeví jen o něco menší, téměř černý
pták, strakapoud velký. Oba ptáci patří mezi
datlovité. Jen mi bylo divné, že strakapoud sedl
na zem a tam něco hledal. Většinou co jsem
tyto ptáky pozoroval, viděl jsem je jen na větvích stromů proklepávajíc je a hledající pod
kůrou všelijakou havěť. v ten okamžik jsem si
vzpomněl, že by měli všichni datlovití ptáci být
v lese a pomáhat hajným s likvidací lýkožrouta
smrkového. To je totiž správný název pro škůdce, kterého nyní nazývají kůrovec. v lese by tito
ptáci měli mít hotové eldorádo. Při tak silném
přemnožení tohoto brouka bych předpokládal,
že by lesy měly být plné těchto užitečných ptáků. a jak vidím a slyším, biologická ochrana velice nefunguje. Kromě ptactva, co si pamatuji ze
školy, tak na larvy ještě působí velmi razantně
i různí roztoči, na odchyt brouků se používají
různé lapáky. Zřejmě však sucho a teplo byly
pro rozvoj tohoto škůdce natolik příznivé, že
se stromy neubrání. Ale naopak si ze své praxe
vzpomínám, že došlo i přirozeně k totální likvičíslo 5/2018

daci predátora. Tak například asi v roce 1973 či
1974 jsme měli nasetou krmnou řepu v trati nad
Nivkami u Olšiček. Když jsem jednoho pěkného
květnového dne k asi pěti hektarům řepy přišel,
vidím rostlinky zvadlé, smutné, obalené mšicí.
Co podniknout? Pole bylo po dešti rozmáčené
a na skladě jsme stejně neměli v tu dobu jedině
možný přípravek na mšici, a to metation. Asi za
dva až tři dny jsme přípravek z Boršova, kde byl
sklad, který, jak si mnozí pamatujete, v osmdesátých letech vyhořel. Pole vyschlo, hurá, půjdeme na mšici. Nedalo mně to, a večer před plánovaným postřikem se jdu na porost podívat - a co
nevidím. Řepa svěží, po mšici ani památka, jen
někde zůstaly zbytky zaschlých mšic a všude
plno larev a brouků slunéček. Kde a jak se objevilo takové množství slunéček mně nebylo jasné. Postřik se nekonal a ženy mohly bez obav jít
okopávat a plet řepu. Kdyby se stříkalo, muselo
by se nejméně 10 dní se vstupem na pozemek
počkat. Nejen hmyz dokáže reagovat na různorodé situace. To už jsem v družstvě nepracoval,
ale stále jsem pozoroval, jak se hospodaří na
polích. Při jednom takovém pozorování zjišťuji
v trati Díly významnější množství přeletů břehulí z čeledi vlaštovkovití. Znal jsem je od řeky
Moravy, kde si v břehu dělaly díry, které jim
sloužily k hnízdění. Chytaly hmyz nad hladinou řeky, někdy zaletěly i dál do polí. Co ale
dělaly tak daleko od vodních ploch. Pátráním
jsem zjistil, že majitel pozemku za silnicí potřeboval zřejmě písek. Těžbu prováděl asi strojově,
protože vytěžený písek byl odebrán z pravidelné jámy asi 5 až 7 m dlouhé, 3 až 4 m široké
a hluboké asi 2,5 m. Dno bylo již slínovité a na
něm asi 20 cm vody. v téměř kolmé stěně bylo
několik děr, ze kterých vylétaly břehule. Ale
kam? Přibližně 300 m severněji byla skládka
bioganitu a chlévské mrvy. Zhruba 80 až 100
tun. Nad touto hromadou poletovaly tisíce
much a jim podobného hmyzu. Již zmíněné
břehule nalétávaly nad hromadu, pochytaly
hmyz a odlétly nakrmit mladé. Dařilo se jim
dobře. Usuzoval jsem tak proto, že zanedlouho už mladé vylétly a staré již seděly na vejcích druhého vrhu. Poté jsem na ně zapomněl
a uvedené místo jsem navštívil až v příštím
roce. Protože už písek nebyl dále těžen, uvedené břehy byly samá díra a poletovalo tam
velmi mnoho břehulí. Na podzim byl bioganit
rozvezen a zaorán. Tím se narušil potravní řetězec pro snad již 120 ptáků. v dalším roce tam
zahnízdilo pár jedinců a poté již žádný. Kam se
přestěhovaly nevím, ale u Moravy též současně
nastal pokles těchto ptáků. v současné době tam
již břehule není vidět. z tohoto příkladu usuzuji,
že i strakapoudi, datlové a podobní ptáci, kteří
se živí hmyzem, se přemnoží a kalamitu pomohou částečně řešit. Leč není to vždy stejné.

Po takovém rozjímání nad ptactvem jsem
uvažoval i nad jinými věcmi. Mimo jiné. Před
časem zde televize natáčela spot, jak pracovníci
Mendelovy univerzity odebírali vzorky dřeva,
jež byly na dně studny v Zichově zahradě. Protože je to věc pro mne a snad i ostatní občany zajímavá, jal jsem se pátrat, o co vlastně jde. Zastavil
jsem se na radnici, kde mi místostarosta pomohl
v pátrání. On sám se toho zúčastnil, protože
k odběru vzorků bylo třeba odčerpat ze studně vodu. To zajistili a provedli hasiči. Tím pádem tam byl místostarosta i za hasiče. Pan Zich
s paní mně popsali průběh akce. o výsledcích
tohoto pátrání vás budeme po dodání výsledků
informovat. Potvrdilo se, že dřevo pochází z let
800 až 900, to je doba vzniku staroslovanského
sídliště v Mikulčicích. Studna bude považována
za nejstarší stavbu na území Rohatce. Tuto domněnku vyslovil pan Galatík. Těžbu kamene ve
Skalici a jeho dopravu po řece až do Mikulčic
popsal v knize Velehrad. Je v místní knihovně,
čtyři výtisky věnoval Rohatci jeho syn. Já sám
jsem též po těchto okolnostech pátral a výsledek
jsem zveřejnil v Rohatecké obci.
Dumal jsem mimo jiné i nad blížícími se
volbami. Mohu říci, že nyní již nejsou volby, co
byly dříve. Do roku 1990 to byly volby a nevolby.
Zvoleni byli prakticky všichni, co byli navrženi,
samotná účast bývala téměř 100 %. v Rohatci
bylo pouze několik občanů, jež se voleb demonstrativně neúčastnili. Na druhé straně se konaly
předvolební schůze, kde se probíraly volební
programy. Jistě, peněz nebylo tolik, aby se vybudovalo, co je třeba, ale občané si mohli říci,
co je pálí, co by potřebovali. Stavělo se, hodně
akcí bylo v rámci akcí Z. Aktuální byla obchodní
sítˇ, postavily se prodejny, které v současné době
nefungují, viz Kolonie, Na Kopci, v obci je z poloviny obchodního domu hospoda.
Po roce 1999 to byly především mladé strany, které na předvolebních schůzích bojovaly
o své místo v zastupitelstvu. v současné době se,
alespoň u nás, nic podobného neděje. Dokonce
i počty volebních stran se u nás tenčí. Ještěže je
dosti velký počet zastupitelů, 21, tudíž je možných kandidátů dost a je z čeho vybírat. Oproti volbám z minulých let mě překvapuje počet
členů volebních komisí a stále se zvyšující odměna za tuto práci. Též jsem dříve byl v těchto
komisích, ale činnost honorována nebyla. Komise měla rozhodně více práce, a to již proto,
že volební účast byla téměř 100%, nebyly kalkulačky, výsledky voleb se osobními auty vozily do
Hodonína. Nepamatuji, že by byly zjištěny chyby ve výsledcích. Až ke konci jsme dostali kávu
a chlebíčky či klobásu zdarma.
Dumal jsem i nad jinými věcmi, ale o tom
snad příště.
Antonín Jaroš
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Bartolomějské hody
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Škola začíná
Hola, hola, hola,
škola už zas volá,
honem pospěš už je čas,
inu, září je tady zas.
Naučíš se číst a psát,
s číslicemi pak počítat,
naučíš se písmena,
abeceda ta je má.
Napíše první slova,
a poté další znova,
z nich věta kratičká,
vida, je tu básnička.
Radim Gerhard

I s duševní nemocí se dá normálně žít
(www.stopstigma.cz)
Zřejmě již znáte sociální službu Charity Strážnice pro osoby s duševním onemocněním
pod názvem Sociálně terapeutická dílna Kotva, která pomáhá svým klientům znovu se začleňovat do společenského prostředí, ale hlavně pomáhá obnovovat si pracovní schopnosti a dovednosti při dodržování určitých pravidel.
Tato sociální služba může také pomoci k procesu zotavení z duševního onemocnění. Proces zotavování znamená snažit se aktivně účastnit smysluplného a příjemného života v rámci
omezení způsobených nemocí.
Pokud máte zkušenost s duševní nemocí a nevíte, jak dál, nebojte se nás kontaktovat buď
osobně nebo písemně kotva@straznice.charita.cz,
popř. další informace na www.straznice.charita.cz
Vedoucí služby Ing. Marie Jurasová
tel. 737054064

Vzpomínky na únor 1948
Opravdu je to už „jen“ historie. Jde jen o to, abychom se z historie alespoň poučili. v čísle 2/2018 str. 26 je pan F. Antoš překvapen neznalostí
studentů o únoru 1948. a ptá se, zda se o tom ve škole neučí. Nedávno jsem
se dočetl (už ani nevím kde), že se naši vojáci utkali v bitvě u Bachmače
s Hitlerovci. Ani nevím, kdo už toto poselství sdělil. Rozhodně to nebyl
nikdo z vrstevníků. Za nás jsme se ještě učili, že to bylo za 1. světové a bojovali tam naši legionáři proti přesile rakousko-uherské armády. s německou
přesilou bojovali taky naši vojáci, ale u Sokolova, a také o trochu později, za
2. světové. Možná zrovna při probírání válek v dějepise chyběla. Mohla si
to alespoň „vyguglovat“. i když z pohledu „globálního“ jde vlastně o prkotinu. Takže podivení pana Antoše je stále aktuální. Zdrojem poznání historie
je samozřejmě i literatura. v poslední době jsem si oblíbil tzv. regionální
autory, kteří ve svých dílech seznamují čtenáře s událostmi a lidmi z blízkého okolí. Tak např. Cena facky od J. Holcmana ze Skoronic, Hlas pro
vraha od O. Táborské z Kroměříže, či s bombardéry na válečném nebi od J.
Dunděry (podtitul Kyjovjáci u třistajedenáctky). Všichni uvedení ve svých
knihách zobrazují i poúnorovou historii naší vlasti. a hned čtete pozorněji,
když narazíte na jména z rodin svých známých, nebo jste o nich alespoň
slyšeli ve vyprávění svých rodičů. v díle J. Dunděry si můžeme jen zopakovat „vděčnost“ západním vojákům za jejich boj za svobodu ČSR. Ze své
vlasti utíkali, aby v cizině za svou vlast bojovali. a po únoru 1948? Opět
útěk, tentokrát před novými, ale tuzemskými mocipány. Ostraha státních
hranic se rychle zdokonalovala. Střežila ji pohraniční stráž a vyvrcholením
bylo napájení drátěných plotů elektrickým proudem. z civilizovaného státu
se tak stal malý zadrátovaný koncentráček. Samotná ostraha byla taky jaksi
divná. Logiku by měla ochrana proti vniknutí nepřítele zvenčí, ne dávky ze
samopalu po vlastních spoluobčanech. a ani jsem nechápal, proč spoluobčané utíkají na západ a nejdou přes hranice na východ. Jeden případ přece
jenom znám. Chytili ho někde u Košic, ale tam nešlo o touhu po svobodě.
Jiná situace byla v roce 1939, kdy zanikla ČSR. Tehdy většina našich uprchlíků směřovala na západ tzv. balkánskou cestou. Někteří zvolili Polsko. Byla
jen otázka času, kdy dojde k válce. Historický pakt dvou totalitních států, Hitlerova Německa a Stalinova SSSR, měl údajně uchránit SSSR před
německou armádou. 1. září 1939 Německo napadlo Polsko. z východu
uplatňuje své zájmy SSSR. a už zde máme další, historicky známé „dělení“
Polska. Část našich uprchlíků se ocitá i v SSSR. Mnozí končí v gulagu jako
nepřátelé režimu. Odsud se mnozí dostanou i díky osobě gen. H. Píky, který po utváření našeho armádního sboru v SSSR získával nové bojovníky
pro boj s německou armádou. Ona totiž, pakt, nepakt, a za ohromného
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překvapení soudruha Stalina, přepadla v červnu 1941 i paktující se SSSR.
a generál H. Píka za odměnu po únoru 1948 dostal trest smrti, samozřejmě
po „řádném“ procesu. Obvinění ze špionáže nemohlo chybět. Ve skutečnosti asi vadilo, že osobně poznal, jak to v gulazích chodí. Dnes už jsou dostupné zvukové záznamy z procesu s Dr. Miladou Horákovou. Je naděje, že
se podaří technicky zkvalitnit nedávno nalezené i obrazové záznamy z procesu se Slánským a spol. Taky ta špionáž, vlastizrada. v sobotu 23. června
měli účastníci oslav 90. výročí Slavoje možnost bezprostředního setkání
s výrazným hercem Dejdarem, který na místním trávníku vystupoval v roli
soupeřova brankáře. Mimo jiné se podepsal mnoha obdivovatelům na svůj
plakát a způsobil radost četným fanynkám společnou fotografií. Vzpomněl
jsem si i na seriál Zdivočelá země, v němž ztvárnil hlavního hrdinu Maděru
- vojáka ze západu. Ten znovu přes hranice neutíkal, ale poúnorové odměny se dočkal v uranových dolech. i zmíněný seriál přispívá k poznání naší
historie. Nikde jsem se nedočetl, ba ani nedoslechl, že přes hranice utíkaly
řádové sestry. Co vím určitě, že řádové sestry sloužící v kyjovské nemocnici, byly přesunuty kamsi na severní Moravu. Říkalo se tomu internace.
Možná by s nimi nebyla „zdravotněsesterská“ krize tak velká. k tomu ještě
přidejme sestry, odešlé za lepšími výdělky do Rakouska a pod. Vždyť po
druhé světové válce jsme se měli ve srovnání s Rakouskem nesrovnatelně
líp. Ale soudním procesům se nevyhnuly ani ty sestřičky, natož pak řeholníci, kněží. Je až k nevíře, že navštěvování bohoslužeb bylo závažným
důvodem k negativnímu „posudku“ a např. i důvodem pro nepřijetí na
střední školu. i v Rohatci se to stávalo. v souvislosti s náboženstvím si
vzpomínám na zážitek. Už ani nevím jak, ale stal jsem se ve své rodné
vísce správcem osvětové besedy. v naprosté většině vesnic uvedenou pozici zastávali ředitelé místních škol. Byl jsem výjimka. Jednou jsme byli
na aktivu seznámeni s veledůležitou zprávou. Na okres, tehdy ještě Kyjov,
zavítal soudruh až z Prahy. Význačný to „filozof “ Ivan Sviták. Jeho posláním bylo studium náboženské otázky přímo v terénu. My, správci, jsme
obdrželi úkol vysledovat počty návštěvníků místních kostelů. Oddechl
jsem si, jelikož náš farní kostel byl v Ježově a já ze sledovačky vypadl. Sousední ježovský musel sledovat návštěvníky ze Žádovic, a z druhé strany
příchozí ze Skalky a Labut. Sčítání bylo pro pana řídícího jednoduché - za
každým prošlým - čárka. Se samotnými výsledky zmíněného studia jsem
seznámen nebyl. Ale určitě byly přínosné v boji s tímto nepřítelem lidu.
Jak svého času klasik pravil - náboženství je opium lidstva. Někdy se zdá,
že jsme snad nepoučitelní.
Vlastimil Hlaváč
číslo 5/2018

Rohatecká obec

Poděkování
Vážení a milí přátelé z Rohatce,
ještě plná dojmů z takové krásy, srdečnosti, pohostinnosti, ale
hlavně hudby a zpěvu, Vám posílám za senickou „Seniorku“ upřímné děkuji.
Srdečně děkujeme za krásnou sobotu 8. září 2018, za krásné

písně. Bylo to hlavně o spolupatřičnosti lidí dobré vůle.
Přejeme Vašemu Rohatci jenom to dobré, co člověk
člověku může přát. Vážíme si, že jsme u Vás mohly vystoupit. S úctou vedoucí zpěvácké skupiny „Seniorka“
PhDr. Ludmila Vlčejová

Výročí vzniku ČSR
Letošní 28. říjen je již stým výročím
vzniku ČSR. Skončila třistaletá poroba. Život
v „žaláři národů“, jak se svého času ve škole
učilo, byl minulost. Rok 2018 je ve znamení
zasloužené pozornosti naší První republice.
Chci si proto všimnout tehdejších událostí
v blízkém okolí.
Dokumentární film 28. říjen 1918 na Moravě např. uvádí, že v Brně došlo k převratu
až 29. října dopoledne. Telegrafické spojení
s Prahou bylo totiž do té doby přerušené, a tak
nikdo netušil, co se v metropoli děje. z knihy
„Paměti národa z pohledu Masarykova kraje Hodonínska“ se dovídáme, že v tehdejším
Hodoníně žila početná německá menšina.
Starostoval továrník F. Redlich. v zastupitelstvu nebyla česká většina obyvatelstva zastoupena. Telegrafickou zprávu o vyhlášení samostatnosti ČSR převzal dr. E. Krajíček. Všude
se najednou objevily letáky, praporky. Strhávaly se německé nápisy a symboly rakouského
orla. Na hlavní třídě se objevil průvod, který
si vynutil u hejtmana vyvěsit též český prapor. Na radnici byla stržena rakouská vlajka
a nahrazena českou a sokolskou, za zpěvu občanů. Vše se obešlo bez drancování. Týž den
večer 29. 10. 1918 byl ustaven Národní výbor
s předsedou prof. Karlem Judou. Další den rezignoval starosta Redlich i jeho obecní výbor.
Přes okresní hejtmanství byla zpráva o změně odeslána na Zemský výbor do Brna, který jmenoval dr. Krajíčka vládním komisařem
v Hodoníně. Dne 31. 10. 1918 tak padla moc
německé menšiny ve městě, kterou převzala
česká státní správa.
V rohatecké kronice jsem se o vzniku
ČSR nedopátral. Dovolím si proto citovat
z kroniky mé rodné vísky, obce Žádovice.
Den 28. října 1918, prohlášení samostatnosti našeho státu československého, byl
v obci přijat vlažně a klidně. Dne 3. listopadu ponejprve po válce v neděli zapěna byla
s průvodem varhan v kostele po mši píseň
„Kde domov můj“, což bylo velmi dojemné.
v Kyjově toho dne byla schůze z celého okresu, na níž mluvilo několik řečníků a pak se
shazovali c.k. rakouští orli z úředních budov.
Dne 8. listopadu konala se na všech školách
číslo 5/2018

slavnost, na níž byli žáci poučováni o vzniku
našeho státu. Dne 10. listopadu 1918 rozjeli
se kyjovští profesoři po okrese a přednášeli
ve vesnicích o povinnostech občanů v republice československé. Dne 3. až 10. března 1919 prováděno okolkování papírových
peněz. Dne 15. června 1919 provedeny byly
v celé republice obecní volby. Dne 18. dubna
1920 konaly se ve všech obcích volby do poslanecké sněmovny a dne 25. dubna 1920 do
senátu. Dne 9. srpna 1925 položen byl základ
sokolovny tělocvičné jednoty Sokol Žádovice-Kelčany-Hýsly.
Mladá ČSR musela svou samostatnost
bránit již od svého počátku. Např. německé
obyvatelstvo Znojemska mělo snahu přičlenění k Rakousku. Revolucionáři Bély Kúna
chtěli vojensky získat území Horní Uhry
(Slovensko). Jen díky statečnosti vojáků naší
armády, Sokolům, se ČSR ubránila. v Prešově údajně vyskočil náš revolucionář na
bednu a vyhlásil „Republiku rád.“ o prosinci 1920 se dovídám z kroniky obce Rohatec,
z níž cituji:
Ohniskem vzpoury byl Hodonín. z Hodonína dávány rozkazy do Rohatce. v Rohatci obsadili vzbouřenci obecní úřad, kdež
zasedal jakýsi revoluční tribunál řídící celou
akci, nádraží i poštovní úřad. Hlavní děj odehrál se odpoledne. První snahou revolučního
tribunálu bylo odzbrojení členů tělocvičné
jednoty Sokol, která měla od posádkového
velitelství v Hodoníně asi 20 pušek starého systému ku cvičebním účelům. Starosta
Sokola předvolán asi ve 2 hod. odpoledne
před zmíněný tribunál. Tělocvičná jednota
podala později o tomto jednání okresní politické správě v Hodoníně následující zprávu:
„V pondělí dne 13. prosince 1920 odpoledne
předvolán byl starosta Sokola v Rohatci do
obecní kanceláře. Tu byl přítomen obecní
radní, člen obecního výboru, učitel a 4 dělníci. Přítomní mu oznámili, že Sokol musí odevzdat pušky. Na jeho otázku, přišel-li snad
úřední rozkaz, bylo mu přítomnými řečeno,
že oni žádného úředního rozkazu nepotřebují, že dnes již vládnou jen dělnické rady.
Podepsaný starosta odkázal je na náčelníka

Jednoty a odešel. Později přišel za ním do
obecní hospody starosta obce a znovu důrazně ho upomínal, aby Sokol pušky odevzdal,
že on jde do panského dvora zabaviti obilí,
aby se snad z toho něco neodvezlo. Večer téhož dne předvolán byl do obecní kanceláře
náčelník Jednoty br. . Přítomen byl starosta obce, jeho náměstek, dva radní, pak dva
dělníci. Znovu mu bylo nařízeno, aby vydal
pušky, což on však odepřel. Podepsaní považují za svou povinnost oznámiti toto jednání
slavné politické správě a žádají zároveň, aby
Sokolu v Rohatci za toto protizákonné jednání, zjednána byla náležitá satisfakce.“
Jiným revolučním činem, kromě zabavení obilních zásob v panském dvoře, bylo zabavení obecních zásob mouky ve staré škole,
které se nacházely pod správou občana, stolaře, který byl tehdy předsedou hospodářské
rady. Jmenovaný učinil o tom politické správě v Hodoníně následující hlášení: „V pondělí dne 13. prosince odpoledne, přišli ke mně
jako k předsedovi hospodářské rady pp. učitel v Rohatci a obecní radní. Pan učitel prohlásil, že okresní správa politická v Hodoníně nefunguje, a že oni mají nařízeno zabaviti
všechny potravinové zásoby. Pak mě vyzval,
abych jim ukázal obecní aprovizační zásoby
mouky a odevzdal jim klíč od skladiště. Po
zjištění zásob ve skladišti prohlásili, že klíč
zůstane na obecní radnici, jelikož tak nařídila dělnická rada.“
Vzbouřenci měli také v úmyslu zmocniti
se místní záložny a zabaviti zásoby potravin
u jednotlivých občanů. k těmto činům však
naštěstí nedošlo, a když po 7 hod. večer došla z Hodonína zpráva, že tam byla vzpoura
potlačena vojskem, rozešli se tiše i rohatečtí
členové dělnické rady.
Jediným výsledkem neš´tastného podniku byla celá řada trestů, kterými účastníci byli postiženi. Mnozí odsouzeni senátem
krajského soudu v Uherském Hradišti až na
2 roky těžkého žaláře. Byli to ovšem, jak obyčejně, většinou svedení ubožáci, kdežto pravým původcům a podněcovatelům vzpoury
podařilo se vyhnouti všem nepříjemným následkům. Vzpoura rohatecká, jako celý pokus
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o násilný převrat, zůstane navždy smutným
důkazem národní a občanské zaostalosti. Ku
cti rohateckých občanů budiž však poznamenáno, že toto neblahé poblouznění omezilo se jen na nepatrný počet osob, kdežto
ohromná většina občanstva zůstala věrna
svým národním a státním povinnostem.
Přes všechny překážky, potíže a problémy
dosáhla naše první republika významných

úspěchů a řadila se ve své době mezi nejúspěšnější státy v Evropě i celém světě. Bohužel
její jen dvacetiletý život byl násilně ukončen.
Otázka, zda jsme měli svou svobodu bránit se
zbraní v ruce, zůstává i po letech otevřená ...
Na závěr jen malá citace z knihy J. Dunděry a J. Břečky „S bombardéry na válečném
nebi - Kyjovjáci u třistajedenáctky“ ... Pročítáme-li životopisy našich letců z druhé svě-

tové války, některé motivy se v nich objevují
nápadně často. Členství v Sokole, neokázalé
vlastenectví, pěstované doma i ve školách
i silný vztah k T. G. Masarykovi patří k takovým pojítkům. Nejinak tomu bylo u Vladimíra Nedvěda (velitel 311. bombardovací
perutě RAF), jehož dalším pramenem celoživotních postojů byla křesťanská víra vštěpovaná mu matkou ...
Vlastimil Hlaváč

SPOLKY
Seniorský podzim
I letos nám bylo s létem přáno,
sluníčko zase až moc hřálo
maličko bylo však deště,
co čeká nás na podzim ještě?
Letošní prázdninové měsíce jsou nenávratně za námi. Naše akce,
jízda lodí po Moravě, naplánovaná na 8. srpna s posezením při harmonice, musela být v důsledku velkých veder a snížené hladině řeky
Moravy odvolána. Naštěstí naší mladé chase hodové počasí vyšlo.
Nebylo horko a předpověď meteorologů, že na hodovou neděli bude
pršet, se nevyplnila. Bylo by škoda krásných krojů a pokazilo by to
hodovou náladu. Tentokrát krojovaný průvod byl netradičně vypraven právě od Moravy, vše dobře vyšlo a bylo veselo.
i děti již nastoupily po prázdninách do školy a my, senioři, jsme
se 7. září sešli v kulturním domě na Pátku v klubu. Popovídali jsme si
o letních zážitcích a poblahopřáli dalším sedmi jubilantům. Předsedkyně taky informovala o akcích, které nás čekají, mezi nimi i zájezd,
který se pak uskutečnil v úterý 17. září. Tentokrát jsme se vypravili na
Olomoucko. Čekala nás prohlídka historických kočárů v Čechách pod
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Kosířem, spojená s podrobným a zajímavým povídáním o jejich historii. Velmi se nám to líbilo a obdivovali jsme kočáry, mimo řady jiných
i ceremoniální kočár olomouckých biskupů, či největší kočár smuteční.
Dozvěděli jsme se, že některé z exponátů byly využity i při filmování
zejména pohádek. Dalším zajímavým prožitkem byla prohlídka zámku
v Náměšti na Hané, který byl založen v roce 1728 rodem Harrachů. Honosná stavba je ve stylu raného klasicismu s francouzskými prvky. Kromě dalších krásných zajímavostí nás zaujal unikátní soubor míšenského
porcelánu. Zámek obepíná kruhový park s lipovými alejemi. a do třetice
to byla návštěva zoologické zahrady na Svatém Kopečku, kde jsme měli
možnost se svézt vláčkem a prohlédnout si zvířata během jízdy. Výlet se
vydařil a líbil i díky krásnému slunečnému počasí.
Věřím, že i oslava Dne seniorů 6. října se bude líbit a na 16. října naplánovaný zájezd do Györu též. Do konce roku nás čeká ještě
několik akcí – Pátek v klubu, Vánoční koncert, Mikulášské posezení
a v neposlední řadě Důchodcovský Silvestr – 30. prosince v kulturním
domě se začátkem v 17.00 hodin. Přijďte se pobavit s námi!
Za Klub důchodců Rohatec, z.s.
Marie Nováková
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Léto v kynologickém klubu
Náš člen Libor Žáček s fenkou Aljenkiy
Tsvetochek, zkráceně zvanou Ála, (plemeno
Australský honácký pes) se v květnu zúčastnili
Klubové výstavy KCHMPP Koválov a tam dosáhli až na nejcennější titul BOB, tedy nejlepší
z plemene a Nejhezčí mladá fena výstavy. v červenci se zúčastnili Mezinárodní výstavy Szombathely v Maďarsku, kde fenka získala titul
HPJ, tedy Hungaria prima junior - obdoba našeho CAJC a opět i BOB. Na tyto pěkné výkony
navázali poslední zářijový víkend v Rakousku
na mezinárodní výstavě IHA Tulln 2018, kde
zabodovali zejména první den výstavy, a sice
titulem, Jugendbester a Crufts Qualifikation,
což je kvalifikace na vyhlášenou výstavu psů
v Birminghamu.
Dalším „klubovým“ pejskům Jonash
Badria’s Darling a Deann Gold Fredina Agi
se během září také podařily pěkné výsledky.
Jonash Badria’s Darling - NVP Olomouc - ve
třídě mladých V1, CAJC, BOS; Brněnská krajská výstava psů - V1, Krajský vítěz. Velmi významná akce pro briardy „Nationale d‘Elevage
France“ se koná každoročně ve Francii. Psi
i feny tohoto plemene se zde mohou zúčastnit
povahového testu a posouzení exteriéru od
speciálních francouzských rozhodčích. Pokud
splní všechny podmínky, zdravotní vyšetření,

povahový test a exteriér, mohou postoupit do
užšího výběru pro zadání titulu Selection (což
pro další chov daného jedince znamená, že
může být označen jako výběrový). Pravidelně se této chovatelské události v zemi původu
plemene zúčastní cca 200 jedinců a jen několik
z nich dosáhne na tento nejvyšší titul. Letos si
Jonash jel vyzkoušet povahový test, který zvládl i v tak mladém věku (18 měsíců) nad očekávání dobře, získal 18 bodů z 20! Na exteriéru
získal známku výbornou, která sice stačí na
uchovnění, ale bohužel ne na titul Selection.
i tak je to úspěch pro tak mladého psa. Příští
rok pojedeme do Francie opět reprezentovat
a bojovat o titul Selection.
Deann Gold FA na NVP Olomouc získal
známku V1, nyní už ve třídě veteránů a titul
BOV, nejlepší veterán plemene. Na Brněnské
krajské výstavě získal také známku V1 a v závěrečných soutěžích byl vyhlášen 2. nejlepším
veteránem ze všech psů na výstavě.
Ve sportovní oblasti nás pěkně reprezentovala Adéla Karbusová s její fenkou Brixie. Letos postoupily do výkonnostní kategorie LA3
(nejvyšší možná kategorie v agility) a rovnou
na prvních závodech v Přerově se umístily ve
zkoušce LA3 na 2. místě. Pěknými výsledky
v kvalifikačních závodech si vybojovaly také

účast na Mistrovství ČR v agility. v soutěži jednotlivců se jim moc nedařilo, ale v družstvech
se umístily na krásném 17. místě z celkem 97
družstev.
V sobotu 22. 9. 2018 jsme uspořádali „Rohatecké Hopsa hrátky“, záměrem bylo nejen si
s pejsky zasoutěžit, ale hlavně se příjemně pobavit. Toho se nám, myslím, podařilo dosáhnout. Zúčastněné týmy byly docela pestré, co
se týká zastoupení plemen, i například věkového složení psovodů.
Další podobný závod budeme pořádat začátkem prosince.
Vlasta Lužová

Léto je za námi, hurá do podzimu
V jednom z minulých příspěvků jsem sice předeslala, že v průběhu
léta se budeme převážně věnovat vnoučatům a spolkovou činnost necháme trošku stranou, ale samozřejmě tak tomu úplně nebylo. v červnu,
krátce před prázdninami, si několik našich členů procvičovalo a masírovalo své pohybové ústrojí v Lázních Hodonín. Konkrétně v bazénu je
prostor pro cvičení, plavání a poté je nám umožněna relaxace ve vířivce. Tento program se těší velké oblibě, takže určitě budeme pokračovat
v dalších turnusech. v červenci jsme absolvovali zdravotní přednášku,
která se konala v naší klubovně. Přednášejícím byl lektor a bylinkář pan
Karel Štenbaurer, který se zabývá problémy pohybového aparátu. Tato
přednáška byla zaměřena, kromě již zmíněných problémů, na bylinky
a mastičky, které mohou potlačit tyto nepříjemné a mnohdy dlouhodobé bolesti. v průběhu srpna bylo hlavním úkolem zajistit program
na září a podzim, a tak, jak jsem již napsala, pro velký zájem byly opět
objednány dva měsíční turnusy v lázních. První se uskutečnil v měsíci září a druhý bude navazovat v říjnu.
Další akcí v rámci poznávacích zájezdů, kterou jsme uskutečnili
19. září, byl poznávací zájezd do skláren Strání-Květná a do lázeňského města Luhačovic. Tento zájezd můžeme přiřadit ještě k letním
aktivitám. Jedním z důvodů bylo datum v kalendáři, (podzim začíná až 23.) a druhým důvodem bylo krásné slunečné počasí, takzvané
babí léto, které nás provázelo celým výletním dnem. z důvodu obrovského zájmu o tento výlet jsme obsadili opět dva autobusy, a proto
muselo dojít po příjezdu do Strání k rozdělení našich 105 účastníků (což je téměř polovina všech členů SZPO) na dvě skupiny. První
skupina šla na exkurzi do provozu skláren a druhá se zatím v jejich
číslo 5/2018

podnikové prodejně obdivovala jejich širokému a nádhernému sortimentu. u mnohých, hlavně nás žen, nezůstalo jen u obdivu, a tak
jsme provětraly i naše peněženky. v provozu jsme jako první navštívili sklářskou huť. v úžasu jsme sledovali práci sklářů a žasli nad
zručností a dovedností i nad tím, v jak těžkých podmínkách ruční
výroby musí pracovat. Druhou zastávkou byla tzv. chladírna, kam
putovaly výrobky k ochlazování, a to z pětisetstupňové teploty na
takovou, aby mohly být dále opracovávány, např. broušeny a zdobeny. Pracovnice chladírny nám pak ještě ukazovaly, co se vyrábí
z odpadového skla, my nezasvěcení bychom určitě nepoznali, že se
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jedná o tzv. odpad. Následně jsme prošli brusírnou, kde jsme viděli, jak se sklo vybrušuje, vyčišťuje, nebo jak se na dokonalém stroji
zařezávají sklenice. Bohužel jsme neviděli dekorování skla, a to z důvodů toho, že sklárny v současné době omezovaly výrobu a také se
rozhoduje, ve které ze dvou skláren zůstane zachována výroba. Při
loučení jsme jim popřáli, aby si majitelé vybrali zrovna sklárnu ve
Strání a podpořili tím zaměstnanost v tomto regionu. Po absolvování
exkurze a výměně obou skupin jsme zamířili do nedalekých Luhačovic. Tady už jsme neměli žádnou organizovanou prohlídku, a tak
využil každý svůj čas individuálně. Jedni procházkou po městě, nebo
posezením v příjemných cukrárnách a kavárnách, jiní procházkou po
kolonádě (někteří zvládli všechno). Zde musím konstatovat, že jsme
byli trošku zklamáni uzavřením kolonády z důvodu rekonstrukce,

která, jak jsem vyčetla, potrvá až do léta 2019. Ale i tak jsme prožili
krásné prosluněné odpoledne a odjížděli obtěžkání taškami se skvělými lázeňskými oplatkami a PET láhvemi plnými „strašně“ dobré léčivé
vody, kterou jsme si načepovali u nově otevřeného pramene. Potěšující
byla pochvalná slova uznání za tento zájezd.
Závěrem bych chtěla inzerovat několik našich dalších akcí, které
chceme uskutečnit ještě do konce tohoto roku. Budou to – zájezd do
Pasohlávek, koncert Bohuše Matuše a Magdy Malé, dále zájezd na adventní trhy v Brně, vánoční večírek a návštěva vánočního koncertu
v Hodoníně. Výbor našeho spolku se těší na setkání s vámi při všech
těchto akcích. Přeji všem našim členům i spoluobčanům příjemně
strávený nadcházející podzimní čas.
Za SZPO Rohatec Anna Homolová

Vítězové soutěže o nejkrásnější balkon, okno
a předzahrádku

Marcela Hujňáková, Revoluční 13 - okno

Lada Pokorníková, Revoluční 34 předzahrádka

Petra Bělohoubková, Strážnická 13 - balkon

Myslivecké okénko
Vážení čtenáři,
jako úplně první příspěvek Mysliveckého okénka jsme psali o srnci
obecném, tedy o nejznámějším zástupci spárkaté zvěře a pro náš region
taky o druhu nejrozšířenějším. Dnes se chceme zmínit o zástupci čeledi
jelenovitých.
Ještě nedávno bychom o něm možná mluvili jako o obyvateli lesů
nám vzdálených, ale v současnosti je tomu jinak. Stále častějším návštěvníkem našeho katastru je jelen evropský. Pro přesné pochopení
nutno podotknout, že zde není stálým obyvatelem, ale občas je možno
ho zahlédnout přejít v odlehlých částech rohateckého území.
Jelen evropský obývá rozsáhlé území velké části Evropy, Asie i Severní Ameriky. v minulosti byl téměř vyhuben, ale v současnosti se mu
docela daří. Dominantou dospělého jelena je paroží, které v období od
února do dubna shazuje. Nové vytváří asi po 100 dnech. Velikost i tvar
paroží souvisí hlavně s věkem. Ve volné přírodě se dožívají až 13 let,
v zajetí i 20. Kapitální jelen může vážit až 250 kg.
V období říje, tj. v září a říjnu, spolu jeleni zápasí o samice (laně)
a troubením vyzývají k boji ostatní samce. Jedna z pověr říká, že pokud
zápasí mimo říji, potom bude pršet celých 24 hodin. Laň je březí 33-34
týdnů a v květnu nebo červnu rodí obvykle jednoho koloucha.
Jelen je výlučně býložravý přežvýkavec. Má však rád i jablka, řepu
a mrkev. v zimě se v jeho stravě zvyšuje zastoupení keřů a jiných dřevin.
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Určitě víte, že existují i bílí jeleni, u nás je můžete vidět například
v oboře Žehušice. Základ chovu byl položen už v na počátku 18. století,
kdy je ruský car Petr I. daroval Karlu VI. v mýtech severoamerických
indiánů se říká, že v místě, kde se jelen dotkne kopýtky země, vytryskne
voda nebo vyroste tráva. Symbolický význam má i v křesťanství. Jelen či
laň hledající napajedlo připomíná lidskou duši toužící po bohu.
A jak je to s predátory ohrožující jelení zvěř? Mohou to být medvěd,
vlk a pro mláďata rys ostrovid. No a tady bychom mohli otevřít téma
návratu šelem do naší krajiny, o tom ale možná někdy jindy.
A ještě něco – víte, co je to hubertka? Kůstka z jeleního srdce tvarem
připomínající křížek.
Hezký podzim Vám přejí
Vladimír Jašek a Miroslav Kývala
číslo 5/2018
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SPORT
Finálové utkání plné zvratů

V sobotu 29. září 2018 se konal na tenisových kurtech v Rohatci na Kolonii již třináctý
ročník velmi prestižního turnaje známého pod
názvem „O Pohár starosty obce“. Turnaj se hraje
tradičně ve dvouhrách neregistrovaných tenistů
a nabízí hráčům hned dvě kategorie. Tou první
do 39 let je kategorie Open a tou druhou (v posledních letech stále více oblíbenější), je kategorie Veterán, kde můžeme vidět hráče ve věku
40 let a výše. v této tenisové sezoně se jednalo
o poslední turnaj pod otevřeným nebem, avšak
rozhodně se nejednalo o letošní turnaj poslední. Hráči i fanoušci rohateckého tenisu se ještě
mohou těšit na turnaj Vánoční, který náš klub
plánuje na začátek prosince.
Dost ale předbíhání a vraťme se zpět k čerstvému sobotnímu turnaji. Hrálo se za přívěti-
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vého podzimního počasí, nejdříve ve
skupinách systémem „každý s každým“
a dále hráče čekala vyřazovací část turnaje. Letos se v kategorii Open i Veterán
40+ sešlo pouze dvanáct, nicméně velmi
kvalitních mužů. Rád bych podotknul,
že všichni zúčastnění byli z řad našeho
Tenisového klubu. Pět mladších hráčů se utkalo v kategorii Open do 39 let
a zbylých sedm v kategorii Veterán 40+.
Všichni hráči předváděli po celou dobu
trvání turnaje tenis na vysoké úrovni.
Ačkoli se hrál turnaj neregistrovaných
amatérských hráčů, rozhodně se nehrál
amatérský tenis. k větší motivaci hráčů
jistě přispěl fakt, že celý turnaj sledoval
starosta naší obce Jarmil Adamec. Totiž turnaj
„O Pohár starosty“ nenese tento název jen tak,
náš starosta tento turnaj každoročně zahajuje
a poháry těm nejlepším sám osobně předává.
Nejlépe si po celý den vedl Jara Luzum,
který si pohár pro toho nejlepšího z kategorie
Open odnesl až po tuhém boji v tiebreaku, kde
porazil stříbrného Jiřího Hostýnka poměrem
7:6. Musím zmínit, že jejich finálové utkání
bylo opravdu napínavé a plné zvratů. Na třetím
místě se letos umístil loňský vítěz Milan Drábek, který porazil Ondřeje Šrůtku poměrem
6:4.
V kategorii Veterán 40+ si přišel pro vítězství Radek Šindar, když ve finálovém utkání
porazil po celý den dobře hrajícího Zdeňka
Fridricha poměrem 6:0. Bronzovou pozici ka-

tegorie Veterán obsadil Václav Štrunc, který
porazil klubového kolegu Michala Antoše poměrem 6:2.
DALŠÍ POŘADÍ TURNAJE
OPEN:
5.) Ondřej Vašek
VETERÁN 40+:
5.) Rudolf Šmatlák
6.) Martin Bubík
7.) Rostislav Tomšej
Musím říct, že letošní turnaj o Pohár starosty obce Rohatec se opravdu vydařil, a to
v mnoha ohledech. Jak po stránce herní, tak po
stránce organizační. Ačkoli se jednalo v pořadí
už o třináctý tento turnaj, našim tenistům číslo
třináct rozhodně smůlu nepřineslo. Poděkování patří všem zúčastněným i těm, kteří přišli
hráče jen podpořit a podívat se na náš tenis.
Především jménem celého Tenisového klubu
děkuji OÚ Rohatec a panu starostovi Jarmilu
Adamcovi za hezké ceny a předání pohárů těm
nejlepším.
Další z připravovaných akcí bude, jak jsem
již zmiňoval, turnaj Vánoční, který Tenisový klub
Rohatec plánuje na sobotu 8. prosince. Vánoční
turnaj se každoročně koná v tenisové hale v Petrově a letos tomu nebude jinak. Sledujte naše
webové stránky, ať něco nepropásnete! Sportu
zdar a tenisu zvlášť!
Radek Šindar
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Mistrovský titul skončil v Rohatci
V sobotu 6. října se náměstí v Domažlicích zaplnilo hasiči
z celé republiky. Konalo se tu Mistrovství České republiky
dobrovolných hasičů v disciplínách TFA (Nejtvrdší hasič
přežije). o zlato se tu utkali nejlepší borci ze všech krajů.
Jihomoravský kraj zde mezi jinými reprezentoval i rohatecký
hasič Michal Skřivánek, který o dva týdny dříve obhájil první
místo v krajském kole TFA. a dařilo se mu více než skvěle.
V konkurenci sedmdesáti nejlepších hasičů dokázal nejen
obhájit stříbrnou příčku z minulého mistrovství, ale dosáhl na
metu nejvyšší a získal zlatou medaili v TFA. Na aktuální pocity
i výsledky z celého roku jsem se Michala zeptal.
Jsi mistrem ČR v disciplínách TFA. Jaký je to pocit být
nejlepším v republice?
Úplně bombastický. Vždycky jsem chtěl něco dokázat a teď se to
podařilo. Když mě kamarádi po závodě začali ze srandy oslovovat
„pane mistr“ a mně docvaklo, co se vlastně odehrálo, že už to není
jen ten sen, ale realita…. Je to paráda.

si čas na rozmyšlenou a v prosinci se buď pustím do zimní přípravy,
nebo ne.
V rohateckém dorostu i žácích se objevují další nadějní talenti
v této tvrdé disciplíně. Co na ně říkáš?
Dělají mi radost. Letos jsem s nimi párkrát trénoval a viděl je závodit
a jsou dobří. Teď je to o tom vydržet pracovat dál, zvládnout přestup
do kategorií dospělých, nasbírat zkušenosti no a třeba za pár let se
budeme radovat z dalšího titulu. Rád budu u toho třeba jako trenér.
Děkuji za rozhovor a především za báječnou reprezentaci
Jihomoravského kraje a obce Rohatec. Do dalších závodů přeji
hodně úspěchů.
Tomáš Letocha

V průběžném pořadí jsi vedl téměř od začátku, o výsledku
se ale rozhodlo v podstatě až posledním rozběhem. Byl jsi
nervózní?
Moc. Musím se přiznat, že když doběhli favorité jako Kurka, Tkaný,
Král nebo Zecha (dva první jsem až do teď ještě nikdy neporazil),
tak jsem brečel radostí, když jsem věděl, že jsou za mnou. Nevěřil
jsem, že můj čas je pořád nejlepší. V posledním rozběhu běžel
domácí Rendl, který je sice v kategorii 35+, ale pořád mi mohl
vzít celkový triumf. Měl obrovskou výhodu domácího prostředí
a dokonce vlastních překážek. Nervy, napětí, hrůza. Příště si
půjdu sednout někam na pivo, abych se na to nemusel dívat.
V čem byla soutěž mistrovství jiná oproti jiným soutěžím?
Mistrovství je vždy veliký zážitek. Slavnostní nástup, hymna,
krásné prostředí domažlického náměstí, mráz mi běhal po zádech.
Co se týče samotné trati, tak ta byla totožná například s Českým
pohárem, který jsem letos kompletně odběhal, až na to, že tady
jsem měl svázané ruce, protože se ode mě čekal výsledek.
Titul mistra ČR je bez pochyb nejcennější, ty se ale z letošní
sezóny můžeš pochlubit i mnoha jinými výsledky. Popiš nám je.
Letos jsem odběhal dvě ligy. Moravskou ligu TFA, která je velmi
kvalitně obsazena a taky TFA ligu Moravské hasičské jednoty. Obě se
mi podařilo vyhrát. Vyhrát se mi podařilo i krajské kolo v Jedovnici,
čímž jsem obhájil titul mistra Jihomoravského kraje a postoupil tak na
MČR.
Kolik soutěží a tréninků jsi vlastně letos absolvoval?
Mistrovství byl dvacátý první závod (čtrnácté zlato). Letos jsem
se věnoval víc tréninkům jak závodům. Poslední dva měsíce jsem
trénoval 5-6x týdně. Moc jsem chtěl uspět, obětoval jsem tomu
všechen volný čas a energii, zkrátka úplně vše.
Sezóna je už téměř u konce, jaké závody tě ještě čekají?
V prvé řadě úplně opustím hasičské náčiní a dám si týden až dva
odpočinek. Poté bych chtěl jet na poslední závod do Zastávky u Brna,
kde jsem před třemi lety nastartoval zlatou éru. Taky chci uspořádat
pořádnou oslavu, ať je to se vším všudy.
Jsi mistrem ČR, jaké cíle máš před sebou teď?
To je otázka, na kterou nějak nedokážu odpovědět. Mezi dobrovolnými
hasiči jsem dosáhl vrcholu a mezi profesionální hasiče, kteří soutěží
i na mistrovství Evropy či světa, se nechystám. Před časem jsem tvrdil,
že by bylo hezké vyhrát MČR a skončit, ale to asi nedokážu. Nechám
24
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Tradiční předhodový „Uličkový“ turnaj
v malé kopané 2018
Tropy, to slovo fotbalové nadšence pronásledovalo celé léto. Pitný režim bylo letos
potřeba dodržovat velmi, velmi zodpovědně,
jelikož počasí vysávalo z hráčů energii každou
minutou. Letošní účast týmů byla, ani nevíme
z jakého důvodu, zase trochu nižší. Celkem se
přihlásilo 7 týmů a tak se rozhodlo, že se bude
hrát v jedné velké skupině každý s každým.
a protože den je dlouhý, tak následně si to ještě
nejlepší čtyři týmy rozdají stylem semifinále-finále o vítěze tohoto dlouholetého tradičního
soupeření rohateckých nadšenců kopané.
Oko diváka mohlo být při letošním ročníku nadmíru spokojeno. v každém zápase padl
gól a nudný výsledek 0:0 tedy vůbec nenastal.
Branek padlo hodně, vždyť průměr byl 4,7 gólu
na zápas v základních skupinách.
Zápasy každý s každým přinesly leckdy
i hokejové výsledky např. Budovatelská – Zelená míle 6:3 nebo Nová – Budovatelská 6:2,
opravdu se bylo na co dívat. Krásný připravený
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trávník, který díky novému zavlažování spodního hřiště i přes tropické prázdninové teploty
zůstal živý a zelený, vybízel k pěknému fotbalu.
Po odehraných zápasech v tabulce bylo toto
pořadí: na sedmém místě se umístila srdnatě
každý rok bojující Zelená míle, šesté místo letos zůstalo pro Chasu, které se ale nedá upřít
velmi poctivé zapojení do předhodové zábavy
u cimbálu, která proběhla v noci před turnajem, a tedy únava byla znát. Postup do semifinále unikl nejtěsnějším způsobem borcům
z Větrné, kteří skončili pátí jen kvůli horšímu
vzájemnému zápasu s Budovatelskou. Ten, kdo
zná pravidelné účastníky turnaje, již tuší, kdo
se utkal o medaile. v prvním semifinále překvapil tým Za Humny jednoznačným vítězstvím 4:1 nad našlapaným mančaftem plným
bývalých fotbalistů z Budovatelské. Druhé semifinále byla nervy drásající bitva odvěkých
rivalů posledních let. Pětinásobný vítěz v řadě
tým Nová podlehl takticky připravenému nej-

úspěšnějšímu (a v letošním složení i věkovým
průměrem nejstaršímu) celku v historii turnaje
Fléčku 0:2. Bylo tedy jisté, že poprvé od roku
2012 nevyhraje Nová. a tak se finále stalo bojem taktiky, lépe bránit a nedostat gól. Nakonec
po stavu 1:1 musely rozhodnout penalty. Lepší
nervy prokázali Fléčkaři a jejich šikovný brankář, a po 6 letech se opět stali vítězem.
Individuální ocenění získali: za nejlepšího
brankáře Ondra „Olas“ Šrůtka – Fléček, nejlepším střelcem turnaje se stal Pavel Pekařík
mladší – Za Humny, a nejlepším hráčem turnaje byl zvolen také hráč Za Humny – Pavel
Pekařík starší. Naše poděkování patří pořadatelům, výborné obsluze v párty stanu, za
všechny dobroty, kterými nám dodávala potřebnou sílu, fanouškům a všem, které to stále ještě baví, tuto tradiční prázdninovou akci
pro sportovní nadšence pořádat – sportu zdar
a fotbalu zvláště.
Jara Adamec
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hodin

HLEDÁM KE KOUPI RODINNÝ DŮM
v Rohatci, se zahradou i k opravám. Tel: 604 124 590

NALÉHAVĚ HLEDÁM KE KOUPI BYT
2+1 V HODONÍNĚ NEBO I ROHATCI
Nabídněte na telefonu: 737 939 848
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Kynologický klub Rohatec

SZPO na cestách
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Divadelní představení pro děti
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