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Dnes už máme více prázdninového
léta za sebou než před sebou. Bartolomějské hody jsou tu cobydup. Přinášíme
pozvánku na toto největší kulturní dění
v naší obci. A taky něco o výročí Maryše. Neopakují se loňská rekordní vedra a čápi zatím neodletěli do Afriky. Ti
z druhého hnízda z komína v Kovošrotě
se někam ztratili. Údajně jim vadil ten
hluk, ale kdo ví. Třeba se rozhádali a už
nemohli prostě spolu bydlet. Například
naši mazlíčci pejsci a kočičky se nám
totiž v mnohém podobají a napodobují
nás. Poslední výzkumy ukazují na jednu
nepříjemnou skutečnost. Stále častěji se
objevují i u nich třeba alergie.
Máme pracovat méně, jestli je nám
nad čtyřicet let a nechceme být hloupější. Vědci z Melbourne Institute zkoumali
několik tisíc lidí. Při větším pracovním
nasazení se snižuje IQ a schopnosti jako
pamatovat si, učit se, či přizpůsobovat se
měnícím se podmínkám. Psychické problémy v tomto věku můžou souviset se
závazky a stresy je doprovázející. Dnes
žijeme ve světě obrazů. Nejsou však od
impresionistů ani od surrealistů. Nemají
rámy, nevisí na stěnách a nelze z nich cítit
vůni terpentýnu. Je to svět obrazu a zvuku. Zkratek. Displejů a myšlenek, které
skáčou jako opice z větve na větev. Možná jsme se stali chodícími fotoaparáty ve
světě obrazů.
Čemu jsme ale nepropadli nyní, je
chalupaření. Již celá desetiletí rádi ujíždíme na chaty a chalupy. Těch máme
v České republice evidovaných přes sedm
set tisíc. Od trampingu po stavbu malých
chat se základním vybavením až po ty luxusnější. Unikali jsme ze socialistických
sídlišť do tuzemské přírody, a to hlavně
díky omezenosti zahraničních dovolených. Těch jsme si pak užívali dlouhá léta
a nyní opět začínáme trávit ve větší míře
dovolené v tuzemsku. Nedávno se objevila pikantní zpráva o krádeži nové dřevěné
kadibudky z jedné chatové oblasti. Korpus sice odvezli, ale díru v zemi, a bůh
ví co ještě v ní, tam nechali. Vše si totiž
nelze přivlastnit.
Jedna žena ukradla z křtinské fary
vzácné knihy a rukopisy. Ty následně zpeněžila. Udělala to z jednoho jediného důvodu. Aby učinila svého muže šťastným.
Za ty peníze mu k narozeninám koupila

samopal. Knihy z šestnáctého a osmnáctého století v hodnotě přes tři miliony korun přivedly ženu do žaláře. Její „šťastný“
muž pak s tím samopalem jí může pomoci
vystřílet se na svobodu. Není zbraň jako
zbraň. Čtyřiapadesátiletého obyvatele
Rostova na Donu zadržela moskevská policie. Objevili jej v tom známém mauzoleu
se sekyrou v ruce. Při výslechu se nechal
slyšet, že přijel probudit mrtvého bolševického vůdce. Pána následně odvezli do
psychiatrické léčebny a Vladimír Iljič spí
spokojeně dál.
To Rakousko plánuje zboření domu jiného vůdce. Současná majitelka Hitlerova
rodného domu v Brannau am Inn odmítá
dům prodat i zrekonstruovat. Je prázdný
a rakouská vláda oné dámě platí peníze,
aby tomu tak zůstalo i nadále. Dříve tento
objekt sloužil, a světe div se, jako centrum
pro lidi s mentálními problémy. Historie
má smysl pro humor.
Poprvé v dějinách lidstva je více lidí
obézních než podvyživených. A taky
v tomto roce bude již platit, že jedno procento nejbohatších lidí vlastní víc, než těch
zbylých devadesát devět procent. Jestliže
Francis Fukuyama psal o znuděnosti mírem a prosperitou, jež vedla k první světové válce, je nabíledni položit si otázku, co
se s námi děje dnes. Dnes, kdy větší část
světa, kde lidé žijí, je mírumilovná a prosperující demokracie, bude se bojovat proti míru, prosperitě a demokracii.
Česká armáda snižuje nároky pro nábor do svých řad. Nově se mohou hlásit
i barvoslepí radisté a nahluchlí tankisté.
Jak to bude dále pokračovat nevíme, ale
už se začínám trochu bát. Co třeba takový
nevidomý kulometčík?
Dovolím si ve vší úctě nesouhlasit
s panem prezidentem. S jeho výrokem,
že se nebrání stavění plotů na hranicích,
deportacím a hlavně, že se máme ozbrojovat. Navrhuji následující. Zajděme si do
obchůdku do Maryše, tedy Candy. Ne proto, že tam dostanete pendrek. Měli krásné
výročí. Usměje se na vás chlapeček Pedro,
veselí špuntíci, kyselíci a další sladká lákadla. Říkám tedy - ozbrojme se pendreky z Candy, postavme ploty na hranicích
mezi kyselé žížalky a komprimáty, které
následně deportujme do našich útrob.
S přáním krásného zbytku léta
Stanislav Zela, šéfredaktor
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Hody 2016
Všem školákům se přehouply prázdniny do druhé půle
a nám se tím přiblížily hodové záležitosti.
Tímto bychom vás chtěli za celou chasu pozvat na Bartolomějské hody
a celý hodový program.
Jako již několikátým rokem bychom se s vámi rádi setkali na předhodové zábavě v pátek
12. srpna ve 20.00 hodin v hospodě U Pagáča. Celý večer nám bude hrát cimbálová muzika
Galán. Hlavním dnem celého hodového veselí je neděle 21. srpna, kdy oslavíme svátek patrona
našeho kostela, sv. Bartoloměje. Hodová neděle započne mší svatou v 10.00 hodin, slouží místní
P. Karel Krumpolc. Mši na varhany doprovází pan Richard Stehlík.
Pod zeleným letos opět proběhne dětské sólo, kde na děti, oblečené v krojích, bude čekat malá
odměna.
Celou neděli nás bude doprovázet Slovácká kapela Romana Horňáčka.
V sobotu 27. srpna od 20.00 hodin se bude konat v kulturním domě šátečková zábava, kde zahraje dechová hudba Drietomanka.
Přijďte si zazpívat a zatančit spolu s námi 
Na všechny se srdečně těší stárci
a celá chasa

OBECNÍ ZPRÁVY
Z jednání rady a zastupitelstva
Poslanecká sněmovna má v tuto chvíli
prázdniny, rohatecká rada ani obecní zastupitelstvo však žádné volno nemá. Na
červencovém jednání zastupitelstva bylo
po technickém bodě schváleno rozpočtové opatření, které reaguje na aktuální vývoj
příjmů i výdajů obce. Současně bylo vyhlášeno výběrové řízení pro poskytnutí půjček
občanům z fondu rozvoje bydlení. Finance
je možné použít na opravy či rekonstrukce
domů, ale i pořízení nových oken či klimatizace. Důležitým bodem zasedání bylo
schválení dodatku smlouvy o dílo na budované parkoviště na ulici Hodonínská. Další část jednání se zabývala nemovitostmi.
Nejdřív bylo projednáno několik záměrů
prodeje obecních pozemků. Následně pak
schváleny čtyři kupní smlouvy již dříve zveřejněných záměrů. V devátém bodě jednání
4

byly odkoupeny další dva pozemky, na kterých se už léta nachází obecní komunikace
a doposud nebyly majetkově vypořádány.
Na prvním červnovém jednání rady
obce bylo uzavřeno výběrové řízení na nového dodavatele elektrické energie i plynu
pro všechny obecní objekty. Díky soutěži se
nám podařilo získat mnohem lepší cenové
podmínky a obec tím na energiích výrazně ušetří. Rada dále schválila přijetí dotace z rozpočtu kraje pro vybavení jednotky
hasičů. V dalších bodech bylo uzavřeno
několik nájemních smluv. Rada projednala
žádosti předložené občany k plánovaným
stavbám či úpravám domů a vzala na vědomí stanoviska stavební komise. Projednala
také letošní provoz letního kina a stanovila
výši vstupného. Rada obce svolaná na konci června projednala mimo ekonomických

bodů v podobě rozpočtového opatření,
dílčí úpravy rozpočtu či zásad pro poskytování odměn i mnoho dalších záležitostí.
Vzala na vědomí výsledek revize dětských
hřišť a všech hracích prvků, projednala žádosti o odprodej několika pozemků. Rada
se zabývala dopravní situací na ulici Osvobození i možnou změnou hranice katastru
na Soboňkách. Programem červencového
zasedání rady byla především otázka dopravního napojení cyklostezek a přeprava
turistů z jednoho břehu Moravy na druhou.
Mimo to dále schválila smlouvy o věcném
břemeni se společnostmi E.ON a RWE na
vybudované sítě. V závěru pak starosta informoval o vyrozumění Vládního výboru
pro zdravotně postižené, že doporučuje záměr navržené bezbariérové trasy obce Rohatec k financování z dotačního titulu. Můžeme se tak v dalších letech těšit na několik
nových a rekonstruovaných chodníků.
Tomáš Letocha, místostarosta
číslo 4/2016
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Nové parkoviště u nákupního střediska
Bylo nebylo… tak jako se při zdravotním a bezpečnostním ořezu stromů na jaře,
který prováděli jedni z největších odborníků v České republice, vynořilo v obci sto
odborníků dendrologů, tak i při realizaci
investiční akce parkoviště před nákupním
střediskem jsme zjistili, že máme v Rohatci
spousty odborníků projektantů. Každý z nás
může mít svůj názor, jak daná věc vypadá,
jestli se něco někam hodí, každému by se asi
líbila jiná barva dlažby. Horší už je to, když si
někteří myslí, že jsme snad schválně udělali
parkovací místa dál od přechodů.
Původní místa pro parkování byla nevyhovující, léta si lidé stěžovali, jak je to hrozné, jak tam stojí voda, že jsou tam díry.
Nyní máme krásné parkoviště, které
muselo a odpovídá současným pravidlům bezpečnosti (bez jejich dodržení
by nám tu stavbu ani nikdo nepovolil),
a tato pravidla říkají, jak daleko může
být první parkovací místo od přechodu.
Že jsou stání udělána z dlažebních kostek? Projektant kostky navrhl proto, že
při pravidelném stání na stejném místě
(a to je na parkovišti každý den i stokrát), vydrží kostky mnohem déle, než
se vyjedou koleje. Stejně tak proč je před

parkovištěm tak široký chodník? Ruku na
srdce, předtím tam nebyl žádný a lidé chodili přes hnusnou hlínu a trávu, případně auta
museli obcházet zadem, když stál někdo
v pravé polovině moc blízko břehu do parku. A proč je chodník tak široký? Je potřeba
se zamyslet nad tím, že každé auto, které zaparkuje až k obrubníku, bude do toho chodníku přesahovat, některé málo, některé víc,
ale opět je to vymyšlené tak, aby chodce na
chodníku žádné takové auto neomezovalo.
Proč jsme udělali různých ožungrům
a pobudům před obchodem lavičku? Záměrem nebylo udělat lavičku pro milovníky lahvového piva, kteří se v prostoru nákupního

střediska scházeli, i když tam lavička nebyla.
Lavička je tam proto, aby se ti, kteří čekají
na někoho, kdo šel nakoupit, mohli posadit
a nemuseli postávat. Zachytil jsem pro vás
momentku, kdy jsme se zaradovali, že to byl
dobrý nápad ji tam dát. Že na ní bude po
večerech sedět i někdo jiný? To bychom pak
nemohli mít v obci lavičky bohužel nikde.
Ještě není vše hotovo. Zahradnické práce,
výsadba keřů, trávníků a květin proběhne až v měsíci září, protože sázet uprostřed
léta není zrovna optimální. A tak věříme, že
radost ze zrekonstruovaného prostoru, hezkého parkoviště, bude snad větší, než chytrácké řeči některých našich „odborníků“.
Věci, které se v obci podaří opravit, by
nás měly těšit. Je to přece náš Rohatec,
místo, kde žijeme. Po vysazení zeleně
a květin se právě prostor před nákupním
střediskem stane jakousi vizitkou obce.
Protože kolem radnice a kostela hlavní
cesta nevede, zatímco skoro každý, kdo
projíždí Rohatcem, si všimne, jak to vypadá před nákupním střediskem. I se
společností MASPRO jsme domluveni,
aby se chovali při svých prodejích tak,
aby místo zůstalo hezké a čisté.
Jara Adamec, starosta

Informace z radnice
Možná se to někomu bude zdát zvláštní, ale vybudování přípojky k domu (například kanalizace) je stavba. Jako každá stavba
má i tato svá pravidla, která je třeba dodržovat. Proto zde uvádíme postup, jak se zachovat, aby majitel domu předešel případným
problémům. Je třeba dodržet nejen stanovený postup, ale plánovat
i s dostatečným předstihem.

Budování nové přípojky
K budování nové přípojky je třeba příslušné povolení, zejména
územní souhlas, který vydává Městský úřad v Hodoníně. Povinnou
přílohou žádosti o vydání stavebního povolení územního souhlasu v případě, že se stavba uskuteční na pozemku jiného vlastníka,
je mimo jiné smlouva, která stavebníkovi zakládá právo stavby na
pozemku jiného vlastníka. Pokud takovým vlastníkem pozemku je
obec, je třeba obci doručit žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu, a to v takovém předstihu, aby bylo možné žádost projednat a schválit na zasedání rady obce, které se koná nejméně 1x za
měsíc. Žádost je vhodné doplnit zjednodušenou projektovou dokumentací plánované přípojky, aby bylo možné prověřit, zda lze provedení přípojky povolit. Pokud stavba přípojky jakkoli zasahuje do
pozemku, na němž se nachází pozemní komunikace (silnice, chodníky apod.), je třeba požádat Obecní úřad v Rohatci, který vykonává
pravomoc silničně správního úřadu, o vydání povolení zvláštního
užívání pozemní komunikace. Při provádění stavebních prací je pak
třeba dodržet podmínky stanovené v tomto povolení, stejně tak jako
podmínky uvedené ve smlouvě o právu provést stavbu, zejména pak
číslo 4/2016

týkající se kvality provedení výkopových prací, kvality napojení přípojky na inženýrské sítě a v neposlední řadě kvality uvedení pozemku a případně též pozemní komunikace do původního stavu. Velkou
pozornost je třeba věnovat zejména hutnění podloží tak, aby následně nedocházelo k propadům a poškození pozemní komunikace.

Rekonstrukce či výměna stávající přípojky
V tomto případě není třeba územní souhlas, nicméně i v takovém případě je třeba pamatovat na to, že stavbu je zpravidla nutné
provést na pozemku, jehož vlastníkem je obec a napojení se provede
do inženýrské sítě, jejímž vlastníkem opět může být obec. Mělo by
tedy být automatické, že stavebník obci doručí žádost o umožnění
provedení rekonstrukce stávající přípojky do obecní sítě a případně též na obecním pozemku, a to opět v takovém předstihu, aby
bylo možné žádost projednat a schválit na zasedání rady obce, které
se koná nejméně 1x za měsíc. Žádost je opět vhodné doplnit projektovou dokumentací přípojky, aby bylo možné prověřit, zda lze
provedení přípojky požadovaným způsobem povolit. Pokud stavba přípojky opět jakkoli zasahuje do pozemku, na němž se nachází pozemní komunikace (silnice, chodníky apod.), je třeba rovněž
požádat obecní úřad, který vykonává pravomoc silničně správního
úřadu o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Při provádění stavebních prací je pak třeba dodržet podmínky
stanovené v tomto povolení, stejně tak jako podmínky uvedené ve
smlouvě o právu provést stavbu, zejména pak týkající kvality provedení výkopových prací, kvality napojení přípojky na inženýrské
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sítě a v neposlední řadě kvality uvedení pozemku a případně též pozemní komunikace do původního stavu. Velkou pozornost je třeba
věnovat zejména hutnění podloží tak, aby následně nedocházelo
k propadům a poškození pozemní komunikace.
Bohužel zejména v případě rekonstrukcí stávajících přípojek
není tento postup ze strany některých spoluobčanů dodržován
a provádění prací je v podstatě jen oznámeno v den zahájení výkopových prací nebo dokonce i po jejich provedení. Jsou případy, kdy
je provedení přípojky zjištěno třeba až při kamerovém průzkumu
např. kanalizace. V takovém případě se pak často stává, že práce
jsou provedeny neodborně, dochází k poškozování pozemku, po-

Matrika
Narození:
David Pavka
Rozálie Valová
Kristýna Homolová
Natálie Neškrabalová
Alžběta Hasíková

Úmrtí:
Stanislav Skřivánek, 79 let
Pavel Antoš, 59 let
Anna Celmanová, 66 let
Ivana Šrůtková, 59 let
František Sedlák, 82 let
Anděla Zichová, 85 let

zemní komunikace nebo i samotné sítě, na níž se přípojka napojí,
a obec je pak nucena vynakládat finanční prostředky na odstranění takových škod. Pokud bude osoba, která škodu obci způsobí
ztotožněna, bude náhrada škody v plném rozsahu požadována. Je
rovněž třeba upozornit na to, že pokud dochází k provádění stavebních prací na pozemních komunikacích bez povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, vydaného silničním správním
úřadem, dopouští se tím osoba přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč. Žádosti se podávají prostřednictvím
podatelny obecního úřadu.
Pavel Jurečka, právník obce

Kalendárium

Blahopřání

12. 8.

Náš dlouholetý duchovní
správce otec Karel Krumpolc se na konci prázdnin
dožívá významného
životního jubilea 70 let.
Přejeme mu pevné zdraví
a duševní pohodu do
dalšíc let.
dalších

Předhodová zábava u cimbálu
13. 8.
Hodový turnaj v malé kopané
21. 8.
Bartolomějské hody
22. 8.
Tradiční hodové klání v kopané
27. 8.
Hodková zábava
10. 9.
Po hodový tenisový turnaj
10. 9.
Přehlídka mužských sborů
19. - 21. 9. Dětská burza
23. - 24. 9. Výstava drobného zvířectva
1. 10.
Tenisový turnaj O pohár
starosty
3. - 7. 10. Týden knihoven
8. 10.
Den seniorů

Charitní poradna Hodonín
„Hned když jsem poprvé uviděla ve
dveřích pana H., věděla jsem, že prožívá
ve svém životě aktuálně nesmírně nelehké
chvíle. Dovídám se, že má právě dva roky po
rozvodu, potíže v práci, konflikty s bývalou
ženou a hlavně obrovskou starost o dospívající dceru. Ta se v důsledku šikany ve škole
zhroutila, pokusila o sebevraždu a skončila
hospitalizovaná v psychiatrické léčebně. Situace sama o sobě pro otce nesmírně tíživá,
znásobená o naprosto přerušený kontakt
s dcerou. „Co mám dělat? Dceři vzali v nemocnici mobil, sestra na oddělení mi ji odmítla dát k telefonu a prý si mám zavolat za
pět týdnů, prý mě k ní nepustí ani na návštěvu… co mám dělat? Potřebuju ji aspoň slyšet… Hned podle hlasu poznám jak na tom
je. Tak co mám dělat?“ říká zoufalý otec. Co
mám klientovi nyní říci, jak jej uklidnit, pomoci mu? Situace není právě lehká a je třeba
ji řešit rychle. S kolegyní vše podrobně kon6

zultujeme. Kontaktujeme další odborníky,
konzultujeme s nimi situaci, komunikujeme
opakovaně s klientem, s primářem oddělení,
s cílem umožnit otci tak důležitý kontakt
s jeho dcerou. A nyní po dvou týdnech sedím
v kanceláři a hovoříme spolu po telefonu.
Klient je spokojený, klidný, s dcerou již hovořil a dokonce ji již byl navštívit. Za tři týdny
se dcera vrací domů…“
Posláním Charitní poradny Hodonín je
poskytovat lidem, kteří se na nás obrátí v nepříznivé životní situaci nebo jsou takovou
situací ohroženi, sociální poradenství tak,
aby se byli schopni orientovat v sociálních
a právních systémech a mohli rozvíjet své
schopnosti, které jim pomohou samostatně
nebo s podporou pracovníka jejich nepříznivou sociální situaci zmírnit nebo vyřešit.
Našim klientům můžeme pomoci v oblasti
sociálních dávek a služeb, dluhového poradenství, zdravotní péče, mezilidských vzta-

hů a mnoha dalších. Naše služba je poskytována zdarma a našimi hlavními zásadami
jsou diskrétnost, nestrannost a spolupráce.
Nalézt nás můžete na ulici Wilsonova v Hodoníně v budově vedle vlakového nádraží.
Pro objednání či poradenství můžete využít
tel. 972 633 578, 731 425 497 či nás kontaktovat na mail: poradna@hodonin.charita.cz.
Nemějte strach vyhledat pomoc v tíživé
situaci a obraťte se na nás. Na svou starost
nemusíte být sami!
„To, co děláme, je méně než kapka
v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo.“
Matka Tereza
Bc. Lucie Robková
vedoucí služby, sociální pracovník
Eliška Štefanová, DiS.
sociální pracovník
číslo 4/2016
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A víte že…
… máme v celé obci rozmístěno celkem 58 odpadkových košů?

Z DĚJIN
Řeka Morava přispívala v minulosti i stavebnictví
Po roce 1920, kdy se začínalo s budováním Baťova kanálu a jeho napojením
na řeku Moravu, bylo potřebné její část od
Rohatce Přívozu proti proudu k Soboňkám
upravit pro lodní plavbu. Překážkou však
byl jez u rohateckého mlýna. Firma Baťa,
která plavební kanál budovala, otevřela
v roce 1936 v Soboňkách důl pro těžbu uhlí
z lignitové pánve, která až sem zasahuje.
Dopravu do Baťových závodů ve Zlíně by
bylo možné uskutečnit loďmi po řece Moravě a dále budovaným Baťovým plavebním kanálem. Řečiště se upravovalo, obešel
se jez a oblouk zasahující k tehdejší čokoládovně Küfferle. Tok řeky byl napřímen
prokopáním kanálu od železničního mostu
směrem k Rohatci Přívozu. Při úpravách
se zjistilo, že koryto řeky poskytuje velmi
kvalitní štěrkopísek, který by bylo možno
využít ve stavebnictví. Myšlenku těžby však
ukončila druhá světová válka, stejně jako
dobudování plavebního kanálu s propojením do řeky Moravy. Znovu se však objevila v polovině roku 1945. Válka skončila
a válečné škody vyžadovaly opravy i no-
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vou výstavbu domů i továren. Stavebních
materiálů byl kritický nedostatek. S nápadem těžbu štěrkopísku v Rohatci uskutečnit přišel místní občan pan Josef Matěj
z Rohatce Kolonie. Zřídil těžbu těsně před
železničním mostem, vedle náspu trati Rohatec - Sudoměřice. Bylo to výhodné i pro
vagonovou dopravu na vzdálenější stavby.
Potřeba však vznikla i v okolí. Proto byl ke
spolupráci přizván pan František Šťastný,
který vlastnil z válečných zůstatků nákladní
automobil 3,5 t značky Studebaker i s vlečkou. Tak vznikla firma „Šťastný a Matěj
- těžba štěrkopísku Rohatec.“ V řečišti se
těžilo korečkovým bagrem na lodním pontonu. Na břehu směrem k železniční trati
byla dřevěná stavba s šikmou úzkokolejnou
tratí, zaústěnou dolů až do řečiště. V horní
části stavby byl v zastřešené budce naviják
s ocelovým lanem poháněný elektromotorem. Od bagru se natěžený štěrkopísek
převážel ve výklopných úzkokolejných
vozících na pontonech. Ponton převáželi
dva pracovníci pomocí odrážecích tyčí ke
břehu k ústí kolejí a navijákem pomocí lana

byl vozík vytažen do horní části zařízení,
kde se vyklápěl do násypky nebo na skládku volně do prostoru. Odtud pak se pomocí krátkého pásového dopravníku plnily
dopravní prostředky. Dopravník bylo možno otočit i nad železniční trať a plnit tak
železniční vagony. Do poloviny roku 1946
nebyl opraven válkou zničený železniční
most, tak přísun vagonů z nádraží Rohatec
nebyl omezen. Po zprovoznění spojení do
Sudoměřic musel být vagon rychle naplněn
a odvezen do nádraží, aby další spoj do Sudoměřic přes most nebyl omezen. Těžilo se
asi 40 až 50 kubíků denně na skládku nebo
přímo na dopravní prostředky. Za přejezdem vedle mostu byla menší stavba s kanceláří a malou údržbářskou dílnou.
V roce 1948 je firma „Šťastný a Matěj“
znárodněna a zrušena. Těžbu štěrkopísku převzala firma „Štěrkopísek“ se sídlem
v Olomouci. Pracoviště se přestěhovalo o několik set metrů výše proti proudu řeky Moravy, naproti Soboněk. V korytě řeky Moravy
pracoval velký korečkový bagr a štěrkopísek
se dopravoval pomocí dopravníkových pásů
k železniční vlečce do Soboněk a sypán byl
přímo do železničních vagonů nebo násypek, ze kterých bylo možno naložit nákladní
automobily. Od vzdálenějšího místa se dopravoval štěrkopísek přímo na lodích, které
táhl motorový člun. Denně se tu těžilo 150
až 200 kubíků štěrkopísku. Mezi Soboňkami a řekou Moravou v blízkosti cesty stála
provizorní stavba s kanceláří, údržbářskou
dílnou a zázemím pro zaměstnance. Těžilo
se tu až do roku 1955 do vyčerpání možného
množství v řečišti. Zaměstnáni zde byli většinou Rohatčané. Další těžbu přestěhovala
firma do Ostrožské Nové Vsi a do Kopčan
na Slovensko.
Podoba štěrkoviště u železničního mostu se zachovala jen na obraze pana Vaňka
z Rohatce Kolonie. V pozadí je vidět čokoládovna Küfferle (bývalý komín).
Zdeněk Bíza
7
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ŠKOLSTVÍ
Stránka (ne)jen pro děti

Kdo sám v sebe doufá,
ten nejlepší podporu nalezl.
Karel Havlíček Borovský

Prázdninové hádanky:
1. Proč voda v rybníku stojí?
2. Spadne to do vody, ale vodou to ani nehne,
ani malý kruh se na ní neudělá. Co je to?
3. Padne kousek zlata do vody, nežbluňkne to,
přesto to ani deset párů koní nevytáhne.

4. V jedné zátoce, nedaleko břehu, kotví loď,
která má žebřík s příčkami, vzdálenými mezi
sebou 20 cm. Žebřík je dlouhý 180 cm. Dolní
příčka žebříku se dotýká vodní hladiny. Příliv
zvedá hladinu vody rychlostí 15 cm za hodinu.
Za jak dlouho bude voda na páté příčce?

Nakresli si jednotažku:

Řešení:
eceř v adov žen íšjěníl ej ežotorP
níts
ecnulS
Voda pátou příčku žebříku nezasáhne, protože ten je upevněn na lodi a ta se zvedá
současně se stoupající hladinou vody.

Pěkné prázdniny všem!
Anna Kolofíková

Oznámení
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rohatec vyhlašuje pro žáky základní školy na čtvrtek 1. 9. a na pátek 2. 9. 2016 z provozních důvodů ředitelské volno. Školní družina nebude v provozu.
Zahájení školního roku 2016/2017 bude v pondělí 5. 9. 2016 v 8.00 hodin ve třídách školy.
Provoz mateřské školy zůstává nezměněn – od 1. 9. 2016.
Mgr. Bc. Zbyněk Andrýsek, ředitel ZŠ a MŠ Rohatec
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Týden s malířem
Poslední květnový týden v naší škole
proběhl zajímavý projekt Týden s malířem.
V každé třídě žáci dvě hodiny kreslili
s malířem Petrem Přikrylem. My, osmáci,
jsme nevěděli, co nás vlastně čeká. První
hodinu jsme podle návodu Petra Přikryla
kreslili různá divoká zvířata. Mohli jsme si

podle jeho předkreslování zkusit vlky, tygra
nebo slona. Druhou hodinu jsme vytvořený nákres vybarvili a vystínovali. V dalších
hodinách jsme si mohli zkusit nakreslit postavu v pohybu nebo jakékoliv jiné zvíře.
V tomto týdnu Petr Přikryl věnoval jeden
den kreslení také našim nejmenším, dětem
z mateřské školy.
Na závěr projektu si pan Přikryl vybral
žáky ze 7., 8. a 9. třídy, se kterými jsme

společně vytvořili výzdobu školních šaten.
Malovali jsme na zeď a trvalo nám to celý
den. Dílo se podařilo a doufáme, že se líbí.
Můžete se přijít podívat.
Děkujeme panu Petru Přikrylovi za
krásný týden a také za výzdobu školní kanceláře, kterou celý projekt zakončil.
Denisa Řezáčová,
žákyně VIII. třídy ZŠ a MŠ Rohatec

Sedmáci vyrazili na Lysou horu
Jak už je známo, tak se ke konci školního roku vymýšlí, kam by
mohly třídy vyjet na výlet. Po několika drobných indiciích, které
nám sdělovali už po několik týdnů, jsme se konečně dozvěděli, kam
pojedeme.
Když nám oznámili, že budeme potřebovat spacáky a karimatky,
mysleli jsme si, že pojedeme stanovat. Příjemně nás ale paní učitelky Škrobáková a Bachelová překvapily, že budeme spát pěkně v teple
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v jedné z matematických učeben základní školy Jiřího z Poděbrad ve
Frýdku-Místku.
Devatenáctého května v půl páté ráno jsme popadli své batohy
a vyrazili jsme na vlakové nádraží v Hodoníně. Po několika hodinách
cesty vlakem a pár přestupech jsme konečně dorazili rovnou do Ostravice, kde na nás čekali dva ekologové, Tereza Garbová a Petr Závodný, kteří nás velmi zajímavě provázeli při výstupu.
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První den jsme zdolali nejvyšší vrchol Beskyd – Lysou horu
(1323 m n.m.). Seznámili nás se zdejší biosférou a historií. Po cestě jsme objevili například Ondrášovy ďůry, kde údajně zbojník
Ondráš ukrýval svůj drahocenný poklad, nebo zkoumali různé
druhy rostlin, načež jsme soutěžili o náramky a placky Klubu českých turistů. Také jsme se zastavili kousek od místa, kde se údajně
vyskytují vzácní predátoři jako rys ostrovid (aktuálně 10 jedinců
těchto nádherných kočkovitých šelem), vlk obecný (3) nebo medvěd hnědý (1).
Jakmile jsme se uřícení, propocení a zapřisáhlí, že toho máme
dost, vypotáceli na vrchol, těšili jsme se na občerstvení. K desetiminutovému filmu o výstavbě Bezručovy chaty jsme dostali výborný
teplý čaj. Naši průvodci nás pak seznámili s výsledky kvízu, který
jsme cestou plnili.
Po doplnění zásob v tamějším bufetu jsme sešli zpět dolů. Po
cestě jsme potkali jednoho z tzv. „Lysařů“ konkrétně pána, který nevynechá ani jeden den v roce a v jakékoli teplotě se třikrát denně
a svlečen do půli těla vydává na vrchol této hory. Málem nám ujel
vlak, ale ke konci jsme hodně přidali do kroku a naštěstí (s mírným
zpožděním) jsme jej stihli.
Vystoupili jsme ve Frýdku-Místku, kde nás na nádraží uvítal ředitel 11. ZŠ Ing. Jiří Adámek, a zavedl nás do školy. Pak si nás převzal
velmi sympatický pan školník, který nám pomohl s ubytováním.
Večer jsme si mohli pustit film dle vlastního výběru. Po delikátním

kuřeti s bramborami a dvěma druhy kompotů jsme se uklidili ke
spánku ve spacácích.
Ráno jsme se městskou dopravou dostali až k přehradě Morávka. Cestou jsme zaregistrovali areál pivovaru Radegast, panorama
automobilky Hyundai a zařízení pro uprchlíky ve Vyšních Lhotách,
kde v současné době přebývá 23 uprchlíků.
Přehrada Morávka byla postavena za účelem získání pitné vody
a ochrany před povodněmi. Má konkrétně tři přítoky – Úspolka, Morávka a Bebek. Prošli jsme dvěma štolami (nacházeli jsme se i pod přehradou), přičemž v jedné dokonce vytékala pitná voda. Na stěnách
první štoly se také vytvářely vápencové povlaky, na které jsme si mohli, na rozdíl od jeskyní s krápníkovou výzdobou, sáhnout. Po celou
dobu nás provázel velmi sympatický pan Novák, který nás každého
obdaroval souborem pohlednic Morávky a dalších přehrad z okolí.
Zpět ve škole jsme si sbalili věci a šli si zaplavat do již zmíněného
bazénu. Spolu s ostatními jsme si příjemně odpočinuli a smyli ze
sebe všechnu únavu.
Po trochu pozdějším obědě jsme se vypravili do centra města,
kde jsme prošli kolem nejstarší školy ve městě (126 let) – ZŠ Petra
Bezruče.
Na závěr chceme vyslovit poděkování vedení a ostatním zaměstnancům 11. ZŠ za milé přijetí.
Žákyně VII. třídy ZŠ a MŠ Rohatec
Adéla Bejdová a Gabriela Vičarová

Sportovní den v ZŠ
Dne 24. června se v naší škole uskutečnil sportovní den. Sešli jsme se v 8:00 hodin
před školou. Počkali jsme na zahájení, které bylo v 8:30 hodin, potom jsme se rozešli

na jednotlivá stanoviště. Deváťáci si
pro nás připravili 13 stanovišť, jako
např. skok do dálky, běh s kufrem, stolní
tenis a balanční deska. Taky nás hodně bavilo polévání se vodou, protože bylo velké
horko. Při plnění disciplín nám hrála skvělá

hudba. Po splnění všech disciplín jsme se
rozešli na oběd. Moc nás to bavilo a děkujeme za uspořádání sportovních aktivit ke
Dni dětí.
Petra Flajžíková a Denisa Řezáčová,
žákyně 8. třídy

Spolupráce školy s „Dúbkem“
Zajímavé zpestření výuky měli žáci
prvního stupně naší školy. Pracovníci
Mendelovy univerzity v Brně připravili
pro děti v rámci projektu „Za Rohatcem,
za dědinú“, který organizuje Dúbek Rohatec, zajímavé aktivity. Co o nich napsaly
děti?

Botanická vycházka
Dne 8. června jsme byli se čtvrtou
třídou na botanické vycházce. Celé dopoledne se nám věnoval Samuel Lvončík,
botanik Mendelovy univerzity v Brně. Šli
jsme od školy až na Roztrhánky, ušli jsme
asi 6 km a cestou jsme plnili různé úkoly

z přírodovědy. Zajímavé bylo poznávání
rostlin nebo určování typu půdy v okolí
Rohatce. Na závěr jsme si společně celé
dopoledne vyhodnotili a překontrolovali správnost úkolů. Bylo to moc zajímavé
a poučné dopoledne.
Jan Zouhar V. třída

Hmyzí exkurze
Byli jsme na exkurzi hmyzu, při které
jsme se naučili různé finty na brouky. Například pasti na brouky se zakopaným kelímkem s pivem, se síťkou na motýly jsme
přejížděli přes keře a trávy nebo jsme třásli palicí do větve a nasbírané brouky jsme
dávali do zkumavek. Našli jsme zlatohlávka, ováda, housenky, pavouky (pozor, pavouci nejsou hmyz), berušky, vodoměrky,
kobylky, sarančata a další hmyz. Naučili
jsme se, jak se hmyz živí, jestli je užitečný
a další zajímavosti.
Hurá zase příště za hmyzem!
Marie Robková II. třída
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číslo 4/2016

Rohatecká obec

Pod rohateckou věží (pověst)
Rohatec byla malá klidná ves. Až do
té doby, co jeden z občanů uviděl zvláštní
záři u kostelní věže. Všem to řekl. Jednomu mladému klukovi to jednoho dne nedalo a musel to jít prozkoumat. Hned po
obědě se šel podívat. Strávil tam hodně
hodin. Když už to chtěl vzdát, něco uviděl.
Šel blíž a blíž a pomalu se ta podivná záře
tlumila. A když už byl asi dva kroky od ní,

spatřil v ní postavu s křídly. Nevěřil, že je
to skutečnost. Promluvil tedy a zeptal se:
„Kdo jsi? Co tady pohledáváš?“ Bytost se
k němu otočila, pohlédla na něj a řekla:
„Hledám svou dcerku. Už pět let ji hledám
po světě, ale nikde tu není.“ Bytost se rozplakala. Hned ji začal utěšovat a řekl jí, že
jí pomůže. Když mu ji popsala, došlo mu,
že je to jedna holčička, co přespává ve věži

kostela a je úplně sama. Našel ji, dovedl,
a už jen pozoroval setkání ztracené rodiny. V momentě, když se ty dvě objaly, měla
dcerka najednou křídla a zářila stejně jako
maminka. Od té doby se přesně o půlnoci
objevuje ve věži kostela záře a zblízka zjistíte, že je to ta matka a její dcera. Říká se
jim „andělé Rohatce“.
Alice Předínská (6. třída)

Rohatecký skřítek (pověst)
Kdysi dávno, za dávných časů, když Rohatec ještě neměl věž,
žil byl jeden zlý, lstivý, zlomyslný rohatecký skřítek jménem Hafun. Hafun dělal velmi rád obyvatelům Rohatce naschvály. Jednou
ukradl starému pánovi, který nešel nikam bez bot, všechny boty
a starý pán byl smutný, že nemůže nikam jít. Anebo rozkopal jeden
krásný hrob na hřbitově a paní, která ho vyzdobila, byla ještě smutnější než starý pán. Jednoho dne se obyvatelé Rohatce rozhodli,
že postaví věž. Ale Hafun to nechtěl dopustit. Jakmile Rohatčané
sehnali materiál, chtěli se pustit do práce. Byli však unavení ze všeho toho shánění a nošení kamenů, malty a cihel. Rozhodli se proto, že začnou až následující den. Hafun toho okamžitě využil a tu
noc vyměnil cihly za velmi křehký kámen. Příští den se lidé pustili
do práce, ale křehký kámen se jim zrovna rozpadal pod rukama.
Někdo řekl: „Jak to?“ A někdo podotkl: „To určitě skřítek Hafun!“
Smutní Rohatčané museli sehnat nové cihly a donést je opět na
místo stavby. A zase byli unavení. Ale tentokrát tyto věci někdo
strážil. Přicházela noc a hlídačům se začaly klížit oči a usnuli. Hafun toho opět využil a opět vyměnil cihly za velmi křehký kámen.
Tentokrát však vyměnil i cement za jíl. Ráno se Rohatčané pustili

do stavění, ale nešlo to. Jíl nedržel a křehký kámen se rozpadal.
Někdo řekl: „Ale jak to?“ A jiný podotkl: „To určitě skřítek Hafun.“
A tak se to opakovalo asi jeden měsíc. Ptáte se, jak to Hafun dělá?
Proč ho nebolí záda? On má totiž kouzelné boty na neplechu, takže
když jim přikáže, ať odnesou kamení, vyzují se a odnesou ho.
Jednoho dne se kluk s přezdívkou „NOČNÍ PTÁČE“ rozhodl,
že tuto záhadu vyřeší. Večer šel na hlídku. Po chvíli předstíral
spánek. Zanedlouho přiklusal Hafun a vyměnil měď na střechu
za zrezivělé železo. Noční ptáče viděl, jak se boty vyzouvají a nosí
měď někam pryč. Zvedl se tedy a začal Hafuna pronásledovat.
Noční ptáče skřítka pronásledoval až k jeho doupěti. Jakmile Hafun spokojeně usnul, Noční ptáče mu boty vyzul a vzal. Ráno se
skřítek vzbudil, ale boty nikde. Vyděsil se a řekl si: „Jak to?“ Vydal
se je hledat. Hledal den i noc a toho Noční ptáče využil. Zavedl
Rohatčany do doupěte a ti si vzali zpět to, co jim patří. Za několik
měsíců postavili krásnou rohateckou věž.
Říká se, že skřítek Hafun pobíhá po věži a hledá své boty, jestli
tam nejsou. A též občas dlouho zvoní, aby je přivolal.
Eliška Kývalová (6. třída)

POZVÁNKA
Obec Rohatec a Kulturně-muzejní komise Vás
srdečně zvou na

Výstavu
háčkovaných
panenek
„České tradice v háčkovaných historických
kostýmech“
Výstava se koná v prostorách obecního muzea
v pátek 19. srpna v době od 16 do 19 hodin
v sobotu 20. srpna v době od 10 do 18 hodin
a v neděli 21. srpna v době od 10 do 18 hodin
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KULTURA
DFS Malá chasa z Rohatca a folklórní červen
Tentokrát sa nebudu rozepisovat podrobným popisem 3. ročníku dětského festivalu,
jako tomu bylo v předchozích letech, ale rozepíšu sa o celém měsíci červnu a všeckých
folklórních děních, kterých sme sa jako soubor zúčastnili.
Úplně na samém začátku mosím pochválit všecky děti za jejich snahu a poctivé
zkúšání. Aj když už teho měly plné kecky,
v našem případě by bylo vhodnější řéct plné
cvičky, protože nároky kladené pořadatelama byly vysoké a my sme moseli zvýšit počet
zkúšek na dvojnásobek. Moc vám děti děkujeme, doufáme, že si užíváte prázdniny
a v září sa zase na vás budeme těšit.
A teď už idu na ten avizovaný červen
a vezmu to pěkně chronologicky. Hned první
víkend, v sobotu, sme jeli do Veselí nad Moravou, kde sa koná pravidelně mezinárodní
festival Štěpy. Hned ráno sme vyrazili do
Veselí, kde na nás čekala generálka už v dopoledních hodinách. Sluníčko začínalo nabírat na sile, když sme došli na plac, kde bylo
postavené pódium. Bylo to na náměstí a jak
je v poslední době zvykem, všecí si stavjajú
krásná náměstí, ale stínu je na nich jak šafránu, takže než sa odgenerálkovalo, byli sme
všecí hyn. Naštestí sme měli šatny v kulturáku a okna byly kryté stínem súsedního baráku, takže sme sa tam po obědě zašili a vylézli
až na vystúpení, které bylo v pozdním odpoledni. V programu sme vystúpili s pásmem
U vody a kluci si poprvé vyzkúšali verbuňk,
byla to pro nich taková generálka před festivalem v Rohatci.
Po festivalu ve Veselí nad Moravou sme
měli čtrnáct dní na pilování formy na vrchol
naší sezóny, teda na 3. ročník Dětského folklórního festivalu v Rohatci. Ten sa konal v so-

botu 18. června a tentokrát nám počasí přálo,
takže sa celý program odehrál v areálu letního kina. Průběh byl stejný jako dřív, soubory
sa střídaly na pódiu při generálce a ve školní
jídelně, kde pro nás byl připravený oběd.
Program jsme zahájili pásmem U vody, po
nás následoval soubor DFS Spineček ze Vnorov a první část ukončil fašankovú obchúzkú
soubor Javorinka ze Strání. Přestávku vyplnila
hraním cimbálová muzika Červenica ze Šardic, která hned na to doprovodila soubor DFS
Šardičánek, který svým pásmem otevřel druhý blok festivalu. Po nich sa opět předvédly
děti z Javorinky a blok uzavřely naše děti novým pásmem Na panském dvoře, kde sa aj
kluci představili se svojím verbuňkem. Tečku
za letošním festivalem udělala situace pro nás
nová a ani s odstupem času nedokážu řéct,
esli to byla příjemná situace nebo nepříjemná.
Nepříjemná v tem, že sme sa moseli poprvé
rozlúčit s naším členem, Vendú Sakmarovú,
protože z tej malej děvčičky, která k nám začala chodit před šesti rokama, vyrústla mladá dívka, která už po prázdninách půjde na
střední školu. No a příjemná, protože to říká,
že už náš soubor má nějaký ten kúsek historie
za sebú. Tož tak sme sa letos rozlúčili s naším
festivalem a já na závěr poděkuju všeckým
partnerům a sponzorům, bez kterých by sa
tato akce nemohla uskutečnit. Jsou to Obec
Rohatec, Jihomoravský kraj, Nadace Synot,
ZŠ Rohatec a školní jídelna, reklamní agentura Chludil, deník Naše Slovácko a vinařství
Machalínek z Hovoran. Děkujeme za vašu finanční a materiální podporu.
Po festivalu v Rohatci sme si ale odfrknút
nemohli, protože na nás čekal letos asi nejnáročnější týden. Jeli jsme na dětskú Strážnicu.
Aj kvůli temu sme moseli zvýšit počet zkú-

šek na dvojnásobek, protože tady to funguje úplně ináč. Téma letošního ročníku bylo
Tady jsme doma a my sme si moseli připravit různé malé kúsky z našich starých aj nových pásem, které si scénaristka vybrala. To
všecko si potom poskládala do jednolitého
příběhu, kdy sa na pódiu střídali se svojíma
kúskama všecky soubory. Kromě nás to byl
Hradištánek, Vlčnovjánek, Vonica ze Zlína
a ZŠ Proskovice v Ostravě. Aby sa to celé secvičilo, byla ve čtvrtek čtyřhodinová zkúška
všeckých souborů. Když to vyjmenuju celé,
tak sme ve Strážnici strávili celé čtvrteční
odpoledne a večer, protože organizátoři připravili po zkúšce ještě pro děti program. Celý
pátek dopoledňa byla generálka. V 17:00 hodin začal hlavní dětský program a než si děti
po vystoupení obešly všecky stánky, tak sme
sa vrátili do Rohatca po deváté hodině. Proto sme sa rozhodli, že na sobotní průvod, aj
když byl pro nás povinný, necháme dětem už
volno a jít mohl každý podle svojého uvážení. Přesto nás nekeří mile překvapili, zejména
z řad menších členů, že došli aj třetí den.
Takto sme jako dětský soubor v letošním
roce prožili měsíc červen. Pevně věřím, že sa
děti nepřetancovaly a uvidíme sa po prázdninách všecí plní elánu a chuti do nové činnosti. A protože sa pomalu dostáváme do
situace, že náš soubor opúšťajú členové, kteří
u nás „zestárli“, domlúvili sme sa s členama,
kteří odešli už dřív (pro vysvětlení - aniž by
moseli), že sa budeme scházat jako mládežnický soubor a rozvíjat naše folklórní znalosti
a dovednosti. Proto, kdo by chtěl, má zájem
a víc jak 15 roků, klidně nám zavolajte, napište mail či na FCB a domlúvíme sa, co a jak.
Lukáš Slezák
Fotografie na předposlední straně

Výstava Maryša – lidé a figurky

12

číslo 4/2016

Rohatecká obec

číslo 4/2016

13

Rohatecká obec

Informace z knihovny
V červnu byl dokončen projekt Příběhy našich sousedů,
zpracovaný děvčaty z 8. a 9. ročníku základní školy. Zveřejnění výstupů bylo změněno na měsíc září. Přesný termín oznámíme.

Co jsme pro vás připravili?
•
•

4. 10. 2016 beseda s autorkou Petrou Dvořákovou
nově přivezené knihy z výměnného fondu a také dalších
asi 40 nových knih. Přijďte si vybrat.
Jana Charvátová

Tančíme v Rohatci 2016
Chcete se naučit tančit? Nebo zdokonalit? Prostě se setkávat u tance?
Nemusíte umět žádné základy.
Připravujeme taneční kurzy pro začátečníky určené pro manželské
a spřátelené páry ve věku 18 – 98 let, který povede taneční mistr Libor
or Brožík.
Naučíte se základy tanců, které se tančí nejen na plesech, jako je walz,,
tango, valčík, chacha i polka aj.
KDE: KD v Rohatci
KDY: první lekce ve středu 21. září 2016 v 18:30 hodin
celkem 10 lekcí (lekce á 2 hodiny) + závěrečný taneční večer
CO NA SEBE: oblečení, ve kterém se budete cítit příjemně
(nemusí být sako a kravata)
Bližší informace:

Libor Brožík 608 340 295
knihovna
511 117 864
Závazné přihlášky se přijímají v obecní knihovně.
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OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Maryša, lidé a vzpomínky – I. díl
Před časem uspořádal rohatecký starosta a ratíškovická starostka setkání bývalých
pracovníků Maryše. Vlastní setkání mělo
nebývalý ohlas. K tomu přispěla i výstava
s názvem Maryša, lidé a figurky. Rovněž
s velkým ohlasem. Při prohlídce exponátů, převážně ženy vzpomínaly, jaké to bylo
v práci, jaké panovaly vztahy, různé historky
apod. To mě přivedlo k myšlence, abych se
pokusil článkem přiblížit pohled občana na
tento podnik. Na Kolonii jsem žil od roku
1945, chodil tam do školy. I další můj život
byl spojem s Čokoládkou.
Do školy jsem začal chodit v Rohatci
na Kolonii v roce 1946. Byla to dvoutřídka
a v ní pět postupných ročníků. Škola, ač se to
nezdá, byla postavena v roce 1881. Sloužila
dětem zaměstnanců cukrovaru. Úředníci,
mistři a nejlepší dělníci byli převážně Němci,
a i takzvaná obcovací řeč byla němčina. Proto i škola byla snad až do roku 1920 německá
a pak i během druhé světové války to byla
Volks schule. Po ukončení činnosti cukrovaru byla to již škola česká a vedena jako expozitura obecné školy v Rohatci. V roce 1935

číslo 4/2016

byla přestavěna a posléze ji svými sgrafity
ozdobil rohatecký umělec pan Ondruš. Do
školy jsme chodili rádi. V prvním ročníku
jsme ještě psali na tabulku, z nedostatku
papíru na sešity. Slabikář jsme však už měli.
Do školy se přicházelo od aleje, která byla
podél přístupové cesty do fabriky. Před školou byla předzahrádka s ovocnými stromky,
za školou pak pískové hřiště, kde jsme trávili hodiny tělocviku a volna o přestávkách
apod. Sportovní vybavení bylo v kolně, jako
žíněnka, koza, balony a snad i jiné sportovní
načiní. Ve dvou třídách se učilo pět ročníků.
Bylo to různé, dle počtu žáků. První a druhý
v jedné třídě, zbývající tři ročníky v učebně druhé. Po skončení této obecné školy se
chodilo do „měšťanky“ v Hodoníně. Tak to
bylo až do roku 1953, kdy začala osmiletka.
Ve škole nás učily ty dvě nejlepší učitelky,
co si pamatuji. Vyučování bylo zajímavé už
tím, že část hodiny se paní učitelka věnovala
jedné třídě, zadala úkol a měla přednes pro
druhou třídu. Ti rychlejší a bystřejší z nižšího ročníku pak po dokončení úlohy sledovali výklad pro druhou třídu. Vyučování narušoval provoz v aleji. Zde jezdila
auta a povozy do fabriky, vedle školy
byla pošta, kam též chodilo občanstvo
pro poštu, balíky. Sama alej byla vysázena asi v letech 1890. Zajímavé, že jejím průhledem je, respektive bylo, vidět
rohatecký kostel. Přitom sám chrám byl
vystaven až v roce 1911.
Škola a obě paní učitelky spolupracovaly s vedením Čokoládky. Po zrušení
cukrovaru převzal objekty cukrovarnický
průmysl a v čele byli různí vlastníci. Nejznámější spoluvlastník byl Josef Küfferle,

majitel švýcarské firmy. Později nesla název
Vista, během války patřila do koncernu
Orion. Po znárodnění to byla továrna Jihomoravské čokoládovny, n. p. Rohatec, až
nakonec od roku 1953 nesla název Maryša
po zrušeném hodonínském závodě. Už od
dětství jsem byl sycen vůní pražených bobů,
čokolády a mnoha dalšími nos zahlcujícími
esencemi. Odmala jsme byli vtahováni do
spolupráce s Čokoládkou. Na jeden z prvních zážitků vzpomínám. A nejen já. Téměř
celá škola byla zapojena do pásma o Čokoládce. Paní učitelky Šantová a Bízová, ve
spolupráci s vedením Čokoládoven, hlavně
s panem Dr. Ing. Palíkem, zpracovali pásmo
o výrobě čokolády. Od pěstování a sklizně
kakaových bobů, jejich dopravy po moři až
do Hamburku, následovala plavba po Labi
a nakonec drahou až do Rohatce. Ukázka,
jak se boby čistí, loupou a praží, jak se vyrábí kakaové máslo. Ukázkou výrobků, jenž
obsahovaly čokoládu, pestré pásmo končilo. Již těžko by se asi našel scénář, ale celé
pásmo bylo zajímavé a poutavé. Dvakrát
či třikrát se hrálo pro zaměstnance, i veřejnost mohla pásmo sledovat. Rodiče dětí
se zapojili s šitím krepových šatů, čelenek
apod. Pamatuji se, že i odměna formou
exkurze byla sladká. Sál jídelny, kde představení proběhlo, sloužil škole k nácviku
i jiných besídek a her. Obě zmíněné paní
učitelky byly velké divadelnice. Nacvičily
s dětmi například veršovaný divadelní kus
od Jaroslava Kvapila Princezna Pampeliška.
Představení mělo velký ohlas, hráli jsme
ho dvakrát na Kolonii, v dědině u Urbanů,
dvakrát i v Petrově, vždy vyprodané. Roli
princezny zahrála výtečně Anička Šarová.
Na závěr, kdy byla jako chmýří rozfoukána,
nezůstalo jedno oko suché.
Antonín Jaroš
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Ozonová díra?
Při procházení minimálních a maximálních naměřených
hodnot o počasí za květen jsem byl překvapen údajem UV_
max = 13. Nejprve jsem si myslel, že je to chyba, že jsou třeba
vybité baterie v čidle nebo něco podobného. UV index měřím
asi tři roky a zatím jsem měl maximální hodnotu 8. Všechno
ale bylo v pořádku a tak skutečně v pondělí 16. května před
polednem sluneční paprsky prošly atmosférou a krátce nás pořádně ozářily.
Drahoslav Melo

Jak prožívala prázdniny tetka Bětka?
Poslední školní deň sme všecky děcka
došly do škole vymydlené a nastrójené pro
vysvědčení. Dojďa dom, toš kabela letěla
pod postel a kutáčem sa vytahla až na konci
prázdnin. A co nás čekalo? Kúpání v Moravě, pasení kozí, z Mlýnskéj donést v kýbloch
pro kačeny žabince a z Moravy škeble, na
sečkovici nařezat prasatom do nápoja kopřivy, naobírat erteple, nasekat třísky na podpal. Toš takové drobné práce byly každý deň,
ale hodně času bylo aj na hraní. Na Přívozi
u Moravy bylo děcek jak smetí, lebo za nama
chodily aj děcka z dědiny. Dyš sme všecí naskákali do vody, toš tam byla hlava na hlavě,
ale žádný z nás sa tam nigdy neutopil. Na
lúkách sme do krabiček od sirek nachytaly
živé koníky, keré kluci napichovali na háček a tak chytali rybky-běličky. A jaké měli
udičky? Žádné kúpené v obchodě. Z vrby si
uřezali prut, na kerý přivázali konopnú niť

a háček byl zohlý špendlík. Ryby sa napichovaly na tenký prut a doma sa aj ze škeblama
nakrájaly kačenám. K večeru nás byla plná
ulic, lebo sme sa mosely ešče vylétat a vyhrát. To bylo na ulici veselého křiku. Totkaj
sem si spomínala a zrovna aj zapisovala, jaké
to byly hry a došla sem k číslu 45. Po tolika
hrách nám aj dobře vyhládlo. Najlepší nám
šmakoval veliký krajic dobrého domácího
chleba ze sádlem a k němu kvašák veliký jak
ruka. A co nám naše maminky vařily? Toš
takový byl přes leto jídelníček.
Ke snídani bílé kafé a k němu krajic chleba - buď ukusovat lebo do hrnka nadrobit.
Obědy byly každý deň čerstvé a podlé teho,
co a jak v poli dozrávalo. Polévka: česneková,
kmínová, erteplová, hubová, hrachová, špenátová, fazulová, čočková a v nedělu masová
z lokšama. Hlavní jídlo: většinů to byly všelijaké máčky buď zasmažené lebo zaklechtané

mlékem lebo smetanů a všelijak ochuťěné,
k nim natvrdo uvařené vajíčka, erteplový
guláš, gule s ovocem, pěry s vařenýma trnkama, lejance, patenty, létá buchta z rybizem, marhulama, trnkama, béleše a mezi
tým erteple pečené, vařené v šupkách, lebo
kaša s upraženů cibulků. K večeři měli děcka to, co bylo ke snídani lebo buchty a mléko. Dospělí měli upražený špek, oškvarky,
škvraku a k temu chleba. Na pití po celý deň
byla voda ze studně. Najlepší spaní bylo na
hůře v čerstvém seně. A jaké byly moje najlepší prázdniny? Dyš sem mohla jet na týdeň ke stařence vedlé do Sudoměřic a tam
vodit pást krávu do Potoka.
Bylo by teho spomínání daleko víc, ale
vraťte sa do dětských roků aj vy, co to čtete
a napište nám to do rohateckých novin, nech
enom furt nespomíná vaša
tetka Bětka

Finanční navigátor
Příjemné letní dny všem vám, čtenářům dalšího dílu informací ze světa financí. V dnešní části se spolu budeme věnovat oblasti
investic. Neprávem opomíjené a bohužel málo využívané…a když
už, tak nevhodně. Dobře nastavené investiční instrumenty jsou
velmi důležitou součástí každé osoby, která myslí svoji finanční
budoucnost vážně.

Investiční fondy
Obecné informace
Investiční fondy jsou společnosti - právnické osoby, které využívají tzv. kolektivního investování, kdy mnoho drobných investorů jim svěřuje své peníze. Jejich portfoliomanažer pak za tyto
peníze nakupuje akcie či dluhopisy obchodních korporací nebo
států, nemovitosti atd.. Drobný investor platí investičnímu fondu
předem smluvně daný poplatek za správu svých financí. Zhodnocení není garantováno, neboť je závislé na situaci na kapitálovém
trhu v průběhu dané investice. Své peníze si může kdykoli vybrat.
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Za jistých podmínek (dle platných daňových zákonů ČR) neplatí
daň ze zisku.
Výběrem konkrétního fondu mohou investorovy peníze prostřednictvím investiční společnosti pracovat v libovolných regionech světa, v různých měnách. Stejně tak finance mohou být zainvestovány v klientem požadovaných obchodních či průmyslových
odvětvích. Například ropný průmysl, zemědělské či jiné komodity,
farmacie, společnosti zaměřující se na životní prostředí, bankovní
sektor a celá řada dalších.
Druhy investičních fondů
1/ Konzervativní – vhodné pro opatrné investory s dobou uložení financí od cca 2 let víc, kterým stačí nízký výnos a nemají rádi riziko.
2/ Akciové (dynamické, nebo také agresivní) – fondy určené pro
investory, kteří jsou ochotni počkat si na inkasování svých investic řádově déle než 6 let. Také musí počítat s tím, že jejich investice bude procházet obdobími výrazných poklesů a nárůstů.
Jsou tedy připraveni podstoupit riziko.
číslo 4/2016
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3/ Smíšené fondy – kombinují konzervativní a akciové v různém
poměru. Tomuto poměru pak odpovídá i doporučení vhodného investičního horizontu a výše rizika – potažmo i možnosti
výše výnosů.
Možnosti použití investičních fondů
1/ Příprava financí pro období penze využitím efektu Pravidelných
investic – jako velmi potřebný doplněk ke státnímu starobnímu důchodu
2/ Finanční rezerva k současně splácenému úvěru na bydlení
3/ Financování budoucího bydlení či studií dětí nebo vnoučat
4/ Použití pro kombinace v souvislosti se Zrcadlovou hypotékou
5/ Pro osoby, které chtějí využít možnost uspořit významné finance na daňových efektech
6/ Vytvoření finančních zdrojů na rekonstrukci nemovitosti
Volba vhodného druhu investičního fondu
Výběr investiční společnosti a zároveň druh fondu by měl každý, kdo tuto formu zvažuje, detailně probrat s finančním odborníkem. Ten svého klienta seznámí s riziky a provede s ním investiční
test (pro stanovení doporučené míry rizika). Dále pak poskytne
informace o nabídce fondů odpovídající klientovým požadavkům
a očekáváním. Takový poradce pak následně investorovi zajistí
i veškerou administrativu a průběžné informování o vývoji jeho
investice po celou dobu vzájemné spolupráce.

Zhodnocení investičních fondů
Vzhledem k velmi výrazným rozdílům mezi jednotlivými
druhy fondů nelze objektivně popsat jejich zhodnocení. Ideální je
osobní setkání s finančním odborníkem, aby investor zjistil, zda
vůbec je pro něj tato forma odkládání peněz vhodná. Pokud ne,
mohou společně najít způsoby pro klienta přijatelnější.
Důležité upozornění:
V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena
návratnost původně investované částky.
Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační a propagační charakter a jejich účelem není nahradit Statut Prospekt
nebo Klíčové informace pro Investory nebo poskytnout jejich
kompletní shrnutí. Před každou investicí se s nimi důkladně seznamte.
Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí
a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci,
investiční cíle nebo vztah k riziku.
Zdařilé a úspěšné dny vám všem a zdar investicím!
Váš Martin Gajda

SPOLKY

číslo 4/2016
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Sběr kaštanů 2015/2016
Pevně věřím, že velká část čtenářů si
vzpomene, jak náš folklórní soubor uspořádal na podzim loňského roku sběr kaštanů, bukvic a žaludů. No a letos v polovině
června měla celá akce konec v podobě
slíbené odměny vítězné třídě. Celkem sa
posbíralo víc jak jedna tuna, kterou jsme
rozdali mezi myslivce, zoologickú zahradu
v Brně a oboru Soutok u Lanžhota. Celkovým vítězem sa jednoznačně stali čtvrťáci
s paní třídní učitelkú Tománkovú, když její
třída posbírala víc jak 400 kilo. Přesné počty možete najít na našich webových stránkách v sekci články. Kdo jich eště nezná, je
to www.malachasarohatec.cz.
Aby náš soubor mohl školákům celý
výlet zaplatit tak, jak slíbil, požádali jsme
naše přátele z řad podnikatelskej sféry, kteří
celú akci finančně podpořili a zaštítili. Byly

to firmy Autorenova Rohatec, Smart Medical, Ing. Lukáš Slezák projekční kancelář,
M-STAV, VZV Veselý, Střechy Macháček
a Ing. Josef Ondra za myslivcú z Ratíškovic.
Všeckým moc a moc děkujeme.
No a teď k samotnému výletu. Děti si
nakonec vybraly, že chcú pirátskú plavbu
po Baťáku, a tak jsme sa 17. června vydali
vlakem z Rohatca směr Vnorovy. Z nádraží
ve Vnorovách do přístavu to trvalo necelou
hoďku klidné chůze, kde na nás už čekal pirát – kapitán se svojú pirátkú. Tam sme sa
rozdělili na dvě půlky, kdy jedna si šla malovat pirátské šátky a druhá šla hledat poklad. Nejdřív vám popíšu, jak sa vyrábjaly
ty šátky. Protože fúkal větr, moseli jsme si
jich nejdřív přilepit a pak už sme jich razítkovali barvú různýma značkama od mořských potvor až po pirátskú lebku se zkříže-

nýma hnátama. Potem sme sa vystřídali, ti
co dělali šátky, šli hledat poklad a obráceně.
Při cestě za pokladem bylo potřeba zdolat
několik stanovišť, kde byly všelijaké pirátské zkúšky a kdo jich všecky zvládl, mohl
nasísnút do truhle s pokladem. Jaký ten
poklad byl, vám samozřejmě říkat nebudu,
kdo chce, ať sa jede podívat sám, ale upozorňuju, že tak maximálně s desetiletýma
cipískama, pro starší už to bude nuda.
A poté, co sme si užili malování šátkú
a cesty za pokladem, sme sa projeli na lodi.
Vjeli sme do plavební komory, kterú s nama
vypustili a napustili, a kdo chtěl, mohl si vyzkúšat šoférování lodi. Když plavba skončila
a kapitán nás nechtěl, k neradosti dětí, odvézt loďú směr nádraží, moseli sme zas na
vlak, kterým sme jeli dom, mašírovat pěšky.
Lukáš Slezák

Dětský den s rohateckými myslivci
Uspěchaná doba plná stále vyspělejších technologií mnohdy
dává zapomenout na to, co máme tak blízko a neuvědomujeme si
to. Je to příroda a vše s ní související. Jsme její součástí, i když někdy jen postáváme těsně vedle. A přitom stačí chtít a mít smysly
nastraženy.
Myslivci v Rohatci se snaží být nejenom správci pronajaté honitby, ale i šiřitelé myšlenky ochrany přírody a životního prostředí. Velký význam v tomto má práce s dětmi a mládeží. I proto
jsme se rozhodli uspořádat „Dětský
den s myslivci“. Sobota 25. června byla
v obecním kalendáři označena jako
den konání již dlouho předem. Vlastní
přípravu jsme nechtěli podcenit a věnovali jsme jí co nejvíce času. Ve snaze působit na naše nejmenší obyvatele
maximálně ekologicky, spojili jsme se
s rohateckým spolkem Dúbek, který
si vztah k přírodě a působení na mladou generaci klade za jeden z hlavních
bodů své činnosti. Ostatně stejné cíle
máme i my, myslivci.
Dohodli jsme se s vedením obce na
zveřejnění v obecním zpravodaji, rozhlase a ostatních médiích, vyvěsili plakáty, připravili pomůcky pro jednotlivé
disciplíny, a také nepostradatelné odměny za výkony na stanovištích. Vše
vypuklo v danou sobotu úderem čtrnácté hodiny na myslivně a jejím okolí.
Brzy byl areál plný dětských nadšenců
a na všech stanovištích bylo živo. Velkou atrakcí byla výroba hmyzích domečků se spolkem Dúbek. Každý si
svůj výrobek odnesl domů, čímž může
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podpořit přirozenou ochranu proti škůdcům a stává se tak aktivním ochráncem přírody na své zahrádce. Nejvíce znalostí o přírodě a jejích obyvatelích se prokazovalo při odpovědích na 10 otázek
přírodovědné sazky. Od těch jednodušších, tj. poznávání srnce, jelena, bažanta, zajíce, se každý dostal až k dotazu, zda na obrázku je
hýl, křivka nebo brkoslav. Do disciplíny nazvané Les jsme zařadili
soutěžení o tom, co do lesa nepatří a čím se živí lesní obyvatelé.
Zajímavé bylo pozorování, zda se děti vyznají v problematice odpadů, což je v dnešní době aktuálním
tématem. Šikovnost a přesnost mohli
všichni prokázat na stanovištích Chytání ryb a Střelba na cíl. Celý interiér
myslivny byl vyhrazen pro malování
a jiné tvořivé aktivity. Prohlédnout si
zde bylo možno i lovecké trofeje a odnést si domů na památku srnčí shoz.
Zajímavé bylo i povídání starších zkušených pánů myslivců.
Po prokázání splnění všech disciplin, tj. když byl průvodní lístek celý
vyplněn, byl každý účastník odměněn
pamětní medailí a sladkou odměnou.
Pamatováno bylo i na ty, co byli po výkonech hladoví a žízniví. Tou největší
odměnou pro nás organizátory byl
šťastný úsměv na tvářích dětí a spokojenost jejich rodičů. Velké poděkování
patří vedení obce a všem ostatním, kteří nám pomohli akci uskutečnit. Tak
příští rok se na vás těšíme na dětském
dni s rohateckými myslivci.
Vladimír Jašek a Miroslav Kývala,
členové MS Rohatec
Foto : Jan Švanyga
číslo 4/2016
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Hasičský tábor Nesměř 2016
V neděli 17. července jsme se v devět
hodin ráno sešli ve zbrojnici, kam přijel
náš autobus, který nás všechny odvezl do
rekreačního střediska Nesměř. Jelo nás
32 dětí, 6 vedoucích a pes Barney. Po příjezdu jsme se rozdělili do chatek a šli jsme
na procházku k Hollywoodu. Večer jsme se
rozdělili do týmů a byla vyhlášena celotáborová hra. Tábor se nesl v duchu plnění
bobříků, a tak náplní této hry bylo postavit
v týmech plavidlo a bobra z čehokoliv v životní velikosti. Bobříků jsme během celého
týdne plnili celkem osmnáct, a to bobříka
přírody, sportu, přátelství, zručnosti, mrštnosti, mlčení, jídla, dobrých činů, střelby,
míření, odvahy, zdravovědy, orientace,
rychlosti, plavání, paměti, bolesti a síly.
Ve středu jsme se vydali na celodenní výlet na zámek do Budišova, kde se nachází
největší depozitář zvířat v České republice.
Výlet jsme si užili a s osmnácti kilometry
v nohách jsme šli na večeři a odpočívat. Ve
čtvrtek i v pátek jsme se utkali s druhým
táborem ve fotbale. Jednou jsme vyhráli
a jednou prohráli, takže to byla vlastně remíza. V pátek jsme zakončili celotáborovou

hru závodem našich plavidel a bobrů v řece
Oslavě. O nejlepším plavidle a bobrovi rozhodl vedoucí z druhého tábora, aby to bylo
fér. Tábor plný her, táboráků a zábavy jsme
v noci zakončili obávanou stezkou odvahy,
na které samozřejmě dělali největší scény ti

nejstarší. Děkujeme sboru za další úžasný
tábor a doufáme, že ten příští bude taky
super.
Vaši mladí hasiči
Více fotografií na www.hasici.rohatec.cz

Dúbek nám pěkně zakořenil
Projekt environmentálního vzdělávání v obci Rohatec, který
v letošním roce spolek Dúbek realizuje, už nese své první plody.
V minulém čísle jste se mohli v článku M. Strnadové, žačky 6. třídy
ZŠ, dovědět o vybudování tzv. motýlích záhonů Na Fléčku a u základní školy. Kromě těchto dvou záhonů, které vlastními silami
vybudovali sami žáci, náš spolek směle poryl U křížku a na Kolonce další dvě kruhové plochy a osázel je stejnou směsí letniček. Zde
se sluší poděkovat jak dětem ze ZŠ za skvěle odvedenou práci, tak
také obci Ratíškovice, která sponzorsky poskytla úrodný kompost
ze své obecní kompostárny. Všechny záhony pak nakonec byly
opatřeny okrasným plůtkem a informační cedulkou, kde se pozočíslo 4/2016

rovatel dozví více. Na fotografiích se můžete podívat, jak se nám to
povedlo. Ale vůbec nejlepší bude, když se ke kvetoucím záhonům
vydáte sami, a kdyby vám v parném letním dnu květiny přišly žíznivé, nebojte se je klidně zalít. Ony se vám určitě odmění.
Kromě záhonů se nám povedlo zorganizovat už dříve avizovanou výstavu věnovanou obojživelníkům lužní krajiny a také
několik terénních exkurzí za poznáním naší přírody. Děti z MŠ
a žáci nižšího stupně ZŠ Rohatec se tak v doprovodu zkušených
odborníků z Mendelovy univerzity a AOPK ČR vydali zkoumat
obojživelníky a život v mokřadních tůních, hmyzí šestinožce nebo
byliny, stromy a keře, které najdou ve svém nejbližším okolí. Jako
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výborný cíl těchto výletů se nám osvědčil prostor rozlehlých luk
pod fotbalovým hřištěm. Možná bychom se divili, jaké poklady
máme přímo na dosah ruky.
Na konci června jsme pak spojili síly s rohateckými myslivci a přijali jejich pozvání zúčastnit se dětského dne s dílničkami,
kde jsme s dětmi společně tvořili hmyzí domečky. Děti si jich tak
odnesly domů na dvě desítky. Materiál na domečky nám formou
sponzorského daru připravila firma Stolařství Ševčík. Více se o této
akci dočtete v článku Ladi Jaška a Mirka Kývaly.
A teď už o tom, co nás s Dúbkem čeká v srpnu a září. Začátkem
školního roku si uděláme exkurzi do záchranné stanice handicapo-

vaných živočichů v Buchlovicích, společně s žáky ZŠ Rohatec postavíme velký hmyzí hotel a taky se znovu vydáme za poznáváním
přírody v našem nejbližším okolí. Během září nás také čeká tradiční košt buchet Buchto upeč buchtu, který proběhne v zájezdním
hostinci U Gerasima na Kopci a možná i další z řady oblíbených
Pub kvízů. O všem se ale určitě včas vždy dozvíte z plakátovacích
ploch a našeho facebooku nebo na našich webových stránkách
www.dubek.cz.
Za Dúbek Rohatec přeje hezké léto
Honza Švanyga
Více fotografií na druhé straně

Léto u seniorů
Měsíc červen jsme v našem Klubu důchodců zahájili zdravotní přednáškou o bylinkách a mastičkách na potlačování bolesti
pohybového aparátu, která se nás, seniorů,
jistě velmi dotýká. Do klubovny na staré
škole přišel mezi nás lázeňský lektor, spolupracovník farmacie BIOMEDIKA Praha
pan Ing. Karel Steinbauer. Dozvěděli jsme
se mnohé o řadě bylinek, jejich působení
a vlivu na naše zdraví a byli jsme poučeni,
jak si je připravit a vhodně použít. Přednáška byla moc zajímavá a přednášející odpověděl i na řadu našich dotazů.
Velmi příjemnou a zdařilou akcí bylo
16. června setkání Maryšáků z Rohatce
a z Ratíškovic, kterou iniciovali paní starostka z Ratíškovic Ing. Bc. Anna Hubáč20

ková a pan starosta z Rohatce Ing. Jarmil
Adamec, Ph.D. Na přípravě setkání jsme
se podíleli i my a zapojili se při výzdobě
a úpravě kulturního domu, stolů a v předsálí výstavy fotografií, figurek a obalových
materiálů kolekcí a dezertů, které se v Maryši vyráběly. V průběhu večera pak vystoupily i naše členky – děvčice z důchodcovské Lúčnice s rozvernými tanečky, a pak
se také postaraly o obsluhu při podávání
občerstvení. Jsme přesvědčeni, že toto milé
setkání, na kterém jsme i měli možnost se
podělit s hosty z Ratíškovic o společné zážitky z našeho pracovního života v Maryši,
se líbilo a skutečně se vydařilo. Za to patří upřímné díky vedení naší i ratíškovické
obce a všem, kteří se na přípravě jakýmko-

liv způsobem podíleli a přispěli tak ke zdárnému průběhu akce, na kterou budeme jistě a rádi vzpomínat.
Na 24. června jsme připravili pro své
členy „Pátek v klubu“. Tentokráte se oslavovalo 9 jubilantů z našich řad. A již 28. června vyjel autobus v ranních hodinách na
zájezd, kdy jsme navštívili závod na výrobu
lihovin „Rudolf Jelínek“ ve Vizovicích. Ještě
před samotnou prohlídkou nám byla promítnuta krátká filmová reportáž a pak nám
mladá sympatická průvodkyně povyprávěla o historii a provedla závodem, kde vládla
čistota a pořádek. Na konci prohlídky byla
i malá ochutnávka a nabídka zakoupit si
v podnikové prodejně z bohatého sortimentu jejich výrobků, což někteří učinili.
číslo 4/2016

Rohatecká obec
Dalším naším cílem byla Lešná, kde jsme
dostali dostatečný časový prostor, abychom
si prohlédli úžasnou zoologickou zahradu
a zejména my, senioři, jsme ocenili možnost povozit se vláčky po ZOO a přitom
hodně vidět a také se občerstvit. Nakonec
jsme navštívili překrásný zámeček přímo
v prostorách ZOO, postavený v romantické
historizující architektuře. Tento hezký den
nám popřálo i počasí, takže účastníci zájezdu byli spokojeni.
V červenci a srpnu, kdy začínají dětem
prázdniny, začínají hlavně našim babičkám
jistě milé, ale i odpovědné povinnosti – pomoci dětem a postarat se o jejich ratolesti.

A stále šikovné ruce našich babiček
také provádějí náročné žehlení a úpravy krásných rohateckých krojů pro své
„odrostlejší“ vnuky a vnučky, aby pak
mohli zpívat, tancovat, prostě hodovat. Jistě se i to letošní Bartolomějské
hodování naší krojované mladé chase
povede stejně jako ta předchozí a věřme, že jim bude přát i počasí.
A jelikož čas stále plyne jako voda
v Moravě, sejdeme se brzy zase na Pátku v klubu – 2. září 2016 v 18.00 hodin
v našem kulturním domě!
Za Klub důchodců Rohatec, z. s.
Marie Nováková

Setkání Maryšáků
Bylo to krásné, bylo to milé,

vyváželi jsme i za hranice.

Patří se nyní upřímně poděkovat všem,

po letech setkání – příjemné chvíle!

Maryša prostě druhým domovem nám byla,

kdo do přípravy setkání byl zapojen.

Vzpomínky znovu v nás ožívaly

díky ní přibrali jsme i kila,

A kdo zaslouží si díky nejvíce?

na to, jak v Maryši jsme pracovali.

škoda přeškoda, že výroba čokolády

Paní starostka z Ratíškovic a

Tehdy jsme ještě mladí byli,

se zde zastavila.

pan starosta z Rohatce!

vynikající čokoládu vyrobili.

Čas ten však běží stále dál,

Jim patří naše velké uznání

Život osladit jsme všem uměli,

aniž by se nás na něco ptal.

za to milé maryšácké setkání

malým dětem, ale i dospělým.

Sladké Maryši už tu není,

a my těšíme se na další shledání!

A to nejen u nás v republice,

zůstaly nám jen ty vzpomínky a snění.

číslo 4/2016

Účastníci setkání
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SPORT
Přibývá běžeckých úspěchů rohateckých dětí
Druhou polovinu načaly nejen letní
prázdniny, ale také regionální běžecké soutěže. Velmi úspěšně si v nich letos vede rohatecká omladina. Hodonínský běžecký pohár
mládeže má za sebou devět závodů ze čtrnácti a v průběžném pořadí hned pět našich
zástupců drží umístění v první šestce.
Jasně rozehranou partii pro sebe má suverén přípravky David Tříska. Ovládl všech
šest závodů, k nimž nastoupil, a s převahou
vévodí průběžnému pořadí své kategorie.
Dobrou pozici má mezi staršími žákyněmi Eliška Jakubčíková. Drží zatím druhé
místo, když dvakrát dokázala zvítězit a jednou doběhla druhá. Sekunduje jí kamarádka Veronika Lacková na celkové čtvrté
příčce. Ta se však prioritně zaměřuje na
rychlobruslení a běh bere jen jako součást

přípravy. Účastnila se tak pouze tří závodů, z nichž však dva vyhrála a jednou byla
druhá.
Těsně pod pomyslnými stupni vítězů je
mezi mladšími děvčaty sedmiletá Mariana
Durďáková, když drží průběžnou čtvrtou
příčku. Na šestém místě prozatímního pořadí mladší přípravky je pak devítiletý David Marek.
Mimo pořadí běžeckého poháru má
Rohatec ještě jednu hvězdičku. Mezi nejmladšími benjamínky se závod od závodů
lepší pětiletá Terezka Podaná. Ještě v Rohatci na začátku května doběhla šestá. Od
té doby však vybojovala čtvrté místo v Moravském Písku, stříbro v Kunovicích a na
začátku prázdnin premiérově vystoupila na
nejvyšší stupínek při závodě v Nové Lhotě.

Eliška Jakubčíková a Veronika Lacková
mají navíc našlápnuto na medailové umístění i mezi juniorkami, kde dokáží porážet
i mnohem starší soupeřky a nezřídka se
společně potkají na stupních vítězů. Juniorský pohár má za sebou deset závodů ze sedmnácti, Eliška Jakubčíková průběžnému
pořadí juniorek dominuje s bilancí jedné
výhry, čtyř druhých a jednoho třetího místa. Veronika Lacková i přes minimum startů drží páté místo, když zvítězila na dvou
podnicích a jednou doběhla druhá.
Do druhé poloviny sezony nezbývá než
držet všem rohateckým zástupcům palce
a doufat, že závěrečná bilance roku 2016
bude aspoň tak úspěšná jako mezistav po
prvním poločase.
Luděk Durďák

TFA Team Rohatec… Rozjetý vlak, který nezastavuje
Ukrutná červencová horka značí mimo jiné i to, že TFA team
je cca v polovině letošní soutěžní sezony. S trochou nadsázky by se
výsledky našich železných hasičů daly přirovnat k jízdě vlaku. Rozklíčujme si tedy toto heslo ukryté v nadpisu připomenutím všech
závodů v následujícím článku.
Sezóna pro nás začala velice brzy a to 6. března ve Velkých Karlovicích, kam přijelo svou formu po zimě prověřit 73 závodníků,
přičemž rohatecký Michal Skřivánek se i při enormním počtu soupeřů neztratil a vybojoval 5. místo, což je rozhodně slibný začátek.
Druhý závod, tentokráte v plné sestavě, tedy i s Martinem Mlčochem, kluci absolvovali v Lubině (26. 3., 23 závodníků) a opět solidně. Martin se musel sklonit pouze jednomu závodníkovi a bral
stříbro, no a Michal v závěsu za ním - bronzový. Následovaly velmi
oblíbené Mělčany (23. 4., 39 závodníků). Martin zde vyhrál předchozí dva roky a letos útočil na zlatý hattrick. Ve stejném duchu
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jako v letech loňských se nesl průběh soutěže pro Martina s konstatováním, že i letos je to zlato. Michal ho doplnil na smolné čtvrté
pozici.
Od této chvíle začíná Michalova sólo jízda, protože Martin se
věnuje přípravě na státnice a následnému odjezdu do zahraničí.
Další závod hostila malebná vesnička s názvem Viničné Šumice
(1. 5., 22 závodníků). Michalovi se zde snad zablýsklo na lepší časy,
když vybojoval stříbro a dokázal se tak vměstnat do silné konkurence profesionálních hasičů na pomyslné bedně. Pocit z dobře
odvedené práce střídá hořkost na následujícím závodě v Kojatíně - Popůvkách (8. 5., 35 závodníků) a opět nepříjemná čtvrtá
pozice a snad i chuť se na všechno vykašlat. Pokud jsem v úvodu
přirovnával výsledky k jízdě vlaku, tak právě v této části sezóny je
rohatecký TFA vlak dokonale promazán, mouchy jsou vychytané
a strojvedoucí zvyšuje rychlost. TFA Borač (4. 6., 51 závodníků),
číslo 4/2016
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velmi oblíbená trať a s ní impozantní vystoupení Michala, za které si odváží zlato, mimochodem stejně tak, jako před třemi lety.
O dva týdny později je tu noční závod v Jankovicích (18. 6., 43 závodníků), kde má Michal premiéru, protože „potmě“ ještě nezávodil, každopádně ani tento fakt nebyl problémem, což potvrzuje
ziskem stříbra. Výsledkově velmi pozitivní červen končí závodem
v Prasklicích (25. 6., 48 závodníků). Lokomotiva si jen párkrát odfoukla, zahoukala a do Rohatce z Prasklic veze v Michalových rukou další zlato. Skvělý průběh letní části sezóny Michal potvrzuje
i v červencovém závodě v Sebranicích (23.7., 41 závodníků). Silově
postavená trať, enormní horko a další stříbrná radost. Tolik o do-

savadním působení v letošní sezoně, rozhodně se máme na co těšit
i nadále, rohatecký TFA vlak má ještě dostatek páry, kterou hodlá
přetavit v další cenné kovy.
Závěrem tady máme pozvánku pro zvědavé fanoušky TFA teamu. Máte-li zájem se podívat na tuto atraktivní záležitost reálně,
tak neváhejte a 20. 8. přijeďte podpořit Michala do Strážnice, kde
bude bojovat v konkurenci nejlepších závodníků z Jihomoravského
kraje o postup na Mistrovství České republiky právě v této nejtěžší
hasičské disciplíně. Videa ze zmiňovaných soutěží naleznete na hasici-rohatec.webnode.cz, případně facebooku SDH Rohatec.
Michal Skřivánek

Kopaná TJ Slavoj mezi sezonami 2015/2016, 2016/2017
V neděli 19. června posledním soutěžním kolem skončila fotbalová sezona
2015/16 a za necelé dva měsíce, 14. srpna,
se hlásí nová sezona 2016/17. Na ucelené zhodnocení již uplynulé sezony si sám
netroufám. Jednak postrádám požadovanou odbornou kvalifikaci, jednak pohled
diváka nemusí být až tak moc objektivní.
Alespoň pár údajů ze statistiky pro oživení
paměti neuškodí.
A mužstvo ukončilo sezonu víc jak
dobře, když má 4. místo: 26 13 5 8 60:43
44 bodů. Jde o nepopiratelný úspěch.
K tomu pozornost od Jirky Jüstela, který svými 15 góly (25% ze všech našich) se
umístil jako pátý v pořadí nejlepších střelců
naší I. A tř. skup. B. Dorost nad všechna očečíslo 4/2016

kávání dosáhl na 2. místo: 26 17 1 8 64:35
52 bodů. Jeho nejlepší střelec Filip Konečný se svými 24 góly dosáhl na čtvrté místo
v naší I. tř. skup. C. Mužstvo B získalo slušivé
6. místo: 26 12 3 11 55:45 39 bodů. Na nováčka je to úspěch, s ohledem na řadu zkušených hráčů to mohlo být i o něco lepší. Starší
žáci 7+1 v okresní soutěži skup. A dosáhli jen
na pro nás nezvyklé 8. místo: 18 4 1 13 53:77
13 bodů. Hlavním důvodem byl nízký počet
samotných hráčů. Mladší žáci v okresní soutěži pak s náskokem zvítězili. Na 1. místo:
20 18 1 1 135:35 55 bodů měli i dost hráčů. To je vynikající výsledek a snad i příslib
překonání krize z nedostatku hráčů. A tím
i zachování krajské soutěže dorostu v příštích sezonách.

Abych se dověděl něco víc o přípravách
na sezonu 2016/17, sešel jsem se s jedním
z odpovědných činovníků Slavoje. Robert
Lábadi ml., vedoucí A mužstva, není úplný nováček, protože řadu sezon vedl jako
trenér žáky i dorost. Jeho přičiněním hráli
naši obojí žáci krajskou soutěž - a vůbec ne
špatně. V roli trenéra po své hráčské kariéře jen navázal na někdejší úspěšnou činnost
svého otce, taky Roberta. Protože mu jedna
funkce ve Slavoji nestačí, je i platným členem výboru TJ - to má taky po svém otci.
Získané informace si nenechávám pro sebe
a rád je předávám i široké obci čtenářské.
Tak například: trenérem A je i nadále
Marek Antoš, jeho asistentem Petr Doležal,
svého času náš špičkový hráč. Zkušenosti
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s asistováním získával i u našeho dorostu,
kde spolupracoval právě s Robertem. V nastávající soutěži se utkáme nově s Velkou
nad Veličkou, Krumvířem a Vyškovem
B. Naopak už nepotkáme postupující Bučovice, sestupující Mikulov a přeřazené
Šaratice do sk. A. To, co mnohé diváky
vždy hodně zajímá - a co posily? Nebudou.
Naopak odešel zpět do Slovácka Jirka Jüstel. Počet hráčů v probíhající přípravě je
víc jak početný. Brankáři Létal (už je náš),
Domanský, Jüstel. Hráči do pole: Petrák,
Páleník, Dohnálek, Štěvík, Vašek, Elšík, Vacenovský, Kučera, Bidmon, Netík, Tomšej,
Korbel, Kovařík, Lábadi, Ruszkowski, Homola, Schenel, Salajka, Michalica, Konečný. Přípravná utkání mají svou logiku při
střídání mužstev z nižších tříd s vyššími.
Plán se bohužel nedodržel vinou soupeře,
když na poslední chvíli odřekl. Místo I.A
ze Šlapanic jsme byli rádi za vstřícnost I.B
z Ořechova. I diváci poznali trochu jiný
kraj. Navíc zajímavá informace: je tam
opravdový zrenovovaný zámeček - a na
p r o d e j ! Po přípravě s Vracovem, v Oře-

chově, se Strážnicí a Mutěnicemi, bude
poslední v Líšni B. A pak už očekávané
mistráky. První v Břeclavi B. A jen na doplnění - nová sezona bude již pro A mužstvo
24. v krajské I. A třídě. Další by měla být již
jubilejní. A aby toho nebylo málo - blíží se
další výročí - 90 let kopané Slavoje. Trochu
méně radostný je celkový stav mužstev bývalého okresu Hodonín. Nejvyšší soutěž je
divize, když postup do MSFL Hodonínu
nevyšel. Nováčkem se stal Bzenec. V KP jen
Mutěnice, s námi v I.A tř. Dubňany, Ratíškovice, Veselí nad Moravou, Velká nad Veličkou, Blatnice pod sv. Antonínkem a Kyjov. Všichni údajně zbrojili, takže se máme
na co těšit a nebude to vůbec lehké. V I.B tř.
hrají Hroznová Lhota, Žarošice, Kněždub,
Milotice, Vacenovice, Hovorany a nováčci
Strážnice, Uhřice. Lovčice tuto třídu vzdaly.
Kromě okresního přeboru budou po zániku
IV. tř. jen tři III. tř., což na kvalitě nepřidá.
Pro naše B mužstvo by byl vhodný postup
do OP, aby přechod do A nebyl tak poměrně velkým skokem. U dorostu je to ještě
slabší, když v celomoravských soutěžích

jsou jen mužstva Hodonína (bývalé RSM),
v KP jen Kyjov a Veselí nad Moravou.
V krajské I. tř. s námi již jen Dolní Bojanovice, Mutěnice, Žarošice, Hroznová Lhota,
Hovorany, Dubňany, Ratíškovice, Velká nad
Veličkou, Bzenec a nováček ze Svatobořic.
V řízení okresu zůstává již jen jediná třída.
A novinky z vyšších míst. Ruší se hostování
a střídavé starty. Vše jen na tvrdý přestup.
Komu to pomůže? Malým oddílům určitě
ne. Hráči, kterým se případně ve vyšší třídě
nedařilo, mohli se snadno vracet do mateřského oddílu. Nyní budou čekat na přestupní termín. Taky se ruší tzv. farmy, což pro
změnu taková škoda není.
Na závěr děkuji Robertovi za poskytnutý
rozhovor do novin. Nebylo to nejjednodušší, protože Robert raději pracuje, než o práci
mluví. A odváděná práce pro Slavoj je náročná a současně záslužná. Za uplynulou
sezonu proto i jménem příznivců a dalších
čtenářů všem hráčům, jejich vedení, zkrátka
všem, kteří byli u toho - d ě k u j i - a v nastávající sezoně 2016/17 ať se všem jen daří.
Vlastimil Hlaváč

Peace Run 2016 v Rohatci
V neděli 12. června 2016 doprovodila skupinka rohateckých
školáků mezinárodní tým štafetového Mírového běhu, který Rohatcem probíhal. Žáci se postupně vystřídali při běhu s mírovou pochodní. Michal Škromach z 6. třídy předával na posledním úseku
štafetu místostarostovi obce Tomáši Letochovi.
Před obecním úřadem proběhlo přivítání štafety, vtipné scénky účastníků, představování členů štafety v cizích jazycích, kdy žáci
určovali, z kterých států běžci pocházejí. Za odměnu si všichni přítomní vyslechli emočně působivou píseň Peace Run, žáci dostali na
památku tričko s logem Peace Run.
Běžci z mezinárodní štafety si pochvalovali příjemnou atmosféru jak
v Hodoníně, tak také v Rohatci, včetně malého občerstvení. Nejvzdálenějšími účastníky byli běžci z Nového Zélandu a Cookových ostrovů.
Peace Run založil atlet, filozof a umělec Sri Chinmoy. Ve světě
se běhá od roku 1987, u nás od 90. let 20. století. Je jenom dobře,
že i skupinka rohateckých žáků včetně vedení obce podpořila hlavní myšlenky tohoto mírového běhu, tedy šířit atmosféru harmonie,
přátelství a porozumění.
Jaroslav Šmýd, koordinátor
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Koupím rodinný dům
v lokalitě Hodonín /
Rohatec / Lužice.
Dispozice alespoň 4+1
nebo 3+1 s možností
rozšíření do půdních
prostor. Garáž nebo vjezd
na pozemek podmínkou.
Stav nemovitosti
nerozhoduje.
Volejte / pište
732 388 391 (Teichman)

Seřídíme
a opravíme
plastová a dřevěná
okna i dveře.
Tel: 605 031 168
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Malá chasa z Rohatca
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Dětský den s myslivci
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