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Předmluva
Roku 1970 uplynulo 700 let od první písemné zprávy o Rohatci. Poloha obce na strategickém
místě hranic, které tu tvoř í tok ř eky Moravy, podmínila pestré osudy - slávu i utrpení jejích obyvatel.
Zatím co mnoho okolních vsí následkem váleč ných událostí a útrap zaniklo, Rohatec, ač mnohokráte
téměř zcela vypálen a poboř en, se ze všech ran vždy vzpamatoval, př icházeli noví a noví osadníci,
kteř í obec znovu postavili.
Tak naše obec př eč kala více než sedm století a rozkvetla do dnešní podoby a krásy. Co by
mohla vyprávět asi 700 let stará kaple na návsi, která je u nás nejstarším a nejpamátnějším místem?
Č eho byla svědkem, kolika utrpení, ale také radostí našeho lidu! Neživé její zdi byly však jen
mlč enlivým svědkem, nemohou mluvit, nemohou dnešním lidem ř íci nic z toho, co se tu dělo.
Rádi bychom chtěli tímto skromným dílem zachytit osudy svého domova, abychom si s tím
větší láskou vážili pokojného života a pracovali pro rozkvět obce, č ímž i pro rozkvět naší vlasti.
Historie našeho kraje je pestrá a v mnohém pouč ná. Proto si př ejeme, aby si hlavně naše mládež
v knize č etla a poznala, že to, co kolem sebe vidí a co prožívá, není zadarmo, že to stálo mnoho
bojů , práce a velkého úsilí celých generací.
Věnujeme v této knize též hodně pozorností uměleckým lidovým snahám, které se projevovaly
v národních krojích, v písních, zvycích aj.
Chtěli bychom také poděkovat všem, kteř í nám v tomto díle pomáhali,ať radou č i hmotně. Byla
to př edevším místní organizace Komunistické strany Č eskoslovenska a náš místní národní výbor,
které umožnily tuto knížku vydat.
Děkujeme také svým spolupracovníků m př i opatrování pramenů , obrázků a fotografií. Jsou to
zejména uč itelka Anna Netíková, Marie Nováková, Josef Antoš, Miroslav Ondruš, František Tomala,
Václav Hovězák, František Bač ík, Spytihněv Krejč í.
Tato knížka je zatím prvním souvislým dílem o naší obci, zachycujícím vývoj od nejstarší doby
do př ítomnosti a nejpodstatnější údaje o lidové kultuř e. V roce 1928 byla sice vydána brožura z pera
ing. Vaňka, ta však měla jen malýrozsah a týkala se většinou dávno minulých dob. Toto naše dílo se
zaměř ilo nejen na minulost, ale chce vystihnout zvláště př ítomnost, ukázat př edevším, jak dnes
žijeme, zdů raznit budovatelské úsilí našich lidí pro socialistickou př ítomnost i budoucnost.
S láskou jsme tuto knihu psali, v dů věř e ji vkládáme do rukou našich č tenář ů , zejména všech
obyvatel naší obce i jejích rodáků , nechť jsou kdekoliv po naší vlasti i v daleké cizině.

V Rohatci dne 14. dubna 1972.

Auto ř i.

Představení autorů
Josef Bíza
Josef Bíza se narodil 16. března 1904. Po
maturitě na reá lné m gymná ziu v Hodoníně
absolvoval kurz pro přípravu učitelů v Příboře.
Vyučoval na školá ch v Č ejči, Hovoranech
a v Kosticích na Břeclavsku. V roce 1929 se
přistěhoval s manželkou do Rohatce. Společně
vyučovali na tehdejší expozituře rohatecké školy
v Rohatci Kolonii. Od roku 1937 učil na obecné
škole v Rohatci a od roku 1938 se stá vá jejím
ředitelem (řídicím učitelem). Od roku 1938

nepřetržitě do roku 1974 vykoná vá funkci
obecního kroniká ře. Po roce 1945 se stá vá
předsedou „Osvětové besedy" a podílí se na
činnosti několika kulturních organizací v Rohatci,
zejmé na ve „Slová cké m krů žku". Všude sbíral
a zaznamená val zvyklosti, písničky a pověsti
z Rohatce. To všechno vyústilo v roce 1973
k vydá ní knihy „Slová cká obec Rohatec", spolu
s Janem Ská celem ze Strá žnice. Tato se stala
vyhledá vanou
kronikou
obce
Rohatec.
V sedmdesá tých lé tech dopisoval i do časopisu
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Josef Bíza

Jan Skácel

"Malovaný kraj".
Trvalým odkazem jeho pů sobnosti je nejen
kroniká řská , ale zejmé na dlouholetá činnost
pedagogická ,
výchova
několika
generací
k vlastenectví a lá sce k rodné obci.
Josef Bíza zemřel 6. června 1989 v Rohatci.

podle níž byla vydá na zkrá cená verze s ná zvem
Č tení o Strá žnici (1965).
Zpracová val materiá ly ze širšího Strá žnicka
a celé ho Slová cka, sestavoval přehledy dějin
pro kroniky některých slová ckých obcí. Tak byly
vytvořeny
souhrny
o dějiná ch
Radějova,
Tvarožné Lhoty, Kněždubu, Petrova, Sudoměřic,
Rohatce a z horňá ckých obcí Velké nad
Veličkou, Lipová , Suchova a Javorníka. Tyto
prá ce zů staly v rukopise, vydá ny byly jen dějiny
Petrova (1970) a Rohatce (1973, spolu s J. Bízou). Tiskem vyšly rovněž dějiny horňá ckých
obcí, které napsal pro monografii Horňá cko
(1966). V roce 1958 vydal knihu Z dějin
Slová cka, která sloužila také pro výuku
regioná lních dějin ve školá ch.
Dílo, které Jan Ská cel zanechal jako dějepisec
města Strá žnice a regioná lní historik Slová cka,
zů stá vá trvalým odkazem jeho osobnosti. K ní
neodmyslitelně patří i dlouholetá pedagogická
činnost
a
výchova
několika
generací
k uvědomělé mu vlastenectví.
Jan Ská cel zemřel 14. června 1984 ve Strá žnici.

Jan Skácel
Jan Ská cel se narodil 4. února 1899 ve Strá žnici.
Po maturitě na strá žnické m gymná ziu absolvoval
kurs při učitelské m ústavu v Brně a vyučoval na
obecných školá ch v Petrově a Sudoměřicích. Po
doplnění učitelské odbornosti pů sobil na
měšťanských školá ch ve Strá žnici a Vnorovech,
v letech 1925-1935 byl učitelem a později
ředitelem měšťanské školy ve Ž dá nicích.
Od roku 1935 se s rodinou usadil natrvalo ve
Strá žnici, kde se stal odborným učitelem a pak
ředitelem měšťanských škol. Od roku 1937
zastá val funkci městské ho kroniká ře, patřil mezi
iniciá tory a zakladatele městské ho muzea.
Zveřejňoval příspěvky z historie města, napsal
pětidílnou monografii Dějiny města Strá žnice,
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Č lenové rady MNV v Rohatci

Jaroslav Andrýsek
př edseda MNV

Robert Nikl
tajemník MNV

Světla Spáč ilová
č lenka rady

Zdeněk Bíza
n áměstek

František Antoš
č len rady

Josef Bortlík
č len rady

Milan Henč l
č len rady

Jan Tomšej
č len rady

Josef Zich
č len rady

Pavel Poruban
č len rady
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ZEMĚ PISNÝ PŘ EHLED
Obec Rohatec leží asi na 17° 13' východní délky a 48° 56' severní šíř ky ve stř ední č ástí
okresu Hodonín, na pravém bř ehu ř eky Moravy, př i hranici moravsko-slovenské. Je souč ástí
Moravského Slovenska č ili Slovácka.
Obklopují jej na severní straně rozsáhlé borové lesy, na západní lesy dubové - Dúbrava - na
jihu rovinaté louky a lužní lesy. V pozadí na jihovýchodním obzoru se rýsují pásma Bílých Karpat
s Javoř inou, Unínskýles a pásmo Malých Karpat.
Prů měrná nadmoř ská výška je 185,5 m. Obec zač íná př i vtoku Mlýnské strouhy do Moravy
č ástí, která se jmenuje Př ívoz, místo památné č etnými bitvami o most, kterýtu kdysi stával. Tudy
vedla živá cesta z Hodonína do Strážnice. Spolu s č ástí zvanou Baráky tvoř í ulici tvaru podkovy.
Řádek domů obrácený k lukám v Dolních u studně se nazývá Semering. Baráky jsou ulič kami
spojeny s návsí č i Dědinou.
Dále se Rohatec rozvíjí podél silnice Hodonín - Strážnice a ulicemi směrem k železnič ní trati
Bř eclav - Př erov. Po II. světové válce se obec znač ně rozšíř ila výstavbou rodinných domků na
Zemánkově kopci př i silnici asi 500 m na sever od stř edu obce. Je to č ást od vlastní obce dosti
vzdálená, kterou dnes jmenují Na kopci.
2 km dále př i silnici směrem na severovýchod stojí bývalýpanskýdvů r, nyní objekt JZD. Ten
náležel dř íve strážnické panské vrchnosti i s okolními pozemky a lesy až do konce I. světové války.
Vedle něho př i ř ece Moravě stával panskýmlýn a pila s vodním pohonem. V těchto místech byl
v roce 1863 př i Moravě postaven cukrovar, kolem něho pak vznikla ř ada domků , která se rozšíř ila
dále podél silnice k Ratíškovicím a nazývá se Kolonií, to jest nově vzniklá osada. Roků 1971 je tu
132 domovních č ísel s 575 obyvateli. Je tu také rozsáhlá železnič ní stanice a po I. světové válce tu
vznikly č etné prů myslové závody pro výhodnou komunikač ní polohu. Po II. světové válce
prů myslových závodů ještě př ibylo, takže tato č ást je jedním z nejprů myslovějších míst našeho
okresu.
Další č ástí obce je osada Soboňky, vzdálená asi 1 km na sever od Kolonie. Do roku 1960
územně náležely Soboňky do katastru města Vracova, vzdáleného př es 5 km. Je tu 33 domovních
č ísel se 108 obyvateli a s poboč ným závodem hodonínské Jihomoravské armaturky.
Naše obec má tedy 4 č ásti znač ně od sebe vzdálené. Komunikač ně jsou však všechny č ásti
dobř e spojeny silnicemi i železnicí.
Názvy dalších č ástí obce: Na fléč ku, U kř ížka, Smíchov, Habánský dvů r, Cihelny, Pod
Rohátkou.
Ú tvar a povaha půdy
Okolí Rohatce patř í geologicky k útvaru naplavenin č ili diluviu a staršímu útvaru tř etíhornímu.
Okolí je typická deprese (pokles), jež je pokrač ováním Vídeňské pánve.
Širá nížina v poř íč í ř eky Moravy př edstavuje nejnižší č ást Ú valu dolnomoravskéno s kótami od
193 do 165 m nad moř em. Nad nížinou k jihozápadu vystupují mírně zvlněné oblasti Dúbravy s lesy
borovými a dubovými. To je oblast z největší č ásti zastř ená dýnovým pískem.
Řeka Morava se vinula č etnými meandry mezi nejmladšími holocenními náplavami. Dokud
nebyla regulována, měnila stále ř eč iště, př inášejíc spoustu náplavů písč itých a štěrkovitých z jedné
zátoč iny do druhé. Na vnějším obvodu meandrů rve souč asně bř ehy v př íkré strže, kde vidíme pod
ornicí místy také zbytky navátin, spraše, štěrky, př emístěné písky a dýnové návěje. Na nich dnes
rozlehlé louky a lužní lesy.
Tak dnešní tvář nost území př i ř ece Moravě je vyrovnána místy až 18 m mocnými nejmladšími
naplaveninami štěrkovin, písků a spraše; je nivelizována v rovinu, tabuli, ze které v poř íč í samém jen
na málo místech vynikají na způ sob valů zbytky návějí dýnových. Jsou tu uloženy směrem od
Rohatce na sever dost mohutné vrstvy lignitové, které se táhnou k Bzenci a navazují na lignitové
pánve z Dubňan, Ratíškovic a Šardic. V roce 1939 až 1941 firma Baťa tu těžila v úseku Soboňky
lignit. Šachta však po dvouleté těžbě byla zrušena pro velké množství spodní vody. V roce 1969 tu
byla vyhloubena studna pro skupinovývodovod, která dávala 25 litrů vody za vteř inu.
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Bývalá firma Baťa prováděla také v letech 1938 až 1940 hlubinnývrt 600 m, kterývšak neměl
pozitivní výsledek. Již v dř ívějších letech tu naftové společ nosti prováděly hlubinné vrty (zvláště
v oblasti Soboněk) s nálezy nafty a zemního plynu.
Oblasti dýnových písků zastírají souvislé plochy mezi Hodonínem, Ratíškovicemi, Rohatcem,
Vracovem, Lidéř ovicemi a Vacenovicemi. Jsou porostlé rozsáhlými borovými lesy. Písku se tu používalo na výrobu vápenopískových cihel v tak zvaných „bílých" cihelnách v Rohatci a v Lidéř ovicích
(po II. světové válce Strážnice-Př ívoz). V nové době se tento písek těží v ohromném množství pro
slévárny, stavby, pro výrobu pryskyř ič natých koberců našich silnic atd.
Nejvyšší bod v okolí Rohatce je u samoty Roztrhánek 193 m nad moř em, nejnižší v místech,
kde Morava opouští naše katastrální území (Perunské) 165 m nad moř em.
Poloha a popis katastru
Rohateckýkatastr má tvar hodně protáhlého obdélníka od západu k východu. Měř í celkem
1367 ha.
Z toho je:
orné pů dy
518 ha
luk
371 ha
vinic
16,78 ha
ovocných sadů
16,38 ha
pů da zastavěná, zahrady, pastviny, neplodná pů da, cesty atd.
444,16 ha
Celý katastr je v rovině, orná pů da kromě luk je písč itá a má bonitu 5. tř ídy. Náleží do oblastí
obilnář ské. Louky mají pů du těžkou, jílovítou, pokud však byly poorány, dávají bohatou úrodu. Na
písč itých polích bývá úroda žita, brambor a kukuř ice dobrá jen v letech s dostateč ně velkými
dešťovými srážkami, které však musí být dobř e rozděleny na jarní měsíce. Některé polní tratě za
železnič ní tratí Bř eclav - Př erov, tedy Dlouhé padělky, Zahrádky, mají pod písč itým povrchem
jílovitou vrstvu, která udržuje vláhu. V těchto tratích jsou proto založeny č etné sady, vinice, pěstuje
se tu také zelenina.
Znač ná č ást luk po obou stranách ř eky Moravy byla po založení JZD v letech 1950 až 1970
poorána. Je to zejména Závodí, V lese, Velkýa MalýZávidov, Perunské, Opleta, Dolní u studně,
Hostěšina. Na lukách Zásady, v Perunských kolem ř eky Moravy jsou vyhloubeny po roku 1950 č etné
studny pro skupinový vodovod Hodonín a okolí. Roku 1970 byly vykopány další studny kolem
Radějovského potoka.
NÁ ZVY POLNÍCH TRATÍ
1. Perunské — louky a sady u ř eky, název podle staroslovanského pohř ebiště.
2. Zadní čtvrtě — pole se dělí na:
Zadní č tvrtě pod silnicú,
Zadní č tvrtě pod štrekú,
Vrchní honce u hrušky,
Prostř ední honce,
Honeč ky.
Název podle dělení lánů , 1 lán měl 4 č tvrtě. Hon měl 125 kroků , nebo na honu se mělo plužní
koleč ko otoč it 60krát.)
3. Prostřední čtvrtě - pole se dělí na:
Nad Zásadú, pole za sady, okrajové č ásti se ř íká Na dolinách, podle nížiny př i potoku,
U šanců , podle opevnění, které tu kdysi bývalo, Vč elínek, byly tu umístěny vč elí úly, Vlč ince,
vlhké neplodné místo, kde rostlo rů zné býlí, nebo snad tu žili vlci, Chmelince, pěstoval se tu
kdysi chmel, Kopánky, vlhké místo, kde se nedalo orat, jen kopat.
4. Zá sada či přívlač - louky s č etnými poboč nými rameny ř eky Moravy, rybář i tu kladli sítě – př ívlač e.
Jsou tu umístěny č etné studny skupinového vodovodu.
5. Díly - název podle dělení.
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Vrchní díl u Zahrádek - pole, les, sady. Př ední díly u Dudového — pole, Díly u Zahrádkového
mostu - pole, sady.
6. Dlúhé padělky - pole, vinice, sady - spodní voda těsně pod povrchem.
7. Krá tké padělky - pole, vinice, sady.
8. Panská šířavina - pole, č ást zastavěna (Na kopci), dř íve náležela k panskému dvoru.
9. Přívozské padělky - pole, sady, vinice, č ást zastavena. Název podle polohy u moravního př ívozu.
10. Dolní u studně - louky s č etnými rameny ř eky Moravy, po roce 1980 znač ná č ást poorána, kdysi
tu bývala studna, kam chodili Rohatč ané pro vodu.
11. Rohá tka – zalesněné stráně na severní straně luk, s č etnými „rohy", tj. valy dýnových
návějí.
Podle nich dostala vzniklá osada název R o h a t e c.
12. Zá vodí - poorané louky za vodou (ř ekou).
Sem patř í - Pazderna - sady, místo kde se drtilo suché konopí, drti se ř íkalo pazdeř í.
Horní pazderna - sady,
Kamenec - sady př i ř ece Moravě,
Kerchů vky - sady př i Mlýnské strouze, kdysi pohř ebiště.
13. Kučová nky - louky, sady, místo kde byl vysekán (vykuč ován) les.
14. Na kútě - louky č ásteč ně poorané, lesní zákoutí.
15. Lindí - louky zč ásti poorané, roste tu ř ada topolů - lind.
16. Opleta hrubá - pole u ř eky.
17. Opleta malá - poorané louky.
18. Na štrkovci - louky, těžíval se tu štěrk.
19. Hostěšina - pole, louky. Stopy po sídlišti.
20. Vlá ky - louka, kdysi s č etnými rameny, do nichž kladli rybář i sítě.
21. Malý Zá vidov - č ásteč ně poorané louky.
22. Hrubý Zá vidov - pole, louky mají kruhovýtvar.
23. Lebeďá k - nepř ístupná louka s množstvím plevelné lebedy.
24. Č ernidé lko - les.
25. Rakovnice - pojmenování u vody, kde žili raci, které byli rybář i povinni odvádět pánovi.
VODNÍTOKY
Rohateckým katastrem protéká ř eka Morava téměř po celé délce jeho protáhlého tvaru. Jižní
č ást toku tvoř í hranice mezi Č eskou a Slovenskou socialistickou republikou.
Dnes po celém území naší obce je tok zregulován téměř do př ímé linie. V dobách
„předregulačních" tvoř ila ř eka č etné meandry a množství menších č i větších boč ných ramen.
Pravidelně nejméně 2krát roč ně zaplavila voda rozsáhlé prostory luk a lužních lesů mezí Rohatcem
a Skalicí. Zúrodňovala tak svými nánosy louky, jejichž seno bylo základem výborného chovu skotu
v Rohatci i v okolních vesnících. Sklizeň sena i otav bývala velká i př esto, že někdy v letních
měsících kalná voda úrodu zbahnila. Po např ímení toku a odstranění č etných zákrutů a ramen
záplavy téměř ustaly, výnos luk se však stal jen zlomkem toho, co se tu sklízelo dř íve. Regulací ř eky
bylo sice zabráněno záplavám, proti tomu však nynějším rychlým odtokem vody hladina v ř ece
poklesla a okolí ř eky se č ásteč ně vysušilo. Zmizela č etná ramena, zarovnány č etné tů ně, menší
jezírka, v nichž se po celý rok udržovala voda. Rovněž orba luk, které byly př irozenou nádrží
vlhkosti, porušila vodní rovnováhu našeho kraje. Umělé zavlažování lukám př íliš neprospívá, protože
voda je č istá, bez potř ebného humusu.
Potoky: Z pravé strany se vlévá do Moravy Soboňskýpotok pramenící v lesích okolo Rúdníku
na území Vacenovic a Ratíškovic. Napájí také 3 menší rybníč ky nedaleko Soboněk. Menší potok
zvaný Panisádek pramení rovněž v lesích u Ratíškovic a protéká několika menšími rybníč ky
u Roztrhánek. V létě však bývá bez vody.
V ratíškovské Dúbravě pramení další menší potok, kterýprotéká Olšič kami a pod železnič ní
tratí járkem Na dolinách vtéká do Moravy. I tento však bývá za sušších let bez vody. Mlýnskýpotok
je bývalýnáhon z Moravy pro vodní panskýmlýn, kterýstával jíž ve stř edověku vedle panského
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dvora. Tento náhon byl uměle vyhlouben, peč livě udržován; pomalu se však zanáší a je téměř bez
vody. Jeho délka je asi 2 km. Do ř eky ústí na Př ívoze. Voda jím protéká jen v době povodní.
Z levě strany př itéká Radějovka, upravená v letech 1934-1938 na plavební kanál firmy Baťa.
PODNEBÍ
Ú zemí Rohatce je celkem chudé na vodní srážky, jichž je prů měrně 550 až 600 mm roč ně.
Jsou-li však pravidelně rozloženy na vegetač ní období, stač í ke slušné úrodě.
Prů měrná roč ní teplota je asi 9 °C. Dař í se tu proto č etným teplomilným rostlinám.
Proudění vzduchu je znač né, hlavně na jař e a v létě. Př evahu mají větry jihovýchodní, hlavně
na jař e, kdy vysušují pů du a odnášejí úrodnou prsť. Koncem č ervence a zač átkem srpna tu vanou
rovněž od jihu větry „főnové ", které jsou horké a suché. Mění tak naši krajinu v suchou step. Po
II. světové válce proti vlnám jižních větrů byly vysazeny kolem silnice z Kolonie do Rohatce a pak
z Rohatce k Hodonínu pásy větrolamů o délce asi 3 km a Šíř ce 15 m. Základem porostu jsou husté
keř e s ř adou vysokých topolů . Př ed chladnými severními větry chrání naše území rozsáhlé borové
lesy na zvýšené ploše směrem k Vracovu a Bzenci a pak pásmo nedalekých Chř ibů .
Protože k nám mají snadnýpř ístup teplé jarní větry z jihu, jaro nastává u nás nejméně o jeden
až 2 týdny dř íve, než v ostatních č ástech okresu. Př edč asně probuzená př íroda bývá pak také
č astěji postižena jarními mrazíky, protože do kotliny kolem ř eky Moravy se stéká jako voda těžší
studenývzduch z okolní zvýšené krajiny a č etných lesů . Vinice, rašící vlašské oř ešáky i ovocné
stromy bývají pak spáleny někdy až 4°mrazy. Č ím blíže k ř ece, tím více.
V roce 1929 zimní mrazová katastrofa znič ila na 2800 ovocných stromů po celém katastru.
Př esto se zachovalo ještě 7932 ovocných stromů a keř ů . Roku 1956 klesla v únoru noč ní teplota až
na -25 °C. 11. č ervna 1931 postihlo obec krupobití, jakého nebylo pamětníka. Znič ilo úrodu v celém
okolí obce, rozbíjelo okenní tabulky oken od severu, otlouklo ků ru mladých stromů , mnohé vyvrátilo,
rostliny vtlouklo do země. Škody byly ohromné.
Roku 1947 jsme byli postiženi velikým suchem. Nepršelo téměř od jara do zimy. V letních
měsících teploměr ukazoval až 38 °C ve stínu, na slunci 48 °C.
ROSTLINSTVO
Na dýnových navátých pískovinách nazvaných také „Moravskou Saharou", nebo také
píseč nou stepí, se dař í rostlinám teplomilným a jsou tu, hlavně v prostoru severním, rozsáhlé borové
lesy. Toto území bylo v dobách př ed více než dvěma sty lety porostlé listnatými lesy. Rostly tu
hlavně olše, osiky, habry, na vlhč ích místech i jasany, ale také duby, protože v mapách těchto dob
byl tento les označ en jako Dúbrava. Tehdy náleželo toto území k panství bzeneckému.
Nesprávným těžebním postupem, pastvou dobytka a suchými lety proměnil se tento kout
v písč itou poušť, na níž za horkých letních měsíců utvoř il vítr naváté kopce horkého písku a tvoř ily
se tu píseč né duny, jako na Sahař e. Tyto plochy se zazelenaly jen v době jarních dešťů , kdy na nich
obyvatelstvo popásalo dobytek. Jinak žádnývýnos nedávaly.
Otázkou, jak znovu zalesnit takř ka beztravné plochy Př ední a Zadní Dúbravy byly ř ešeny již
na poč átku dvacátých let 19. století. Zkoušeli tu tehdy rů zné druhy borovic, které sem dováželi
z východních Prus od pobř eží Baltického moř e, jehož píseč né bř ehy byly porostlé borovicemi. Tu ve
svém mládí sloužil jako lesník Bedř ich Bechtel, kterýbyl pak př ijat do služeb bzeneckého panství.
Své poznatky z Prus uplatnil př i výsadbě lesa u nás.
Proměna písč itých plání na borovýles byla jediným možným východiskem finanč ního dosahu.
Vysvítá to jasně z těchto údajů : Tak roku 1852 č inil roč ní př írů stek dř eva borovicového porostu 2 až
3 sáhy, kdežto u dubu a osiky 0,1 sáhu. Největší užitek dávaly borovice ve svých 30 až 40 letech.
Z listnatých stromů zů stal v oblibě jen dub, kdežto bříze, osice a olši byl jako nevýnosné dř evině
vypovězen vyhlazovací boj. Roku 1852 Č inil výnos lesa [hrubý] 49816 zlatých. Jednotvárnost
borového lesa byla vyvážena rentabilitou. Kromě toho prvá tř i léta v novém porostu jako záštitu proti
slunci a zatravnění pěstovali lidé brambory.
Výsadbě lesa v prostoru mezí Rohatcem, Vracovem a Bzencem znač né př ispěla i nová
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Severní dráha postavená na jižním úseku vracovsko-bzenecké Dúbravy. Doprava na úseku
Hodonín-Bzenec-Písek byla zahájena 5. května 1841. Po dokonč ení této dráhy byly po ní dováženy
potř ebné sazenice borovic, což uspíšilo a usnadnilo výsadbu lesa.
Zásluhy lesmistra Bedř icha Bechtela byly po jeho smrti oceněny postavením kamenného
pomníku s nápisem př i severním výjezdu ze Železnič ní stanice Strážnice-Př ívoz.
V poslední době asi od roku 1960 sázejí na vytěžená území borového lesa smíšené porosty:
borovici, lípu, dub a modř ín. Je úmyslem monokulturu př eměnit během č asu na les smíšený, který
má č etné výhody.
Směrem západním od Rohatce k Ratíškovícím roste krásnýdubovýles, kterému rovněž ř íkají
Dúbrava.
Po obou bř ezích ř eky Moravy od Př ívozu směrem na Hodonín rostou mohutné lužní lesy
porostlé hlavně jasany, habry, olšemi a osikami. Bř ehy ř eky zdobí vysoké topoly, rozložité jívy
a košaté vrby. Na širokých lukách, které se rozprostírají až ku Skalici, Sudoměř icím a Petrovu oživují
krajinu keř ovité vrby obrostlé mlázím. Ty označ ovaly jednak parcely jednotlivých majitelů , jednak
poskytovaly úkryt č etné zvěř i a ptactvu. Po vzniku zemědělského družstva však tato okrasa
svérázné krajiny mizí, protože je prýpř ekážkou př i obdělávám luk, popř ípadě př i jejich orbě. Je to
však ke škodě vzhledu krajiny a hlavně ke škodě zvěř e a ptactva.
Louky dávají sladké seno z trav všeho druhu (srha, bojínek, jílek, ovsík atd.). Roste tu
množství rozmanitého vonného kvítí, mezi nímž př evládají bílé kopretiny, č ervené luční kohoutky,
žluté pryskyřičníky, astřičky, plicníky, kostívaly, tmavozelené koberce luční jetelinky. Ve zbylých
tů ních roste krásnýstulík, žlutýblatouch a orsej, pyšnýžlutýkosatec, vysokýorobinec a rá kos. Na
suchých písč inách se vyskytuje č etný kavyl stepní (vous sv. Ivana), který svědč í o stepních
poměrech území. Vedle něho č etná léč ivá třezalka tečkovaná , mydlice lé kařská , divizna, v lesích
č etná konvalinka, dobromysl, vlastovičník a mnoho jiných léč ivých rostlin. U rybníč ků na vlhkých
místech roste chráněná a vzácná rosnička okrouhkolistá , kol potoků č etné keř e léč ivého černé ho
bezu a šípků . V okolních lesích i v ulicích obce jsou aleje lip, kol kulturního domu vzácné stromy
mlé čné ho javoru. Neplodná místa jsou osázena borovicemi a aká ty.
V našich lesích a lukách roste po celý rok znač né množství hub. Jejich velký znalec,
mykolog, náš obč an Spytihněv Krejčí jich urč il 94 druhů . U hájenky v Roztrhánkách objevil v roce
1937 prvonález Č SR vzácnou houbu Střechan bedlovitý [Secotium agapicoides]. Zemř el v roce 1971
ve věku 84 let.
Na západních bř ezích ř eky Moravy, kol Mlýnského potoka, v tratích Zásady a Perunských
jsou č etné sady s tisíci ovocnými stromy, mezi nimiž př evládá jabloň a švestka, č ásteč ně i hrušeň.
Tyto sady nazývali Štěpnice. Poskytovaly od pradávna velké množství ovoce, které Rohatč ané
výborně zpeněžili na trzích nedalekého Hodonína. Výhodou těchto Štěpnic bylo, že každoroč ní
záplavy ř eky Moravy nejen pů du zúrodnily, ale hlavně znič ily všechny šků dce ukryté v zemi, takže
stromy rodily pěkné ovoce. V posledních letech nebyla však sadů m věnována dostateč ná péč e,
rozmohlo se mnoho ovocných šků dců , takže sady jsou po roce 1960 z velké č ásti rušeny. Jsou
č ásteč ně nahrazeny novými výsadbami na pozemcích, kde jsou dnes vinice.
Z hospodář ských užitkových plodin pěstují se hlavně brambory (výnos není však velký),
z obilí zejména žito, na pooraných lukách i pšenice a cukrovka, v píseč né pů dě dobř e roste kukuřice,
paprika, rajská jablíčka, tabá k, vojtěška a víno.
V době př ed 1. světovou válkou se také hojně pěstovalo konopí, které bylo základní surovinou
na výrobu režného plátna. Toho bylo tř eba př í výrobě krojových souč ástí. Byly tu snad i viníce, nikdo
z pamětníků je však nepamatuje. Někteř í starší lidé však tvrdí, že byly vysazeny na stráních
Rohátky, nad tak zvaným Bartoškovým jezerem, prýještě př ed lety na těchto stráních bylo poznat,
že tu byly terasy táhnoucí se podél stráně, která je obrácena k jihozápadu. Je to opravdu strana
výhodná pro pěstování vína, jaká se tak snadno jinde nenajde.
První vinici nové doby vysadil na rohateckých pískách v roce 1928 vyspělýsadař Jan Elšík
č. 77. Byla založena na jižním svahu nad Zásadou. Bylo zde vysazeno asi 200 hlav modrého
portugalu. Protože réva dobř e rostla a nesla dobrou úrodu, následovali další pěstitelé ve výsadbě od
roku 1932 až 1935 na Př ívozských padělcích. Zde však vinice bývaly postiženy jarními mrazíky,
protože je to blízko ř eky Moravy. Vinař i tedy zač ali s výsadbou na výše položených pozemcích za
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železnič ní tratí, na Dlouhých padělcích, kde jsou výborné polohové, pů dní i vláhové podmínky.
V roce 1971 je tu téměř 17 ha vinic s nejkvalitnějšími odrů dami. Vinice netrpí ani perenosporou,
hnilobou, nebo jen málo. Víno je chutné, vinař ští odborníci však tvrdí, že nemá takové chuťové
vlastností jako z míst s hlinitou a vápennou pů dou, jako je např . v Mutěnicích, Bojanovicích a jinde.
ŽIVOČ IŠSTVO
V tů ních a ramenech ř eky Moravy sídlilo velké množství vodního ptactva, hlavně divokých
kachen, které tu hnízdily celýrok, v zimě k nám př ilétaly nepř ehledné houfy divokých hus. V době po
regulaci ř eky jsou kachny i husy celkem vzácné. Létají v pozdním podzimu od severu nad našimi
hlavami, ale u nás se nezastavují. Kolem ř eky Moravy se však udržely kolonie čá pů a volavek.
Hnízdí na vysokých topolech a jasanech v lužním lese mezi Rohatcem a Lidéř ovicemi.
V ř ece i v ostatních vodách kolem ní žila ještě nedávno vydra, ondatra, ba v minulém století tu
tvoř ili svoje hráze bobři. V hnijících tů ních a stojatých vodách žily larvy komára Anopheles
maculipennis a bifurcatus, kteř í byli šiř iteli malárie, lidově zvané „hodoňky''. Vysušením luk komár
zmizel a nemoc, se jíž nevyskytuje. Př esto však v dobách, kdy v létě více prší, nebo když se uměle
zavlažují louky, sužují nás nepř ehledné houfy komárů , kteř í se líhnou v prohlubních stojatých vod
luk. Komář í záplava se pak musí nič it leteckým postř ikem. Byly tu také výborné životní podmínky pro
život č etných druhů ryb. Z běžných to byly zejména kapr, karas obecný, lín, jesen, bolen, ostretka,
kleň, štika, sumec, jenž tu dorů stal až 100 kg váhy. Vyskytoval se tu i úhoř, losos, candá t a vyza.
Po rozmachu prů myslu po I. a II. světové válce byla voda v ř ece znač ně zneč ištěna, takže v ní
vše živé, kromě drobných plevelných ryb, zahynulo. Hromadné hynutí ryb zač alo asi v roce 1920. Do
té doby byla ř eka rájem č etných rybář ů s báječ nými úlovky. Dnes na bř ehu rybář e téměř neuvidíme.
Roku 1921 klesla hladina ř eky pod normál, a protože tento stav trval až do podzimu, kdy byl č as
cukrovarnické kampaně, byla voda znač ně zneč ištěna nejen napadaným listím stromů kol ř eky, ale
hlavně kaliskem z cukrovarů . V hnijící vodě mizel kyslík, špínou a kaly byla zalepena žábra ryb,
které pak omámené a polomrtvé plavaly bř ichem vzhů ru jako klády. Obyvatelé naší obce je chytali
rukama, větší ryby ubíjeli sekyrami a pantoky. Ve školní kronice je zaznamenáno, že dne 20. 11.
1921 bylo vyloveno tímto způ sobem 54 sumců , z nichž největší vážil 80 kg a měř il 210 cm.
A tak moderní doba s vyvinutým prů myslem, která nám př ináší tolik dobrého pro lepší život,
na druhé straně nič í mnoho užiteč ného a krásného z naší př írody.
V borových lesích poletují č etní datli a strakapúdi, ostražité sojky a dudci, nad vodami ř eky na
tenkých vrbových větvích si př edou umělecká hnízda sýkorky - moudivá čci. Kdysi č etné veverky jsou
již dosti vzácné. V lesích a lukách pobíhají menší skupiny srn. V době mezi I. a II. světovou válkou je
bylo možno pozorovat ve velkých stádech. Př ed I. světovou válkou se chovali v Dúbravě i jeleni, na
něž poř ádalo panstvo tak zvané „císařské hony". Do našeho katastru zabloudí ze skalických hor
obč as i divoký vepř. Naposled tu byl stř elen v r. 1958 Jos. Zahnašem. V kř ovinách kolem ř eky,
v lužních lesích žije množství bažantů , koroptví, v polích je již málo, křepelky úplně vymizely. Zajíci
mají dosud celkem dobré podmínky, proto je jich dosti. Nad lukami a lesy obč as pozorujeme některé
dravce, zejména ká ně, jestřá ba a poštolku. V létě svým kukáním oživuje louky a lesy plachá
kukačka. Drobnou zvěř i ptactvo nič í č etné postř iky ovocných stromů , hospodář ských plodin, hlavně
obilí a brambor. Ani podmínky pro zpěvné ptactvo nejsou dobré, protože mizí keř e, č etné remízky
a stromy, hlavně na lukách.
Znač ná rozloha luk, množství sadů kolem Moravy, rozsáhlé borové lesy, množství lip a akátů
byly a jsou podnes dobrou podmínkou pro chov vč el. Poč et vč elstev č asto př ekrač oval 200. O rozvoj
vč elař ství u nás za poslední dobu se velmi zasloužil v roce 1970 zemř elýdlouholetýjednatel Josef
Sýkora. Záslužnou č innost vč elař skou nejen u nás, ale i v širokém okolí vykonal v letech 1930 až
1950 velký vč elař ský odborník František Novák, který
byl odborným poradcem mnoha vč elarských spolků a za
svoji př ednáškovou č innost nazván učitelem vč elař ství.
Své zkušeností vč elař ské získal př i svém delším pobytu
v Americe. Vydal také knihu s návody, jak využít medu
př i peč ení medových výrobků .
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DOBA PŘ EDHISTORICKÁ
Pátráme-li po stopách pobytu lidi na katastru rohateckém, zjišťujeme zde zbytky nejstarších
táboř išť s vrstvami popela, rozbité nádoby a kosti z pojídaných zvíř at. V místní škole jsou uloženy
dva ostré odštěpky žlutavého pazourku a kamenná sekerka. Archeolog Vít Dohnal z Oblastního
muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově uvádí v roce 1960 v Rohatci nalezené jehlice a ozdoby
ze starší a stř ední doby bronzové, tj. z polovice 2. tisíciletí př ed n. l.
K osídlení Rohatecka lákal př edně tvar terénu nad vodami. Byly to rohové výspy nad meandry
ř eky Moravy, která se velikými oblouky zalévala až pod písková návrší a dole v nížině se rozlévala
do několika ramen. Druhýdů vod k osídlení byla možnost dostat se na druhýbř eh ř eky Moravy. Od
severovýchodu př itékající vody se zde slévaly v jeden tok a na tom místě vznikl záhy „př ívoz". Výšina
nad př ívozem, tzv. Př ívozské padělky, vykazuje osídlení z mladší doby bronzové (od konce
2. tisíciletí do zač átku 1. tisíciletí př ed n. l.). V popelnatých vrstvách a jamkách bylo vykopáno mnoho
stř epů z tlustostěnných, silně tuhovaných užitkových nádob (jsou uloženy v místní škole). Podobné
nálezy byly uč iněny na polích u mlýna a na Soboňkách - až k tomuto místu tekla pů vodně Morava
(Teč elec), jak dodnes vidět na zbytku bývalého ř eč iště. Jde o keramiku lužickou. Speciálně se zde
vyskytuje kultura velatická (nazvaná podle žárových hrobů ve Velaticích u Brna); v trati Perunské
mezi Rohatcem a Hodonínem jsou zř etelné valy po opevněném sídlišti lidu popelnicových polí, byly
tam objeveny popelnice a stř epy z popelnic.
Č etnější a výraznější jsou nálezy staroslovanské . U Rohatce se př išlo na nádoby stř ední doby
hradištní (9.-10. stol.), pocházející z rozkopaných kostrových hrobů : př i stavbě železnič ní př ípojky
k „armaturce" na Soboňkách vykopali dvě nádoby zdobené na výduti č tyř mi vodorovnými rýhami.
Z obecné historie je známo, že stř ední Pomoraví bylo jádrem ř íše Velkomoravské, která se po
r. 906 rozpadala a byla od nepř átel krutě hubena. Život se zde udržoval, byť ve velmi malém
rozsahu. Vedoucí vrstva byla vyhubena a o Moravu, jakožto dů ležité prů chodní území, usilovali
panovníci polští, uherští a č eští. Kolem r. 1000 se náš kraj dostal do bojů . Zemi obsadili nejprve
Poláci, v r. 1017 je vypudil č eskýkníže Oldř ich a asi r. 1020 Moravu odevzdal do správy svému
mladému synu Břetislavovi. Tak byla Morava př ipojena k Č echám pod vládu Př emyslovců .
Bř etislav se snažil za pomoci německého císař e Konráda II. rozšíř it výboje na Slovensko
a r. 1030 pronikl až k Dunaji. Ale když Uhř i Konráda zahnali, musel i on ustoupit a opevňoval se na
př echodech př es ř eku Moravu, která tvoř ila př irozenou hranici svými toky a bažinami. Př es prů smyky
Bílých Karpat pronikali na jihovýchodní Moravu až k ř ece Olšavě Uhř i.
Bř etislav založil na pravém bř ehu Moravy ř adu hradišť poč ínaje od soutoku Dyje s Moravou:
hlavní byly Bř eclav (po něm nazvaná), Hodonín a Spytihněv (pojmenovaná podle jeho syna).
Také území Rohatce bylo pro Bř etislavovy vojáky strategicky dů ležité: byla to výspa nad nížinou,
v níž se slévala ramena ř eky Moravy a tudy byl možnýpř echod - výpad na druhýbř eh. Nejmocnější
tok byla vlastní Morava, vinoucí se kolem dnešní Strážnice, do ní se vléval př ed Rohatcem
Sudoměř ickýpotok, a druhým velkým tokem bylo severní rameno zvané Teč elec. Domníváme se, že
už tehdy, tj. brzo po roku 1030, byla zde postavena tvrz. Nen í známo kde stávala; pravděpodobně
na výspě zvané Kopec, konč ící dnes „Cibulkovým humnem". Př irozená rohatá výspa dala místu
i tvrzi jméno Rohatec. Slovo bylo odvozeno od základu roh kmenotvornou př íponou -atý(rohatý)
a z toho rohat-ec.
Navíc u tohoto soutoku bylo možno zř ídit nejen př ívoz, př evoz na č lunech př es jedinýtok
Moravy, ale i dř evěnýmost - dodnes je vidět ve vodě ků ly - a vznikl tzv. „pas rohatecký", kterýměl
v dalších dějinách velký význam, umožňoval (hlavně vojenským výpravám) př echod a byl č asto
využíván (jak svědč í písemné zprávy), č ímž ovšem trpěla celá osada Rohatec, která př i tvrzí vznikla.
Od př ívozu k výše položené osadě vedla cesta úžlabinou, kterou bylo možno zatarasit. Tedy základ
Rohatce byl strategický.
V zdejší zeměpanské tvrzi bydlel knížecí kastelán, úř edník a velitel vojenské stráže,
popř ípadě i správce okolního území. Posádku tvoř ili vojáci př ivedení z Č ech, žili zde i s rodinami.
Rohatec byl spojen cestou vedoucí po pravém bř ehu Moravy-Teč elce, od hradu Bř eclavi př es
Hodonín na Písek, Staré Město a hrad Spytihněv, s hlavní oblasti tzv. provincie Bř eclavské.
Osídlení Rohatce od doby Bř etislavovy je dokumentováno mladší hradištní keramikou
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z 11. a 12. století, objevovanou od roku 1925 př i těžbě písku v cihelně na severovýchodní č ásti
rohateckého katastru, v ohybu železnič ní trati z Rohatce do Sudomeř ic. V pískovně naráželi dělníci
na kostrové hroby a z nich se zachovala v místní škole pěkná nádoba, dokonale vypálená
a zdobená tř emi rytými vlnicemi nad č tyř mi vodorovnými rýhami. V bř eznu 1951 se př í kopání písku
zase objevila lidská lebka a u ní bronzová záušnice. Byli př ivoláni pracovníci Státního
archeologického ústavu v Brně, kteř í prozkoumali 5 hrobů . Byly asi metr hluboké, v ř adě od severu
k jihu a kostry byly orientovány od západu k východu. Tř i hroby byly bez nálezů , z jednoho byla
získána bronzová esovitá záušnice (bronz byl stále šperkovým kovem), z jiného úštěpek jaspisu
(štípaná industrie se udržovala - jaspis se nacházel v oblasti Luhač ovice-StarýHrozenkov-Svatá
Sidonie), dále zrezavělé zlomky železného kování rakve a větší železnýnů ž. Nálezy byly vzaty do
Brna. V roce 1952 byly z dalších rozrušených hrobů získány 2 kostry, bronzovýprsten, 7 esovitých
záušnic (z nich 4 bronzové, 1 bronzová postř íbř ená, 2 bronzové stř íbrem plátované) a 30 drobných
skleněných korálků (z nich 2 zelené soudeč kovité, podélně žlábkované, 1 podobný hladký,
18 zelených, 4 žluté a 5 hnědých - import z dalekého jihovýchodu). Záušnice malého typu byly tehdy
lidovým šperkem, zaplétaly se na stužce do vlasů . Jejich výskyt souvisí s Č eským zásahem na
Moravu. Postř íbř ení a plátování stř íbrem ukazuje na bohatší vojenskou vrstvu. 2)
Z rozrušených kostrových hrobů byly získány také 3 stř íbrné dená ry, datující pohř by do
2. polovice 11. století, popř ípadě do 12. století: jeden denár pochází z doby údělného knížete
olomouckého Svatopluka (1095 až 1107), druhý nese jména Konrád Otto a mů že být z doby
společ né vlády Konráda I. v údělu znojemském a Otty I. v údělu brněnském z let 1055 až 1061,3)
nebo, jak se domnívám, spíše z doby údělného knížete brněnského Konráda Otty (1176-1189). Tř etí
denár je neurč itelný zlomek. Tyto drobné mince jsou obol mrtvých, který dokazuje doznívající
pohanský názor na posmrtný život... Sídliště Rohatec se rozkládalo v prostoru u ř eky Moravy,
pohř ebiště bylo stranou dále na sever.
Na druhém bř ehu bylo panství uherské. Uhř i se drželi pevně na Bánovsku, kam měli
snadnější př ístup z Pováží karpatskými prů smyky až k Uherskému Brodu. Naproti Rohatce bylo
území moč álovité a kř ovinaté, jižněji písč ité a bylo dlouho neobydlené. Až ve 12. století Uhř i
postoupili podél Moravy na sever, pomezí postupně kolonizovali, vybudovali pevnost Skalici proti
Č echů m a hranici země posunuli na ř íč ku Velič ku, která svými moč ály, rameny a jezery tvoř ila
nepř echodnýpás až k úpatí Bílých Karpat.
DOBA HISTORICKÁ
Změna zde nastala teprve v 2. polovici 13. století za výbojů č eského krále Př emysla
Otakara II. Po vítězné bitvě u Kressenbrunnu v roce 1260 byla zemská hranice posunuta jižněji, na
Sudoměř ickýpotok. Stalo se to za pomoci př ívrženců panovníkových, v této oblasti př edevším pánů
z Horky. O nich máme už zachovány písemné zprá vy a také první zápis o Rohatci. Tedy od polovice
13. století zač íná pro Rohatec doba historická.
Na jižní Moravě byli ve službách panovníků - údolných knížat moravských - už od 12. století
př íslušníci šlechtického rodu „z Horky", u něhož byla oblíbena tř i jména: Tvrdiše (Tvrdiš, Tvrdek
nebo Tvrdoň), dále Sudimír (Sudomír) a Pardus. Nejstarší známýč len rodu byl Tvrdiše, knížecí
kastelán v roce 1169 v Hodoníně4) a roku 1174 v Podivíně.5) Jeho synové Tvrdiše, Pardus
a Sudomír se př ipomínají roku 1209 za markraběte Vladislava III.6) Sudomír měl č tyř i syny: Tvrdiše
neboli Tvrdka, kterýse př ipomíná v letech 1234 až 1270, Budivoje (r. 1256), Parduse (r. 1228-1266)
a Sudimíra (Sudomíra) r. 1228-1264. Tvrdek se r. 1270 píše „z Rohatce",7) je uveden mezi svědky
na listině Př emysla Otakara II., kterou král potvrdil obdarování kláštera velehradského. Na této
listině je jako svědek i Mutina z Tvrdonic; Tvrdonice musely být založeny už delší dobu př edtím
některým Tvrdišem-Tvrdoněm, ne-li samým Tvrdkem z Rohatce, kterýtu ves dostal jako výsluhu
dř íve, patrně když byl kastelánem na hradě Bř eclavi. Pardus se psal v letech 1249-1263 „z Vnorov18)
a Sudomír nejprve r. 1228 „z Vnorov"9), v letech 1257-1261 „z Veselé" (tj. z Veselí).10) Bratř í Tvrdiš
z Rohatce, Pardus a Sudomír z Veselí se zasloužili o dobytí této krajiny a za to dostali jmenované
statky, na nichž byli samostatnými pány. Po bitvě u Kressenbrunnu pronikli kolem moč álů Velič ky
a Radějovského potoka ve směru dnešních vesnic Kneždubu, Tvarožné Lhoty a Radějova
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k Sudoměř ickému potoku, kam jim postoupil vstř íc Tvrdiš z Rohatce př es př ívoz - pas rohatecký.
Brzy po roce 1260 založil Sudomír na darovaném území pohranič ní ves Sudoměř ice (usadil tam
svoji č eleď Sudomiř ice). Nato byl založen zemskýhrad Strážnice, jako protějšek uherské pevnosti
Skalice. Jako zázemí byl mu od Sudomírova panství oddělen pás směrem k horám a tam vznikly vsi
Radějov, později Tvarožná Lhota. Sudoměř ice ležely pak stranou a dostaly se k bližšímu Rohatci,
Tvrdkovi.
Sudomír zemř el roku 1264, Pardus roku 1266. Roku 1270 zemř el Tvrdek z Rohatce a jeho
nástupce (téhož rodu) dostal tvrz a ves Rohatec se vsí Sudoměř icemi jako jeden statek,
imatrikulovanýzemi Moravě.
Rohatec mel i kostel, kterýstával výše nad tvrzí, kde je dnes zbytek jeho: kaple. Měl kamenné
zdi, v nich gotickývchod a okna, ale dř evěnýstrop. Dokola byl hř bitov (nacházejí se tam kostry).
Zprvu zde byl jen plebanus, od 2. polovice 13. století byl kostel farním a r. 1253 byl tu farář Konrád,
r. 1278 Wernherr, 11) pravděpodobně cisterciáci z kláštera velehradského.
Potom písemné zprávy o rodu pánů z Horky (z Rohatce, z Vnorov, z Veselí) mlč í. Pevná vláda
krále Př emysla Otakara II. a organizace země skonč ila jeho porážkou a smrtí v bitvě na Moravském
poli r. 1278 a nastala doba cizí vlády a neklidu. Za krále Václava II. 1283-1305 bylo naše pohranič í
asi majetkem zeměpanským. Poč átkem 14. století se dostaly statky Veselí a Vnorovy pánů m ze
Šternberka.
Po vymř ení Př emyslovců Václavem III. r. 1306 využil př íležitosti uherský palatin (nejvyšší
úř edník) Matúš Č ák Trenč anskýa obsadil vojensky jihovýchodní Moravu. Teprve r. 1315 př itáhl
s č eskýkrál Jan Lucemburskýa odňal mu obsazené území. Tehdy se bojů úč astnil Vok I. z Kravař ,
kterýs králem podepsal v Hodoníně r. 1328 smír s Č ákem a patrně za služby dostal Strážnicko.
Zemř el však už v tom roku 1328 a Strážnici s oblastí Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub, Lidéř ovice
dědil jeho vnuk Beneš II., první jistýmajitel Strážnice a zakladatel panství strážnického (psal se „ze
Strážnice" ).
Veselí, Vnorovy, Sudoměř ice a Rohatec patř ily kolem roku 1360 mocným pánů m ze
Šternberka, kteř í byli př íbuzní pánů z Kravař . Roku 1368 prodal Albert (Vojtěch) ze Šternberka,
biskup litomyšlský, panu Benešovi z Kravař a ze Strážnice, svému strýci, tvrz a ves Rohatec a ves
Sudoměř ice s poli, lesy, vodami, rybář ským právem a vším př íslušenstvím. A dne 3. února 1375
odevzdali Albert ze Šternberka a jeho synovec Petr tvrz a ves Rohatec se Sudoměř icemi Benešovi
z Kravař k dědič nému držení.12) Tak se Rohatec dostal k panství strážnickému (a př i něm zů stal do
zrušení poddanství v r. 1848).
Př íslušnost k Strážnici urč ili páni, ač koliv Rohatec měl př irozenější spád k Hodonínu. Od
Strážnice byl Rohatec oddělen moč ály. Př es ně byl podél Sudoměř ického potoka budován nejprve
spoj s nejbližší osadou na panství se Sudoměř icemi, tzv. hatě, primitivní cesta stavěná tak, že do
bahna byly zaráženy ků ly, k nim př ivazovány otepi proutí a na ně nahazován drn. Taková „cesta" se
ovšem musela stále udržovat a opravovat, protože každá povodeň ji poškodila. To bylo povinností
poddaných. (Dodnes žije název „Rohatecké hatě".)
Tato rohatecká cesta navazovala v Sudoměř icích na hlavní cestu, která vedla ze Strážnice do
Skalice a dále do Uher. Tedy spojení Rohatce se Strážnicí, kde sídlil pán, vedlo př es Sudoměř ice.
Rohatec pak prožíval společ né dějiny s panstvím strážnickým, které vzrostlo do doby
př edhusitské o další obce Petrov s Bobalovem, a dále k východu o Lipov, Hrubou Vrbku, Velkou,
Javorník, Súchov a Horní Němč í. Rohatec tvoř il nejzápadnější č ást panství strážnického a kraje
Hradišťského. Oblast Rohatce byla na severovýchodě a severu uzavř ena rozsáhlým lesem
Dúbravou (duby), která se táhla od Hodonína až k Bzenci, na severozápadě ještě ř etězem jezer,
spojení však bylo se vsí Ratíškovicemi. Na západ byla cesta volná k Hodonínu; ten patř il již do kraje
Brněnského.
„Z Rohatce" se psala vladycká rodina, z níž Vilém, ř eč enýRys z Rohatce (z Rohatic) koupil
r. 1378 ves Petrovice a psal se také Vilém Rohatýz Petrovic. R. 1386 držel zboží v Lažanech
a Vilémovicích, r. 1399 v Kř epicích.13) Pro zajímavost uvádíme, že v Č echách žil jinývladyckýrod
moravského pů vodu z Rohatce, kterýse podle nabytého zboží psal Vamberští z Rohatce. Mezi
posledními č leny rodu byl Jan Hynek Vamberskýz Rohatce, místopísař království č eského, a jeho
sestra, která umř ela kolem r. 1674. 14)
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Z roku 1412 máme zprávu, že pan Petr z Kravař a ze Strážnice udělil městu Strážnici
a vesnicím Rohatci, Sudoměř icím, Petrovu, Bobalovu, Radějovu a Lidéř ovicím výsadu zvanou
odúmrť,15) tj. právo na majetek-statek, kterýdosud smrtí majitelovou př ipadl pánovi. Od té doby mohl
každýuč init poruč enství o svém majetku, tj, odkázat jej rodině nebo komukoli.
Brzy nato našlo zde silnou odezvu revoluč ní hnutí husitské. O jeho rozvoj na strážnickém
panství se př ič inili př edně pan Petr z Kravař a ze Strážnice, jmenovanýr. 1417 od krále Václava IV.
zemským hejtmanem moravským, dále jeho syn Václav a vladyka Bedř ich ze Strážnice, pozdější
táborskýkněz a vojevů dce. Za nastalých válek vybudovali husité jihovýchodní Moravy podle Žížkova
Tábora v Cechách „NovýTábor" v Ostrohu a odtud konali výpady na katolické statky. Na podzim
r. 1421 poslal císař Zikmund kř ižácké vojsko pod velením pověstného ukrutníka Pipo Spana, aby
znič il panství husitských pánů , př edevším panství strážnické. Táboř i z Ostrohu se probili do Č ech za
Žižkou a náš kraj byl pustošen, lid jako kacíř skýmuč en, vražděn a upalován. Také Rohatec byl
vypálen...
Prů běh a konec válek ukázal, že naděje lidu, kterýoč ekával od revoluč ního hnutí zlepšení
svého postavení, se nesplnily.
Po husitských válkách se poměry uklidňovaly. Jiř í z Kravař , poslední mužskýpotomek rodu,
zemř el r. 1466 a majetek dědily jeho dcery, panství strážnické Alžběta, provdaná za Pertolda ml.
z Lipého na Krumlově.
Nové pohromy stihly náš kraj za válek uherského krále Matyáše Korvína s č eským králem
Jiř ím z Poděbrad a jeho nástupcem v desítiletí 1467 - 1477. Proti Jiř ímu byly vyhlášeny kř ížové
výpravy a Matyáš zatoužil po rozšíř ení své moci o č eskýtrů n. Zač al válku a v srpnu r. 1467 poslal
svého vojevů dce Baláše, aby osady strážnického panství vypálil, neboť věděl, že majitelé jsou
př ívrženci krále Jiř ího. Od jara 1468 podnikal Baláš ze Skalice výpady a král Jiř í poslal proti němu
svého syna Viktorina s vojskem.
Válka se protahovala, bojovalo se zejména o pevnost Hradiště, ta se však držela. Č eské
vojsko v bojích s Matyášem operovalo na pravém bř ehu Moravy až k Hodonínu, věrnému králi Jiř ímu
a vybudovalo zde opevněné ležení, odkud podnikalo vpády do Uher. Matyáš Korvín měl ukrutné
vojsko, s nímž na jař e 1470 táhl př es Rohatec k Hodonínu k č eskému ležení. Jeho jezdci př epadli
jednou v č ervnu č eskýzásobovací oddíl o 30 vozech, dopravující do ležení potraviny, př emohli jej
a př inesli Matyášovi 585 uř ezaných č eských hlav. Dostali dukáty a Matyáš dal hlavy stř ílet velkými
praky do č eského ležení.16)
Boje pokrač ovaly po smrti Jiř ího z Poděbrad r. 1471 za katolíka Vladislava Jagelonského
a teprve v r. 1477 byly skonč eny mírem: Matyáš dostal Moravu (i Slezsko a Lužici) do konce svého
života. Celýnáš kraj byl těmito válkami zpustošen, mnoho osad úplně zaniklo. (Snad z bojů v tomto
15. století pocházejí železné šipky a hrot kopí, nalezené v Rohatci a uložené ve škole.)
Alžběta z Kravař se provdala podruhé, a to za pana Petra z Rožmberka. Vzdálené panství
strážnické dala r. 1486 do zástavy Janovi z Žerotína, jehož synové je r. 1501 zaplatili a stali se
majiteli. Tak se Rohatec s celým panstvím dostal do vlastnictví druhého slavného moravského rodu,
pánů z Žerotína a trval s ním do r. 1628. V odevzdávacím inventář i je zmínka též o Rohatci, že zde
byly panské lodi a nevod17) (tj. veliká síť, držená na hladině dř evěnými kladkami a tažená dolů
železnými závažími; tímto nevodem utvoř í rybář i ve vodě stěnu, zatahují ryby do kouta a pak je
vybírají). Panskýdvů r v Rohatci ještě nebyl.
ROZVOJ V 16. STOLETÍ
A V DOBĚ PŘ EDBĚ LOHORSKÉ
Za klidných dob 16. století se škody po váleč ném pustošení postupně napravovaly. Př icházeli
noví obyvatelé a stavěli vesnici Rohatec znovu; tvrz však nebyla obnovena. Strážnič tí páni udržovali
spojení s Rohatcem stále po hatích k př ívozu. Odtud vedla cesta nad Př ívozské padělky a kolem
Zásady k Hodonínu. U rohateckého př ívozu stávala hospoda, byl tam ruch stále. Na př ívoze se
vybíralo mýto (na údržbu př ívozu a cest, též pro panskýdů chod), mýtným býval zpravidla žid. Když
r. 1545 prodal Bartoloměj z Žerotína a na Bř eclavi svů j díl na strážnickém panství svému bratru
Janovi z Žerotína, vymínil si svobodu mýta na rohateckém př ívoze pro své lidi, kteř í jezdí na
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Bř eclav.18) Od př ívozu vedla druhá cesta kolem nově postaveného panského dvora a př es území
pozdějších Soboněk na Vracov a Bzenec. Do sousedních Ratíškovíc vedla pouze prašná píseč ná
cesta, lepší silnič ní spojení s touto obcí bylo možné př es Hodonín.
R. 1546 obnovil Jan z Žerotína Rohatč anů m (i ostatním vesnicím) odúmrť, kterou měli r. 1412
od Petra z Kravař a doplnil ji tím, že každý, kdo dělá poslední vů li, má ji uč init př ed úř adem, tj. př ed
konšely.
Po stránce náboženské ustoupila strana podobojí náboženství evangelickému-luterskému
a č eskobratrskému. Jako jinde na panství byla l v Rohatci fara luterská, k níž patř il pů llán pole,
štěpnice a desátky, a př i ní škola, a také č eští bratř i měli zde sbor - modlitebnu se školou. Obě
vyznání se dobř e snášela. K tomu také vedly artikule, které se na př íkaz majitele panství č tly celé
obcí př i obnovování úř adu: „Poněvadž dvoje shromáždění církevní jest, abyste jak úř ad tak obec
v lásce a svornosti napomáhajíc sobě živi byli, jedni druhých v náboženství tajně ani zjevně
nehaněli..." Tyto artikule kladly na prvé místo povinnost, „když se k slovu Božímu od služebníků
a správců církevních obojího shromáždění skrze zvonění návěští dává, aby k službám a poctám
Božím př edně fojt a konšelé se scházívali, a to ve dny sváteč ní, nedělní i všední, a tím byli př íkladem
celé obci. Kdo by pak z obce k poslouchání slova Božího nechtěli choditi, ale raději daremných
toulek anebo v domích šenkovních sedání, rozpustilosti, ožralství aneb her si hleděli, takového
každého mají úř ad trestati a pokutovati. Když se služby Boží konají, nesmí se pivo ani víno a pálené
šenkovati."19)
Morava byla zemí náboženské svobody. Proto se sem po r. 1526 uchýlili novokř těnci
z Německa, Švýcarska a Tyrol, kde byli pronásledováni jako sektář i, protože kř tili dospělé, vyuč ené
ve víř e, ne děti, a protože zaváděli společ enství - žili, pracovali v společ ných domech „Haushaben",
od č ehož se jím ř íkalo habáni, a majetek měli společ ný. Páni na jižní Moravě je usazovali na svých
statcích, protože byli dobř í pracovníci a ochotně platili za asyl vysoké daně. Ale král Ferdinand,
př ísnýkatolík, nař ídil, aby byli ze země vyhnáni. V letech 1547-1554 byli nejvíc pronásledováni,
proto se uchýlili do Uher, do pohranič í za ř ekou Moravou. Ale i uherským pánů m král nař ídil, aby je
vykázali ze země. Na podzim 1548 jím loupili domy a vyhnali je do zimy. Novokř těnci př ešli Moravu
u Rohatce a shromáždili se v rohateckém lese, kde zř ídili ležení a velice trpěli zimou, zvláště děti
a nemocní. K tomu na ně př išli lupič i a oloupili je. Novokř těnci táhli dál a na všechny strany rozesílali
posly, kde by byli př ijati, ale marně. Správcové je rozdělili na menší skupiny a tak se skrývali až do
roku 1554, většinou v lesích a jamách. Teprve v tom roku dostali povolení k pobytu a zase zakládali
svá Haushaben.20) Pravděpodobně žili kř těnci též v Rohatci, č emuž nasvědč uje dodnes užívané
označ ení domů na vyvýšenině „Habánskýdvů r".21)
Páni z Žerotína měli vlastní hospodář ství, v Rohatci dvů r s polnostmi a mlýn. To byl základ
pozdější č ásti Rohatce, zvané Kolonie. Vodní mlýn měl dvě jednopatrové budovy, mezi nimiž
protékal mlýnskýnáhon vedoucí z jezu nedaleké Moravy k př ívozu do hlavního ř eč iště. Naproti
mlýna na levém bř ehu Moravy pak byla zř ízena pila, rovněž poháněná vodním kolem. V Rohatci
v dědině byla později panská cihelna. Také výnos mýta rohateckého byl znač ný.
Pan Jan Jetř ich z Žerotína a na Strážnicí měl r. 1593 spor s majitelem Hodonína Janem
z Lipého, nejvyšším maršálkem království Č eského, o některé polnosti mezí Rohatcem
a Ratíškovicemi. Totiž Jan z Lipého kázal svému správcovi, aby na polích Za sádkem až po
Vracovskou cestu dal pobrati desátek, který pak někteř í Ratíškovjané dovezli do stodol do
Hodonína. Proto ho Jan Jetř ich pohnal, že nechce obnovit hranice mezi grunty hodonínskými
a rohateckými a lidí své ku právu postavit. Také zažaloval Jindř icha Č echoč ovského z Č echoč ovic,
té doby úř edníka na Hodoníně, že mu nechce dosvědč it, když býval úř edníkem na Strážnicí, že se
bral desátek z rohateckých polí poč na od ř eky Moravy k Sádku, od Sádku po Vracovskou cestu
a odtud až po Rudník; že se ten desátek vozil do rohateckého dvora, aniž by bývalýdržitel panství
hodonínského pan Č eněk z Lipého tomu nějak př ekážel. (Spor se skonč il uznáním práv strážnického
panství.)22)
Od konce 16. století máme zachováno již dost písemností. Nejdů ležitější pro nás jsou rejstraknihy, do nichž se zapisovaly prodeje gruntů ; jsou to Rejstra purkrechtní z roku 1593,23) která nám
podávají obraz Rohatce té doby. Poznáváme z nich, že do roku 1588 se zapisovalo do „knih
sešitých", které se bohužel nezachovaly.
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Ú vod rejster zní: „V pondělí po svaté Lucii léta Páně 1593 z poruč ení Jeho Milosti urozeného
pána pana Jana Jetř icha mladšího z Žerotína a na Strážnici tato rejstra purkrechtní dědiny Rohatce
skrze mne Václava Letovského (úř edníka) jsou založena k snadnějšímu vyhledání každého gruntu
a na něm spravedlností lidských."
Následuje 58 gruntů , na nichž hospodař ili: Martin Buř íkových, Jan Ondry Matějkových, Pavel
Košických, Jan Beč vice, Jan Bogoš, Martin Pithart, Pavel Baur, Jakub Kubových, Jan Šarovec,
Martin Kordík, Ondra Martinkových, ŠťastnýKordíkových, Albrecht Urbanových, Kašpar Uhlíkových,
Mikula Holých, Marek Vávrových, Jan Hostěradský, Mikoláš Miletínský, Mach Zálesák, Jíra Leychů v,
Jíra Bajkových, Lukáš Šimkových, Jan Gř ebavý, Brichta Neř ádových, Vávra Šarovcových, Mach
Zálešák, Jíra Brusberský, Václav Beneš, Mach Buršů v, Jan Havlových, Jan Buťa, Jan Šavle, Jan
Mizera, Jan Pěč ka, Jíra Madvových, Jan Hloušek, Mikoláš Masař , Jan Šťastných, Ondra Jana
Vaňkových, Jan Vávrových, Jíra Němec, Jan Košič ký, Václav Bzenecký, Daniel Neř ádových, 45. byl
dů m farní (prázdný list, nic se z něho neplatilo), Jan Slovák, Kašpar Holeč ek, Matouš Vaňka
Kubových, Jan Zálešák, Martin Kvasnič ka, Jan Hoř ák, Jan Holých, Jíra Michalů v, Matouš Hoř ák,
Zachariáš Ševc, Martin Pěč ka, Martin Magerle, Jan Janč a.
U př ívozu bydlelo 19 rodin (byly to podsedky a chalupy rybá řů ): Ondra Škrabal, Jan Hluboký,
Pavel Babický, Jakub Oř íšek, Jan Hruška, Jíra Hrnč íř , Jan Slabý, Valenta Sysel, Šimek Opavský,
Jan Sysel, Kašpar Slovákových, Vaněk Tesař , Martin Jakoubek, Mikuláš Brodský, Jíra Horemachů ,
vdova Mahda Košická, Martin Halaškových, Jan Skř ivánek, Tomáš Tkadlců .
Jmenovaní byli držiteli gruntů a podsedků od 80. let 16. století. Grunty byly na pů vodní pů dě
lánové, podsedky na pů dě nelánové. Osobní jmé na poddaných lidí nebyla tehdy ještě ustálena,
měnila se. Hlavní bylo jméno kř estní a to mnohdy stač ilo. Pro rozpoznání osob se užívalo jména
otcova. V př ípadě Jana Ondry Matějkových jsou označ eny tř i generace: Matějek, jeho syn Ondra
a tohoto Jan. Pojmenování Bzenecký, Brusberský, Miletínský, Hostěradský vzniklo podle obce,
odkud se novýosadník př istěhoval (dř íve se jmenoval jinak). Kř estní jméno Šťastnýje př eložené
Felix. Jména Hrnč íř , Tesař , Tkadlc (u př ívozu) znač í snad zaměstnání; možná, že všichni usazení
u př ívozu nebyli rybář i. Z tehdejších rohateckých př íjmení se udrželo do nové doby jenom Bureš.
Rybář ů m se př idělovaly úseky zvané „říky". Zajímavýje zápis z r. 1596, kdy Jakub Kubových prodal
svů j grunt i s ř íkou, též pů l tř etí louky s pů l štěpnicí i s rolí panskou a osety šestery hony, s jedním
koněm, s jednou krávou, č tvery vozy s pluhem, branami Alexovi Jakubových za 170 zlatých.
Př edstavenýobce slul fojt, prodeje jsou zapsány za fojta toho a toho; tak roku 1593 byl fojtem
Kašpar Holeč ek, 1603 Svoboda, 1604 Kvasnič ka, 1610 Zálešák, 1611 Lonský atd. Tehdejší
označ ení pozemků ; štěpnice v Rakovnici, nad stavem, pod stavem, v Perunském, štěpnice
a chmelnice u Roudníka, louka za humny u holých bř ehů , v kruhu, vinohrá dek na stráni, roubanice
na Rohátku.
Ke konci 16. století za klidných dob byl majetek rohateckých usedlíku dosti znač ný, což
vidíme též v zachovaných sirotč ích knihách. Tak např . v r. 1583 zemř el Matouš Lonský (snad
pů vodně Lounský) a zanechal synu Vá clavovi 3 krávy šacované za 18 zlatých, 2 malé volky za 5 zl.,
2 tažné voly za 15 zl., ovce (není zapsáno kolik) za 14 zl., 2 kusy svinského dobytka za 3 zl., 5 věder
vína za 8 zl., 1 jámu rži za 12 zl., 3 honce rži zaseté 20 zl., vinohrad dostane po smrti své matky,
šacuje se za 100 zl., rovněž dostane štěpnici v lese za 30 zl., a louku podle Daniela Slováka za 5 zl.
Tyto tř i kusy, kdyby Václava Pán Bů h smrti neuchoval, př ipadnou jeho dětem. Anna manželka
dostala: 5 krav za 30 zl., 2 volky za 8 zl., 2 voly tažné za 25 zl., ovce za 25 zl., 2 jámy rži a 1 jámu
prosa za 36 zl., 12 honců rži oseté za 30 zl., 1 vů z okovanýza 15 zl., 2 kusy sviňského dobytka za
3 zl. Kateřina dcera dostala; 2 krávy za 12 zl., 2 volky za 5 zl., 2 kusy sviňského dobytka za 2 zl.,
ovcí za 10 zl., 1 jámu rži za 12 zl., 2 nivky rži oseté 10 zl. Na chrá m rohatecký poruč il M. Lonský
1 nivku rži za 4 zl. a 1 telátko, které měl chovat Jan Šarovec za užívání ř íky.
***
Z roku 1617 se zachoval urbář , který si dal poř ídit pan Kašpar Melichar ze Žerotína př i
př evzetí strážnického panství. Uvádějí se v něm všechny nemovitostí, na nichž poddaní hospodař ili
jako nájemníci, všechny poplatky, dávky, roboty a povinností poddaných vů bec.
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V Rohatci se dávalo:
Z poloulání ospu režného po 8 měř icích jednou v rok o svatém Václavě, suma 3 mty 6 měř ic. (1 mt,
met, mut obilí - z něm. Muth, č inil 32 měř ic mor. po 70,6 litru.) Tedy pololáník dával 8 měř ic rži
jednou do roka. A bylo 12 pololáníků : Jan Záblatský, Mikuláš Bzenecký, Martin Burský, Václav
Uhlíků , Jan Zálešák, Jíra Sýkora, Jan Uhlíků , Jan Mikulů , Václav Piškule, Šimek Rojek, Mikuláš
Uhlík, Mikuláš Zálešák.
Plat stálýz gruntů aneb podsedků suma 8 zl. př i sv. Jiř í a tolikéž př i sv. Václavě. Bylo 48
podsedníků , platili po 5 groších, č inilo to 240 grošů to je 8 zl., (dvakrát do roka). Podsedníci: Sládek,
Papež, Lonský, Filip, Charvát, Neř ád, Uhlík, Zálešák, Vávra, Hranický, Hruda, Tesař , Kř ižan,
Bachman, Polák, Trubač , Hrnč íř , Sýkora, Havlů , Tesař , Nedvedík, Sysel, Janota, Havel, Hodonský,
Hruda, Kožíšek, Vlkošský, Búr, Koneč ný, Polák, Štemberský, Hala, Svoboda, Č ech, Madva, Bureš,
Kopec, Tesař , Miletínský, Sudoměř ský, Snovídský, Škobrta, Janota, Drábek, Bojanovský, Bělín,
(jedno jméno neč itelné).
Plat stálýz ř ík o sv. Jiř í jednou v rok (odvádělo 16 rybář ů ). Z ř ík na Teč elci po 12 groších: Jíra
Jezvec z ř íky na Teč elci, Martin Šatoplata z ř íky na Žufaně, Jan Šavle z ř íky na Štikovci, Matouš
Lonskýz ř íky na Struze, Martin Branda z ř íky na Moravské, Jíra Vávrů z ř íky Balina, Daněk Slováků
z ř íky Lúky, Martin Kvasnič ka z ř íky Tihelnice, Pavel Hanbů z ř íky Luběnec, Václav Martinků z ř íky
Hneždice. - Z ř ík na Moravě po 6 groších: Jíra Kvasnič ka z ř íky Tichého kouta, Mikuláš Kordíků
z ř íky Zásady, Vala Syslů z ř íky Jirhard, Šimek Radějovskýz ř íky Moravské, Václav Vanič ků z ř íky
Moravy Staré. Pavel Šprync z ř íky Oplot 1 zlatý.
„Každýrybář spravuje obroku každého pátku, pokud Morava nezamrzne, po 1 groši. V postě
nejsou povinni za ty obroky platiti. Plat cti od rybář ů rohateckých př i sv. Jiř í a př i sv. Václavě, z ř ík na
Teč elci po 4 groších, z ř ík na Moravě po 2 groších. Plat od hledání jezíců (druh ryb) od 16 rybář ů , od
každého 4 gr. jednou v rok. Seze : Kdo postaví sezi na Moravě, dáti má od ní 4 gr. Raků dává každý
rybář po 2 kopách př i sv. Janu Kř titeli."
Platy od rybář ů vybíral plesník, jejich př edstavený; rybář i měli cechovní zř ízení.
Do panského dů chodu se odváděly platy: z chmelinců a luk u Roudníka, z chmelinců ve
Stráni, z štěpnic mezi Rakovici, nad horním stavem a v Perunském, z louky za humny u holých
bř ehů , z louky v Kruhu, z vinohrá dků nad Rohatkou a ze strany Rohatky, z nových rúbanic. Z rolí
panských, kdo jich obsívali, desátku ozimého a jarého obilí do panské stodoly dávali celkem 6 kop.
Od pastvy sviňské , ať hnali do lesu nebo nehnali, od kusu po 1 gr.
Za šenk vinnýplatila obec rohatecká př i sv. Václavě 4 zl. Od šenkování vín př espolních dávali
z jednoho vedra 1 gr. 2 denáry, ten plat vybíral plesník. (Plesník byl tedy dů ležitou osobou.) Řezník
dával o velikonoci kámen př epuštěného loje a jeř ábka, z jatky dvakrát do roka po 13 groších.
(Kámen je 20 funtů to je 11,2 kg. Jeř ábek pták z rodu kurovitých, podobnýkoroptvi, má výborné
maso.)
Dále je v urbář i stanovena robota. „Rohateč tí povinnosti mají tyto: Sedláci povinni jsou hnoje
na roli panskou po 6 fů rách vyvézti. Sedláci, podsedníci a rybář i povinni jsou po 2 dnech obilí
panské žíti, pak z pole voziti, pokud se všechno nesveze; k stavění cožkoli potř eba jest voziti,
všichni s koňmi i pěšky na hatích robotovati a méslo své opravovati (méslo, tj. odměř enýkus jejich
jest od mýta až k petrovskému méslu), k mlýnu a stavu rohateckému s koňmi i pěšky což potř eba
robotovati. Podsedníci povinni jsou ve vinohradě panském slove Ronové hoř e (na Sudoměř sku)
všelijaká díla dělati; platí se jim od ř ezu, kopač ky, kolí tluč ení a dolů vky po 3 gr. a od zmítky a vázky
po 1 gr. 5 denárech. (Zmítka je olamování bujných výhonků , vázka je př ivazování vyrostlé révy ke
kolí, tuto práci konaly ženské-vazač ky.) Povinni jsou všichni, jak kdo sedí, po jedné kopě konopí
nebo lnu natrhati. Hofeř i a hoferkyně, kteř í vinohrady své mají, povinni, jsou po jedné kopě a kteř í
nemají, po pů l kopě konopí nebo lnu natrhati, hoferkyně povinny jsou konopě nebo len tř íti, platí se
jim od jedné kyty z deř í vytř ené po jednom a pů l denáru a od mědlení jedné kyty po jednom denáru.
Hofeř i a hoferkyně povinni jsou v zahradách panských pleti, zelí okopávati, mrkvu, cibuli a ř epu
vybírati a jiné zahradní práce dělati. Všichni jak kdo sedí povinni jsou Jeho Milosti pánu po č tyř ech
loktech př íze z konopí nebo lnu aneb z koudele panské např ísti, zvař iti, oprati, sviti a na zámek
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Strážnici př i č asu hromnic odvésti za to, že jím Jeho Milost pán ráč il dovoliti, aby sobě k obci
vinohrad vysadili. Též povinni jsou všichni na hon choditi nebo posílati."24)
Správu obce vedl fojt s konšely. Na staré obecní peč eti bylo ve štítě pět žaludů na větvič ce
a v rohu hvězdič ka, na obvodě nápis PECZET DZIEDZINI ROHATECKI. (Žaludy jako symbol
Dúbravy měly na svých peč etích též Dubňany, Ratíškovice, Lidéř ovice.)
Vpř edu zmíněných artikulích, které se č tly obcím př í obnovování úř adu, bylo pamatováno také
na obecní správu-úř ad. Fojt a konšelé měli spravedlivě vyř izovat žádosti a stížností sousedů , zvláště
měli opatrovat věci sirotč í a zádušní. Ú ř ad měl opatř it lidi př ísežné, kteř í by dbali bezpeč nosti proti
požárů m, aby nikdo nechodil v nocí do chlévů s otevř eným světlem, a aby dohlíželi na hospody, aby
se v nich nepř echovávali škodliví lidé. „Z strany pasunků " nař izoval pán, aby pod velikým trestáním
žádnýo své vů li dobytek nepásl, než aby obec měla svého pastýře a př ed toho aby každýsvů j
dobytek hnal. Pán však pamatoval také na své hospodář ství. Nař ídil, aby žádnýneopouštěl grunt,
ani nevyměňoval a aby si každýk robotním rolím koupil koně. „Jsou-li kde gruntové pustí, rukojmové
mají býti fojtem př idrženi, aby je č lověkem hodným do č tyř neděl osadili, tak aby mně platové
a roboty neucházely. Z strany podruhů porouč ím, aby žádnýhospodář podruha nepř ijímal bez vů le
a vědomí fojta. Fojt pak oznámí úř edníku mému, u koho podruh jest, tak aby věděl, kolik hoferů na
robotu vypraviti potř eba bude. Item polesnýa hajnýžádného dř íví bez cedulky pod sekrýtem mým
(peč etí) aby pod ztracením hrdla nedával, Hajní mají dohlídati, aby mně nikdo neč inil škody lapáním
ryb, roubáním dř íví nebo provozováním myslivosti. Kdo by byl postižen, mají ho na zámek dodati
a na hrdle ztrestán bude. Pakli hajní to př ehlédati budou, sami na hrdle trestáni budou." 25)

BOUŘ LIVÉSTOLETÍ
Do všestranného rozvoje zasáhly na zač átku 17. století zhoubně váleč né vpády z Uher
a téměř celé následující století (do zač átku 18. století) bylo velmi bouř livé, způ sobilo strašlivý
úpadek a zánik dosavadního stylu života.
Bočkajovci
Př edně to byl vpád boč kajovců v r. 1605. V Uhrách vzniklo povstání proti panovnickému rodu
Habsburků , kteř í utiskovali zemi a zvláště evangelické náboženství. V č elo povstání se postavil
šlechtic Štěpán Boč kaj, kterýse zmocnil Horních Uher, př itáhl k moravským hranicím a odtud vyzval
moravské stavy, aby se s ním spojily a společ ně svrhly nenáviděnou habsburskou vládu. Ale šlechta
odmítla a Boč kaj chtěl násilím donutit pány k spolku. Dne 1. května vpadli jeho hajduci a spojenci
Turci a Tatař i na Moravu, loupili, vraždili, odváděli do zajetí a pálili vesnice. Lidé př ed nimi utíkali.
V noci z 3. na 4. května vpadli do Strážnice („vartu v bráně našli zpitú", pobili ji) a zač ali
loupit, 5. května město zapálili, jak zapsal souč asnýkronikář .26) V dalších dnech poplenili kraj daleko
široko až k Malenovicím. Dne 14. května se př eplavili u Rohatce, vyloupili a vypálili Rohatec
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a Bzenec. Na prosby o pomoc se vyjádř il zemskýhejtman, katolík, že na „kacíř ích" nezáleží. Páni
ohrožených panství si opatř ili žoldnéř e a dali hlídat př edevším „pas rohatecký". Ale takoví vojáci byli
neukáznění a nespolehliví. „Rozpustilí vojáci majíce po hatech rohateckých vartovati, aby nepř ítel se
nedal na druhou stranu př es Moravu, 31. května si vystrojili vojanskou svatbu a zpili se. Na druhý
den 1. č ervna tu na ně nepř ítel vpadl, je jako hovada sekal a mordoval, a někteř í sami do vody
skákali a utopili se. Nepř ítel hatě a pas př es Moravu opanoval, mnohé vesnice i Kyjov vypálil."
Boč kajovci loupili i v dalších dnech a př es Rohatec se vraceli s koř istí do Uher. Zemská
obrana byla liknavá a špatně organizovaná. Dne 6. č ervence př ijeli na pomoc slezští rejtař i,
u Strážnice vzali s sebou pěchotu a pustili se k Skalici. Pěchotu nechali v záloze u Sudoměř ic. Ale
nepř átelé na ně u Skalice vypadli a honili je. „To pěchota vidouce utíkali k rohateckému pasu
a př iběhnouce k Moravě, do vody skákali, kdež se jich do pů l druhého sta utopilo."
Dne 14. č ervence byl nepř ítel opět u Rohatce, vypálil Hodonín a dvory v dalekém okolí. Tehdy
se již blížilo pomocné vojsko z Č ech. „Opět 31. č ervence nic nedbajíce na vojsko č eské Uhř i se
pustili u Rohatce př es Moravu a do Bzence, ač prve vypáleného, však vyzvěděvše, že tam rejtař i
leží, udeř ili, ostatek vypálili, rejtary pobili a koně jim pobrali."
Na zač átku srpna se koneč ně spojila vojska moravská, č eská i císař ská, dobyla Skalice
a táhla dále do Uher. Brzo však vojáci nedostávali žold a živili se jen ovocem z vinohradů ; vesnice
byly vypáleny, lidé buď pobiti nebo se rozutekli. V zář í bylo vojsko rozpuštěno a vyjednávalo se
o mír. Uhř i dosáhli úlev a byl pokoj.
Jak byl Rohatec zpustošen, podávají nejlepší obraz gruntovní knihy, v nichž jsou k roku 1605
u gruntů hromadné zápisy „pustý", „požár", „spálen uherskými rebelanty". Nejhů ř e na tom byli lidé
usedlí u př ívozu: byli př ipraveni nejen o majetek, ale mnozí i o život. V prvním domě býval r. 1593
Ondra Škrabal, ten z něho utekl a podsedek byl prodán Janovi Vř esovskému za 6 zl. Podsedek byl
již r. 1603 pustý, musel naň dosednout jakýsi Hrnč íř , ten byl r. 1605 zabit, dů m vypálen a zboř en.
V sedmém domku byl r. 1605 zabit Michal Šíštín.27)
Události těchto let prožíval luterský farář v Rohatci Pavel Urbanides, „toho č asu správce
církve moravské". Zapisoval, co se stalo v letech 1600-1614, většinou se však jeho zprávy týkají
širšího okolí, ne jenom samotného Rohatce: Roku 1600 byla na Moravě, v Č echách, v Rakousích
a v Uhrách veliká drahota a nouze (patrně pro neúrodu), takže lidé „nemajíce chleba, zeliny rozlič né
jako hovada (tj. dobytek) jísti musili, potomně tak z toho otékali, že pod ploty jako muchy mř eli. Lidé
bohatí nemilosrdně zatvrzelí byli a př ed chudým lidem své domy zamykali". Roku 1601 a 1602
„pochybily" vinohrady moravské, rakouské a uherské: 1601 je spálila ruda, 1602 poškodily mrazy
v květnu. Rohatec trpěl v roce 1602 „ložírováním" vojska, které sem př itáhlo pro nebezpeč í
tureckých vpádů , „knechti" (pěší žoldnéř i) lidi sužovali a za devět týdnů svého pobytu jim nadělali
veliké škody. O boč kajovských vpádech Urbanides píše:
„Léta Páně 1605 z dopuštění Božího od nepř átel, toliko od Turka, Tatara, Uhrů i domácích
naších sousedů k velikým a hrozným škodám jsme př išli, a to č tvrtou neděli po Veliké noci právě
o pů l č tvrté hodině v nocí od Skalice na nás př itáhnouc, hned nás poč ali mordovati a naše .statky
bráti, a hned tej noci mnoho dobrých hospodář ů , hoferů , nádeníků , žen, dítek zmordovali a zajali, ty
zajaté šacovali a museli se draze vypláceti ... ženy a panny Uhř i Tatarů m prodávali. Města,
městeč ka, vsí, dvory, mlýny, boudy pálili; jeden den viděli jsme celou moravskou a rakouskou krajinu
v ohni a téměř v rum obrácenou. Našich vojáků bylo tenkráte veliké množství v Hradišti zavř ených, ti
na to všecko pokojně se dívali a lid chudýmordovati a zajímati dopouštěli, tak že hejtman zemský
tomu se smál a pravil, že o místo kacíř ů nic není, jsa sám potupník pravdy Pána našeho Ježíše
Krista. Já ale s mou manželkou a s dítkami v Hradišti jsem celýrok zů stával a o všecko všudy jsem
př išel, bídnýživot jsem vedl a pod krovem v zimě jsem př ebýval... Léta Páně 1606 když jsme se zase
domů navrátili, museli jsme v sklepích a jamách bydleti. I dopustil Pán Bů h na nás náhlýmor, takže
lid tuze mř el, že nemohli stač it mrtvé pochovávati."
Roku 1614 odešel Pavel Urbanides za farář e do Znorov (Vnorov) a své záznamy
o událostech vložil do makovice na věži znorovské, která se v tom roku stavěla.28)
Po boč kajovských vpádech v r. 1605 byly škody zase napraveny, což vidím i z urbář e, který
jsem citoval k r. 1617.
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Válka třicetiletá
Roku 1618 došlo k povstání šlechty v Č echách proti Habsburků m a r. 1619 se př ipojila
moravská šlechta. Zač ala smutně proslula válka tř icetiletá. Císař i př išli na pomoc polští kozáci
a strašně ř ádili v okolí Hodonína. Stavovské vojsko bylo r. 1620 v bitvě na Bílé hoř e poraženo a zlé
dů sledky postihly celýnárod.
Uherští žoldnéř i ujeli od Bílé hory do zdejšího pohranič í a loupili tady. Stejně tu ř ádili polští
kozáci. Naše šlechta s pomocí uherského šlechtice Bethlena Gábora pokrač ovala v odboji proti
císař i a v letech 1621-1623 se na jihovýchodní Moravě bojovalo tak, že všechny obce byly dokonale
znič eny. Vojáci spojeneč tí i císař ští si poč ínali stejně, sebrali všechny potraviny, dobytek, týrali lidi.
Obyvatelé se porozutíkali, domy jejich byly většinou vypáleny, nikdo nepracoval na poli, nastal hlad,
šíř ily se epidemie, mnoho lidí umíralo. Dokladem zpustošení Rohatce jsou vpř edu citované gruntovní
knihy, v nichž jsou poslední zápisy z let př ed Bílou horou a potom opět hromadné poznámky „pustý".
Některé detaily: Proti spojenců m, tj. vojsku naší šlechty, knížete Krnovského a Bethlena
Gábora, byl poslán Albrecht z Valdštýna, tehdy v službách císař ských a v r. 1621 operoval
v prostoru od Hradiště k Rohatci a Hodonínu, kde byl jeho spojencem Zdeněk Žampach
z Potnštejna. Kardinál Ditrichštejn, od císař e ustanovenýnejvyšší komisař na Moravě, nař ídil, aby
obyvatelé opatř ili Valdštejnovo vojsko potravinami a ubytováním.
V srpnu 1621 se mezi Skalicí a Strážnicí shromáždilo asi 30 000 spojenců a zač ali obsazovat
Moravu. Valdštejn couvl př ed př esilou k Bř eclavi. Na konci zář í se však vrátil k Rohatci, aby bránil
př echod př es Moravu. Podař ilo se mu porazit na rohateckých hatích oddíl Bethlenova vojska.
Bethlen se usadil toho č asu ve strážnickém zámku, odkudž ř ídil operace. Zámeckýarchivář L. Nopp
zapsal, že v sále, kterýse v inventář ích nazývá „Bethlen Gábor-Zimmer", se stala tato událost:
Bethlen prýprobodl dů stojníka, kterýmu oznamoval porážku u Rohatce a nestaraje se o mrtvolu,
ujel. (Na podlaze sálu ukazovali krvavou skvrnu.)
Př esto Uhř i a emigranti postupovali dále na Moravu, obyvatelstvo se k nim př idávalo a zdálo
se, že porážka bělohorská bude odč iněna. V ř íjnu 1621 př itáhla po pravém bř ehu ř eky Moravy hlavní
císař ská armáda, ale i s Valdštejnovým vojskem byla slabší a vyhýbala se rozhodující bitvě. Kolem
25. ř íjna měla polní ležení v lese u Rohatce a nadělala Rohatč anů m mnoho škod. Zatím se
s Bethlenem vyjednávalo o mír. Dne 3. ledna 1622 byl mír ujednán; Bethlen Č echy a Moravany
zradil, naděje emigrantů se rozplynuly.
Ale v r. 1623 Bethlen vypověděl mír a s pomocí Turků a Tatarů vytrhl k Strážnici. Tito ř ádili též
v Rohatci a v Hodoníně, odvlékali lidi, pálili domy. Císař ská armáda př itáhla z Uher za nimi, dne 24.
ř íjna př ekroč ila Moravu u Rohatce a postupovala k Hodonínu, kde si vybudovala opevněnýtábor.
Bethlen marně nutil jízdu k útoku naň, ta se raději rozjížděla na lup. Když se blížila zima,
vyjednávalo se o př íměř í. Bylo umluveno, Bethlen se vrátil do Uher a dne 8. května 1624 ujednal
s ním císař Ferdinand koneč nýmír.
Zmíněnýkněz Pavel Urbanides, farář ve Vnorovech, nebo jeho neznámýpokrač ovatel zapsali
události těchto let a zápisy byly také uloženy v makovici vnorovské věže. Tyto zprávy, psané až po
roku 1642, údajně k r. 1625 a 1627, jsou poněkud zmatené. Zápis k roku 1627 se týká let 16211623: „...ukrutné turecké vojsko na nás se uvalilo a u Skalice v lógru leželo v poč tu 50 000, lid
sebrali jak malé tak i hrubé, a divné zlé nám č inili. Mnoho lidu ženského l mužského pomř elo od
samého kvaltování s nimi, kdežto nikdy sme se nenadáli, aby nás takové zlé věci potkaly... Mužské
staré stínali, vdov a sirotků nadělali smutných a nás všech v nic obrátili a tak naše dědina zů stala
pustá, neb nás malá č ástka pozů stala č asu toho. Koho mohli dostati, s sebou Turci brali
a v tureckých zemích draze prodávali... Málo zů stalo ukrytých, neb jejich kř ik tureckýtak hroznýbyl,
že vlasy vstávaly ..."
Př edcházející záznam 1625-1642 se týká dalších let války tř icetileté: „Léta Páně 1625 staly se
u nás v margrabství Moravském, v Č echách, v Slezsku i také všude na všechny strany světa hrozné
a nevypravitelné věci zlé, v těch letech od r. 1625 až do r. 1642 to trvalo a nemohlo to ku konci p ř ijíti.
Tehdáž veliké a nesnesitedlné těžké soužení a trápení sme poznali, neb na nás mnozí zlí
pronárodové z cizích zemí př itáhli, totiž Vlaši, Němci, Saxi, Brunšwegrové, Holendř i, Francouzi,
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Španieli, všichni nás tuze trápili, hlavy naše knutlovali a divně stahovali a muč ili, takže sme velikou
bídu a psotu okusili a hladu pocítili.. ."
Po ujednání míru s Bethlenem a po odchodu naší šlechty do emigrace zakázal císař
nekatolické náboženství a vypověděl jeho kazatele. Pokud byl pan Jan Jetř ich z Žerotína na
strážnickém zámku (zaplatil pokutu za pomoc povstání, ale zů stal zde), žili v Rohatci luteráni i č eští
bratř í dál pod jeho ochranou. Ale když i on se musel r. 1628 pro víru vystěhovat (odešel do Skalice
a tam brzo umř el) a strážnické panství získal císař skýplukovník František de Magno, cizinec, který
dopomohl k císař ovu vítězství na Bílé hoř e, nastalo pronásledování pro víru. Kostel rohateckýi sbor
byl opuštěn, fara zanikla.
Ale katolická protireformace se nedař ila, jednak pro odpor lidu, jednak pro nedostatek
katolických kněží. Magnisovi (povýšenému na hraběte ex Magnis) se stěží podař ilo opatř it farář e pro
Strážnici a tomu podř ídil všecky fary na panství, i faru rohateckou. Farář se staral ovšem o svou
výživu a sepsal své dů chody. Tento soupis je také svědectvím, jak byly naše obce zpustošeny:
„Z dědin toto se dává: z Petrova se dávalo ..., nyní jsou tam sousedé 4, rybář ů 5. 2 Bobálova:
podsedků bývalo 60, každýdával knězi 1 slepicí, nyní je tam sousedů 12. V Rohatci je napoč ítáno
12 osob živých, fara a ostatní domy jsou pusté."29)
Magnis se snažil př ivolat nové osadníky na pusté grunty, ale dař ilo se mu to jen zvolna, trvala
válka tř icetiletá. V gruntovních knihách č teme, že z poruč ení hraběte byly pusté grunty př ipsány
novým lidem i bez obvyklého závdanku, ale př esto se hospodář i č asto stř ídali a některé grunty byly
dlouho pusté, zdi rozvalené.
Roku 1629 ujednal Magnis smlouvu s rybář i strážnickými, petrovskými a rohateckými: „Každý
rybář povinen jest JMti pánu každýpátek, dokud Morava nezamrzne a s lodí neb č lunkem jezditi se
mů že, za 1 groš ryb všelijakých, slove za obroky, dávati. Př i každém sv. Jiř í a tolikéž př i sv. Václavě
za každýpátek každýrybář po 1 groši do dů chodů strážnických dávati má. K žádosti JMti pána se
rybář i uvolili, že chtějí každýtýden ryb všelijakých a jak nejlepších dostati moci budou, pro stů l JMti
pána, i pro úř edníka a služebníky jMti pána darmo, bez platu dávati, každýrybář jednu hodnou rybu,
totiž jezíce, parmy, candá ty, štiky, kolky, kapry, mníky, pletně a jiné ryby. Pakli by jeden týden
takových ryb pro JMt pána potř ebí nebylo, k druhému témdni od plesníků schovány býti mají a kdež
by se jim oznámilo, aby je snesli. Než toto si rybář i vymiňují, kdyby Morava zamrzla a oni loviti
nemohli, aby v ten č as ryb dodávati nemuseli. Raky a jiné věci, kterými jsou od starodávna povinni,
ty mají také podle potř eby odvozovati. Na paměť toho je tato smlouva do register správních
zapsána."30)
Podle zápisu v matrice kř til strážnickýfarář teprve v r. 1631 dítě z Rohatce, Zuzanu, dceru
Martina Svobody „de Rohatic", kmotř i byli Matyáš Olejníč ek a Eva Koláč ková ze Strážnice.
Rejstra o př íjmech panství vykazují v r. 1632 z př ívozu rohateckého dvakrát po 818 zl. 20 krej.
(tedy př íjem znač ný), za hospodu u př ívozu pů lroč ně 11 zl. 40 krej. V roce 1646 byl zde mýtným
strážnickýžid Izák Jakub. Vodní toky a č asté záplavy způ sobovaly, že doprava ze Strážnice do
Rohatce se děla na č lunech (lodích); to bylo povinností rybář ů . Roku 1633 je zapsáno, že rybář vezl
paní hraběnku ze Strážnice do Rohatce a dostal 1 zl. 31)
Válka tř icetiletá pokrač ovala s př estávkami. Obyvatelé Rohatce trpěli zase v r. 1642, kdy
Švédové vítězně vpadli na Moravu. Císař ský vojevů dce Piccolomini př itáhl do Rohatce, kde
oč ekával z Uher na pomoc 8000 jezdců , všichni obec vyč erpali a táhli na Olomouc proti Švédů m.
K všeobecné bídě a hladu se v r. 1645 rozšíř il mor, kterýsi vyžádal mnoho obětí. Domy zase pustly.
Válka byla skonč ena r. 1648 mírem vestfálským.
Stav Rohatce byl ubohý - obec téměř pustá, též panský dvů r. Hrabě Magnís se staral
o osídlování, nejprve však dbal o svů j dvů r rohatecký, který znovu budoval. Již r. 1654 umř el
a z inventář e poř ízeného po jeho smrti se dovídáme, že v Rohatci bylo v tom roku 50 domů pustých
a jen 17 osedlých (pustých 74,6%, tedy tř i č tvrtiny). Nato v r. 1655 umř ela i hraběnka a zase byl
poř izován inventář panství: v Rohatci bylo 49 domů pustých a 25 osedlých (pustých 66,2 %). V tomto
inventář i se ještě uvádí v Rohatci panskýdvů r v dobrém stavu, v něm 103 kusy hovězího dobytka,
77 prasat, 645 ovcí, 216 kusů drů beže; dále pálírna, šenkovna, mlýn a př ívoz.32)
Roku 1656 bylo v Rohatci 36 domů pustých a 35 osedlých (pustých 50,7 %)33).
Roku 1658 dávali Rohateč tí strážnickému farář i desátek „kdo má pů llán, 1 kopu žita v slámě
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místo pšenice". V r. 1673 z Č tvrtlánu pů l kopy ječ mene a tolikéž ovsa.
Vpády z Uher
Zlepšení poměrů u lidu nemohlo nastat pro další váleč né vpády a pustošení, opakující se po
20 letech: r. 1663, 1683, 1703.
Roku 1663 vypukla válka s Tureckem. Bojovalo se sice v Uhrách, ale tř ikrát vpadlí Turci na
Moravu a zle tu ř ádili. Zase náš kraj stihlo loupení, zabíjení lidí a odvlékání zajatců i dobytka.
Roku 1683 vzniklo v Uhrách nové povstání proti Habsburků m, vedl je Emerich Tököly a vpadl
na Moravu. Opět př išla zhouba, též Rohatec byl postižen.
Roku 1703 začaly kurucké vá lky. Bylo to opětné a vrcholné povstání v Uhrách proti císař i za
vedení knížete Františka Rákócziho, kterývydal heslo „Za svobodu" a shromažďoval kuruce-kř ižáky.
Jeho velitel hrabě Bercsényi př ekroč il dne 17. prosince moravské hranice a vyslal všem vrchnostem,
městů m a obcím manifest, aby se všichni př ipojili, jinak budou pykat. Odpovědi vrchností byly
zamítavé, proto od ledna 1704 vpadali kuruci na Moravu a loupili v cel ém jihovýchodním kraji.
Události jsou podrobně zapsány ve dvou kronikách,34) Rohatce se týkají tyto:
Dne 1. ledna vniklo mnoho rebelů do Rohatce a zapálili několik domů . Dne 12. ledna odrazila
varta rohatecká útok rebelů a 10 jich zabila. Dne 26. ledna zapálili Uhř i seno v kopkách okolo
Rohatce a stř íleli na vojáky u pasu rohateckého. Dne 11. dubna př epadli dědinu, mnoho lidí vysvlékli
z šatů a okradli; tenkrát bylo mezi nepř áteli mnoho uherských cigánů . Dne 26. č ervence vezl hraběcí
úř edník pan Jakardovskýs pacholkem obilí do rohateckého mlýna; již u Rohatce ho dostihli, musel
se s koňmi obrátit a obilí zavézt na Vrbovce, kde mu všecko sebrali a zavř eli ho. Vrátil se do zámku
až 12. srpna s jakýmsi venkovanem, prchaje v noci ze zajetí.
Rok 1705. Dne 4. ledna se vraceli lidé z rohateckého mlýna s moukou na sedmi vozech,
povstalci je př epadli, ztýrali a s naloženými vozy ujeli. Nebezpeč í hrozilo stále, č asto lidi děsil
poplach, že se nepř ítel blíží. Kuruci př ijížděli pro koř ist zvláště po žních. Na konci č ervence se
př eplavili u Kopč an a loupili v okolí Hodonína. Pro Rohatec byl nejhorší 20. srpen: Asi 12 000 kuruců
pod vedením Bercsényiho, Oč kaje a Blažkovič e př itáhlo k Rohatci, posádka pasu 200 mužů se jim
vzdala a př ešli Moravu. Vyloupili Rohatec i s kostelem, zapálili obec a hnali se na Hodonín, kde
bojovali s asi 140 císař skými a zapálili př edměstí hodonínské.
Dne 21. srpna se ř ítili dál a nič ili všecko meč em a ohněm, Ratíškovice, Rudník, Vacenovice
a dále. Dne 22. srpna vozili koř ist př es pas rohatecký, hlídanýsvými. Dne 23. srpna se př iblížili
císař ští, probojovali si pas a odrazivše rebely ke Skalici, položili se táborem u Sudoměř ic.
Vojsko zase odtáhlo a vpády pokrač ovaly. Vesnice byly vydrancovány, lidé se rozutekli.
Obrana země byla nedostateč ná; č as od č asu př išla zemská hotovost, pěší i jízdní, někdy př ivedli
krajští hejtmani jen ozbrojené sedláky. Obč as došlo k srážkám s kuruci, př edevším v kraji př i ř ece
Moravě, kam vpadali ze Skalice. Vojsko bylo špatně placeno a živeno, rozbíhalo se. Proto se
obyvatelé bránili sami, zvláště když se k loupícím kuruců m př idávali obyvatelé pohranič ních obcí
uherských.
Škody způ sobené uherskými povstalci v Rohatci v letech 1704-1705: zabiti byli nebo na
poranění zemř eli 3 hospodář i a 7 dalších osob; uloupeno 7 koní, 34 volů , 80 krav, 350 ovcí, 230
prasat; na hotových penězích 4775 zl. Celkem loupežemi uč iněna škoda 10 481 zl. Panskýdvů r,
z gruntu př estavěný, byl i s mlýnem a cihelnou nadobro znič en.
Někdy byl delší dobu pokoj, zvláště v letech 1706, 1707. Lidé se vraceli a chtěli pracovat, ale
kuruci je náhle i v polích př epadali, obírali o všecko, svlékali z šatů , i muč ili a zabíjeli.
V č ervenci 1708 uspoř ádali kuruci velkývpád na Strážnicko. Rákóczi sem vypravil 10 000
kurucú s děly pod pověstným Oč kajem, nazvaným „krvavývlk Moravy". Obyvatelstvo se rozprchlo
a poukrývalo, vrchnosti a města poslaly úpěnlivé prosby o pomoc k císař skému vojsku. Zavč as př ijel
od Hradiště generál Viardot s č tyř mi pluky jízdy, vyžádal si děla od strážnického zámku a př ipravil se
k boji mezi Strážnicí a Sudoměř icemi. Kuruci za Sudoměř ským potokem stř íleli z děl, ale dopř edu se
nepustili, protože Oč kaj se od vyzvědač ů dověděl, že od Hodonína k Rohatci př itáhl císař skýgenerál
Heister. V noci se kuruci kvapně dali na ústup a jejich zadní oddíly byly císař skými pronásledovány.
Heister se spojil s Viardotem a táhli k Trenč ínu proti samému Rákóczimu. V rozhodné bitvě
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dne 4. srpna 1708 u Trenč ína zdrtili jeho váleč nou moc a musel odejít do ciziny. Uherská šlechta se
poddala, zbylí kuruci složili zbraně. Císař Josef I. vyhlásil všeobecné odpuštění a potvrdil šlechtě
všechna privilegia. Lid v Uhrách nezískal svobodu.
Od té doby př estaly vpády z Uher a celýnáš kraj si mohl oddechnout. Minulo hrozné století,
ale dlouho trvala bída, zhouby se jen pomalu napravovaly - domy se stavěly, pole zarostlá trním se
zase v klidu obdělávala. Př išlo nové obyvatelstvo z krajů válkami tak nepostižených a dalo základ
dnešních stavů v obcích, též v Rohatci.
VNITŘ NÍPOMĚ RY
ZA VÁ LEČ NÝ CH LET A V DOBĚ NÁ SLEDUJÍCÍ
Roku 1653 se zemskýsněm moravskýzabýval otázkou zpIavnění ř eky Moravy. Její tok byl
prohlédnut, ale víc se nestalo. Po kuruckých válkách r. 1718 císař Karel VI. jednal znovu o této
hlavně obchodní záležitosti, že by se úprava ř eky provedla na náklad těch, kteř í vozí do země sů l ze
Solnohradska. Toho návrhu se chopil mikulovský žid Salomon Beer a r. 1719 dostal povolení
dovážet po 6 let sů l do Napajedel. V květnu 1720 plul poprvé s 9 loďmi soli pod císař skými praporci
kolem Rohatce do Napajedel, kde měl hlavní sklad soli. Více však dbal o svů j výdělek než o úpravu
ř eky, proto dovážel sů l i na vozech, které byly osvobozeny od mýta. (Prodej soli byl státním
monopolem, stejně jako tabáku, a obojí se pašovalo z Uher, kde bylo lacinější.)
Zajímavé je, že na mapě, poř ízené r. 1719 vojenskou komisí z Hradiště pro císař e Karla VI. ve
věci zplavnění Moravy je zakreslen hlavní (silný) tok kolem Strážnice a Teč elec slabší. Taktéž na
mapě Kryštofa Mü llera, vydané v atlase J. B. Homanna (1663-1724).
Lánová visitace
Roku 1665 se zemskýsněm usnesl na berní reformě na základě lánovém. Byla nař ízena
lánová visitace, ale pro nespokojenost byl systém několikrát revidován. Na berní lán se poč ítalo
v úrodnějších krajinách 100 až 125 měř ic výsevku, 1 měř ice na 600 sáhů . Lán se dělil na pů llán,
č tvrtlán a tzv. zahradníky 1/8 lánu. Strážnické panství prohlédla komise v létě r. 1669.
Usedlí v Rohatci. Pů lláníci: Jakub Zúbek, Martin Cigánek, Martin Uhlík, Jakub Sobota, Kašpar
Uhlík, Mikuláš Bureš, Jura Palíč ek, Václav Rybecký, Jan Kapusta. Matěj Bestiák, Bylo 10 selských
pů llánů , 1 obecní a 1 kostelní, dohromady 12 pů llánů .
Č tvrtláníci: Adam Tkadlec, Jan Seč ka, Martin Koreč ný, Mikuláš Uhlík, Jan Bureš, Jura
Piškola, Šimon Č ibek, vdova Anna Kř ič etka, vdova Markéta Halová, Jura Kumanč ík, Martin Štica,
Václav Kurovský, Jan Banátský(13 č tvrtlánů .)
Zahradníci: Václav Sobota, Jan Slezák, vdova Anna Karlová, Mikuláš Šavla, Pavel Krátký,
Matouš Vala, Jura Antoš, Mikuláš Augustin, Jan Mydlář ík, Václav Šaravic, Jan Kojetský, Jura Šprync
(12 zahradníků ).
Starých pustých domů bez polí bylo 36.35)
K pohybu obyvatel - jména z matrik a gruntovních knih;
Valúch byl př ed Bílou horou v Tvarožné Lhotě, r. 1697 a 1748 v Rohatci, později ve Strážnici.
Rybecký1633 v Sudoměř icích, 1669 v Rohatci, 1667 i ve Strážnici. Roku 1629 žil v Sudoměř icích
Koštúr, r. 1753 Koštuř ík v Petrově a 1877 v Rohatci. Duray 1654 v Kněždubě, 1667 ve Strážnici,
1680 v Rohatci. Cundrla 1755 v Rohatci, od r. 1747 t éž ve Strážnici.
Roku 1671 umř el hrabě František Štěpán Magnis a uč iněn soupis majetku. Ve dvoř e
rohateckém bylo tehdy 184 vepř ů , 123 ovcí, 96 kusů hovězího, a 298 kusů drů beže; př i dvoř e stál
panskýmlýn a palírna.
Špatné zacházení s poddanými
Na panství vládla vdova po Frant. Štěp. Magnisovi Anna Kateř ina, rozená ze Žďáru, jakožto
poruč nice nedospělého dědice. Tato žena rafinovaně vykoř isťovala poddané, odnímala jim stará
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privilegia a ukládala nové těžké povinnosti, bezdů vodně nebo pro malichernosti lidi pokutovala,
věznila a snížila se k tělesnému trestání. A tak k útrapám způ sobeným nepř átelskými váleč nými
vpády př istupovalo nelidské jednání vrchnosti. Ubozí poddaní, vydaní jí zcela v moc, nejprve prosili
o slitování; ale marně. Celá léta museli snášet kř ivdy a utiskování, až koneč ně v letech 1678 až
1679 docházelo na celém panství k nepokojů m. Ú ř edníci zlou paní opustili, panství bylo v úpadku.
Bratř i zemř elého hraběte se proti špatnému hospodař ení postavili, žádali vyšetř ování. Př ijela komise
a př es odpor hraběnky vyzvala poddané, aby př edložili stížnosti. Bylo jich dodáno mnoho, z Rohatce
tato:
„My poctivá obec rohatecká př ednášíme Vašim Milostem pánů m komisař ů m své kř ivdy, které
se nám děly od JMti paní hraběnky, vrchnosti naší, za jejího panování. Každýměsíc nám dává víno,
koř alku, sýr, oharky, i husy, kač eny, slepice a to všecko musíme platit, jak ona káže, takže se skrze
takové platy JMti Císař ské kontribucí zdržují a zaplacené býti nemohou, č ehož za slavné paměti
př edešlých pánů nikdy nebývalo a ani o tom slýcháno nebylo, co nyní podstupovat musíme. Př i tom
oznamujeme JMti pánů m komisarů m, že kovář Lukáš Rů žič ka dobrovolně pustýgrunt ujal a vystavěl,
ale Jan Kostelník, Martin Ondrúšek a Jura Uhlík z př inucení museli pusté grunty ujat. Př i tom známo
č iníme, kolik sousedů z Rohatce uteklo za jejího zlého panování: Bartoň Sloboda s manželkou
a patero dětmi, Václav Šprinc s manželkou a 1 dítětem, vdova po nebožtíkovi Horňákovi s 3 dětmi,
Václav Kapsa s manželkou a 4 dětmi, Jan Bureš s manželkou a 3 dětmi, Jan Rájeckýs 1 dítětem,
Jan Ambrúž samotný, suma č iní 28 osob. Že jest tomu tak a ne jináč , to my celá obec rohatecká
peč etí svou obecní stvrzujeme. Datum na Rohatcí dne 23. máje 1679."
V druhé stížnosti nař íkají Rohatč ané, že za fů ry s párem koní do Vídně dostávali 7 zl., do
Brna 5 zl., nyní paní hraběnka nedá ani krejcaru, ještě i nocleh si sami platili. Onemocněla-li
v panském dvoř e kráva, musel ji dráb dovést do dědiny, tam nakazila jiné a když zdechla, musela ji
obec zaplatit. Utopil-li se rybář některý, museli ostatní rybář i zaplatit zaň pokutu a kromě toho nadále
odvádět stejnýpoč et ryb.
Hraběnka stížnosti odmítala, poddaní prýjsou neposlušní, desátkové obílí v snopech např ed
doma vymlátí, panské pole nechávají pustnout..., ona je musí trestat a když nepomů že věznění, musí
být biti. Jednání bylo bezvýsledné. Hraběnka na č as odjela a zase se vracela. Pokrač ovala ve svém
jednání a tu už si lidé troufali, pokř ikovali na ni a ohrožovali ji na potkání, takže se bála vyjet ze
zámku a vyžádala si vojáky na svou ochranu. V několika dopisech varovala zemský úř ad, aby
nedopustil rebelii která se v zemi šíř í, i v Č echách a v Uhrách, že je tř eba rebelanty př ísně stíhat.36
Koneč ně poddaným došla trpělivost a vzniklo otevř ené povstání. Ozbrojení lidé táhli na
zámek, ale hraběnce se podař ilo utéci k Bzenci a zachránit si život. To se stalo v roce 1693. Tímto
povstáním, ani nepokoji v jiných místech nebyl ještě zvrácen nespravedlivýspoleč enskýrád. Ještě
dlouho trvalo, než se lidé zbavili nedů stojného poddanství a roboty...
***
Ještě v těchto dobách trvaly stř edověké kruté tresty. Rohatec podléhal s jinými vesnicemi na
panství hrdelnímu právu města Strážnice, které mělo kata a popraviště. Na udržování vězení,
popravních míst (šibenice a stínadla) a vů bec „na pomoc placení útrat kriminálních př ispívali podle
starobylej povinnosti z každého domu, jako kdo sedí, nechť jest poluláník, č tvrtník nebo podsedník,
bez rozdílu po 4 krejcarech. Z dědiny Rohatce to vynášelo roku 1734 3 zl. 4 kr." 37)
Mor. Roku 1680 se rozšíř ila hrozná morová epidemie. Nejprve zuř ila v Uhrách a ač koli na
hranicích Moravy byl rozestaven vojenskýkordon, aby sem nikdo nepř išel ze zamoř ených krajin, mor
zde decimoval obyvatelstvo. Objevil se též po kuruckých válkách r. 1710. Pravděpodobně z těchto
dob pochází „morová" kaplič ka v Rohatci, postavená na poděkování za vyhasnutí moru (dělo se tak
i jinde), zasvěcená sv. Rozalii. (Kolem kaplič ky bylo vykopáno mnoho lidských koster.)
Jiné pohromy. Byly to př edně č asté požáry, vznikající neopatrností př i tehdejších otevř ených
ohništích a šíř ící se po slaměných stř echách, zvláště za velikých větrů . Někdy zapalovali ze msty
a ze zlé vů le žhář i; byli-li dopadeni, stihl je ovšem krutýtrest. Veliké škody pů sobily také záplavy
a povodně v nížině u Moravy, jednak na lukách a dolních polích, jednak na cestách, č ímž byla obec
na dlouhýč as odř íznuta od uherské cesty Skalica-Sudoměř ice-Strážnice. V kronikách č asto č teme
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zprávy o zaplavených a poškozených rohateckých hatích. Např . kronikář piaristů ve Strážníci zapsal
11. 12. 1737: Naše hraběcí rodina s dětmi odjela do Brna. Protože v rohateckém lese byla veliká
povodeň, bylo nebezpeč né př ejet na voze, a proto př ejeli na lodích až do Rohatce.
Kostel, náboženské poměry. V děkanské matrice z roku 1673 je napsáno, že v Rohatci je
kostel, kterýby se snad ještě dal opravit, stojí uprostř ed vesnice, má pevné zdi a ještě lze rozeznat
místo (pusté), kde stával farní dů m. Ke kostelu patř ily louky, pole a ř íka, těch však užívá obec.
V r. 1682 se uvádí, že filiální kostel sv. Bartoloměje v Rohatci je už opraven, má 2 oltář e, strop
dř evěný, klenutýchór, malou věž s 2 zvony a okolo je hř bitov.
Katolická víra se upevňovala, ale ještě stále se někteř í Rohatč ané drželi staré víry, jak
ukazuje „Catalogus defunctorum" fary strážnické, jíž obec podléhala: „Roku 1680 umř el v Rohatci
Jan Nač a poněvadž byl haereticus (kacíř ), byl pochován v poli. Měl př es 70 let. Roku 1682 si
stěžuje děkan a farář strážnickýK. F. Czoklitz, že vesnič ané sami, bez jeho vědomí si pochovávají
mrtvé a že rychtář v Rohatci je dosud haeretik. Roku 1728 umř el Pavel Zuzica 66letýhaereticus, ale
umíraje obrátil se na katolickou víru, byl zaopatř en a pochován v Rohatci."
Některé další výpisy z farní matriky strážnické, týkající se Rohatce: R. 1680 umř el Jan, syn
Mikuláše Duraje, pastýře. Kř ty: r. 1689 Pavel Štica a Anna (rodič e), 1693 Martin Zúbek, 1697 Martin
Valúch (i v dalších letech a 1748), 1702 Jan Antoš, 1715 Jan Landiburg a Marina. R. 1728 se ženil
Jan Rybecký, nevěsta byla Profotova z Rohatce. R. 1730 .se ženil Jan Antoš s Annou Urbánkovou
ze Strážnice. Velmi č asto v létě se utopili Rohatč ané př i koupání v Moravě. V r. 1716 byl na hř bitově
u sv. Rocha ve Strážnici pochován asi 25letýneznámý, kterýse propadl a utopil v rohateckých
hatích. R. 1764 umř el v Rohatci Václav Cundrla, r. 1766 Jan Hasík, r. 1775 uč itel a varhaník Josef
Benedicta. V r. 1776 př estaly zápisy o Rohatci v strážnické matrice.
DOBA MARIE TEREZIE A JOSEFA II.,
REFORMY
V ř íjnu 1740 zemř el císař Karel VI. a podle pragmatické sankce nastoupila vládu jeho dcera
Marie Terezie. Již v prosinci vpadli Prušáci do Slezska, pruskýkrál Bedř ich II. usiloval o získám této
země, a naším krajem táhlo vojsko proti nim. V lednu 1741 byli ze všech osad strážnického panství
posláni sedláci s rozlič nými nástroji k hranicím Moravy, aby se zabránilo Prusů m vniknout do země.
V dubnu byly již ve Slezsku boje, z našich obcí se vojsku dovážely potraviny. V prosinci se Prusové
zmocnili Olomouce a plenili na Moravě, př es Rohatec i jinými směry prchali boháč i na vozech do
Uher. V lednu 1742 byli posláni všichni silní muži z celého panství (800 robotníků ) do Hradiště
opravovat hradby. V únoru však Prusové vzali Hradiště a všude vydírali peníze a potraviny. Husař i,
kteř í byli na stráži u Sudoměř ic, ujeli do Uher a Prusové volně postupovali až do Hodonína, který
vyloupili.
Dne 12. bř ezna se hnuli k Rohatci, bylo jich 14 000 mužů jízdních a pěších, též dělostř elci.
Poněvadž dř evěnýmost př es Moravu byl po zprávě, že se Prusové blíží, stržen, položili se v Rohatci
táborem a rychle postavili most nový. Mezitím si vynutili v Rohatci mnoho potravin. Pak hned př ešli
po mostě a př es bažinaté louky po hatích, pak dubovým lesem a nikde nenašli žádné stráže. Však
postupovali opatrně, děla poslali např ed. A když tak bez př ekážky př ešli les, stř elbou z děl nahnali
okolnímu kraji strach. Ve Strážnicí bylo tehdy 500 uherských husarů , kteř í byli urč eni k ochraně
panství. Ti sice vyjeli, na rovině pozorovali postup nepř ítele, ale když viděli př esilu Prusů , vrátili se
a horami ujeli do Uher. Prusové zamíř ili např ed do Skalice, kde celou noc loupili a vynutivše na
městu vysoké výkupné, obtížení koř istí táhli dopoledne 13. bř ezna kolem valů města Strážnice do
Uherského Brodu. Č ást jich se vrátila do Strážnice, kde zů stala 16 dní do ujednání př íměř í.38)
Slezsko bylo ztraceno.
Pak ale následovala ještě druhá válka slezská proti Prusku a tř etí zvaná sedmiletá (17561763), které měly pro celou zemi velice zhoubné úč inky. Také se stupňovalo násilné lapání mladých
mužů do vojska. Spoluvládce Marie Terezie, její syn Josef II. se snažil po r. 1775 získat zpět některé
ztracené území, ale král Bedř ich II. vpadl zase do Č ech. To byla válka „bramborová", jak ji nazýval
lid, protože tehdy v době veliké bídy se u nás zač alo a rozšíř ilo pěstování bramborů (od Braniborů ).
K pěstování př išel úř ední návod.
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Roku 1756 bydlelo na Rohatci 34 č tvrtníků , kteř í měli po 35 měrách polí, 14 podsedníků s 1214 měr. polí a 18 domkář ů bez polí. Obecní písař uč itel Josef Benedikta měl 2 míry, panskýšenkýř
457/8 měr. Celkem byla udána výměra pozemků : polí 14571/2 měř ice, luk 201/2 míry, pastvin 15 měr,
lesa 12 měr a pustin 10 měr.39)
Vrchnost vedla př esně své hospodář ské knihy, výkazy př íjmů a vydání z celého panství.
Z nich se dovídáme, že např . ř ezníci byli dř ív povinni odevzdávat jeř ábky, ale poněvadž tito ptáci byli
pro výborné maso už vyhubeni, platili místo nich č inži, každý11/2 zl. roč ně. Rybář i odevzdávali raky
a místo nich také dávali č inži - rohateč tí v r. 1776 celkem 6 zl. 24 krej. Rohatecký mlynář Jiř í
Rybeckýplatil t. r. vodní č inže 3 zl. 45 krej. V lese Závidově byla vysoká zvěř , hrabě povoloval
odstř elit urč itýpoč et kusů . Rybář i měli urč ité pusté vody zakázané pro bobry. Jinak rybolov i lov
zvěř e býval hojný. V Moravě žila i vydra.40)
Roku 1770 nař ídila Marie Terezie „soupis duší", aby byl nalezen lepší způ sob vojenské
obrany: podle sč ítání lidu měly být vyměř eny panstvím a obcím kvóty rekrutů pro urč itý pluk.
V r. 1771 tedy bylo sč ítám lidu, nař ízena dvojjmennost (kř estní jméno a př íjmení) a pouze jedno
př íjmení, které se nesmělo měnit, jak se to dosud dělo. Souč asně č íslovali krajští úř edníci a vojenští
oficíř i domy.
Výsledek v Rohatci: č íslo 1. Škoda, 2. Seč ka, 3. Rybecký, 4. Štica, 5. Hasík, 6. Bureš, 7., 8.
Cigánek. 9. Bureš, 10. Štica, 11. Zahnaš, 12. Antoš, 13. Hasík, 14. Slezák, 15. Bař ina. 16. obecní
dů m-škola (uč itel a obecní písař Benedikta), 17., 18. Cigánek, 19. Antoš, 20. Novotný, 21., 22.
Cigánek, 23. Kudlák, 24. Vala, 25. Zúbek, 26. Šindelář , 27. Chrástek, 28. Solař ík, 29. Unora, 30.
Rybecký, 31. Novák, 32. Rybecký, 33. Pukanec, 34. panská palírna (nájemce žid), 35. Novák. 36.
Antoš, 37. Antoš, 38. Uhlík, 39. Svoboda, 40. Novák, 41. Svoboda, 42. pusté místo, 43. Urbaník, 44.
Kasan, 45. Elšek. 46. Novotný, 47. Doležal, 48. Polášek, 49. Košuba, 50. Zúbek, 51. Bureš, 52.
Slezák, 53. Zúbek, 54. panskýdů m (bydlel v něm výběrč í daně), 55. Bureš. 56. Slezák, 57. Tomala,
58, Gefalič , 59. Hluč ák, 60. Ježek, 61. Polách, 62. Cigánek, 63. Polášek, 64. Holota, 65. Polách, 66.
Slezák, 67. Klebeta, 68. Kublender, 69. Slezák, 70. Rybecký, 71. Horák, 72. Polesný, 73. Otíral, 74.
Uhlík, 75. Hrdina, 76., 77. Burš, 78. Sofka, 79. Novák, 80. Rybecký, 81. Doležal, 82. Blaha, 83.
Hasík. 84. Janč ek, 85. Polášek, 86. Unora, 87. Hasík, 88. panská hospoda (nájemce Walter), 89.
panskýdvů r (Žil tam jem Šafář Lukeš a pastýř Chromeč ek s 2 syny), 90. panskýmlýn (nájemce
Šrom), 91. Novák. Celkem 91 č ísel.41)
Kostel, kaplanství, škola.
Po kuruckých válkách byl filiální kostel rohateckýpodle zprávy děkana milotického v bídném
stavu, neměl ani kostelního hospodář e ani dávek. K bývalé fař e patř il pů llán pole, štěpnice
a desátky, všeho užíval farář strážnický. Duchovní správa ze Strážnice byla pro vzdálenost a pro
č asté povodně obtížná, proto podle ujednané smlouvy obstarávala bohoslužby fara hodonínská.
O zř ízení expositury fary strážnické př i kostele rohateckém se př ič inil strážnickýkaplan Filip
Necker, kterýv r. 1766 uložil kapitál 1000 zl., aby z úroků dostával př íspěvek stálýkaplan v Rohatci
a k této nadaci později odkázal celou svoji pozů stalost. Obec rohatecká zaopatř ila kaplana tím, že
prodala za 1196 zl. farní pů llán, aby kněz dostával z této č ástky roč ně 182 zl. Nato r. 1776 zř ídila
zemská správa samostatné kaplanství v Rohatci, které r. 1784 tzv. náboženskýfond povýšil na
kurácii. Kuráti bydleli v č ísle domu 16. a užívali dvou zahrad. První z nich, Josef Kostrúnek, pů sobil
v Rohatci v letech 1776-1807.
Př i visitaci vykonané v r. 1771 byl kostel shledán v dobrém stavu, zdi z pevného materiálu,
stř echa krytá šindelem. Kostel neměl věž, ale na hř bitově př ed kostelem stála dř evěná zvonice
s tř emi zvony: největší vážil 1 cent a nesl nápis vně: „K rohateckému kostelu sv. Bartoloměje za
kněze Kristiána Kirchensteinera farář e strážnického"; uvnitř : Sigmund Kercker mě ulil v Brně r.
1733",42) dva menší zvony byly bez nápisu, jeden měl 20 liber váhy, druhý3 libry.43) Sakristie nebyla,
kněz se oblékal v malé prostore za oltář em, kř titelnice nebyla, na dř evěné chóř e stály malé varhany.
Hř bitov kolem kostela byl obehnán dř evěným plotem. Bohoslužebnými př edměty byl kostel dobř e
opatř en: monstrance byla ze zlata a stř íbra, zdobená č tyř mi č eskými drahokami, dále byl pozlacen
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kalich s patenou, pozlacený kalich s šesti č eskými drahokami, miska s džbánkem, schránka na
svěcené oleje, z mědi pak byl kotlík na svěcenou vodu, 16 lampič ek, z cínu lampa s věč ným světlem,
z mosazi 6 svícnů , 2 kadidelnice, 3 zvoneč ky. Paramentů 4 kusy pro kněze, 2 pro ministranty;
6 bohoslužebných knih. Kostelník nedostával plat, byl pouze osvobozen od panské roboty, zároveň
byl kostelním hospodář em.44)
Někdy v 2. polovici 18. stol. byla postavena kaple poblíž hranic sudoměř ských, s oltář íkem
Panny Marie, poutní místeč ko pro okolní osady.
Škola. Byla zř ízena kolem r. 1750 v obecním domě na př ívoze č ís. 16 (nové 177), uč itelem byl
zmíněnýJosef Benedikta. Více není známo. Roku 1775 se vyuč ovalo v domě č . 75 „v ulič ce", př i
němž byla zahrádka. Domek byl bídný, z nabíjanice. Př i visitaci v r. 1777 byl uč itelem Tomáš
Vilhelm, ženatýa podle protokolu neprovozoval žádné ř emeslo, nař ízené „nové vyuč ovací metody"
(záležející v poněmč ování) neznal, neuměl německy a neměl peněz na cestu do Hradiště, kde by se
mohl tomu novému způ sobu vyuč ování př iuč it. Docházka školní byla nař ízena do 12 let. V Rohatci
bylo školních dětí 87, ale z těch chodilo velmi málo, a to jen v zimě. Na př íjmech měl uč itel od dítěte
11/2 krej. týdně, za obecní písař ství 15 měř ic žita roč ně, za pohř by 2-3 zl. Děti se uč ily "kromě
náboženství triviu: č tení, psaní a poč ítání.
Př íjmy uč itele rohateckého byly upraveny v r. 1789: na hotovosti dostal za rok 8 zl., z 82
školních dětí mělo 74 platit školní plat (ostatní byly osvobozeny), což bylo do roka 29 zl. 36 krej.,
dále od každého dítěte pecen chleba 8 funtú těžkýanebo za funt chleba 8 krej., což č inilo 9 zl. 52
krej., rži 81/2 měř ice v ceně 13 zl. 54 krej., 10 měř íc obecního pole 71 zl. 22 krej., za zpívání pašijí 9
zl. 12 krej., na koledě vybral po dědině asi 10 zl., za obecní písař ení měl 4 zl. a 5 měř ic obilí. Takové
př íjmy uč itele zů stávaly po dlouhá léta, užili jich uč itelé J. Matura a Josef Kotásek.
Ú levy poddaným
Po stálých selských nepokojích byl r. 1775 vydán tzv. robotní patent, jímž byla robota
zmírněna a vyměř ena podle velikosti pozemků . Podle pozemkové fase (Urbarial-Fassion) z toho
roku žilo v Rohatci 35 č tvrtníků , 14 podsedníků a 31 chalupníků . Č tvrtníci odváděli vrchnosti na sv.
Václava 4 míry obilí, robotovali od Václava do Jana týdně s párem koní 11/2 dne, od Jana do Václava
3 dni, a měli právo užívat 45 měr pastvin. Také musel každýnapř íst 1-2 př adena z panského konopí
nebo koudele. Podsedníci robotovali pěšky od Václava do Jana 11/2 dne, od Jana do Václava 3 dni,
a používali pastvin s č tvrtníky. Chalupníci platili z chalupy 1 zl. 24 krej. a robotovali týdně 1 den
pěšky; od panství drželi lesní louky, z nichž každýplatil 27 kr. Domovních č ísel měla obec tehdy 93.
Panství drželo 750 jiter 71 č tver. sáhů a 63 jiter 743 č tver. sáhů č inžovního pole.
Poddanského pole bylo 920 jiter 1315 č tver. sáhů . (1 jitro = 1600 č tver. sáhů m = 3 měř icím č i mírám
= 0,58 ha. 1 č tver. sáh = 3,6 m2). Tratě se jmenovaly: Krátké padělky, Dlouhé padělky, Př ívozské
padělky, Prostř ední Č tvrtě, Zadní č tvrtě, Př ední díly, Pusté role, U tihelně, Závodí, Kratiny, Spodní
louky, Perunské, V dolních u studně, V horních pod jamama, Kamenice, Horní a Dolní Soboňky,
Rakovnica, pastvina Rudinsko.
Další povinnosti. Rybář i byli povinni č asu zimního lovit v panských rybnících za odměnu
1 libry chleba, 2 mázů piva a pů l žídlíka koř alky na den. Robotníci dostávali o žních pivo a chléb, na
poruč ených cestách oves pro koně a č ástku peněz na vydání. Obec byla povinna dávat na zámek
hlásného (ponocného), kterýdostával od panství roč ně 20 zl. a 5 měr rži.45)
Roku 1781 zrušil císař Josef II. nevolnictví, poddaní se mohli volně stěhovat, ženit apod.,
robota však ještě zů stala, i poddanskýsvazek. V témže roku byl vydán toleranč ní patent, kterým bylo
povoleno náboženství evangelické luterské (augšburského vyznání) a evangelické reformované
(helvetské vyznání).
Následovala ř ada dalších reforem, které lidu ulevovaly. Např . bylo zrušeno hrdelní právo
města Strážnice a těžší provinění byla př ihazována krajskému soudu v Hradišti se vzdělanými
právníky. Též tresty byly mírnější.
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OD KONCE 18. STOLETÍ
DO ZRUŠENÍPODDANSTVÍA ROBOTY R. 1848
Roku 1792 bylo v Rohatci napoč ítáno 98 domů , 120 rodin, 545 osob. 46)
Vzdálené napoleonské války se Rohatce dotýkaly tím, že obcí č asto projíždělo a procházelo
vojsko, které žádalo potraviny a ubytování. Sedlácí museli dávat seno pro vojenské koně a své
koňské př ípř eže pro dopravu nemocných vojáků a vojenských zásob; hospodyně musely péci chléb,
který byl dopravován za vojskem. Na dalekých cestách s velikým nákladem mnozí rolníci př išli
o koně, některým vojáci koně vzali (poškození dostávali č ásteč nou náhradu). Máme zprávy o č astém
a násilném chytání rekrutů do vojska, jak obecní úř ad vybíral hlavně syny chudobných obyvatel a jak
lapání mívalo dramatickýi tragickýprů běh, poněvadž mladíci se bránili. Chycení rekruti byli svázáni
a dopravování do Brna nebo do Hradiště. Pak byli hnáni na rů zná evropská bojiště a mnozí padli,
zemř elí na rů zné nemoci, byli raněni nebo se ztratili, př i tehdejší nedokonalé správě po nich př íbuzní
marně pátrali - byli nezvěstní. Po bitvě u Slavkova se v Rohatci krátce zdrželi ruští vojáci. Za
váleč ných let rostla drahota a bída, která vyvrcholila r. 1811 státním bankrotem (peníze klesly na
pětinu své hodnoty).
Cholera. V r. 1831 se do Rohatce rozšíř ila cholera a skosila mnoho lidí, ač koli na hranicích
byl postaven sanitní kordon z vojáků a civilistů , aby epidemii sem někdo nepř enesl z Uher, kde
ř ádila. Ú č inných léků nebylo. V letech 1836 a 1849 se cholera objevila op ět.
Změny v pozemkové držbě, drobení selských statků
a růst vrstvy chalupníků
Už dvorní dekret z r. 1753 dovoloval, aby poddaným, chtějícím vstoupit do manželství, bylo
umožněno živobytí dělením větších statků . Některé rohatecké č tvrtlány vzrostly až na 39 měř ic pole.
K č tvrtlánů m patř ily louky na 5-6 fů r sena, (k podsedků m na 2-3 vozy). Za napoleonských válek
sedláci chtěli osvobodit své syny od vojenské služby zř ízením samostatných usedlostí pro ně.
Největší poč et dělení v Rohatci pozorujeme až po napoleonských válkách, nejvíce př ípisů bylo
v letech 1824-1828, kde se zapisovalo rozdělení č tvrtlánů na pů lč tvrtlány. Podsedky byly stálé. Po
dělení se pů lč tvrtláníci a podsedníci majetkově nelišili.
Pro rostoucí poč et obyvatel bylo tř eba nových domů . Chudobní lidé žádali hraběte Magnisa
o povolení postavit si na obecním pozemku rohateckém chalupy, což hrabě povoloval - jak č teme
v pozemkové knize. Rostla vrstva chalupníků . První chalupy byly bez zahrad č i polí. V 1. polovici 19.
století už měly některé chalupy 20-40 č tver. sáhů zahrad, i víc, 60, 70, ve dvou př ípadech př es 100
č tver. sáhů , nejvíc 108. Chalupníci si př ikupovali pole, když se selské usedlosti dělily. Avšak
chalupníci nebyli plnoprávnými obč any. Jen starousedlíci (zvali se sousedé) volili a mohli být voleni
do obecních funkcí a mohli užívat obecního majetku. (Až v poslední č tvrtině 19. století se chalupníci
domohli práv.)
Pro pouč ení uvádím výpisy z pozemkové knihy let 1788-1880. 47) Viz př ílohy!
Přehled změn v pozemkově držbě.
Rok
1617 1669 1738 1756 1775 1788
dvů r – velkostatek
1
1
1
1
1
1
póloláníků
12
12
č tvrtláníků
13
41
34
35
34
zahradníků (1/8 lánu)
12
pů lč tvrtláníků
podsedníků
48
14
14
14
rybář ských podsedků
16
chalupníků
6
18
31
43
z nich bez zahrad – polí
36
18
29
se zahrad. - poli
pustých
14
Celkem
77
38
48
67
81
92
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1803
1
34
14
50
33
17
99

1833
1
13
42
14
70
43
27
140

1877
1
11
50
14
94
34
60
170
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Ceny pozemků : roku 1788 byla cena č tvrtlánního gruntu 60 zl., podsedku 30 zl., chalupy 15 zl. Po
napoleonských válkách ceny rychle stoupaly, č tvrtlán stál prů měrně 400 zl. a v polovici 19. století
stál př ibližně tolik pů lč tvrtlán. V 2. polovici 19. století ceny dále rostly, kolem r. 1870 stál pů lč tvrtlán
1100-1300 zl. Cena podsedku se bl ížila cenám pů lč tvrtlánu a chalupy se prodávaly za 100-200 zl.
Poměry lidu vystihuje př ípis krajského hejtmana v Uh. Hradišti z r. 1831, (když vysvětloval
špatné placení daní): Př íč iny neutěšených poměru jsou tyto: nedostatek vedlejšího výdělku, není zde
prů myslu. Nevzdělaný rolník neumí využitkovat plodů své práce. Usedlostí se rozdělují do
nekoneč na. Hospodář ství jsou zatížena velikými výměnky. Morava a Velič ka pů sobí povodněmi
nesmírné škody.
Roku 1832 se zase jednalo mezi krajským úř adem v Uh. Hradišti, městem Strážnicí
a vrchností o regulaci a zplavnění ř eky Moravy. Byly vypracovány podrobnější plány, ale když se za
několik let zač ala stavět železnice, otázka zplavnění Moravy ustoupila.
Monopolní sů l se dopravovala teď zase většinou na vozech, pro Rohatec nejbližší cís. sklady
byly ve Strážnici a v Hodoníně. Zásobování solí nebylo pravidelné. Pro dlouho trvající deštivé poč así
bývaly cesty nesjízdné a_všechny obce trpěly nedostatkem soli, až vznikaly nepokoje.
Řeky Moravy využívali plťař i č í plťáci, kteř í plavili po vodě pltě-vory se stavebním dř evem
a deskami až z Valašska od Beč vy. (Ještě kolem roku 1875 je zde vídali.) Plťař i zastavovali na
urč itých místech v obcích, obvykle u mostů a prodávali dř evo, jezdili až po hodoňský stav.
V zámeckém archívu byl spis z r. 1858 o poškození rohateckého mostu: plť narazila na pilíř
a posunula jej. Až plťař i všecko rozprodali, šli pěšky domů .
Popis Rohatce r. 1834 (Volný48))
V Rohatci je 128 domů a 637 obyvatel (301 muž., 336 žen.) Vrchnost zde vlastní dvů r
s ovč ínem, pálenici, mlýn o šesti složeních s pilou a mlýnkem na mletí kostí. Vrchnost nově zř ídila
cestu od Petrova lesem, př es Rohatec do Hodonína. (Zř ízením dobré cesty ze Strážnice do Rohatce
př es novýdř evěnýmost moravní a kolem panského dvora se zkrátila cesta na pravýbř eh Moravy,
která dosud vedla př es Uhry. Velmi užívaná cesta př es Soboňky, kde byla i zájezdní hospoda vedle
myslivny, do Vracova pozbyla na významu a cesta př es př ívoz do Sudoměř ic úplně zanikla. Nová
zájezdní hospoda byla postavena u panského dvora př i silnici. Př ívoz s č luny byl teď jen pro dopravu
do Skalice.) Nejbližší pošty jsou v Holič i a v Uh. Hradišti. Od 6. 2. 1776 je v Rohatci lokálie, která
spolu s kostelem sv. Bartoloměje o tř ech oltář ích a se školou podléhá bzeneckému děkanství a do
jejíhož obvodu patř í pouze ves Rohatec.
Pů da je veskrz písč itá, proto se zde pěstuje jenom žito (ř ež), kukuř ice a brambory. (Volný
jmenuje na strážnickém panství i bezvýznamné vinohrady v Javorníku, ale v Rohatci nikoli - tedy
nebyly.) Vč elař ství je v Rohatci proti ostatním venkovským osadám v dobrém stavu, vč elař i mají 116
klátů vč el. V rohateckém revíř e rostou duby, jilmy, borovice.
Řeka Morava se pod Znorovami dělí na dvě ramena, z nichž silnější se jmenuje Teč elec, který
teč e panskými lesy až k rohateckému mlýnu, slabší (tj. Morava) teč e strážnickými štěpnicemi, kolem
zámku a města Strážnice, Petrova, př es rohateckýles, kde se obě ramena zase spojují a vstupují na
území hodoňského panství. (Situace vod se tedy od zač átku 18. století změnila: hlavním tokem byl
Teč elec a vedlejším Morava. Proto Teč elec př ejímal úř edně název Morava a dř ívější hlavní Morava
se stávala Morávkou (u lidu zů stal název Morava a Teč elec je zván Hrubá Morava.)
***
Mýto se odedávna vybíralo u rohateckého př ívozu, od těchto let u panské hospody př i silnici.
Dne 1. 5. 1836 oznámil krajskýhejtman hradišťskýdovolení strážnickému panství vybírat mýto na
cestě od Veselských hranic př es Strážnici, Petrov a Sudoměrice do Uher, pak na spojující cestě
mezi Strážnicí, Rohatcem a Hodonínem, a to 1. za 1 kus tažného dobytka 2 krej., 2. za 1 kus
těžkého výhonného dobytka 1 krej., 3. za 1 kus lehkého výhonného dobytka pů lkrejcar.
Dne 4. 3. 1838 oznámil krajskýúř ad „Ulevení mýtního tarifu za 1. na 1 krej., za 2. z 1 kusu
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tažného nezapř aženého jakož i z každého těžkého kusu honicího pů lkrejcar, za 3. na č tvrtkrejcar.
Také dovolil Nejvyšší dvů r vrchnosti strážnické mýto z mostu vybírat: na silnici do Uher za 1. 1 krej.,
za 2. z každého jezdeckého kusu jakož i z každého honicího kusu pů lkrejcar, za 3. č tvrtkrejcar, na
silnici od Petrova př es Rohatice k Hodonínu za 1. 2 krej., za 2. 1 krej., za 3. pů lkrejcar. Domácí jsou
od mýta osvobozeni. Každému se po zaplacení vydá tisknutá auplně dopsaná paleta. Šraňk má být
v noci postač itelně osvětlený."49) U rohateckého mostu se vybíralo dvojnásobně, most byl nový,
nákladný.
Železnice. Živnosti formanské a silnič ní dopravě vů bec vyvstal konkurent velmi nebezpeč ný,
železnice. Z Vídně, hlavního města ř íše, stavěli dráhu na sever ke Krakovu - dráha dostala jméno
Severní, též Ferdinandova, podle císař e. Železnice byla vedena kolem Rohatce a dne 15. 4. 1841 jel
první vlak z Bř eclavě do Starého Města u Uh. Hradiště - byla to zkušební jízda, a od 5. 5. 1841 byla
otevř ena doprava. Nejbližší nádraží bylo v Hodoníně a v Písku.
Železnice minula města Skalici, Strážnici, Veselí, Ostroh, Uh. Hradiště, a proto se šíř ily ř eč i,
že to zavinily neuvědomělé obecní výbory, které dráhu nechtěly, a povozníci (formani) těchto měst,
kteř í se obávali ztráty výdělků . Pravda je, že dráha byla vedena po pravém bř ehu Moravy pro
výhodnější terén.
Tento nový dopravní prostř edek se hned nevžil, a to jednak pro poč áteč ní nedů věru
u prostého lidu, jednak proto, že tehdejší pracující č lověk nejezdil nikam daleko, rodiny žily ještě
pohromadě, a ani nebylo peněz mezi lidmi. Ale železnice využil zvláštním způ sobem lesník
bzeneckého velkostatku Bedř ich Bechtel; dopravoval po ní tisíce sazenic borovic z Německa, jimiž
zalesnil rozsáhlé pískové plochy mezí Bzencem a Rohatcem.
Soboňky. Stavba Severní dráhy na jižním cípu bzenecko-vracovské Dů bravy př iměla
bzeneckou vrchnost k zř ízení nové, od vlastního Vracova znač ně odlehlé osady Soboněk, v níž
zř ídila kromě myslivny palírnu a mlýn. Již dř íve tu stála zájezdní hospoda př i lesní cestě na Bzenec
a Vracov. Př i stavbě dráhy tu př ibyly tř i železnič ní domky u trati. Soboňské domky patř ící k Vracovu
měly v r. 1850 Č ísla 420-425.
O založení Soboněk zapsal kronikář města Vracova toto: Kolem roku 1826 byl vykácen les
Hejholec nad Bzencem a o něco později i některé menší plochy na Soboňkách, které byly porostlé
olšovým a jiným méně hodnotným dř ívím. Toto č ásteč né odlesnění Soboněk souviselo s plánem
bzenecké vrchnosti na zř ízení mlýna a pálenice. K zř ízení mlýna došlo až někdy př ed ř íjnem roku
1837, kdy bzenecké panství ujednalo emfyteutickou smlouvu o prodeji mlýna č íslo 342 Josefu
Hanákovi z Rohatce. Podle této úmluvy měl mlynář odvádět roč ně 150 zlatých č inže a semlet 700
měř ic obilí za odměnu 3 vídeňských krejcarů za 1 měř ici. Dne 22. bř ezna 1838 došlo k ujednání
smlouvy s Mosesem Löwem ze Strážnice, kterýse tak dostal v emfyteutickou držbu zř ízené palírny,
k níž patř ilo 26 jiter pozemků vzniklých vykácením lesních porostů .
Souč asně dne 22. bř ezna 1838 vznikla na Soboňkách také panská myslivna, která se stala
správním stř ediskem pro lesy rozprostírající se v jižní č ásti vracovského katastru.
Pohon mlýnu poskytl potok, kterýsem tekl od Rů dníku. Koncem 19. století je tento potok
označ ován rů znými názvy. Kromě pojmenování Rů dnickýpotok, Soboňská voda vyskytuje se název
Č ervené blato a Ratiborskýpotok. (Dnes jej nazýváme Soboňským potokem a údolí, jímž protéká,
a v němž jsou tř i rybníč ky, Rač ím údolím. Dodnes tu žijí raci.) Vodní síla potoka byla poměrně veliká,
takže tu mohl vzniknout mlýn o dvou složeních na mouku a jednom na kaši.
Kostel a škola. V r. 1806 byl postaven nový kostel sv. Bartoloměje, prostá stavba - byl
rozšíř en do délky o 4 sáhy, do šíř ky o 2 sáhy, byl dlouhý8 sáhů , široký4 sáhy a vysoký2 sáhy.
(1 sáh = 1,80 m.) Na východní straně byla př istavěna sakristie. Kostel měl 3 oltář e: hlavní sv.
patrona, vedlejší Panny Marie a sv. Anny. Desátky odevzdávali rohatectí č tvrtláníci strážnickému
farář i. Po kurátorovi J. Kostrunkovi se duchovní č asto stř ídali; delší dobu zde pů sobili: bývalý
vojenský kaplan Alois Hilbert (1813-1824), Frant. Dostál (1824-1834), Jan Vojtěch (1835-1843),
Frant. Smejkal (1843-1854).
Škola byla v bídném stavu, proto v letech 1832-33 postavili novou budovu, patron hrab ě Max
Filip Magnis dal materiál a ř emeslníky, Rohatč ané obstarali dovoz a pomáhali př i stavbě. Škola měla
jednu uč ebnu a jednopokojový byt pro uč itele. Na škole pů sobili uč itelé Jos. Kotásek (byl také
obecním písař em), po něm Jan Fitzner (uč il tu aspoň 40 let - ještě v r. 1844). Poměry uč itelů byly
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špatné, rodič e zů stávali dlužní školní plat.
Revoluč ní rok 1848. Na jař e tohoto roku dolehly i do Rohatce zprávy o nepokojích ve Vídni
a ve velkých městech, o konstituci, kterou císař slíbil, a heslo svobody způ sobilo, že také poddaní
v Rohatci odpírali robotovat, nebo odbývali robotu podle své vů le. Někteř í stř íleli zvěř . Koneč ně bylo
poddanství zrušeno, i robota a naturální dávky, a to za náhradu, která se později vyměř ovala podle
hodnoty robot a dávek.
Zanikla moc vrchnosti, moc hrabat Magnisů . Př i rozpadu panství bylo sepsáno všecko, co
k němu patř ilo. U Rohatce dř evěnýmost, v Rohatci kurácie náboženského fondu, škola dostávala
roč ně 3 sáhy dř eva. U Rohatce patronátní budovy; panský dvů r s byty pro lesní personál,
hospodář ského drába a ovč áka, dále ovč ín, stodoly a byt mýtného, mlýn, pila, vodní stav, cihelna
s bytem cihlář e, seník. Rohatecký hostinský byl povinen bezplatně př evážet panské úř ednictvo
a služebnictvo.50)
Podle ústního podání byl posledním panským drabém v Rohatci nějakýVrzal, kterýbyl pro
Rohatč any zosobněním robotních útrap. Svolával je na robotu hrozným kř ikem a spíláním, rozbíjel
prýokna a vyhazoval šatstvo na ulici. Rolníci mysleli, že tento panskýpochop ani nemů že umř ít.
Nevěř ili ani zprávě, že umř el, dokud nespatř ili jeho mrtvolu.
Rohatč ané také pozorovali, co se děje na Slovensku - v Uhrách. Maďař i ústy advokáta L.
Košuta žádali samostatnost a postavili se vojensky proti vídenské vládě. Protože prohlašovali, že
v Uhrách není jiného národa než maďarský, Slováci zaujali opozici a v zář í 1848 zač ali za pomoci
dobrovolníků , kteř í př ijeli vlakem z Vídně do Písku a odtud na vozech př es Velkou na hranice,
vojensky obsazoval Myjavsko a Senicko. Ale př ijelo ř ádně vyzbrojené maďarské vojsko
a dobrovolnické sbory musely ustoupit na Moravu.
Proti maďarskému vojsku př itáhlo rakouské vládní vojsko a na zač átku listopadu se boje
př enesly k hranicím u Rohatce a Hodonína. Rakouské vojsko ustoupilo a spálilo za sebou rohatecký
most. Na obou stranách se stř ílelo i z děl. Povstalci byli sice odraženi a ustoupili za Holíč , ale 24.
listopadu př išly zprávy, že se ukrývají v nižních lesích od Skalice po Holíč a ohrožují moravské
hranice. Dne 28. listopadu př ijel z Olomouce hrabě Lažanskýa ř ídil obranu země. Povstalci byli
zatlač eni a do Skalice i do Holič e byly vloženy vládní posádky... Někde u nás se projevily sympatie
s Košutovým povstáním.
V létě r. 1849 bylo maďarské povstání potlač eno za pomoci ruského vojska a Košut prchl.
DO PRVNÍSVĚ TOVÉVÁ LKY
Správu a vládu př ejímaly nové státní úř ady. Rohatec př ipadl k cís. král. okresnímu úř adu ve
Strážnici, r. 1869 k c. k. okresnímu hejtmanství v Hodoníně. Ve Strážnici byl potom jen c. k. okresní
soud a berní úř ad, k nímž patř il i Rohatec.
Strážnické panství př estalo, ale zů stal velkostatek hraběte Magnisa, s dvorem a př íslušnými
objekty i pozemky v Rohatci. Ředitel velkostatku E. Richter nař ídil vést hospodář skou pamětní knihu
(zachovala se v zámeckém archivu z let 1849-1858) a v ní je zapsáno o Rohatci toto: R. 1849 byl ve
dvoř e jen mladýdobytek a ovce, teprv r. 1850 byl zř ízen chlév pro 40 dojnic a ten stav existoval. R.
1851: poněvadž dř íve zde stojící hlavní most byl spálen vojenskými sbory generála B. Simunič e př i
ústupu z Uher, byl postaven nový dř evěný most př es Moravu u Rohatce. Jarní setí se poč alo
u Rohatce 16. bř ezna setbou prosa. Po č etných lijácích vystoupily vody a zaplavily Otavy, které byly
odplaveny nebo zabahněny, použilo se jich jen jako steliva. Podzimní setí nebylo dokonč eno,
protože v polovici listopadu dolehla zima takovou silou, že veškeré polní práce musely být zastaveny
pro spousty sněhu. R. 1852 bylo zř ízeno nové mýto a hostinec př i rohateckém dvoř e. Obnoveno
vnitř ní zař ízení rohateckého mlýna. Praní ovcí: Dř íve byly všechny ovce z panských dvorů koupány
ve Velké s použitím vody mlýnského náhonu. Pokud byl mlynář vázán poddanstvím, bez reptání
povolil používání vody, r. 1853 však nedovolil. Proto bylo zř ízeno koupání v rohateckém dvoř e,
a sice u pily u ř eky Moravy. Nastalo však deštivé poč así, voda v Moravě byla kalná a zase musely
ovce do Velké, kde byl zř ízen stav na Velič ce. Jako dř íve byla všechna vlna prodána vídeňskému
obchodníkovi Samuelu Lippmanovi 1 cent za 164 zl. Sklizeň sena byla odplavena vylitou Moravou,
vznikla veliká škoda. Pro nedostatek pracovních sil byly koupeny secí a žací stroje, pracovalo se
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s nimi ve všech dvorech, i v rohateckém. Bylo započ ato se stavbou nového parního mlýna a pily
v Rohatci. Př íč inou tohoto nového zř ízení bylo znič ení stavů v r. 1849, jejichž př estavba se stále
oddalovala pro velmi obtížné terénní podmínky. O naprostém zrušení stavů tehdy ještě nebylo
rozhodnuto, byla zde snaha nahradit je základem z prutnic. V srpnu roku 1853 byl tento nákladný
základ tak znič en, že trojnásobné pokusy o jeho znovuvybudování byly bezvýsledné. Nákladnost
nové vodní hráze a nutnost pily k zpracování dř eva zdejších lesů pohnuly př ítomného hraběte zř ídit
parní pilu spojenou s tř emi mlýnskými složeními. (Pozn.: Hrabě Filip Magnis tehdy žil v Př erově,
protože zámek př estavoval. Byl nemocen a r. 1857 zemř el. Dědic - bratr zemř elého Antonín,
královskýpruskýkomoř í, žil v Eckersdorfu (Kladsko), př ijel do Strážnice málokdy a na velkostatku
vládli úř edníci. Ti pak zař ídili, že od plánu vystavět parní pilu a mlýn v Rohatci se upustilo. Mlýn byl
roku 1857 prodán Eduardovi Böse, ten i jez opravil.
Rok 1854 byl velmi deštivý, v srpnu vody vystoupily z bř ehů a způ sobily veliké škody, že
nejstarší lidé nepamatovali takové v tento č as. Hrázová cesta do Rohatce od valchy k moravnímu
mostu byla zaplavena tak, že koně se brodili ve vodě až po bř icha. Skvělá vyhlídka na Otavy byla
znič ena, (byly pak jen stelivem). U rohateckého dvora se pěstovala nejvíc pšenice, pak proso a žito.
Hrabě prodal pálenici v Rohatci. Rok 1855: Chov ovcí se nevyplácel, byl nedostatek dobrých
pastvin. Roku 1857 koupilo panství první parní mlátič ku (mlátila i ve dvoř e rohateckém). Roku 1858
se pěstovala první cukrovka na láně u Sudoměř ic a byla dodána bzeneckému cukrovaru 1 q za 30
krej. Tím se konč í zápisy výše uvedené panské pamětní knihy.
Tento panský velkostatek se stal v druhé polovici 19. století základem pro vznik dnešní
Kolonie.
Základem pro vznik prů myslu a rozvoj Kolonie bylo založení cukrovaru roku 1863, kdy
vídeňští židé a bankéř i bratř i Karel a Rudolf Auspitzovi se rozhodli, postavit v Rohatci cukrovar.
Místo si zvolili proto, že podmínky tu byly př íznivé. Lacinýpozemek na pravém bř ehu ř eky Moravy,
která poskytovala dostatek vody, silnice Hodonín-Strážnice a hlavně nová železnice - Severní dráha
tu poskytovaly vše, co cukrovarnické podnikání potř ebovalo. Zakladatelé cukrovaru byli lidé bohatí
a postavili cukrovar na tehdejší poměry opravdu moderní, kterýzaujímal mezi tehdejšími rakouskouherskými cukrovary nejpř ednější místo. Vyráběl se tu zpoč átku výhradně jen cukr homolový,
zpracováno denně pouze 500 q ř epy, později po př ebudování 6000 q a vyrobeno 8 až 10 vagónů
rafinády. Kampaň tu trvala od ř íjna do května. Cukr šel tehdy výborně na odbyt - ř íkalo se mu bílé
zlato.
První ze zakladatelů Rudolf Auspitz byl také rakouským ř íšským poslancem, politikem
a národohospodář em.
V roce 1882 získala firma Rudolf Auspitz et Comp. surovárnu v Bzenci od hraběte
Chorinského a od té doby oba cukrovary byly v provozu pod firmou Rohatecko-bzeneck é cukrovary
Rud. Auspitz, a tu s hlavním sídlem v Rohatci a s prodejní kancelář í ve Vídni.
Na Kolonii př i cukrovaru byly postaveny rozměrné domy pro ř editele, úř edníky, mistry
a dělníky. (To jsou dnes ty domy, z nichž je zdravotní stř edisko, mateř ská škola, ř ada domů kolem
školy až k obilnímu silu.)
Kolonie rostla rozlohou i významem.
U Moravy Auspitz postavil vodárnu. Roku 1864 bylo př eloženo mýto od hospody ke
„strkovecké louce" k odvodňovacímu kanálu. Domek pro mýtného postavil Auspitz. Na žádost
ř editele velkostatku Nitsche, hraběte Magnisa a Rud. Auspitze byla v r. 1865 zř ízena železnič ní
stanice Rohatec, blíže k cukrovaru než k obci. Hrabě dal pozemek a 50 000 cihel, Auspitz 50 000
cihel a zavázal se, že bude po železnici odebírat roč ně 50 000 q uhlí. Nádraží stavěl strážnický
stavitel Leopold Slovák, zač al 16. srpna a skonč il v prosinci toho roku. 51) Od ledna 1866 bylo
nádraží otevř eno pro dopravu. Roku 1869 byl zř ízen poštovní úř ad a odtud jezdila dvakrát denně
vozová pošta do Strážnice - koč ár s jedním koněm.
Jako nepř íjemné a škodlivé intermezzo vypukla v roce 1866 válka prusko-rakouská. Po bitvě
u Hradce Králové ustupovalo poražené vojsko rakouské a spojenecké saské jednak př es Č ejč ,
pronásledující Prusové př itáhli v polovině č ervence do Rohatce a po dvou dnech odešli k Hodonínu,
jednak př es Veselí a Strážnici, Sasové rychle ujížděli k Rohatci a za sebou shodili č ást rohateckého
mostu na pravém bř ehu Moravy, aby Prusy zdrželi. Ti však most za několik hodin téhož dne opravili,
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takže i artilerie po něm př ejížděla. Rohatč ané museli Prusů m dávat př ípř eže a hodně potravin.
Mladíci se zprvu poschovávali, protože se rozneslo, že Prušáci berou do vojska, ale po několika
dnech se vraceli domů , nic z poplachu nebylo. Dne 22. č ervence bylo ujednáno př íměř í a Prusové
odešli. Dovlekli choleru, zemř elo na ni asi 50 domácích osob.
Magnisů v velkostatek málo vynášel, proto byl r. 1869 pronajat se všemi poli Rud. Auspitzovi.
Měl výměru 456 ha zemědělské pů dy, 472,50 ha veškeré pů dy. Tím Auspitz získal ornou pudu pro
pěstování cukrovky. Postupem č asu najímal další dvory-velkostatky.
Panskýmlýn pracoval do roku 1910, kdy byl zrušen a proměněn na byty. Panská vodní pila
byla zrušena dř íve, už na konci 19. století.
(Dnes v místech kde stávala pila, teč e ř eka Morava, neboť př i regulaci tu bylo vyhloubeno
nové ř eč iště. Místo bychom urč ili asi 200 m proti toku ř eky nad novým silnič ním mostem. Podoba pily
se nám dochovala jen na obraze malíř ky Wintrové z Vídně, sestry tehdejších majitelů zdejšího
cukrovaru. Baronka Wintrová sem č asto až do zač átku druhé světové války zajížděla a malovala
malebná místa v okolí Rohatce. Některé její obrazy se dosud zachovaly, většina však v době této
války byla nacisty zcizena.)
Vedle cukrovaru př i silnici Hodonín-Strážnice (v místě, kde dnes stojí autobusová č ekárna),
byla postavena po založení cukrovaru na tehdejší poměry honosná jednopatrová zájezdní hospoda,
jíž němeč tí cukrovarníci ř íkali „kasino". Tu si krátívali dobř e placení zaměstnanci cukrovaru svoje
volné chvíle hrami a v sále I. patra tancem. Hostinec to byl velmi rušný, protože stál př i živé silnici.
Stará panská hospoda př i dvoř e živoř ila, protože byla z cesty. Ráz kasina byl německý, protože
panstvo cukrovaru mluvilo výhradně německy. Na bř ehu blízké ř eky Moravy stál i menší veslař ský
klub. Dlouholetým hostinským kasina byl obratnýa zdatnýEduard Miklas.
Jako další podnik na Kolonii založili r. 1880 Auspitzovi synové Theodor a Štěpán
vápenopískovou cihelnu pod znač kou RZF, což znamenalo Rohatetz-Ziegel-Fabrik. Zde se vyráběly
bílé cihly z písku, kterýse těžil nedaleko podniku, a vápna. Cihly byly velmi kvalitní a stavba z nich
se nemusela omítat. Stará cihelna v obci zanikla.
Doprava se postupně rozšiř ovala. Severní dráha byla r. 1872 doplněna na dvoukolejnou. V r.
1887 byla stavěna železnice z Veselí př es Strážnici do Sudoměř ic a v r. 1889 př ipojena místní dráha
(lokálka) ze Sudoměř ic do Rohatce. (Město Strážnice získalo výhodné spojení s hlavní tratí.) Potom
v několika letech byla vystavěna i dráha ze Sudoměř ic do Skalice (po jednám s uherskými úř ady).
Zprvu jezdilo vlakem málo lidí, ale č asem se železnič ní doprava osob i nákladů vžila. V r. 1913
zastavovalo v Rohatci denně 7 osobních vlaků jedoucích z Krakova do Vídně a 7 směrem od Vídně.
Na místní dráze z Rohatce do Strážnice jezdil osobní vlak pětkrát denně. Poštu dopravoval poštovní
vů z s koněm z Rohatce do Strážnice až do r. 1906, potom bral poštu vlak. Poštovní úř ad v RohatciKolonii byI r. 1910 umístěn v budově německé školy a sloužil hlavně cukrovaru a jeho
zaměstnanců m, také nedaleké č etnické stanici.
Silnice Rohatec-Strážnice-Znorovy (dnes Vnorovy) byla v r. 1912 př evzata do státní správy.
Mýto zrušeno. V r. 1910 se opět jednalo o regulaci ř eky Moravy, ale k č inu nedošlo, protože
v r. 1914 vypukla světová válka.
Statistika
Roku 1869 bylo v Rohatci 177 domů a 1120 obyvatel (537 muž., 583 žen.).
Rok 1890: 1635 obyv. (757 muž., 778 žen.), 1582 katolíků , 9 evangelíků , 44 židů . Rok 1900:
1737 obyv., z nich 140 němců a 59 židů .
Rok 1910: 307 domů a 2004 obyv. (954 m., 1050 ž.), č eské obcovací řeči 1878, německé 124,
polské 1, rusínské 1. Ná boženské vyzná ní: 1975 ř ím. katol., 4 evang., 1 ř ec. katol., 24 israel.
Zaměstná ní: 273 př i polním hospodář ství, 145 v cukrovař e, 115 př i ř emeslech, 115 v tabákové
továrně v Hodoníně, 61 v cihelnách, 25 v obchodě a živnostech. Rodin 444. Negramotných 11.
Chovalo se: 100 koní, 509 kusů hovězího dobytka, 63 koz, 391 prasat, 2649 slepic, 218 hus, 30
kachen (sč ítání bylo dne 31. prosince), 232 holub ů , 166 úlů vč el.
Rohatec byl tř etí největší obcí v soudním okrese (po Strážnici a Znorovách), Velikost obce
13,6 km2.52)
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Roku 1913 patř ilo k Rohatci 605 ha polí, 491 ha luk, 89 ha lesa, 77 ha pastvisk, 24 ha zahrad.
Nejlépe se zde dař ily brambory, kukuř ice a žito (ř ež) - z 605 ha polní pů dy bylo 370 ha oseto žitem,
pšenice a ř epa se dař ila na lukách, v trati Zahrádky též zelenina. Ovocnictví se dař ilo zvláště ve
štěpnicích poblíž Moravy. Vinohrady zanikly. Chov dobytka se znač ně zlepšil, poněvadž hospodář i
měli na mléko a mléč né výrobky dobrýodbyt. V chovu prasat byl Rohatec mezi největšími obcemi
v soudním okrese poč tem 403 kusů .53)
Obchod, nákupy. Potravinami se rolníci zásobovali většinou sami, ostatní nejpotř ebnější zboží
pro domácnost i hospodář ství dodávali dva místní židovští obchodníci, z nichž jeden (Donát) měl
i hospodu a výsek masa, na Kolonii měl hospodu tř etí. Na větší nákupy se jezdilo do Hodonína,
zvláště na výroč ní trhy - jarmarky. Prodavač i tam měli na náměstí ustálená místa, aby je kupující
nemuseli hledat. A tak tam stáli bednář i, hrnč íř i, ševci, soukeníci, kožešníci, prodavač i prádla, plátna
a rů zných látek, pak klempíř i se svým plechovým zbožím, hrač kář i, cukrář i, a vyvolávali všelijaké
prů povídky, jimiž doporuč ovali a vychvalovali své zboží. Ceny nebyly pevné, bylo možno smlouvat.
Kromě těchto nákupních míst zásobovali dědinu podomní obchodníci, kteř í př icházeli se
zpěvavým vyvoláváním, aby na sebe upozornili. Byli to např . vápeňáci, kteř í se objevovali př ed
líč ením domů , kolomazníci, žebř íkář i-Horňáci, kteř í prodávali doma vyrobené žebř e, tragač e, hrabě,
vidly, varajky, sklénkař i z Květné pod Javoř inou, síťař i z Valašska, věnč ař i z Kyjovska, ti př inášeli pro
svobodné drúžky a nevěsty věneč ky z umělého kvítí, handrláci-hadrář i, kteř í za staré hadry dávali
porcelánové talíř e a hrnky. Síťař i opravovali donesené př edměty a nejznámější byli drátař i
z chudobných oblastí Slovenska, kteř í lacino zadrátovali prasklé hliněné nádoby - tito vykonali své
dílo hned na místě, tř eba na schodku u domu. Sklenář i zasklívali ze své zásoby skla, které nosili na
zádech. Brusič i č ili šlajfíř i postavili svů j brus a jejích ženy sbíraly po domech tupé nože, nů žky aj.
k broušení. Až z Kopanic př iháněli husáré č i hoňáci po silnici hejno hus a háč kem vytahovali
hospodyním vybrané husy. Tak „keďák" husy cestou př es obce rozprodával, až prodal všechny.
Sem patř í zmínka i o těch, kteř í př inášeli do dědiny vzruch, zábavu a podívanou. Byli to
šumař i, kteř í lidi obveselovali muzikou na ulici, rů zní komedianti, kolotoč ář i (kolotoč se nazýval podle
německého ringišpíl a byla č est pro chlapce, když mohli nahoř e toč it, za což se potom zadarmo
svezli). Č asto př icházeli osmahlí chlapíci s medvědem, kterýse př i bubnování otáč el, a s opič kami,
za produkci vybírali drobné mince. K návštěvníků m obce patř ilo mnoho žebráků a tzv. verglář ikolovrátkář i invalidé, kteř í dů m od domu prosili o almužnu.
Tak lidé všelijakým způ sobem hledali obživu.
Rohatec měl také dost chudobných lidí. Byl to př edně jakýsi zemědělskýproletariát, který
vznikl neustálým dělením pozemků . V mnoha př ípadech muž pracoval na malé výměř e pů dy a žena
šla do fabriky. Pro chudší obyvatele Rohatce byla možnost výdělku v cihelnách, jednak v místní
vápenopř skové cihelně, jednak v Hodoníně, kde vznikaly rů zné prů myslové podniky. Proto také
nebylo v Rohatci př ed první světovou válkou tak silné vystěhovalectví jako v některých obcích
okresu.
Kulturní záležitosti
Škola. Jednotř ídka č asem nestač ila pojmout vzrů stající poč et dětí a r. 1876 byla rozšíř ena na
dvojtř ídku. Budova ale nevyhovovala; teprv r. 1880 vznikla př ístavba. V r. 1892 bylo v I. tř ídě 83 dětí,
ve II. tř . 107 (nechodili však všechny). Roku 1895 zjistila komise, že školní budova je špatná a tř eba
postavit novou. Vyuč ovalo se v obou tř ídách po dvou odděleních, dohromady bylo 175 žáků a žákyň.
V r. 1896 byla povolena dvojtř ídní škola a byl položen základní kámen k stavbě nové budovy.
Rozpoč et č inil 12 828 zl. Nová budova se č tyř mi uč ebnami byla ještě v tom roku postavena a dne
27. zář í se v ní zač alo vyuč ovat. Mramorová deska na schodišti hlásá: „Škola tato postavena roku
1896 za úř adování starosty a př edsedy místní školní rady pana Karla Bureše, radních pánů :
František Sasín, Jan Havlíč ek, Josef Procházka, dále dů st. pan farář P. Josef Karhánek a pan
naduč itel Antonín Č ernohlávek, stavitelem Ludvíkem Tř eč ákem z Hodonína". V budově bývalé školy
na č ísle 26 byly byty pro správce školy a uč itele.
Od r. 1901 byl v rohatecké škole poř ádán lidovývzdělávací kurs, kterýse těšil hojné návštěvě
a po několika letech poskytoval pro něj zemskýúř ad podporu. V r. 1905 bylo zapsáno 229 dětí,
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chodilo 211, vyuč ovalo se ve 4 tř ídách. V r. 1906 byly upraveny hlavní prázdniny: trvaly od 1.
č ervence do 31. srpna (dosud od 15. 7. do 15. 9.). Dary škole poskytoval pravidelně hrabě Magnis a
obč anská záložna ve Strážnici. Postupem č asu se zlepšovala i školní docházka, v r. 1907 byly už
jen 4 % omluvených a 1,3 % neomluvených. V tom roku měla škola ve 3 tř ídách a 2 poboč kách 250
žáků . Výhodou pro rodič e bylo také, že r. 1908 byl zrušen školní plat a hradil se př irážkami k př ímým
daním, mimo daň osobní. V tom roku bylo zapsáno 244 školních dětí a v r. 1909 byla povolena
č tyř tř ídní škola. Pro př ibývající poč et žactva bylo nutno zř izovat poboč ky. V r. 1913 bylo 278 žáků
a vyuč ovalo se podle osnov pro školy pětitř ídní. Na výzvu okresní školní rady se obecní výbor na
jař e 1914 usnesl vypsat př ístavbu školy. Další 3 uč ebny a tělocvič nu př istavěl ještě v tom roku
stavitel Josef Doležal ze Strážnice. Náklad 26 876 K byl hrazen výpů jč kou z kmenového jmění obce.
Správcové školy: Theofil Zloch do r. 1874, Ant. Č ernohlávek 1874-1906, od 1. 9. 1907
Metoděj Bezděk z Kobylí - vzorný uč itel, dobř e vedl več erní hospodář ský kurs, č ímž se staral
o vzdělání rolnického dorostu; byl obecním tajemníkem a dovedl př esvědč it správu Auspitzova
cukrovaru, která jako největší poplatník ovládala I. sbor v obecním výboru o nutnosti př ístavby č eské
školy (a tak germanizující cukrovar zaplatil z největší č ásti př ístavbu).54)
Fara, kostel. Roku 1874 byla rohatecká kurácie povýšena na faru př ispěním probošta kapituly
olomoucké Viléma svob. pána Schneeburga. Roku 1875 byl hř bitov kolem kostela zrušen a zř ízen
„nynější" starýhř bitov. Kostel byl již sešlýa pro rostoucí obec nedostač ující, proto byl s povolením
ministerstva kultu a vyuč ování r. 1903 zboř en až na presbytář , pocházející z 13. století, kterýbyl
upraven na kaplič ku. Roku 1908 př i volič ské schů zí slíbil dr. Antonín Stojan pomoc k stavbě nového
kostela. Plány zhotovili stavitelé Josef Juránek a Vladimír Vodič ka v Olomouci, př epracoval
místodržitelskýinženýr Vladimír Fischer v Brně, kterýměl i hlavní dozor na stavbu. Stavba byla
zadána staviteli Josefu Doležalovi ve Strážnici, kterýzač al kostel stavět dne 4. zář í 1911 a 20.
prosince toho roku byla novostavba pod st ř echou.
Na jař e 1912 se v stavbě pokrač ovalo. Dva zvony byly př eneseny ze starého kostela a firma
Manoušek v Brně dodala dva nové větší. Byly opatř eny věžní hodiny a kř íž na báň, do ní byla
vložena pamětní listina. V ní se praví, že starýkostel nedostač oval a protože Jeho sešlýstavební
stav nepř ipouštěl př ístavby, pomýšlelo se na vystavění nového kostela. „Místní spolek sv.
Bartoloměje opatř il sbírkami 14 000 K, obč ané věnovali 10 200 K (nájemné za 6 let honitby) a když
pak c. k. vláda, majíc zř etel k živelním pohromám, jež způ sobuje každoroč ně svými záplavami
neupravená dosud ř eka Morava, a na př ímluvu ř íšského a zemského poslance dr. Antonína Stojana,
kanovníka olomouckého a probošta v Kroměř íži, udělila na stavbu nového kostela subvenci 50 000
K, př ikroč eno ke stavby. Náklad byl rozpoč ten na 109 210 K, na vnitř ní zař ízení 38 000 K.
Na vybraném staveništi býval hliník, kterýpř ed stavbou musel být zavezen 1200 m3 hlíny.
Dále pamětní listina uvádí stav obce: V př ítomné době má Rohatec 322 domovních č ísel
a př es 2000 obyvatel. (Ostatní statistiku uvádím jinde.) Znač ná č ást obsahu pamětní listiny je
věnována lidovému kroji a lidovému umění vů bec, zvláště vzácnému uměleckému vkusu
rohateckých žen. Je zde vysloveno př ání: „Kéž dlouho zachová náš lid slovanský svů j krásný
národní kroj a všecko, což z kmenových zvláštností jest na něm pěkného!
Pamětní listinu podepsali: starosta obce, radn í, farář a naduč itel.
Kostel vysvětil 20. ř íjna 1912 probošt dr. Ant. Stojan.
Posledním kurátorem byl Ant. Prusenovský(1857-1875), prvním farář em Jos. Vychodil (18751879), po něm následovali: Ant. Cigánek (1880-1894), Jos. Karhánek (1894-1900), Martin Macek
(1900-1906), Jakub Otáhal (1906-1914), Antonín Otáhal (1914-1930).
Z kulturních zajímavostí je tř eba zaznamenat, že roku 1914 maloval v Rohatci a okolí malíř
a později významnýslovenskývýtvarník národní umělec Martin Benka, jehož obrazy spolu s obrazy
mistra Aloise Kalvody byly vystaveny v tělocvič ně místní národní školy. Benka byl tehdy vyuč eným
malíř em pokojů a č lenem malíř ské školy akademického malíř e Aloise Kalvody, kterýv roce 1914
putoval se svou školou po Slovácku a v Rohatci se seznámil s místními maléreč kami. Kalvoda
s Benkou prý jim pomáhal vymalovat ornamentem morovou kaplič ku pod lipami na návsi. Mistr
Kalvoda však již dř íve roku 1908 namaloval několik pěkných Rohatč anek v krojích. Obrazy byly tak
zdař ilé a krásné, že byly reprodukovány na pohlednicích. Jeden barevnýobraz je dokonce otištěn
v I. svazku Národopisu lidu č eskoslovenského, vydaného L. Niederlem roku 1923 v Praze. Pod
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reprodukcí je nápis: „Mladá matka s dítětem z Rohatce". Zajímavé také je, že obě zobrazené, nyní již
jako starušky dosud žijí mezi námi (roku 1972).
Kalvodova návštěva vyvolala v Rohatci velkýzájem o výtvarnickou práci. Jedním z těch, kdož
se chtěli plně věnovat malíř skému umění, byl mladý a velmi nadaný malíř - samouk František
Cigánek. Chudoba rodič ů a později světová válka však zmař ily jeho plány. Př i všeobecné mobilizaci
roku 1914 narukoval do války a více se z ní nevrátil. Zanechal po sobě dosti prací, zejména pohledu
na tehdejší rů zné č ásti obce, které dnes mají dokumentární hodnotu, protože obec za uplynulých 60
let se hodně změnila.
Národnostní poměry – germanizace
Hned po postavení cukrovaru r. 1863 se německo-židovské vedení snažilo zř ídit u továrny pro
děti svých německých zaměstnanců soukromou německou školu s právem veř ejnosti. To se
v r. 1875 podař ilo a škola byla prozatímně umístěna v budově u cukrovaru. Roku 1881 Němci
postavili školní budovu se dvěma uč ebnami a mateř skou školou. Do německé jednotř ídky
a mateř ské školy chodily děti německých úř edníků cukrovaru, železnič ní stanice, i pošty a č etnictva,
pak děti z kolonie domků , vznikající př i továrně a nádraží pro zaměstnance a dělníky, jejichž děti př evážně slovácké - musely chodit do německé školy, jednak proto, že rodič e byli nuceni je tam
posílat, jednak proto, že do školy v dědině bylo daleko. Tyto slovácké děti musely zprvu platit školní
plat, proto r. 1899 Jich mnoho př ešlo do školy v dědině.
Nač ež Němci vynaložili větší úsilí k podpoř e německé školy. Němectví vů bec podporovaly
německé úř ady v blízkém Hodoníně, německé peněžní ústavy i bohatí jednotlivci, školy pak spolek
Schulverein, kterýposkytoval chudým žáků m zdarma školní potř eby, oděv i obuv, č ímž lákal jejich
rodič e. Někteř í se dali zlákat, jiní podlehli nátlaku zaměstnavatele. Slibovalo se jim, že děti, které
vyjdou z německé školy, mají př ednost v př ijetí do práce v cukrovaru. A tak škola byla dvojtř ídní
a poč et žáků se pohyboval kolem 50. Kromě mateř ské školy, která sledovala též úč el germanizač ní,
založili Němci r. 1909 školu pro ženská povolání - dvouletou pokrač ovací školu a děvč ata byla po,
absolvování zaměstnána v cukrovaru. (Tato škola skonč ila r. 1913.)
Ve všech těchto školách se mluvilo výhradně německy. Tak německé školy měly neblahývliv
na naše děti, vychovávaly z nich odrodilce-renegáty. To se projevilo také př i úř edním sč ítání lidu.
Tehdy se nezjišťovala národnost, nýbrž „obcovací ř eč ". V Rohatci udalo německou obcovací ř eč
v r. 1880 190 (12 % všeho obyvatelstva), v r. 1890 217 (14 %), v r. 1910 124 (6 %). 55)
Rohatecká Kolonie měla takř ka německýráz - na rozdíl od slovácké obce. Baštou němectví
byl cukrovar, který náležel Auspitzů m až do roku 1919. Do té doby tu vládl jeho mocný ř editel
německé národnosti a usilovný germanizátor Viktor Broda, př ed nímž se všichni tř ásli. Své
hospodář ské moci využíval hlavně k národnostnímu a politickému útlaku č eských zaměstnanců . Ty
své podř ízené, kteř í mu vyhovovali, však platil dobř e. Praví se, že pomocí tehdejšího starosty vládl
celé obci.
Kulturní pracovníci se snažili paralyzovat neblahývliv germanizace, ale národnostní boj byl
tehdy nerovný: německá strana byla silná hospodář sky i politicky - byla to strana vládní.
Politický život, volby
Rakouská vláda se obávala dělnického hnutí a socialistů . Hodonínskýokresní hejtman vydal
v r. 1884 všem př edstaveným obcí nař ízení, aby př ísně dbali ohlašovacích př edpisů pro cizince
a dělníky, aby se zamezila socialistická agitace.
V Rohatci se politickýživot vyvíjel pomalu. Dělnické hnutí se opožďovalo; př íč inou toho byla
také úzká souvislost továrního dělnictva s venkovským prostř edím. Vývoj tř ídního uvědomění
způ sobila jednak Vídeň, kde někteř í dělníci pracovali, na neděli př ijížděli domů a př inášeli revoluč ní
myšlenky vídeňského dělnictva, jednak Hodonín, kde č etný prů mysl způ sobil rychlejší rů st
organizace dělnictva a vznik sociálně demokratické strany.
Když byl r. 1889 vyhlášen 1. máj za svátek práce, konaly se v Hodoníně př ípravy k oslavám
v r. 1890. Vládní orgány se chystaly potlač it dělnické demonstrace, nař ídily pohotovost policie,
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č etnictva a vojska. Ředitel Auspitzova cukrovaru v Rohatci dal ze strachu zamř ížovat okna továrny
a vyžádal si na ochranu hulány z hodonínské posádky. Dů stojník, velitel hlídky u cukrovaru, dal ze
služební horlivosti zajistit sedm hodonínských dělníků , kteř í po prů vodě na 1. máje si udělali výlet na
Soboňky, kde v lese stála malá zájezdní hospoda. Vojenská eskorta zatč ené prohlédla a ač nic
nenašla, vedla je spoutané do hodonínské věznice.56) Zaměstnanci cukrovaru měli př ílišnýstrach
o svojí existenci, než aby veř ejně projevili sympatie s revoluč ní dělnickou tř ídou. Podař ilo se sice
propašovat do cukrovaru několik letáků , vybízejících k oslavě 1. máje, požadavek osmihodinové
práce vzrušil dělnictvo (které pracovalo 10-12 hodin), ale ř editel cukrovaru a č etníci, kteř í se
o letácích dozvěděli, pokládali je za pobuř ující. Ředitel továrny vyhlásil, že každý dělník,
sympatizující s letáky, bude propuštěn.
V Rohatci bylo sice mnoho dělníků (v cukrovaru pracovalo 114 stálých pracovníků , další na
velkostatku, v cihelně a na železnici) a mnoho drobných držitelů zemědělské pů dy i bezzemků ,
(v zemědělství bylo zaměstnáno pouze 112 obyvatel), ale ve volbách ovládala strana katolická
národní.
Voleb do zemského sněmu a ř íšské rady se do devadesátých let úč astnili jen ti, kteř í platili
nejméně 10 zl. př ímé daně. Volební ř ád zajišťoval Němců m-boháč ů m nadvládu, zatímco nejširší
vrstvy našeho národa neměly poslance. V osmdesátých letech se stal ř íšským poslancem Rudolf
Auspitz, továrník, německýliberál. Roku 1896 byla daňová hranice, jež byla podmínkou volebního
práva, snížena na 4 zl. a př ibyla „všeobecná skupina volební", v níž měl volební právo každý24letý
obč an, ať platil př ímou daň č i ne. V listopadu 1906 se konaly volby do zemského sněmu: 1. do
všeobecné kurie, za poslance zvolen Jos. Horák (za stranu katolickou národní), 2. do III. kurie venkovské obce, zvolen. Jos. Žampach, rolník a starosta v Lideř ovicích (za stranu katolickou
národní). V květnu 1907 se konaly volby do ř íšské rady, poslancem se stal P. Ant. Stojan (katol.
nár.).
Po mnohých demonstracích ve velkoměstech bylo v únoru toho roku 1907 volební právo
rozšíř eno na všechny 24leté muže (ženy ne) a v květnu se konaly volby, jichž se úč astnily strany:
sociálně demokratická (dělnická), katolická národní (sdružovala hlavně rolníky), agrární (velké
rolníky a statkář e), lidová pokroková (inteligenci). Nejvíc hlasů dostala u nás strana katolická
národní, pak sociálně demokratická. Za všeobecnou skupinu byl zvolen Tomáš Koutný, př edseda
soc. dem. organizace v Hodoníně. Z Hodonína vycházelo vedení dělnického hnutí do dalekého
okolí. Od r. 1907 vydávala soc. demokracie v Hodoníně č asopis Slovácko, kterýkonal významnou
úlohu v uvědomování dělnictva a byl odebírán i dělníky v rohateckém cukrovaru.
V r. 1911 se konaly ř íšské volby; největší poč et hlasů dostal kandidát katolické strany národní
P. Ant. Stojan (178), po něm sociální demokrat M. Bartošík, malorolník z Babic (125). V r. 1913 byl
zvolen do zemského sněmu ve skupině venkovských obcí za poslance Josef Žampach, za
všeobecnou skupinu volič ů Tomáš Koutný. V Rohatci byla př ed válkou nejsilnější politická strana
katolická národní a byla založena místní organizace sociálně demokratická, která měla r. 1910 již
zastoupení v př edstavenstvu obce (radní Petr Daněk).
Obecní volby, události v obci
Událostí v obci jsou zapsány př edně ve školní kronice, která je vedena od sedmdesátých let
19. stol. Opakuje se stále, že velké škody pů sobily č asté záplavy a požáry - bylo ještě mnoho
dochových stř ech a hašení bylo primitivní, teprve v r. 1888 byl založen místní hasič skýsbor.
Roku 1889 byl starostou obce Karel Bureš č . 85 (zvolen už po druhé, r. 1892 po tř etí - byl
starostou 27 let, do roku 1913).
Obecní volby. Obecní výbor měl tř i sbory po 6 č lenech. Sbory byly děleny podle placení
př ímých daní. V I. sboru byli zástupci cukrovaru jakožto největšího poplatníka: byli to Němci a měli
znač nývliv na veškerou č innost v obci. Ve II. sboru byli zástupci rolnictva a v III. zástupci dělnictva.
V r. 1907 byli zvoleni: v I. sboru Viktor Broda, ř editel cukrovaru, Julius Scholz, Hans Repper, c. k.
poštmistr, Anton Dossi, Felix Wawrosch a Josef Beyer. Ve II. sboru Karel Bureš, Frant. Bureš č . 18,
Frant. Antoš č . 35, Josef Antoš č . 27, Michal Hasík a Frant. Sasín. V Ill. sboru Jan Raška, Josef
Janík, Pavel Bureš č . 84, Jan Novotný, Jan Horňáč ek a Martin Matyáš. Starostou byl zvolen Karel
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Bureš, radními Frant. Bureš, Frant. Antoš a Michal Hasík.
V neděli 26. 5. 1907 se konala v Rohatci pěkná slavnost: dopoledne byla v Hodoníně
otevř ena umělecká výstava, kterou navštívili též vídeňští Č echové a odpoledne si udělali
s Hodoňany výlet do Rohatce, kde viděli jízdu králů - banderium tvoř ilo 40 jezdců .
V r. 1908 bylo významnou slavností vyznamenání starosty obce a př edsedy místní školní rady
Karla Bureše zlatým záslužným kř ížem. V školní kronice je o něm zapsáno, že byl narozen v r. 1845,
do obecního výboru byl zvolen r. 1877; domáhal se toho, aby škola byla rozšíř ena z jednotř ídky na
dvojtř ídku, př ič inil se o založení hasič ského sboru a sám byl jeho př edsedou, za něho byl opraven
vnitř ek kostela a náklad nebyl hrazen př irážkami - rolníci byli tehdy poškozeni živelními pohromami nýbrž sbírkami a dary. Na památku svého vyznamenání věnoval v r. 1909 sto korun na žákovskou
knihovnu.
V r. 1910 se opět konaly obecní volby. Všechny tř i sbory měly rozšíř ené zastoupení na
8 č lenů . V I. a II. sboru byli zvoleni titíž kandidáti, kteř í byli v r. 1907 a př ibyli k nim: v I. sboru Quido
Hoffmann a Franz Huschka, v II. sboru Josef Bureš a Frant. Cigánek, v III. sboru bylo více změn:
odstoupili Jan Raška, Pavel Bureš č . 84 a Jan Horňácek, nastoupili Pavel Rybecký, již zmíněnýPetr
Daněk, Josef Ostružka, Frant. Rybeckýa Frant Vykydal. Obecní rada se nezměnila, jen př ibyl č tvrtý
radní, Petr Daněk. Pokladníkem obce byl radní Frant. Antoš.
Protokoly o jednání obecního výboru jsou zachovány57) teprve od r. 1913. Př edsedal starosta
Karel Bureš. V tom roku se mimo jiné jednalo o odlouč ení Rohatce ze soudního okresu strážnického
a o př ipojení k okresnímu soudu v Hodoníně. (Neuskuteč nilo se.) Rozpoč et na rok 1914: potř eba 22
lil K, úhrada 8294 K, schodek 13 817 K se uhradí 40% obecní př irážkou k veškerým př ímým daním
(vyjma daň osobní), př edepsaným v úhrnné č ástce 34 457 K 92 hal.
V tom roku 1913 starosta K. Bureš zemř el (36 let byl č lenem obecního výboru, 27 let
starostou, 18 let př edsedou místní školní rady). V ř íjnu byly nové obecní volby: starostou se stal
František Antoš, l. radním Josef Bureš, 2. Petr Daněk, 3. Fr. Huschka, úč etní cukrovaru, 4. Josef
Janík. Ostatní č lenové výboru: Metod Bezděk, naduč itel, Jan Antoš, Arnošt Vodica, Jindř ich Maděra,
Jan Novotný, Josef Ostružka, Frant. Cigánek, Jan Antoš, Josef Cigánek, Michal Antoš, Frant. Bureš,
Frant. Rybecký, C. Tannert, Felix Wawrosch, Viktor Broda, Jos. Beyer, Jan Repper. Zapisovatelem
byl uč itel Fr. Adamík.
V r. 1914 se jednalo o př estavbu nevyhovujícího hostince: na návrh největšího poplatníka bylo
usneseno hostinec prodat a ponechat soukromé péč i. Usneseno poskytnout rekrutů m zdarma
obecní povozy na cestu k odvodu do Strážnice, každému dát 1 K a odvedeným ještě další 1 K.
Usneseno vysázel ovocné stromky na Zahrádkách v č ástce 50 K a prodat obecní trávu v Zásadě, na
Zahrádkách a na Obecnici.
V neděli 26. 10. 1913 se konala oslava 25letého trvání sboru dobrovolných hasič ů v Rohatci
za velké úč asti obecenstva a okolních sborů . Př i slavnosti odevzdal komisař okresního hejtmanství
v Hodoníně jubilantů m záslužné medaile. Vyznamenání byli: Michal Antoš, velitel sboru, Martin
Antoš, Michal Antoš, Tomáš Antoš, Matěj Antoš, Frant. Hasík a Ant. Polachovič . Pak starosta obce
Frant. Antoš poděkoval sboru za jeho dosavadní č innost a vybídl k dalšímu plnění úkolů .58)
Spolky. Do r. 1888, kdy byl založen sbor dobrovolných hasič ů , nebylo v Rohatci spolků .
Teprve r. 1900 vznikl č tenář sko-vzdělávací spolek Palacký, který se v r. 1913 rozešel a jmění
s knihovnou odkázal tělocvič né jednotě Sokol, založené r. 1911. Téhož roku 1911 byl př ič iněním
uč itele Frant. Adamíka založen spoř itelní a záloženskýspolek. V této době tu
byla již také Družina katolických zemědělců , tělocvič ná jednota Orel, Sdružení
venkovské omladiny, politická organizace sociálně demokratická s Dělnickou
tělocvič nou jednotou, místní odbor Národní jednoty a Hospodář ská besídka.
Většina těchto spolků vyvíjela živou kulturní a vzdělávací č innost, č ímž
doplňovala školní vzdělání př evážné většiny obyvatel, jimž musela stač it
místní obecná škola. Do měšťanské školy nebo na studium se dostalo jen
málo žáků .
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SVĚ TOVÁ VÁ LKA 1914-1918
I. světová vá lka v letech 1914 až 1918 svou krutostí, bídou a hladem postihla naší obec stejně
jako jiné. Naši obč ané odvedli váleč ná utrpení v plné výši. Generální mobilizace a pak další a další
vojenské odvody a př ehlídky odvedly stovky mužů do války. Zvyšování cen, nedostatek potravin,
šatstva i všech životních potř eb byly trvalým prů vodcem po celou dobu války. Konaly se soupisy
zásob obilí, brambor, dobytka, sena i slámy. Obecní úř ad každému zemědělci vypoč ítal, kolík si smí
z úrody ponechat, ostatní museli odevzdat za stanovené, tak zv. maximální ceny. Zatajení zásob
bylo trestáno zabavením, pokutami i vězením. Do obce př icházeli ozbrojení vojáci, kteř í konali po
domech prohlídky. Zatajené zásoby, pokud je našli, zabavili, č i jak se tehdy ř íkalo zrekvírovali.
Obč ané však většinou svoje zásoby dovedli obratně ukrýti, nejč astějí je zakopávali do podzemních
skrýší. Drahota neustále stoupala. Brzy po zač átku války byly zavedeny př ídělové lístky na
potraviny, šatstvo i obuv, na mýdlo, tabákové výrobky atd. Nebylo petroleje ani svíč ek, boty
s dř evěnými podrážkami, šaty z kopř iv a papíru. Nedostatek životních potř eb všeho druhu
s pokrač ováním války se zvětšoval, potravinové lístky byly č asto málo platné, protože na ně nebylo
zboží. Nejvíce trpěly děti nedostatkem mléka a masa. Veř ejné zásobování zklamalo a lidé si
obstarávali potraviny jak se dalo. Kdo měl kousek pů dy, dvorek a na něm nějaké to domácí
zvíř ectvo, tomu bylo trochu lépe. Nejhů ř na tom byli ti, kteř í neměli ani pů dy, ani peněz a nemohli si
sehnat potraviny za zvýšené - č asto keťasské59) ceny. Nejhorší to bylo po neúrodném roce 1916,
kdy nastal největší nedostatek. Nebylo nič eho, zboží pokud bylo, samé náhražky. Konaly se sbírky
peněz, barevných kovů , vymáhány peněžité úpisy na válku - váleč né pů jč ky - zastavena č innost
zdejšího Sokola i ostatních spolků . Odpor proti válce a vládnoucí vrstvě projevoval se u všeho
č eského obyvatelstva. Mezi mládeží i dospělými nastal úpadek mravů . Práce v továrnách, na polích
i doma ve chlévech trpěla nedostatkem pracovních sil, protože většina mužů konala váleč nou
službu. Ani 150 ruských váleč ných zajatců , kteř í pracovali ve zdejším dvoř e a cukrovaru,
nenahradilo ty, kteř í byli nuceni bojovat za cizí zájmy.
Uč itelé, pokud nebyli schopni vojenské služby, bylí nuceni místo vyuč ování konat rů zné
soupisy, zúč astnit se vydávání potravinových lístků , prohlídek a kontrol.
V naší obci byly poměry stíženýještě tím, že německé panstvo ve zdejším cukrovaru bylo
zpoč átku válkou nadšeno a všemožně ji podporovalo. Zdejší Němci a hlavně Židé se ochotně dávali
k dispozici úř edním orgánů m ke všem akcím proti č eskému obyvatelstvu, zejména př i soupisech
a rekvizicích nejen v místě, ale i v okolí. Sami ovšem netrpěli hlad, protože je zásoboval zdejší
velkostatek, kterýměli majitelé cukrovaru v nájmu. Zejména upisovali znač né č ástky na váleč né
pů jč ky a nutili i svoje č eské zaměstnance i obec Rohatec. Z prostř edků obce bylo tak upsáno celkem
245 000 rak. korun. Válka však postihla i náš kostel, odkud 28. února 1917 byly s věže sňaty 2 velké
zvony pro váleč né úč ely. 3. zář í téhož roku byly odvezeny další 2 zvony, takže na věži zů stal jen
jedinýmalýzvon.
Nejtěžší a nejsmutnější však byly ztráty na zdraví a životech našich obč anů , kteř í konali
vojenskou službu na všech bojištích. Svoje životy ztratili tito mužové:
1. Methoděj Hasík, padl 11. 9. 1914 v Gorni Borině v Srbsku.
2. Jan Pískatý, padl v Srbsku 21. 9. 1914.
3. Martin Tř íska, zemř el na choleru ve vojenské nemocnici v Užhorodě 11. 11. 1914.
4. František Antoš, nar. 1882 - zemř . 1914.
5. Pavel Prchlý, nar. 1878 - zemř . 1914 v Halič i.
6. Klement Vyzourek, nar. 1888 - zemř . 1914.
7. Jan Blechinger, nar. 1885 - zemř . 1914.
8. František Maděra, nar. 1893 - zemř . 5. 2. 1915 na zranění ve Velké Kikindě u Uhrách.
9. Rudolf Machálek, nar. 1893 - padl 18. 3. 1915 v Karpatech.
10. František Paleč ek, nar. 1893 - zemř . 17. 3. 1915 v Halič i na tyfus.
11. Jan Hasík, nar. 1880 - zemř . v Uhrách 4. 5. 1915 následkem vysílení.
12. Pavel Pískatý, nar. 1892 - padl 27. 5. 1915 v Hali č i.
13. Josef Bureš, nar. 1874 - padl 20. 6. 1915 u Gorice v It álii.
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14. Martin Č achotský, nar. 1894 - zemř . v zajetí v ruském Turkestanu.
15. Michal Antoš, nar. 1873 - padl v zář í 1915 v Itálii.
16. František Toman, nar. 1896 - zemř . na zranění v nemocnici v Praze dne 12. 11. 1915.
17. Jan Vávra, nar. 1876 - zastř elen na rozkaz dů stojníka 15. 5. 1915 v Halič i pro šílenství.
18. Cyril Tomala, nar. 1891 - zemř . 1915.
19. Antonín Míša, nar. 1873 - zemř . 1915.
20. Josef Kubíč ek, nar. 1891 - zemř . 1915.
21. Viktor Petrucha, nar. 1892 - zemř . 1915.
22. Vilém Raška, nar. 1874 - zemř . 1915 ve Vídni.
23. Pavel Novotný, nar. 1873 - padl v č ervnu 1916 u Mont Falcone v Itálií.
24. Josef Vodič ka, nar. 1881 - zemř . 1916.
25. Josef Slezák, nar. 1865 - zemř . 1916.
26. František Cigánek, nar. 1896 - zemř . 1917.
27. František Antoš, nar. 1896 - zemř . 1917.
28. Jan Ebr, nar.l877- zemř . 1917,
29. Petr Toman, nar. 1898 - zemř . 1917.
30. Jan Zahnaš, nar. 1884 - zemř . 1917.
31. Jan Hýbl, nar. 1891 - zemř . 1917.
32. Vladimír Bezděk, padl 22. l. 1918 v Itálii.
33. Jan Kuchař ič , nar. 1882 - padl 4. 2. 1918 v It álii.
34. Josef Hasík, nar. 1895 - padl 19. 6. 1918 na Piav ě v Itálii.
35. Jakub Štica, nar. 1896 - zemř . 1918.
36. Jan Donát, nar. 1898 - zemř . 1918.
37. Jan Mašina, nar. 1896 - zemř . 1918.
38. Bohumil Cigánek, nar. 1896 - zemř . 1919, americkýČ ech.
39. Bohumil Němec, nar. 1898 - zemř . 1919.
40. František Machálek, nar. 1887 - zemř . 1922 následkem zranění.
Nezvěstní:
41. Josef Antoš, nar. 1894.
42. Josef Antoš, nar. 1891.
Všem těmto obětem I. světové války byl po válce př ed kostelem postaven pomník se jmény,
roky narození i úmrtí, u některého je i podobenka. Na pomníku je nápis: „Na věčnou paměť svým
spoluobčanů m, kteří padli a zemřelí ve světové vá lce!"
Znač nýpoč et našich obč anů prokázal svoje národní cítění i č inností v zahranič ním odboji.
Př íslušníci č s. Legií:
Rusko:

1. Jaroslav Kubeš,
2. František Šelepa, št. kapitán,
3. Bohuslav Nedoma,
4. František Němec,
5. Josef Běloch,
6. Jan Procházka,
7. Bohumil Hodyc,
8. Viktor Kabelka.

Itálie:

1. Antonín Machálek,
2. Martin Tomšej,
3. Antonín Sýkora,
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4. Jan Zahnaš,
5. Karel Petrucha,
6. František Hasík,
7. Josef Škromach,
8. Jan Grufík,
9. Jakub Bartošek,
10. Arnošt Seidl,
11. Josef Sasín,
12. Josef Štica,
13. Leopold Mojžišek,
14. František Vykydal.
Francie:

1. František Martinec,
2. František Antoš,
3. Bartoloměj Antoš,
4. Martin Polachovič ,
5. Bohumil Cigánek, americkýČ ech.
Dělnické hnutí za I. světové války

Spád událostí 1914 a vznik I. světové války znamenal i pro dělnické hnutí velkou ránu. Bylo to
tak náhlé, že masy dělnictva se nezmohly na sebemenší odpor. Zvláště když ustoupila i hodonínská
dělnická organizace sociálně demokratická, která vydala k pracujícímu lidu výzvu smiř ující se
s daným stavem: .. ."Stávajícím poměrů m se musíme podrobiti, ale př i tom ovšem nezapomeňme, že
jsme těmi, kteř í slíbili věrnost svým socialistickým zásadám, že i v této době je naší povinností
zachovati to, co jsme tak těžce vybojovali..."
Vznikem války se úplně zastavil politickýživot, protože tisíce dělníků muselo do války. Hlad,
bída, nemocí a př ísná cenzura znemožňovaly jakoukoliv č innost. Nebylo organizovaného odporu,
protože nebylo organizace, která by lid vedla.
Teprve Velká Říjnová ruská revoluce probudila pracující lid k odvaze vzepř ít se proti těm, kteř í
zavinili hroznou lidskou tragedii a nesmírné utrpení. Byl zř ejmýodpor proti válce a zejména vojáci
nechtěli bojovat za cizí zájmy, zbíhali z fronty, nebo př ebíhali k tzv. Nepř íteli.
Konec války
Vznik samostatné Č eskoslovenské republiky
Roky 1918 až 1938
Zpráva o prohlášení samostatné Č eskoslovenské republiky př išla do naší obce 29. ř íjna 1918
v 8,15 hod. zvláštním telegramem z Prahy. Dny, které po této zprávě následovaly, byly rušné.
Nadšení a radost z konce války i nabyté samostatnosti byly nesmírné. Jak to př ijímali lidé v Rohatci
samém, je zapsáno ve školní kronice: ... Zavírá se trpká, nejtrpč í kapitola lidských dějin, hrozná
tragédie lidstva, světová válka. Staletá poroba praskla, okovy těžké se lámou, novývěk lidstva se
blíží. Demokracie vítězí, lidskost, právo, spravedlnost, svoboda národů na postupu, konec poroby,
konec lží, konec tyranie! Na obzoru č ervánky svobody.
Doč kali jsme se my, živí, toho, o č em snily, po č em toužily miliony naších př edků , zač krváceli,
zač umírali hrdinové, zač se bily č eské legie, co bylo touhou každého Č echa ..."
Vládu a veškerou zodpovědnost za poř ádek a veř ejnýživot v obci př ejímal nově utvoř ený
národní výbor v č ele se starostou Františkem Antošem. První schů ze se konala 6. 11. Projednávalo
se utvoř ení Slovácké brigády pro ochranu našich hranic. Obč ané si stěžovali na nedostatek brambor
a hlavně mléka. Byli tu jmenováni i obč ané, kteř í odnášeli mléko do Hodonína, kde je prodávali pod
rukou za znač ně vyšší ceny. Již dne 10. 11. 1918 byl svolán veř ejnýtábor lidu, na němž kromě
jiného jako nejpř ednější vznesen požadavek zrušení německé soukromé školy př i zdejším cukrovaru.
Poč áteč ní radost z konce války a nabyté samostatnosti ustoupila všedním těžkým pováleč ným
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starostem. Tíživé podmínky zásobovací, rozvrácené hospodář ství, repatriace zajatců , vracející se
vojáci, kteř í museli být zař azeni do práce, finanč ní krize, nová organizace úř adů , byly př íč inou
mnoha nesnází a starostí. Pomalu se však vše konzolidovalo a chystaly se volby, které měly rozdělit
spravedlivě moc těm, kterým náležela.
První volby se konaly 15. č ervna 1919. Tu se ukázalo, jak silnývliv měla ruská revoluce i na
obč any u nás. Mnoho lidí si uvědomilo svou dělnickou př íslušnost. Vždyť v těchto prvních volbách
získalo dělnictvo naší obce většinu a s ní i prvního dělnického starostu, Josefa Janíka.
Př i těchto volbách obdržela sociálně demokratická strana 59 % platných hlasů , Lidová strana
16%, Národně demokratická strana 25% hlasů .
6. č ervence 1919 př i volbě starosty byla na místní radnici poprvé vyvěšena rudá vlajka na
znamení vítězství dělnické tř ídy. Rovněž i v dalších letech byla soc. dem. strana a po ní i její
nástupkyně KSČ téměř vždy nejsilnější stranou v naší obci.
Protože strana Národní a Lidová rezignovaly na všechny funkce, rozdělila si je soc. dem.
strana takto:
I. náměstek:
II. náměstek:
Radní:

Vojtěch Krybus, uč itel,
Pavel Rybecký, železnič ář ,
František Cigánek, železnič ář ,
Jan Tomala, tovární zř ízenec,
Bedř ich Karel, dělník.

Poč et hlasů př i volbách do obecního zastupitelstva v dalších letech:
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1920 1923 1925 1929 1931 1935 1938

KSČ
Sociálně demokratická
Lidová
Národně demokratická
Agrární
Rolnická jednota
Živnostníci
Národně socialistická

538
160
247
-

306
54
235
172
102
99
-

257
99
212
242
94
-

342
192
207
281
65
-

300
197
153
281
-

330
148
191
430
122
-

265
197
180
410
82

Ú daje o poč tu hlasů pro jiné politické strany a sdružení neuvádíme, protože jejich poč et byl
bezvýznamný.
Obecní samospráva
Od skonč ení I. světové války až do č ervnových voleb roku 1919 obecní samosprávu
př edstavoval národní výbor. Po volbách byl národní výbor změněn na obecní zastupitelstvo, které
mělo v naší obci 28 č lenů . Z něho bylo pak zvoleno 7 č lenů rady, starosta a I. a II. náměstek
starosty. Všichni funkcionář i konali práce ve vedení obce vedle svého pravidelného zaměstnání. Ve
větších obcích, jako tř eba byla naše, byl př idělen starostovi k vyř izování stále se zvětšující obecní
agendy obecní tajemník. U nás to byli ř íd. uč itelé Jan Kurivial, Josef Kott. Když se však obecní
agenda př íliš rozrostla, byl od roku 1935 za tajemníka ustanoven stálýobecní zaměstnanec. Jiným
obecním zaměstnancem od nepaměti byl obecní strážník, který konal také funkci obecního
bubeníka. Téměř denně procházel obcí a na urč itých místech bubnoval a vyhlašoval ze svých
poznámek zprávy obecního úř adu. Rovněž vyhlašoval i rů zná oznámení. Někdy si oznámení
nenapsal spoléhaje na svou paměť a výmluvnost. Tu č asto vznikaly zkomoleniny, které byly pak
př edmětem zábavy obč anstva. Tak např . jednou hlásil: „Dává se na vědomí, že sa ztratíl pluh. Kdo
ho našel, ten ho vzal!" Obecní strážník měl také za úkol dohlížet na poř ádek v hostincích, zejména
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na ty, kteř í po požití většího množství alkoholu prováděli všelijaké nepravosti a výtržností. Také
bujná mládež se měla př ed ním na pozoru. Měl za úkol pozorovat i rů zné návštěvníky obce, zejména
žebravé cikánky a mnohé žebrá ky, kteř í chodili po domech a svým osobitým způ sobem vymáhali
almužnu. Někteř í měli kolovrátky č i vergly, na něž vyhrávali u dveř í, jiní prosebníci se modlili, zpívali.
Vždy podle toho, jak svého dobrodince odhadli. Kolovrátkář i bylí č asto doprovázeni houfy dětí, které
měly radost z hudby.
Placeným funkcionář em obce byl i ponocný, kterýv noci chodil po vsi a hlídal domy př ed
zloději a požáry. Aby ho bylo možno kontrolovat, troubil nebo pískal př i obchů zce hodiny. Polní
hlídač e si volili a také platili majitelé pozemků . Tř ebaže všechny výše uvedené funkce byly málo
placené, bylo o ně uchazeč ů dost, většinou z ř ad těch nejubožejších.
Obecní kronika. Do r. 1930 nebyla obecní kronika vedena. Soustavně psána byla pouze
školní kronika, do níž ř editelé zapisovali nejen školní událostí, ale i vše ostatní, co se v obci dělo
významného. Prvním obecním kronikář em byl od r. 1930 uč itel Jan Kurivial, od r. 1935 do r. 1937
obecní tajemník Hynek Novák a od roku 1938 dále ř ídící uč itel Josef Bíza.
Hospodař ení obce bylo omezeno vlastními obecními př íjmy. Obec dostávala č ást veř ejných
př ímých daní ve formě obecních př irážek, měla př íjem z rů zných poplatků a dávek, z nájmu obecních
pozemků , prodeje trávy na lukách, prodeje dř íví z obecního lesa, z poplatků za propů jč ení obecních
býků , kozlů , poplatků stavebních atd.
Obecní úř ad byl odpovědnýza svou č innost nejprve okresnímu hejtmanství, za I. republiky
okresnímu úř adu. Př íslušnýsoud pro naši obec byl okresní soud ve Strážnici, kde byl také náš berní
úř ad, kterývybíral daně. Ze Strážnice byl v naší obci nevítaným č astým hostem i soudní vykonavatel
č i exekutor, který vymáhal nezaplacené daně nebo jiné finanč ní př íkazy. Kdo nezaplatil, tomu
zabavil, co se dalo.
Starostové od roku 1914 do roku 1938:
František Antoš
Josef Janík:
Jan Procházka:

1913 až 1919, pak 1927-1938, rolník, za agrární stranu, byl dobrýobecní
hospodář , starostou byl 17 let.
1919-1923, první dělnickýstarosta, od roku 1921 za KSČ .
1923-1927, rolník, za stranu lidovou.
Politické a sociální poměry

Jak zesílilo dělnické hnutí v naší obci, toho dokladem byl vznik Dělnických rad v prosinci
1920, které tehdy odzbrojily místní č etnictvo a př evzaly do svých rukou poštovní úř ad, železnič ní
stanici a všechno dění v obci.
Ve spojení s těmito událostmi uvádíme několik jmen místních obč anů , kteř í tu hráli hlavní
úlohu: Josef Janík, Jan Tomala, Cyril Rybecký, Matouš Piškula, Josef Doná t, Metod Hasík, František
Martinec, Theodor Pfister, Josef Němec, Josef Mlé čka, František Salwender.
Události v Rohatci byly úzce spojeny s prů během generální stávky v Hodoníně. U nás byla
generální stávka vyhlášena 11. prosince. V č ele byl dů věrník rohateckého dělnictva Frant.
Salwender, jenž se vrátil z páteč ní schů ze dů věrníků v Hodoníně, na niž se rozhodlo o stávce. Př i
zahájení stávky vyzýval dělnictvo, aby bude-li revoluce, setrvalo v odporu a nasadilo t ř eba i životy
př i hájení dělnických zájmů . V pondělí 13. prosince rohatecké dělnictvo až do 10 hodin pracovalo,
př ič emž dů věrníci dělnictva oč ekávali instrukce z Hodonína, co se má dělat. Po 10. hodině
telefonoval s. Koutný, aby dělnictvo v Rohatci zabralo veř ejné úř ady a odzbrojilo č etnictvo.
V rohateckém cukrovaru byla ihned zastavena práce a dělnictvo vyzvalo k zastavení práce i v místní
vápenopískové cihelně. Nejdř íve obsadila dělnická hlídka nádraží. Potom př inutili dělníci č etnického
velitele k vydání zbraní, jejichž př evzetí bylo potvrzeno. Pak byl obsazen zdejší poštovní úř ad. Hlídky
provoz úř adů nerušily, jen cenzurovaly odesílané zprávy, aby se nehlásilo, co se tu děje. Kromě
č etníků byli odzbrojeni i lesníci na Soboňkách a finanč ní revident místního cukrovaru, jemuž dělnická
hlídka odebrala 3 ruč nice a 2 šavle.
Odpoledne pozval akč ní výbor, jehož č leny byli Salwender, Pfister, Piškula, Hrabovský,
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Brantál, Rybeckýa Hasík, starostu místního Sokola, aby př edal dělnictvu 20 pušek zapů jč ených
místnímu Sokolu posádkovým velitelstvím v Hodoníně za úč elem výcviku. Starosta Sokola nechtěl
vyhovět a dožadoval se rozkazu okresní politické správy. Zástupci akč ního výboru prohlásili, že
žádné rozkazy nepotř ebují, že jíž nyní vládnou Dělnické rady.
Kromě obsazení pošty, nádraží a odzbrojení č etnictva a Sokola zabral akč ní výbor odpoledne
také zásoby obilí v sýpce místního velkostatku a rovněž zásoby mouky. Dělnictvo v cihelně se
př ipojilo ke stávce jen s váháním, dělnictvo velkostatku jen ve velmi nevýrazné formě.
Protože však dělnická revoluce byla v hlavních centrech republiky potlač ena č etnictvem
a vojskem, skonč ily i u nás Dělnické rady nezdarem. Celá akce byla zmař ena ještě téhož dne več er
po té, když se dělnictvo dovědělo, že več er obsadilo vojsko Hodonín.
Několik př ímých úč astníků , zejména Frant. Salwender, bylo vyšetř ováno, někteř í zatč eni
a souzeni krajským soudem v Uh. Hradišti a odsouzeni až ke dvěma letů m žalář e.
Dosti podrobnýzápis o událostech z 13. prosince 1920 je zaznamenán i ve školní rohatecké
kronice.
V roce 1921 pod vlivem událostí v Praze v sociálně demokratické straně byla také ve zdejší
obci založena místní organizace Komunistické strany Č eskoslovenska. Do ní př ešla př evážná č ást
č lenstva sociálně demokratické strany, která pak úplně zanikla. Teprve př ed volbami 1923 byla její
organizace znovu vzkř íšena, obdržela však v těchto volbách pouze 54 hlasů . Nikdy již nehrála
významnou roli v dění obce.
Sympatie našich obč anů k SSSR se výrazně projevily 24. 10. 1921, kdy se konala v obcí
peněžní sbírka pro hladem trpící obyvatelstvo v SSSR. Sbírka vynesla 551 Kč a byla odeslána do
Prahy.
V této době na uvědomění dělnictva silně pů sobily č asté př íjezdy dělnických vů dců , zejména
Tomáše Koutného, poslance Mikulíč ka, redaktora Rud. Filipa. Z dělnických č asopisů to bylo
zejména Slovácko, brněnská Rovnost a Rudé právo.
V obecních volbách 1923 byla strana KSČ č ásteč ně oslabena rozchodem se stranou soc.
demokratickou a také volebním nástupem strany agrární. Př esto, že KSČ obdržela v těchto volbách
největší poč et hlasů , byl starosta zvolen z ř ad strany lidové, která se proti KSČ spojila s nově
založenou stranou živnostenskou a soc. demokratickou.
V obecních volbách v roce 1927 měla KSČ další ztráty volebních hlasů následkem nátlakové
politiky agrárníků , kteř í získali větší vliv v místní č okoládce a snažili se dělníky př inutit, aby je volili.
Č ást volič ů dala svoje hlasy také straně soc. demokratické. Po těchto volbách se spojili agrárníci,
živnostníci a soc. dem. Starostou byl zvolen agrárník František Antoš, kterýbyl starostou již dř íve.
Vládu nad obcí si udrželi agrárníci až do roku 1938, kdy po smrti Františka Antoše byl zvolen za
starostu soc. dem. strojvů dce František Školl.
Roku 1925 v prosinci odjela rodina Jos. Bělocha (manželka a dvě malé děti) se Slováckou
komunou do SSSR do Arč ady ve Stalingradské oblasti. S nimi i Antonín Nikl. Všichni se po č ase
vrátili domů . Později tam odjela i rodina Jánošova, která se rovněž vrátila.
V roce 1930 získal Stoupalů v cukrovarnickýkoncern celou č okoládku pro sebe a na vedoucí
místa dosadil č leny své strany (agrární). Bylo to právě v době největší hospodář ské krize, kdy dělníci
měli největší obavy ze ztráty zaměstnání. Toho agrární strana využila jako nátlaku.
První pozemková reforma
Parcelace zemědělské půdy
Rohateč tí zemědělci i drobní držitelé pů dy neměli nikdy dostatek zemědělské pů dy pro svoje
hospodař ení, protože většina této pů dy náležela k místnímu velkostatku Magnisova panství. Po
I. světové válce se zemědělstvím živilo u nás asi 240 osob. Byli to př evážně drobní zemědělci,
jejichž sociální poměry č asto zlepšovaly jejich ženy zaměstnáním zejména v tabákové továrně
v Hodoníně a v místní č okoládce.
Po skonč ení I. světově války byla pod tlakem lidu provedena v naší osvobozené republice
parcelace některých velkostatků ,
Tak i u nás v Rohatci byla provedena celkem dvakrát. První v roce 1922 a druhá v roce 1926.
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Vlastníkem pů dy byl Ant. Magnis, pachtýřem cukrovar v Hodoníně. K velkostatku tehdy náleželo 456
ha zemědělské pů dy. Státním pozemkovým úř adem bylo vyvlastněno 40 % pů dy a luk v rohateckém
katastru.
Př i první parcelaci byly rozděleny louky v tratí Zavidov. Bylo rozděleno 214 ha luk takto:
10 ha obec Rohatec,
159 ha obč ané z Rohatce,
15 ha obec Ratískovice,
30 ha obec Vaconovice.
Z lesního majetku dostala obec Rohatec 36 ha lesa u Roztrhánek.
Př i druhé parcelaci 1926 dostala obec Rohatec 40 ha luk a 75,5 ha pol í. 186 drobných
nabyvatelů dostalo 143,5 ha zemědělské pů dy a luk, takže na př ídělce prů měrně př išlo 0,69 ha za
cenu od 2500 Kč do 4700 Kč za 1 ha. 120 ha bylo př iděleno Ratíškovicím a Vacenovicím (tato obec
získala též zpustlýobjekt bývalé panské pily a použila materiálu př í stavbě nového kostela).
Ze zbytku pů dy po této druhé parcelaci byl utvoř en zbytkovýstatek o výměř e 58,5 ha pů dy
zemědělské a prodán do soukromého vlastnictví i s hospodář skými budovami A. Zachovi. Ten pak,
protože prýmu hospodář ství nevynášelo, prodal zbytkovýstatek - pů du i budovy dvora - v roce 1928
Antonínu Bábíč kovi z Vacenovic a Tomáši Němč anskému z Mistř ína. (Tento zbytkovýstatek se stal
později základnou př i tvoř ení JZD Rohatec.) Budovy bývalého mlýna koupil poslední ř ídící uč itel
německé školy př i cukrovaru Arnošt Tannert.

Zemědělské závody v roce 1930
do 10 aru...............................................................................11
od 11 arů do 50 a..................................................................72
od 51 a do 99 a.....................................................................57
od 1 ha do 2 ha.....................................................................60
od 2,1 ha do 5 ha................................................................109
od 5,1 ha do 10 ha................................................................41
od 10,1 do 20 ha.....................................................................8
od 20,1 do 30 ha.....................................................................1
od 30 ha do 50 ha...................................................................1
od 50,1 ha do 100 ha .............................................................. 1
Celkovýpoč et závodů : .......................................................361
Hospodaření rolníků
Protože př evážná č ást polí byla písč itá, byly základem zemědělského podnikání naše louky.
Množství výborného sladkého sena bylo výbornou podmínkou pro vynikající chov skotu. V písč ité
pů dě se dobř e dař ilo bramborů m, které byly dobrou základnou pro chov vepř ů . Z ostatních
hospodář ských plodin to bylo zejména žito a kukuř ice, jimž svědč ilo písč ité prostř edí s letní teplotou.
Pšenici a ječ menu se u nás př íliš nedař ilo. Rolníci pěstovali dosti okurek, trochu tabáku, papriky
a vína. Rovněž č etné ovocné sady zlepšovaly životní podmínky našich zemědělců . Chov koní byl
také na výši, neboť jejich poč et č asto př evyšoval 100 kusů , skotu př es 500 kusů . Koz se chovalo od
60 do 100, vepř ů kolem 400 kusů , slepic 2800, 250 hus, 230 holubů , 180 vč elstev.
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Hospodářská krize v letech 1930 až 1934
Protože př evážná č ást obyvatel naší obce byla zaměstnána v prů myslu, byli naši obč ané
velmi postiženi světovou hospodář skou krizí v letech 1930 až 1934 a pak č ásteč ně ve zmenšené
míř e i dále. V roce 1930 bylo u nás 92 obč anů bez práce. Pro zmírnění nezaměstnanosti byly
prováděny rů zné práce: opravovány hráze kolem reky Moravy, mlýnského náhonu nákladem 43 136
Kč , postavena silnice dědinou od kostela až ke kř ížku u silnice k Hodonínu nákladem 78 000 Kč .
Denní plat dělníka zde č inil asi 16 Kč .
V roce 1934 stoupla však nezaměstnanost až na 150 osob. Z tohoto poč tu bylo podporováno
40 ze státní podpory pro stravovací akci. Tu bylo vydáno 12 550 Kč , mimo dávky chleba a mléka; ty
však naprosto nestač ily. Teprve v roce 1935 se nezaměstnanost č ásteč ně zmírnila stavbou
plavebního kanálu a regulací Radějovského potoka. V této době byla také započ ata práce na
ochranné hrázi lukami od Strážnice až po Hodonín. V zimě však byly práce zastaveny a poč et lidí
bez práce se zvýšil na 190. Stát př ispěl na zmírnění bídy č ástkou 16 250 KČ . To však ani zdaleka
nestač ilo, uvážíme-lí, že podpora, která byla rozdělována v poukázkách na potraviny, č inila pro
živitele rodiny 20 Kč , pro svobodného 10 Kč týdně.
V roce 1936 se nezaměstnanost opět snížila tím, že znač nýpoč et nezaměstnaných našel
práci př i regulaci toku ř eky Moravy v Perunských. Na stravovací akci v tomto roce bylo vydáno
pouze 7750 Kč . Téhož roku prováděla obec adaptaci školy v Kolonii, v roce 1937 státní správa
zač ala se stavbou nového železobetonového mostu př es ř eku Moravu s novou př íjezdnou silnicí
kolem továrny na č okoládu. Tento most byl dokonč en v roce 1938. Souč asně byl starýdř evěnýmost
rozebrán. Rovněž opevňovací práce v pohranič í a na jiných místech daly mnohým dělníků m práci.
Ale ani tehdy nebylo č asto pracovní př íležitosti. Pomocnýdělník v této době vydělal za 1 hodinu asi
1,50 Kč , ř emeslník 2 až 2,50 Kč .
V dobách krizových let trpěli nezaměstnaní a jejich rodinní př íslušníci, zejména dětí, bídou
a podvýživou. Bylo štěstím pro mnohé, že měli kousek pů dy a dvorek, kde si trochu živobytí
vypěstovali a vyživili tak kozu nebo králíka. Bídu zmírnila i ta okolnost, že místní továrna na
č okoládu i impregnač ní závody pracovaly naplno po všechna krizová léta. A tak zejména ženy, které
tu př evážně pracovaly, zachraňovaly rodiny př ed největší bídou.
Dělníci pod vedením KSČ se bránili proti těmto hladovým poměrů m č etnými demonstracemi
a protestními pochody k sídlu okresního úř adu v Hodoníně. Pamětníci s trpkostí a neradi vzpomínají
těchto těžkých dob.
Průmysl
Po kampani r. 1919 byl provoz cukrovaru zastaven, strojn í zař ízení č ásteč ně př evezeno do
Hodonína, Bzence a Hrušovan nad Jevišovkou, zč ásti bylo rozprodáno. Stalo se tak proto, že
rohateckýcukrovar byl odprodán Akciové společ nosti pro prů mysl cukrovarnickýv Hodoníně, která
výrobu cukru koncentrovala. Kupní cena nebyla Auspitzově rodině vyplacena hotově, nýbrž obdržela
akcie Hodonínské společ nosti.
Horší to bylo se zaměstnanci, kteř í tak ztratili práci. Na to se tehdejší kapitalisté neohlíželi.
Obec Rohatec také ztratila finanč ní př íjmy. Výnos z př ímých daní klesl ze 48 000 Kč na pouhých
8000 Kč , takže obecní př irážky byly zvětšeny sedminásobně na 715 %.
Zrušení cukrovaru a soukromé německé školy změnilo též národnostní poměry v Rohatci.
Německýživel téměř zmizel. Beze stopy zanikl i bývalýněmeckývliv na ty obyvatele, kteř í prošli
zdejší německou školou. Němeč tí a židovští zaměstnanci bývalého cukrovaru se z obce vystěhovali
jednak do Rakouska, jednak do jiných míst naší republiky.
Netrvalo však dlouho a př ibyli nám němeč tí obč ané noví.
Založení továrny na č okoládové výrobky a cukrovinky
Po zrušení cukrovaru roku 1919-1920 jeho budovy osi ř ely. Teprve v roce 1921 se v jedné
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menší poboč ní budově zač aly vyrábět chemikálie, jichž bylo po válce nedostatek. Po dvou letech
byla však výroba pro nevýnosnost zastavena.
Majitelka budov, Akciová společ nost pro prů mysl cukrovarnickýv Hodoníně uvažovala, co by
zde zavedla ve svů j prospěch. Měla se tu zavést taková výroba, v níž by jako hlavní surovina byl
použit cukr, kterýspoleč nost vyráběla. Proto v roce 1923 byla zde zavedena výroba cukrovinek
a č okoládových výrobků pod firmou Č eská akciová továrna Jos. Kü fferle a spol. se sídlem v Praze,
Ú č ast zde měla již zmíněná Akciová spol. pro prů mysl cukrovarnickýv Hodoníně, firma Jos. Kü fferle
a spol. v Bernu ve Švýcarsku, Živnobanka a obchodní dů m Julius Mainl ve Vídni, kterýměl č etné
prodejny v Č eskoslovensku. Obchodní postavení bylo na podkladě ryze kapitalistickém a možno
také ř íci německém. Do správní rady byli zvoleni Ferdinand Bloch-Bauer, vrchní ř editel cukrovarů ,
Štefan Auspitz, dr. Vlad. Pazderka, ing. Aug. Kü fferle, dr. Walter Kü fferle, dr. Hary Redlich, vrchní
ř editel Živnobanky Bělohř ívek a Julius Meinl. Za mistry byli povoláni mistř i - odborníci - většinou
z Rakouska, rovněž technickývedoucí dr. Walter Kü fferle i ř editel závodu Julius Pollak, vídeňský
žid, byli cizinci.
I mnozí úř edníci, z nichž č ást byla př evzata z bývaléno cukrovaru a téměř všichni dobř e
placení obchodní zástupci byli většinou národnosti německé. Takto se dostal do naší obce opět
německýživel. Dělnictvo však, většinou ženy z Rohatce a Ratíškovic, byly národností č eské. Několik
desítek mladých žen bylo na zaškolení v továrně na cukrovinky ve Vídní, hlavně aby se nauč ily balit
dezerty a obsluhovat stroje.
Platy v „č okoládce", jak se ř íkalo, byly nízké, nejnižší v době hospodář ské krize. Mnohdy č inily
pro dělnice 30 až 40 KČ za týden. Ale i to byli lidé rádi, že mohou pracovat. Za pojídání cukrovinek
př i výrobě nebo balení byl vyhazov.
Zboží se prodávalo pod znač kou Kü fferle. Pod touto znač kou však smělo býti prodáváno jen
v tuzemsku, pro vývoz této znač ky nesmělo být použito, protože jí používali rakouští a švýcarští
továrníci Kü fferlové. Výrobky naší továrny měly dobrý zvuk, protože byly vždy prvotř ídní. Na to
dohlížel zvláštní technickýsprávce ustanovenýsem firmou Julius Meinl, kterýtu odebíral výrobky
pro své prodejny. Vyráběla se tu č okoláda, dezerty, oplatky (i karlovarské), dražé, tvrdé cukrovinky
mnoha druhů . Nejvíce však závod proslul výrobou hoř komléč né č okolády a dezertů . Tuto pověst si
závod udržel dodnes, i když výroba byla specializována jen na č okoládové výrobky.
V roce 1930 prodali podílníci firmy své akcie Akciové společ nosti pro prů mysl cukrovarnický
v Hodoníně a její zástupci až na Meinla vystoupili ze správní rady. Novější název firmy byl „Č eská
akciová továrna na č okoládu, dř íve Jos. Kü fferle a spol.". Pro vývoz do ciziny byla zavedena nová
znač ka Vista, což byly poč áteč ní slabiky jména zakladatele a př edsedy hodonínské společ nosti,
tehdejšího agrárního poslance Viktora Stoupala. Této znač ky bylo pak používáno i pro výrobky
prodávané v tuzemsku.
Agrární strana se zmocnila nadpolovič ního vedení akciové společ nosti a získala rozhodnývliv
hospodář skýi politický, kterého dovedla využít hlavně př i volbách. Výhodou nových poměrů bylo, že
závod se znač ně poč eštil, i když německýř editel, někteř í němeč tí úř edníci a mistř i zů stali. Př i sč ítání
lidu v r. 1930 se v Rohatci př ihlásilo k německé národnosti jen 11 osob a k židovské 9.
Bývalou Auspitzovu cihelnu koupil po válce bzeneckýrodák Bedř ich Orlickýa cihly pálil dále
pod novou znač kou BOR (tj. B. OrlickýRohatec).
Dř evař ské závody, lidově zvané Impregna byly založeny na pozemku těsné vedle nádraží
roku 1922. Impregnují se tu olejem železnič ní pražce, elektrovodní a telefonní sloupy, tyč e atd.
Práce na poč átku tu byla velmi těžká, protože kusy i několik q těžké se př emísťovaly a do vagónů
nakládaly ruč ně, mechanizace tu nebyla celkem žádná. Bylo tu zaměstnáno asi 100 dělníků . Tento
závod byl v plném provozu i v dobách hospodář ské krize v letech 1930-1935.
V letech 1929-1930 postavil podnikatel A. Happich pobl íž vápenopískové cihelny továrnu na
výrobu nábytku. Pro nedostatek finanč ních prostř edků však stavbu nedokonč il a objekt př evzala
stavitelská firma Jedlič ka ze Strážnice. Budovy zů staly nějakýč as nevyužity, až v roce 1932 v jedné
menší dílně umístil J. Stolař z Hodonína menší slévárnu. Po dvou letech byla však výroba zastavena
pro nedostatek zakázek i financí.
Souč asně se Stolař em zavedl dr. ing. František Palík ve větším objektu budov výrobu barev
a laků pod znač kou ROPAL, což znač ilo Rohatec-Palík. Ale ani on tu neudělal štěstí, protože zač al
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v době hospodář ské krize, mnoho odběratelů obchodníků zkrachovalo a nezaplatilo. I on musel
výrobu po č tyř ech letech zastavit.
Doprava
Spojení se světem bylo na tehdejší poměry dobré. Vždyť naší obcí procházela silnice Hodonín
- Strážnice a železnice Bř eclav - Př erov, Sudoměř ice - Rohatec. Nevýhodou bylo, že železnič ní
stanice byla od hlavní obce vzdálena př es 2 km. Obč ané proto většinou chodili do blízkého
Hodonína raději pěšky, protože to bylo jen o něco dále než na rohatecké nádraží. A když uvážíme,
že železnič ní trať vedla kolem jejich chalup, nedivíme se, že na to nař íkali. Stovky dělníků chodilo
denně do práce i z práce. Nebylo kol, autobusů , ani jiných dopravních prostř edků . Vstávali již ve
4 hodiny, aby vč as došli do práce. Jak zapískala tovární píšťala 6 hodin, museli být již na svém
pracovišti, opozdilci zů stali za branou továrny a bez práce.
Poměry se č ásteč ně zlepšily, když dva rohateč tí obč ané Frant. Novák a Jan Němec zač ali
v letech 1928-1929 s osobní dopravou malými autobusy. Jezdili do Hodonína a do Kolonie.
Poštovní a telegrafní úř ad byl př i cukrovaru v Kolonii. Obč ané ze vsi museli docházet na
poštu sem. Telefonní spojení poštovního úř adu s Hodonínem bylo vybudováno až roku 1928.
V pováleč ných dobách, zejména v době hospodář ské krize se hodně uvažovalo o projektu
Dunajsko-Oderského kanálu, jehož trasa měla vést územím naší obce, avšak mimo ř eč iště Moravy.
V pozdějších letech byl projekt změněn tak, že kanál povede korytem ř eky. To bude upraveno do
lichoběžníkového tvaru se šíř kou 50 až 60 m, spáry upraveny 1 : 3 až po porostly terén. Blízko
prů myslových závodů v Kolonii bude vybudováno kotviště pro př edpokládanýobrat asi 200 tisíc tun.
V roce 1934 bývalá firma Baťa oživila myšlenku vodní dopravy po ř ece Moravě. Otevř ela
v Ratíškovicích nový lignitový dů l Tomáš a později Theodor. Pro dopravu lignitu byla položena
z Ratíškovic do rohateckého nádraží nová železnič ní trať 5 km dlouhá. Doprava uhlí dále po
železnici až do Otrokovic zdála se obuvnickému králi znač ně drahá. A tak vznikla myšlenka využití
vodního toku Moravy.
Byla tu spojena myšlenka dopravní tepny s možností zavlažování luk v dobách vhodných pro
vegetaci. Zemská správa př istoupila na projekt závlahového a plavebního kanálu, jehož celkový
náklad č inil 27 miliónů Kč , z nichž 12 miliónů hradil meliorač ní fond, zbytek firma Baťa. Lodní
doprava se měla provozovat jednak závlahovým uměle vykopaným kanálem, jednak ř eč ištěm
Moravy. V úvahu př icházely lodi o nosnosti 150 tun př i 1,20 m ponoru, 5 m šíř ky a 38 m délky.
Zař ízení lodního parku a vyhloubení př ístavů si vyžádalo nákladu 6 miliónů Kč . Firma Baťa poč ítala
s roč ní dopravou 25 000 tun lignitu př i nákladu 1 Kč za 1 q na úseku 50 km, tedy doprava 1 tuny na
1 km př išla na 20 haléř ů .
Plavební a závlahový kanál měl umožnit pravidelnou závlahu př ilehlých pozemků a luk
v Dolnomoravském úseku o výměř e 10 000 hektarů a později na slovenské straně 8000 ha luk.
Provedení projektu mělo zmírnit také znač nou nezaměstnanost v našem kraji. Tisíce lidí tu
našlo práci, která však byla těžká.
Po schválení projektu bylo př ikroč eno ihned v př íštím roce 1935 k jeho realizaci. Většina prací
s výkopem a odvozem zeminy se konala ruč ně, protože výkonných strojů tehdy nebylo a lidská
pracovní síla v té době byla laciná. Na levé straně železnič ní trati Rohatec-Sudoměř ice byl
vyhlouben lodní př ístav s vyklápěcím zař ízením, k němu položena Železnič ní odboč ka. Vagóny
naložené lignitem tedy jezdily př ímo až k př ístavu. Př eklopením vagónů bylo uhlí vsypáno př ímo do
vleč ných č lunů , které potom koňským potahem nebo malým traktorem byly vleč eny plavebním
kanálem až do Strážnice, kde byla plavební komora. Po vyzdvižení na úroveň ř eky vplouvaly lodi do
ní a dále byly taženy motorovými loďmi. V Uh. Hradišti zase vplouvaly do kanálu až do Spytihněvi,
odtud po ř ece až do Otrokovic. Na jednu loď se vsypalo asi 200 tun lignitu. Doprava po tomto
plavebním kanále byla zahájena 2. prosince 1938 vysláním první 200tunové vleč né lodi z Otrokovic
do Rohatce. Za II. světové války byla doprava kanálem zastavena a nebyla obnovena ani po válce,
ač koliv plavební kanál a jeho zař ízení nebyla válkou poškozena. V roce 1970 byl kanál bagrováním
prohlouben, zů stal však využit jen pro zavlažování.
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Veřejná výstavba
V pováleč ných letech byla postavena nová radnice s hasič ským skladištěm za 55 000 Kč ,
roku 1923 byla elektrizována obec nákladem 364 875 Kč , roku 1928 Kolonie nákladem 30 000 Kč ,
téhož roku zaveden na poštu veř ejnýtelefon. Fotbalovýklub si upravil hř iště v místě, kde dnes stojí
Kulturní dů m. Kromě rozsáhlých regulač ních prací na ř ece Moravě byl př es ř eku vybudován mohutný
železobetonovýmost.
Na Kolonii vznikla ř ada domů na vyparcelovaných pozemcích po pravé cestě severním
směrem k železnič ní trati. Č etnická stanice byla v roce 1930 př estěhována od nádraží do obce.
Školství
V roce 1914 byla provedena př ístavba nové školy nákladem 26 876 rakouských korun
stavitelem Josefem Doležalem ze Strážnice, kterýjiž dř íve stavěl náš kostel. Řídícím uč itelem byl
tehdy oblíbenýa vynikající obč an a uč itel Method Bezděk, rodák z Kobylí na Mor. Po něm Vojtěch
Krybus, Jos. Rů žek, Jos. Kott, Frant. Adamík, jeden ze zakladatelů zdejšího Spořitelního
a zá loženské ho spolku, pak do zač átku II. svět. války Jan Kurivial.
Roku 1920 byla škola šestitř ídní s osmi postupnými roč níky, s 337 žáky. Roku 1923 bylo 268
žáků , roku 1925 238 žáků . Stejnýpoč et měla škola až do skonč ení II. světové války. Ú bytek žáků
v roce 1923 vznikl následkem většího odchodu žáků do měšťanské školy v Hodoníně.
Když na podzim 1918 byla v Kolonii zrušena německá soukromá škola, byla př eměněna na
jednotř ídní č eskou poboč ku (exposituru) národní školy v Rohatci. Do roku 1930 zde byla jen jedna
tř ída s tř emi postupnými roč níky a 30 žáky. Starší děti navštěvovaly národní školu v obci. Od tohoto
roku byla škola rozšíř ena na dvojtř ídní s pěti postupnými roč níky a 65 žáky. V roce 1935 byla školní
budova expositury př estavěna strážnickým stavitelem Josefem Doležalem. Více dětí z Rohatce
chodilo do reálky v Hodoníně.
Kostel
Roku 1921 byl zakoupen hlavní barokovýoltář , pocházející z roku 1716, kdy byl postaven
v kostele ve Slavonicích, ale př ed I. světovou válkou vyměněn za nový. Tento starýoltář opravila
firma Jos. Proseckýv Brně a stavební rada Fischer jej doporuč il pro kostel do Rohatce. Oltář stál 45
999 Kč . Kostel i oltář byl vysvěcen 12. 6.1921 arcibiskupem dr. Ant. Stojanem.
Roku 1926 zakoupeny 3 nové zvony od zvonař ské firmy Richard Herold v Chomutově:
sv. Bartoloměj o váze 610 kg za 16 470 Kč ,
Panna Maria o váze 374 kg za 10 098 Kč ,
sv. Cyril a Metoděj o váze 250 kg za 6 750 Kč .
Zvony byly na věži zavěšeny 15. 8. 1926.
Roku 1932 byly zakoupeny nové elektrické varhany od fy. bratř í Riegrové v Krnově za obnos
80 000 Kč .
Roku 1933 byl celýkostel vytónován místním malíř ským mistrem Václavem Krupanským.
Kř íž z hoř ického kamene, kterýstojí př ed kostelem, zakoupila roku 1933 Anna Antošová č ís.
62.
Roku 1937 byl otevř en novýhř bitov, vzniklýrozšíř ením dosavadního.
Tělovýchova a spolky
Nejstarší tělocvič nou jednotou byl Sokol, kterýbyl založen již př ed I. světovou válkou. Vyvíjel
významnou tělovýchovnou č innost. Dokud neměl vlastní tělocvič nu, cvič ili jeho č lenové v uč ebně
zdejší národní školy. V roce 1923 zakoupil Sokol bývalou obecní hospodu a č ást adaptoval na
prostornou tělocvič nu s jevištěm. Aby mohl uhradit znač nýdluh vzniklýkoupí hospody a stavbou
tělocvič ny, zř ídil v sokolovně kino pod názvem Světozor.
Za krátkou dobu také tělocvič ná jednota Orel zř ídila kino, jehož př edstavení se konala v sále
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hostince u Rosíků . Toto kino však brzy skonč ilo hospodář ským neúspěchem a zaniklo.
Kino Světozor, jehož dlouholetým záslužným vedoucím byl Leopold Antoš, bylo v roce 1935
zmodernizováno zakoupením zvukového zař ízení. Podnikání bylo celkem úspěšné, vadilo však do
jisté míry tělocvič né a kulturní č innosti, protože bylo umístěno v tělocvič ně.
Mimo Sokol a Orel byla v roce 1919 založena nová tělovýchovná jednota pod názvem
Dělnická tělocvič ná jednota – DTJ. Zakladatelem byla strana sociálně demokratická. Po změně,
která nastala založením Komunistické strany r. 1921 a př echodem č lenské masy do KSČ byla
jednota př ezvána na Federovanou dělnickou jednotu - FDTJ.
V roce 1929 byly u nás založeny tř i fotbalové kluby:
1. Sportovní klub - S. K. Rohatec.
2. Dělnickýsportovní klub - D.S.K. Rohatec.
3. Rudá hvězda - R. H. Rohatec.
Všechny tyto tělocvič né spolky i sportovní kluby vyvíjely znač nou sportovní i kulturní č innost
a vedle nich i politické strany. Všichni př ímo závodili v poř ádání divadel, př ednášek, veř ejných
tělocvič ných vystoupení, besídek, oslav, výstav, taneč ních zábav atd.
Velmi záslužnou č innost vyvíjela také místní skupina Sociální péč e spolu s místní organizací
Č eskoslovenského Č erveného kř íže. Oba spolky kromě charitativní č innosti si společ ně postavili
vlastní dů m, v němž se konaly lékař ské prohlídky matek a dětí, zdravotní kursy, př ednášky, spolkové
schů ze. Každoroč ně v květnových dnech poř ádaly slavnost Svátek matek s mohutnými prů vody
obcí. Tu jim vydatně pomáhaly všechny zdejší školy.
Dobř e si vedly i ostatní spolky: Sbor dobrovolných hasič ů , Vč elař ský spolek, Spoř itelní
a záloženský spolek. Pamětihodným č inem v roce 1928 bylo vytvoř ení jubilejního hř iště pod
Rohatkou. Bylo to na oslavu desetiletého výroč í vzniku Č SR. Kolem hř iště bylo vysázenu mnoho
vzácných okrasných stromů a keř ů . Na tomto hř išti se pak poř ádala rů zná tělocvič ná vystoupení
a slavnosti.
Péče a zdraví
Od nepaměti poskytovali léč ebnou péč i obyvatelstvu naší obce lékař i z Hodonína. Nejbližší
nemocnice byla ve Skalici, ve Valticích a v Brně, později v Uh. Hradišti. Rovněž př i péč i o chrup
museli naši obč ané do Hodonína. Př evážná většina dětí se rodila doma za asistence porodní báby,
jíž u nás dlouhá léta byla paní Anděla Rusňáková. V těchto dobách bývaly naše děti č asto postiženy
nakažlivými chorobami, zejména spálou a záškrtem, dosti také dětskou obrnou. Oč kovalo se jen
proti neštovicím.
Nebezpečí faš ismu a nacismu
Roku 1937 odešli tajně na pomoc republikánskému Španělsku dva zdejší mladí obč ané Pavel
a Michal Antoš. Pavel ve Španělsku padl, Michal se vrátil v r. 1945 s naší západní armádou.
Dobu ohrožení naší republiky německým fašismem roku 1937-1938 prožívali naši obč ané
bolestně. Všichni však měli pevnou víru v náš národ, armádu. Byli odhodláni, že se nedají, že se
ubrání. V pohranič í rostly nepokoje, lidé byli vzrušováni poplašnými zprávami o hrozící válce.
Č ásteč né mobilizace záložníkú v nocí dne 21. května 1938 se zúč astnilo 21 mužů z naší
obce, všeobecné mobilizace v zář í téhož roku všichni záložníci do 40 let. Když pak př išla zrada,
Mnichov, okleštění naší vlasti, nemohli tomu lidé uvěř it. Všichni cítili nebezpeč í z této situace. Poč et
obyvatel naší obce se zvětšil téměř o 500 uprchlíků ze zabraných území.
ZTRÁ TA NÁ RODNÍSAMOSTATNOSTI
II. SVĚ TOVÁ VÁ LKA
Německá okupace naší vlasti 15. bř ezna 1939 probíhala již v ranních hodinách i v naší obci.
Z hlášení č s. státního rozhlasu obč ané jíž brzy ráno tušili, co je č eká. První zlověstnýúkaz se objevil
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nad naší obcí v podobě vojenského letounu s hákovým kř ížem, kterýkolem osmé hodiny zakroužil
nad Rohatcem a pak odletěl dále směrem ke Strážnici. Asi v 9 hodin se objevil v obci německý
vojenskýnákladní automobil, z něho vystoupila skupina německých polních č etníků . Brzy za nimi
následovaly proudy okupač ního vojska. Dlouhé kolony aut, motocyklů , obrněných transportérů táhly
silnicí ke Strážnici, obyvatelstva si však vojáci nevšímali. Okupanti jakoby cítili nenávist
a nevraživost př ihlížejících lidí. Do odpoledních hodin projela většina okupač ních vojsk naší obcí
dále do vnitrozemí, zde zů stal jen oddíl 80 zákopníků , kteř í se usadili v budově národní školy, a byli
u nás téměř tř i týdny. Ještě téhož dne vylepili německy a č esky psanou vyhlášku, kde vyzývali
zkomolenou č eštinou k udržení poř ádku. Lidé ji č etli se slzami v oč ích a se zaťatými pěstmi.
Ještě týž den př ijelo do naší obce 15 č eských pohranič ních strážníků , většinou uprchlých ze
Slovenska. Ti zač ali hlídkovat na našich a slovenských hranicích kolem ř eky Moravy, která tvoř ila
hranici mezi tak zvaným Protektorátem a nově vzniklým samostatným Slovenským státem. Č eští
pohranič níci byli za několik dní vystř ídáni financi německými, kteř í tu chránili německou „říšskou"
hranici. Zů stali tu po celou dobu okupace a postavili si rozměrná dř evená kasárna. Němeč tí
pohranič níci stř ežili hranice zprvu benevolentně. Cesty mnoha našich odbojář ů do zahranič ního
vojska vedly naší obcí a dále na Slovensko. Později od r. 1940 uzavř eli hranice tak těsně, že bylo
těžko ilegálně př ejíti na druhou stranu. Tu a tam však se to př ece podař ilo.
Po dobu asi tř í měsíců od zač átku okupace projížděla naší obcí směrem na Hodonín
a Bř eclav č etná vojenská nákladní auta, která zř ejmě vyvážela do Říše vše, co se dalo. Nejvíce
vojenské výstroje a výzbroje z našich vojenských skladů .
Následky okupace obč ané však brzy pocítili také jinak. Brzy zmizely z našeho trhu
nejdů ležitější potraviny, oděvy, boty a jiné spotř ební zboží. Okupanti vykupovali vše, co se mohlo
sníst nebo vyvézt do Německa. Nejvíce se sháněli po našich výborných látkách a po obuvi. Kupovali
za výhodnýkurs 1: 10. Marek měli dost a tak nás brzy vyjedli jako kobylky. Zatýkání obč anů u nás
zatím nebylo. Jen ústním podáním a ze zahranič ního rozhlasu se lidé dozvěděli, že ve městech bylo
zatč eno mnoho našich lidí.
Dne 26. a 27. srpna 1939 po dobu asi 36 hodin projížděly naší obcí ohromné spousty
vojenských vozidel s vojáky v plné polní výzbroji. Totéž po železnici Bř eclav - Př erov, desítky vlaků
s tanky a děly. A celá tato vojenská síla směrovala k polským hranícím.
Jedna menší jednotka o síle asi 150 mužů se ubytovala na Kolonii. 1. zář í nastoupila tato
jednotka př ed budovou školní expozitury. Dů stojník tu vojáků m č etl rozkaz o zahájení války
s Polskem.
Druhá světová válka zač ala pro Němce zpoč átku př íznivě. Již na poč átku ř íjna téhož roku se
vracela vítězná německá vojska po našich silnících zase domů .
Naši lidé však neztráceli naději, jako by věděli, že to je zatím př edehra. Proud uprchlíků naší
obcí do zahranič í sílil. Za pomoci některých zdejších obč anů př echázely desítky mladých mužů ,
hlavně letců a vojáků z povolání př es Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie a dále do Francie.
Poč átkem roku 1940 bylo zatč eno několik našich obč anů pro pomáhání uprchlíků m. Byli to zejména
Oldř ich Šiška, pokladník Č SD, uč itel Frant. Šelepa a Cyril Antoš, dělník.
Koncem zář í 1939 bylo zavedeno př ídělové hospodář ství, nejprve na mýdlo, od 2. ř íjna na
potraviny a od 15. ledna 1940 na obuv, textil, tabákové výrobky a palivo. Toto lístkové hospodař ení
trvalo po celou dobu války, ba i po jejím skonč ení až do roku 1950.
Zemědělců m byly př edepisovány dodávky obilovin, masa, slámy, sena, vajec atd. Tak např .
v roce 1940 bylo naší obci př edepsáno 600 q žita, 400 q brambor, 530 q sena, 100 q slámy.
V dalších letech byly dodávky znač ně zvýšeny, hlavně u obilovin, masa, mléka a vajec. Zemědělci
se však plnění vyhýbali, jak jen mohli. Nepomáhaly ani vyhrů žky a rů zné prohlídky. Zato dosti
prodávali na volném trhu, ovšem za zvýšené ceny. Hlavní ale bylo, že prodali.
Př ídělové hospodář ství vedlo př esnou evidenci. Na obci bylo př ídělovou agendou
zaměstnáno 5 osob z ř ad bývalých pohranič ních strážníků . Obchody a veř ejné stravovny musely
odevzdávat kontrolní ústř ižky na poště. Př íděly potravin i šatstva byly nízké, byly však téměř př esně
plněny. Naši obč ané si př ilepšovali obděláváním kdejakého kousku pů dy, pěstováním králíků
a jiného domácího zvíř ectva. Pomáhali také někteř í mlynář i, zejména sudoměř ickýmlynář Povolný,
kterýprodal mouku a také semlel bez povolení. Nutno také podotknout, že se tu zásobovaly také
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rodiny německých financů , usazené v Sudoměř ících, a i němeč tí financi v Rohatci. Ti pak mlynář e
do jisté míry chránili. Na dětech však bylo znát znač nou podvýživu z nedostatku dobrého mléka
a masa. Znač ně byli také postižení mladí lidé, zejména roč níku 1921, kteř í byli „totálně" nasazeni do
práce v rů zných č ástech Říše, daleko vzdáleni od svých domovů . Tam trpěli těžkou prací,
podvýživou, šikanováním, mnozí ztratili i životy př i bombardování německých měst spojeneckými
letadly. Tak zahynuli tito naši obč ané, vesměs dělníci:
1. Karel Slezák, nar. 1904,
2. Martin Škromach, nar. 1906,
3. Antonín Machálek, nar. 1924,
4. Jaroslav Štábla, nar. 1920,
5. Max Wodák, nar. 1920, .
6. František Skácel, nar. 1904,
7. Jaroslav Tomala, nar. 1923.
V posledních letech války mnozí z mladých totálně nasazených v zoufalství uprchli domů ,
skrývali se př ed německými úř ady, i př ed protektorátními č etníky, kteř í měli nař ízeno, aby je chytali
a vraceli zpět, odkud utekli. Naši č etníci většinou hledali tak, aby nikoho nechytli. A bylo jich u nás
celkem 8. Zde jedna př íhoda hledání: V létě roku 1944 byl v Rohatci fotbalovýzápas, na němž byl
př ítomen i jeden náš č etník. Najednou spatř il, že v bráně chytá brankář Tomšej, kterýtaké uprchl
z Říše a je hledán celníky. Aby zběha neviděl, rychle se sebral a opustil hlediště.
Nejhorší však byl národní a politickýútlak a teror německé tajné policie - gestapa. Zatýkání,
muč ení, koncentrač ní tábory a popravy byly na denním poř ádku. Po atentátu na Heydricha, tak
zvaného ř íšského protektora, byla jedné květnové noci roku 1941 obklopena naše vesnice vojskem,
které pak konalo domovní prohlídky, zda se tu neskrývají nehlášené osoby nebo nepř átelé Říše.
Prohlídky trvaly až do poledních hodin, nikdo nesměl opustit svů j domov. Němci nenašli nikoho, lidé
však byli znač ně vystrašeni. Př esto však všichni věř ili, že nakonec budou němeč tí fašisté poraženi.
V tom je utvrzovalo vysílání zahranič ního rozhlasu z Moskvy i Londýna. Udavač ství bylo celkem
málo a pokud se vyskytlo, bylo po skonč ení války po zásluze potrestáno.
A když v č ervnu 1941 př epadl Hitler Sovětskýsvaz, věř ili všichni, že míra je naplněna, že
koneč ná porážka fašistů je jen otázkou č asu.
Po celou dobu okupace náš obecní úř ad i obecní zastupitelstvo, jehož č leny byli jmenováni
i někteř í místní Němci, konalo svoji práci ve prospěch a ochranu našich obč anů . Zejména tehdejší
starosta František Školl, kterýuměl německy, dovedl obratně jednat s německými orgány. Tajemník
Hynek Novák i ostatní zaměstnanci na radnici si vždy vedli tak, aby pomáhali našim obč anů m,
hlavně pokud se týkalo zásobování životními potř ebami, mletí obilí, povolování domácích porážek
vepř ů , povinných odevzdávek rolníků atd.
Je samozř ejmé, že veškerá kulturní i politická č innost byla po dobu okupace zastavena.
Pouze podzemní organizace KSČ vydávala a tajně rozšiř ovala letáky a noviny, v nichž vyzývala
k odbojné č innosti proti fašistů m. V naší obci však byla taková č innost stížená tím, že tu bylo 20
německých financů , kteř í př ísně stř ežili nejen hranice od Hodonína podél Moravy až do Sudoměř ic
ale také veškerýživot v obci. V poč áteč ních letech okupace bydleli tito financi po domech v rů zných
č ástech obce, později si však dali postavit rozsáhlýdř evěnýmontovanýbarák na Rohátce. Odtud
odešli teprve poslední den př ed př íchodem Rudé armády. V tomto baráku po skonč ení války bylo
ubytováno několik rodin, které neměly bytu. Č asem však dů m zchátral, rodiny byly vystěhovány
jinam a v roce 1972 č lenové zdejší myslivecké společ nosti tento pozů statek německé okupace
rozebrali a odstranili.
V roce 1939 a na poč átku roku 1940 nastal v naší obci č ilýstavební ruch. Byl však ještě
v roce 1940 zastaven zákazem jakékoliv stavební č innosti. Rovněž provoz soukromých automobilů
byl omezen pouze na veř ejnou dopravu, která se však musela př eorientovat na dř evoplyn. V naší
obci to byl zejména autodopravce Jan Němec, kterýza ztížených podmínek si zakoupil novývelký
autobus a dopravoval dělníky do zdejších a hodonínských závodů . Okupanti v posledních dnech
války mu autobus zabavili a jeho ohoř elé zbytky našel majitel za několik dnů po válce v jižních
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Č echách.
Všechny tížilo, že zpoč átku měli němeč tí fašisté znač né úspěchy také na bojištích v SSSR. Po
bitvě u Moskvy, kdy v listopadu a v prosinci 1941 jezdily po naší železníci k Vídni č etné vojenské
vlaky s raněnými a omrzlými německými vojáky, zejména pak po vítězství Rudé armády u Stalinradu
nabyli všichni pevné jistoty, že otázka porážky německé armády není daleko a že i osvobození je
v dohledu.
Hodně strachu a obav prožívali naši obč ané př i př eletech spojeneckých letadel nad naší obcí.
V odpoledních hodinách 14. listopadu 1944 shodila př eletující letadla 2 letecké bomby na území
naší obce. Prvá byla asi urč ena silnici Hodonín-Strážnice a dopadla asi 400 metrů od krajních domů
Kolonie, druhá platila železnič ní stanici, dopadla však 100 m př ed cílem. Obě vyryly hluboké krátery
v poli, nikomu však neublížily. Dne 20. listopadu 1944 v poledních hodinách byl bombardován
nedalekýHodonín. Zde zahynula také rohatecká školač ka Věra Bělochová, která se př ed náletem
ukryla ve sklepě své uč itelky a zahynula zde s ní i s její dcerou. V Hodoníně bylo tehdy zraněno
i několik našich obč anů .
Strašlivé následky, které tu nálet spojeneckých bombardérů zanechal, upozornil naše obč any,
jaké nebezpeč í jim hrozí. Dř íve si téměř nevšímali hlášení státního rozhlasu, že se blíží svazy
nepř átelských letadel. Nyní však po upozornění se celá obec i závody vyprázdnily a lidé se ukrývali
v nedalekých lesích, pod stromy na lukách, kde se dalo. Jen pryč od domů , od objektů továren
a železnice, které mohly být objektem bombardování. A kryli se nejen obč ané, ale zejména také
př íslušníci Wehrmachtu, kteř í od zář í 1944 byli ubytování v naší obci a měli tu po stodolách skladiště
leteckých a automobilových souč ástek, kterými zásobovali německou armádu ustupující z Rumunska
a Maďarska. Oddíl byl označ en znač kou ZEL. Naši vesnici opustil koncem bř ezna 1945, 14 dní př ed
př íchodem Rudé armády.
V naší obci bylo nastěhováno také mnoho hodonínských obč anů , kteř í se z obavy př ed dalším
bombardováním z města raději vystěhovali. Mnozí z nich měli také znič ené své domovy. Nálety
spojeneckých bombardérů trvaly až do jara 1945 a př estaly, jakmile se k nám př es Slovensko blížila
Rudá armáda.
Sympatie našich obč anů náležely také Slovenskému národnímu povstání. V tomto povstání
bojoval a také ztratil svů j život náš obč an, vysokoškolský student a nadějný hudebník Vladimír
Blažícek.
Doč kali jsme se potom vítězného dramatu na Dukle, osvobození východního Slovenska a na
jař e 1945 se Rudá armáda blížila k našim hranicím a tím také k naší obci.
Vzpomínka rohatecké ho kroniká ře na osvobození Rohatce
Rudou armá dou v roce 1945.
Koncem bř ezna 1945 táhly naší obcí po silnici směrem od Strážnice k Hodonínu nekoneč né
kolony ustupujících německých vojáků , Němců , Vlasovců , Maďarů . Po železnici k Bř eclavi jezdily
transporty s vojskem fašistické Itálie a Španělska. Silnič ní kolony byly složeny z nekoneč né ř ady
vozů s koňskými potahy. Nákladních aut bylo málo. Vojáci byli apatič tí a na dotaz, kam jednu, ř íkali,
že do jižních Č ech a pak dále do Bavor. V obci se však nezastavovali.
Za tmavých nocí bylo možno pozorovat za skalickými horami záblesky děl a bylo slyšet i jejich
temné dunění. To jsme se již př ipravovali na př íchod fronty. Kolik let jsme se na ni těšili, ale nyní se
nám rozbušila srdce. Lidé si chystali útulky ve sklepích, kopali si kryty na stráních kolem Rohatce,
strádali zásoby nejnutnějších životních potř eb pro těžké chvíle, které měly brzy př ijít.
Koncem bř ezna, těsně př ed velikonoč nímí svátky př ijely do naší vesnice oddíly těžkého
dělostř electva. Svoje děla umístili dělostř elci do stř eleckých pozicí v pískové jámě. Po několika
dnech však za noci byla písková jáma vyklizena. Zbylí němeč tí vojáci tvrdili, že nejsou pro děla
náboje.
Vojska u nás stále př ibývalo a poč átkem dubna byla naše obec plná německého, již
frontového vojska. Vojáci byli usazeni po školách, domech, v továrnách, kde se dalo.
V domě ř editele č okoládky - nynější zdravotní stř edisko - se usadilo velitelství německé
divize. Němci č ekali hlavní útok podél silnice od Sudoměř ic. Proto tu bylo soustř eděno nejvíce
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vojska. Železnič ní i novýsilnič ní most př es ř eku Moravu byly podminovány, rovněž tak všechny
menší mosty na silnici k Sudomeř icím. Okupanti nutili naše obč any, aby kopali stř elecké zákopy na
lukách a hlavně kolem ř eky Moravy. Lidé tak č inili neradi, a kdykoliv mohli, uprchli domů .
V úterý dne 10. dubna postoupila vojska Rudé armády od Senice do Skalice. Téhož dne
več er byl náložemi vyhozen železnič ní most a všechny menší mosty na silnici i železnici směrem
k Sudomeř icím, rovněž i betonový most na plavebním kanálu. Po železnici jezdily vlaky již jen
ojediněle od Př erova do Rohatce, odtud se pak vracely nazpět k Př erovu. Dne 11. dubna odejel
z Rohatce poslední vlak směrem k Písku. Po jeho odjezdu znič ili němeč tí pionýři většinu výhybek.
Ostatní železnič ní zař ízení nechali na pokoji. Téhož dne dopadly první ruské granáty na Rohatec.
Byly vystř elovány z protějších skalických kopců , odkud je na Rohatec dobř e vidět. Byly celkem ř ídké
a mnoho škody nenadělaly. Zdálo se, že ruští dělostř elci jen zastř elují, nebo chtějí rušit vojenskou
dopravu na silnici. Tušili jsme však, že boj o př echod př es ř eku Moravu i o Rohatec je otázkou
několika hodin. Z poč ínání fašistů jsme poznali, že boj o naší obec bude jen zdržovací, protože tu
neměli žádnou těžší vojenskou techniku, která by jim vadila v rychlém ústupu. Byli vyzbrojeni
automatickými zbraněmi, kulomety a minomety. Mnozí pak pancéř ovými pěstmi. Kryli se v okopech
na lukách a hlavně kolem ř eky Moravy. Nejvíce kolem betonového silnič ního mostu. Ten pak v pátek
13. dubna ve 4 hodiny ráno rovněž vyhodili do povětř í, Detonace byla veliká. Mohutné pilíř e byly
roztř íštěny a most se zř ítil do ř eky. Výbuch byl tak mocný, že tašky na blízkých domech se sesypaly
na zem, okna, dveř e, pokud nebyly otevř eny se vytrhly ze zámků , okenní tabulky se rozsypaly.
Zatím, co němeč tí vojáci zaměř ili pozornost k silnici od Sudoměř ic (v noci také zapálili krajní
dů m Wolfů v a Miklasů v hostinec), vojáci Rudé armády př ekvapivě př ešli zatopeným a rozbahnělým
lesem mezi Skalicí a Rohatcem k ř ece Moravě. Brzy ráno ještě za tmy př ešli na pravýbř eh ř eky
a postavili př es ř eku menší pontonový most. Odpor fašistů tu byl jen nepatrný a byl lehce
zlikvidován, protože tu Němci útok neč ekali. To místo jmenujeme Gebhard a po válce tu péč í
odboč ky Svazu protifašistických bojovníků byl postaven menší pomníč ek s nápisem.
Č ást rudoarmejců zaútoč ila směrem na Zásadu k Rohatci, druhá poč etnější se pustila
k Hodonínu. Po mostě bylo př epraveno i lehké dělo, které ostř elovalo Němce kryjící se na jižním
okraji obce.
K př echodu př iběhlo několik Rohatč anů , kteř í vojáků m pomáhali v př enášení munice, zásob
a poskytli potř ebné informace o německém vojsku v obci. První ruskývoják vstoupil do naší obce ve
č tvrtek 12. dubna 1945 v 9 hodin v místě, kde se ř íká „Na fléč ku".
O pů l 11. hodině zaútoč ily ruské oddíly podél silnice od „Kř ížku" směrem do „Dědiny" a dále
ke kostelu až po Zemánků v kopec. Němci se rychle ze vsi stáhli až po železnič ní trať Bř eclav-Př erov
a drželi uvedenýZemánků v kopec, nádraží a celou Kolonii. O pů l 12. hod, byla na kostelní věži
vztyč ena rudá vlajka a ve 12 hodin již zvonil kostelník první poledne v osvobozeném Rohatci.
Dne 12. dubna do noč ních hodin byla podstatná č ást obce pevně v rukou Rudé armády
a Němci se drželi na linií Př ívoz, ř eka Morava, př es louky na Zemánků v kopec, Roztrhánky. Za noci
podnikli protiútok a dostali se až po dř evěná kasárna financů . V pátek ráno však byli odtud vypuzeni.
V pátek 13. dubna byly př epraveny do Rohatce další oddíly Rudé armády, hlavně lehké
dělostř electvo. Z několika dělostř eleckých stanovišť po celýden ostř elovali německé vojáky držící
Kolonii a nádraží. V sobotu 14. dubna odpoledne po mohutné dělostř elecké př ípravě podnikli
rudoarmejci mohutnýútok směrem kolem Moravy ke Kolonii a vyhnali Němce do lesů k Ratíškovicím
a Vacenovicím. Tu se fašisté ještě týden bránili, než ustoupili dále ke Kyjovu.
Naši obč ané nadšeně a se slzami v oč ích př ivítali osvoboditele. Do radosti se však také mísila
bolest nad obětmi, které osvobození stálo. V bojích o Rohatec a okolí padlo 127 rudoarmejců a 15
Rumunů . Všichni byli nejprve pochováni na našem hř bitově, po roce exhumováni a př evezeni na
hř bitov v Hodoníně, rumunští vojáci na hř bitov do Brna.
Věcné škody vzniklé bojem o naši obec byly ohromné. Největší na našich prů myslových
závodech, zvláště v č okoládce, pak na komunikacích znič ením mostů , požárem nádraží a několika
domů . Bylo by je možno vyč íslit č ástkou desítek miliónů korun. To však byly škody věcné, které se
mohou č asem nahradit. Ztráty na lidských životech však nahradit nelze.
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OBĚ TI II. SVĚ TOVÉVÁ LKY Z NAŠÍOBCE
1. Antoš Pavel, dělník, nar. 1905, bojoval jako dobrovolník v Interbrigádě ve Španělsku, povýšen na
poruč íka, padl na frontě. Po skonč ení války byl posmrtně vyznamenán ř ádem Bílého lva, kterýbyl
př edán vdově. Na prostranství př ed mateř skou školou mu vděč ní obč ané zř ídili velkýkamenný
památník.
2. Šelepa František, uč itel, ruskýlegionář , štábní kapitán v zál., nar. 1883, za př evádění vojenských
letců př es hranice byl dva roky vězněn v koncentrač ním táboř e a v roce 1941 popraven v Berlíně.
Př i svojí ilegální č innosti spolupracoval s rohateckými rodáky bratry Studentkovými, z nichž jeden
měl živnost ve Skalici a druhý v Malackách. Jim posílal ty, kterým pomáhal př es hranice na
Slovensko.
3. Bureš Pavel, americký Č ech, náš rodák, zahynul jako voják př í vojenském leteckém výcviku
v Americe.
4. Blažíč ek Vladimír, student, nadanýhudebník, ve věku 24 let padl na bojišti jako aktivní úč astník
Slovenského národního povstání. Místo nebylo možno zjistit.
V německých koncentrácích zahynuli:
Židé:
1. Polák Julius, ř editel zdejší továrny na č okoládu.
2. Poláková Berta, jeho manželka.
3. Č tyř i č lenové rodiny Wachsmannovy - rodič e a 2 dětí.
4. Tř íč lenná rodina Wodákova, rodič e a syn.
Při bojích o Rohatec v dubnu 1945 zahynuli:
1.
2.
3.
4.
5.

Zemánek Pavel, dělník, zabit doma granátem.
Zemánek Vladimír, dělník, syn výše uvedeného, zahynul jako otec.
Mezihorák Jaroslav, krejč ovskýuč eň, zabít zbloudilou stř elou.
Snopek Josef, 10letýškolák, zabít protitankovou stř elou.
Věra Bělochová, 12letá školač ka, zabita pumou př i bombardování Hodonína Američ any 20. 11.
1944.

Jména všech výše uvedených jsou uvedena na mramorové tabulí na pomníku př ed kostelem.
Vězněni v koncentračních táborech:
1. Oldř ich Šiška, želez, pokladník, vězněn 4 roky za pomoc k útěku voj. letců za hranice.
2. Novák František, dělník, za pokus o útěk za hranice vězněn 4 roky, vrátil se těžce nemocný.
3. Antoš Cyril, dělník, za pomáháni př echodu př es hranice vězněn na Pankráci, po 3. měs. byl
propuštěn.
4. Cigánek František, student, vězněn 2 měsíce v Malé pevnosti v Terezíně.
5. Polesňák Zdeněk, dělník, vězněn za výhružnýdopis.
Naš i zahraniční vojáci:
1. Antoš Pavel, uveden jako padlývýše.
,
2. Antoš Michal, dělník, Interbrigadista ve Španělsku, vrátil se z Anglie. Za války bojoval také
u Tobruku.
3. Antoš Jan, dělník, bratr výše uvedeného, prošel se Svobodovou armádou od Buzuluku až do
Prahy.
4. VeselýFrantišek, vrátil se těžce zraněnýjako př íslušník Svobodovy armády.
5. Homola Jan, náš rodák, americkýČ ech, dobrovolník naší armády v Anglii.
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6. Charvát František, dělník, dobrovolník naší armády v Anglii.
Potrestání kolaborantů a Němců
Podle dekretu presidenta republiky bylo za udavač ství potrestáno 6 osob německé a 3 č eské
národnosti, někteř í z nich vězením do 10 let. Do Německa bylo odsunuto, nebo již dř íve uprchlo př ed
př íchodem Rudé armády 5 osob.
I. revoluční národní výbor
Ještě za okupace koncem bř ezna 1945 tajným dopisem bez podpisu byl vyzván František
Škromach, krejč í v Rohatci, aby utvoř il revoluč ní národní výbor. Ten měl být př ipraven př evzít správu
obce ihned po osvobození.
Měl 8 č lenů :
1. František Škromach, krejč í, č ís. 253,
2. Dr. ing. Frant. Palík, technickýř editel č okoládky,
3. Josef Zahnaš, berní úř edník,
4. Hynek Novák, obecní tajemník,
5. František Piškula, lesní úř edník č . 306,
6. Josef Bíza, ř íd. uč itel,
7. František Imrych, č etnickýpraporč ík,
8. Josef Hasík, rolník. č ís. 169.
Po př íchodu Rudé armády vlivem politického náč elníka nadp. Retkina byl národní výbor
zreorganizován, protože, v něm chyběli zástupci dělnictva.
II. revoluční národní výbor
Měl 9 č lenů :
1. František Škromach, př edseda,
2. Josef Bíza, ř ídící uč itel,
3. Dr. ing. Frant. Palík, tech. ř ed. č okoládky,
4. František Piškula, lesní úř edník,
5. Josef Antoš, dělník, č ís. 115, místopř edseda,
6. František Janík, dělník, č ís. 258,
7. Cyril Antoš, dělník, č ís. 185,
8. Rudolf Jánoš, dělník, č ís. 440,
9. Štepán Seč ka, dělník, č ís. 141.
Tento druhýnárodní výbor pomáhal hlavně př i ubytování a zásobování Rudé armády, staral
se o zásobování obyvatelstva, odstranění stop války a škod, hlavně na budovách a závodech,
zajištění Němců a zrádců i jejich majetku, zař azení všech obč anů do pováleč ného pracovního života,
zajištění poř ádku atd.
Bylo tř eba pochovat padlé rudoarmejce a Rumuny na zdejším hř bitově, pochovat padlé
německé vojáky, opravit nejnutnější komunikace a spoje, uvést naše prů myslové závody do chodu.
Všichni č lenové pracovali dobř e a př evedli tak naši obec a její obyvatelstvo do normálních poměrů .
Dosti starostí bylo s tím, že ihned po osvobození nastal znač ný odchod obyvatelstva do
pohranič ního území. Odešlo 44 rodin s 288 osobami, většinou do okresů Mikulov a Šumperk.
Dne 14. května 1945 byl místní národní výbor rozšíř en na 30 č lenů . Pů vodních 9 č lenů
zastávalo funkci rady MNV.
Koneč ně dne 21. května 1945 aklamací podle návrhů Č tyř politických stran byli zvoleni noví
č lenové MNV:
1. Komunistická strana Č eskoslovenska:
10 č lenů
2. Sociální demokraté:
8 č lenů
3. Národní socialisté:
5 č lenů
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4. Strana lidová:
7 č lenů
Př edsedou nového národního výboru byl zvolen př íslušník strany lidové, rolník František
Okáník, č ís. 522.
BUDOVÁ NÍSOCIALISMU
Poč et hlasů jednotlivých politických stran př í volbách:
roku 1946
roku 1948
KSČ
771 hlasů
1471 hlasů pro jednot, kandidát.
Lidovci
339 hlasů
91 bílých lístků
Národní socialisté 326 hlasů
79 neplatných
Sociální demokraté 184 hlasů
V soutěži s ostatními politickými stranami vyšla KSČ vždy vítězně. Po volbách v roce 1946
získala z 1620 hlasů 48,2 %, soc. demokraté 11,5 % hlasů . Obě strany měly nadpolovič ní většinu
v MNV a proto KSČ získala starostu, jímž se stal dělník Antonín Nedů chal. Od té doby je trvale
př edsedou př íslušník KSČ .
Generální stávky 23. února 1948 se zúč astnili v naší obci všichni obč ané bez výjimky.
Ustavenýakč ní výbor provedl dne 26, února vylouč ení všech č lenů lidové a národně socialistické
strany z národního výboru a jmenoval za ně nové č leny, většinou z př íslušníků KSČ .
Novýnárodní výbor měl 28 č lenů , z nich 20 př íslušníků KSČ , 5 sociálních demokratů a 3 ze
strany lidové. Strana sociálně demokratická splynula s KSČ , ostatní politické strany v Rohatci
zanikly.
KSČ se stala hlavní organizátorkou veř ejného života v obci. Její č lenové měli rozhodující
slovo a hlavní podíl v obecní samosprávě, jakož i př i plnění nových úkolů , které byly národním
výborů m uloženy. Zásluhou č lenů KSČ bylo př edevším vybudování jednotného zemědělského
družstva v Rohatci a pak i jeho konzolidace. To všechno vyžadovalo mnoho usilovné práce.
Socialisace zemědělství v naš í obci
Dř ívější způ sob hospodař ení v malých celcích zemědělské pů dy byl nevýnosný, vyžadoval
více č asu, větší námahu, více pracovních sil a př itom nezaruč oval potř ebné množství potravin pro
obyvatelstvo.
Po vzoru jednotných zemědělských družstev v jiných obcích a hlavně podle vzoru ruských
kolchozů a sovchozů snažili se někteř í naši obč ané, většinou č lenové KSČ , také v naší obci i př es
všechny obtíže založit zemědelské družstvo. Na popud př edsedy místního národního výboru Ant.
Nedů chala byla svolána na den 13, bř ezna 1950 první schů ze zemědělců s programem založit
Jednotné zemědělské družstvo (dále JZD). Př es nepř ítomnost většiny zemědělců byl ustaven
př ípravnývýbor. Ke skuteč nému založení JZD v Rohatci došlo až 16. listopadu 1950. Nejprve to bylo
JZD tak zv. II. typu. Většina č lenstva byla však z ř ad dělníků , z velké č ásti bezzemků nebo drobných
držitelů zemědělské pů dy. Rolníci vyč kávali, př evážně však utvoř ení JZD odmítali. Z 81 č lenů
nového JZD bylo jen 9 rolníků , 44 dělníků a zř ízenců , 5 úř edníků , 10 dů chodců a 13 žen
v domácnosti.
Dalším nejdů ležitějším úkolem pro př íští rok bylo získání rolníků a provedení hospodář skotechnické úpravy zemědělské pů dy.
Získávání rolníků bylo těžké. Ti všechny schů ze a př ednášky ignorovali. Nové JZD jako
základnu získalo záběrem zbytkovýstatek na Kolonii patř ící rolníku Ant. Bábíč kovi s výměrou 27 ha
i s úrodou, 23 kusy hovězího dobytka (z toho 8 dojnic), 6 vepř ů a 2 prasnice, 50 slepic a 1 pár
tažných koní, vše s potř ebným inventář em a hospodář skými budovami. Téhož roku na podzim
získalo JZD i druhou pů lku statku, která náležela Tomáši Němč anskému, avšak až po sklizni,
s živým i mrtvým inventář em asi tak jako u Bábíč ka. Poč et č lenů družstva ke konci č ervence 1951
vzrostl na 140, většinou žen, př íslušnic KSČ . Rolníků bylo jen 9 a ani ti v JZD trvale nepracovali,
více pracovali na svém. Ostatní zemědělci nechtěli o vstupu ani slyšet a poukazovali na některé
nepř íznivé zjevy v jiných družstvech, zejména v JZD Hodonín.
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Další podmínkou pro rozvoj JZD byla hospodář skotechnická úprava pů dy (dále HTÚ P).
Prováděl ji za pomoci př edsedy Jos. Fridricha, železnič ního dů chodce, př edsedy MNV Vojtěcha
Hrubého a prvního př edsedy JZD Františka Rybeckého č ís. 13, inženýr Reichstädter z Hodonína.
S úpravou muselo souhlasit 51 % držitelů zemědělské pů dy, tř eba i těch drobných.
Celýkatastr byl rozdělen na 8 velkých honů , 4 malé hony a drobnou držbu č i záhumenky. Do
HTÚ P nepř išly Dlouhé a Př ívozské padělky, kde byly většinou sady a vinice.
14. zář í téhož roku poč alo se s vyměř ováním nových tratí a 19. zář í se konala slavnost
rozorávání mezí za př ítomnosti zástupců okresu, míst. nár. výboru, školní mládeže a několika
obč anů .
Rohatec se tak stal tř etí obcí v okresu, která rozorává meze.
Po HTÚ P však nastaly potíže, protože zemědělci drobní i větší se k nově vyměř ené pů dě
většinou nehlásili. Dalo mnoho práce a př emlouvání, než se poč átkem listopadu pustili do orání
a setí navě vyměř ených parcelách. Někteř í však ve svém odporu vytrvali. Byli postiženi tím, že
nedostali lístky na cukr, na šaty a nesměli si zabít vepř e.
JZD obhospodař ovalo po skonč ení úpravy 172 ha orné pů dy, z toho 5 ha luk.
Koncem roku (1951) po dů kladné agitaci a př esvědč ování vstoupila většina zemědělců do
družstva. Bylo to 155 zemědělců se 496 ha pů dy. Družstvo tak nyní obhospodař ovalo 78 %
zemědělské pů dy.
Náhlým vzestupem č lenstva bylo vedení JZD postaveno př ed těžký úkol, který nezvládlo.
Nutno uvážit, že všichni dosavadní vedoucí č initelé družstva byli drobní zemědělci nebo dělníci, kteř í
s vedením tak velkého podniku neměli zkušenosti. Vždyť to byl už vlastně velkostatek, který
potř eboval vysoko školené ekonomy a zemědělské odborníky. Vedoucí nebyli také podporováni
č lenstvem, práce byla č asto ztěžována, ba někteř í kladli i vědomě př ekážky. Zemědělci v tomto
stadiu neměli kladnýpoměr k JZD a dávali to najevo i př i své práci. Na svém pracovali dobř e, tu jen
tolik, kolik museli. Chybělo jim vědomí, že JZD, kterého jsou č leny, je jejich podnikem, že pro další
léta si tu musí sami vytvoř it podmínky pro svů j budoucí život. Dosud necítili, že ř ežou do vlastního
těla. K tomu se museli probojovat teprve č asem a zkouškami, které nebyly lehké. Dosud byli př ílišní
individualisté, vše jen sami pro sebe. Smysl pro kolektivní prácí, který je samozř ejmý dělníkovi
pracujícímu v továrně, jim chyběl.
Nebylo také potř ebných hospodář ských budov, strojů , stájí pro svedený dobytek, nebylo
zásob, krmiv atd. Ledabylá práce, č etné krádeže, špatné ošetř ování hospodář ských zvíř at způ sobily
velké hospodář ské ztráty. Dů sledkem toho klesla pracovní jednotka na 0,50 Kč s. Vedení družstva se
vlastně nemohlo věnovat svému pů vodnímu urč ení „vésti", protože místo toho se muselo věnovat
krmení a ošetř ování ustájeného dobytka, což bylo prací těch ř adových č lenů , kteř í do práce
nedocházeli, nebo jen nepravidelně. Bylo tu několik obětavých pracovníků hlavně z ř ad dů chodců
a žen, ale ti na všechno nestač ili.
Výnos plodin byl následkem špatného ošetř ení malý, ba většinou ztrátový, např . z 1 ha se
sklízelo prů měrně 33 q brambor, 6 q kukuř ice, 12 q žita atd. Dojivost krav poklesla tak, že koza
dávala více mléka než družstevní kráva. Plán výnosů nedosahoval č asto ani 50 %. Nebyly tu ani
psychologické, ani materiální podmínky pro združstevnění.
Tento nepř íznivýstav se pak projevil tím, že př evážná č ást družstevníků -zemědělců - 172, z JZD vystoupila a 12 jich bylo pro neplnění č lenských povinností vylouč eno. JZD muselo také
př istoupit k vrácení pů dy. Z toho vznikly nové nesnáze.
Trvalo to další 4 roky, než se poměry ve zmenšeném družstvu alespoň č ásteč ně změnily
k lepšímu. Špatnýstav JZD byl zaviněn zejména tím, že př i HTÚ P a i př i náboru č lenstva - rolníků do JZD se nepostupovalo dosti obezř etně a trpělivě, mnohdy se jednalo bez základní dohody se
zemědělci. Od roku 1954 stál v č ele obce uvolněnýfunkcionář , kterýv úloze př edsedy MNV pů sobil
po č as svého pověř ení. Vedle něho zde byl stálýpolitickýtajemník, kterýměl hlavně péč i o rozvoj
JZD. V roce 1957 se př ikroč ilo k novému náboru zemědělců a po trpělivém jednání bylo 15. srpna
1957 utvoř eno většinové JZD se 195 č leny, (101 mužů a 94 žen) s výměrou 758 ha zemědělské
pů dy z celkové výměry obce, která č inila 991 ha zemědělské pů dy. Na 1 č lena př ipadlo 9 ha, na
záhumenky 78 ha, drobní držitelé měli 122 ha. Obec Rohatec se tak stala první obcí v okrese
Hodonín s úplným združstevněním veškeré zemědělské pů dy. Zař adila se i v kraji mezi několik málo
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obcí, které vykroč ily do socialistické budoucnosti.
Tato událost byla zapsána ve zlaté knize Krajského národního výboru v Gottwaldově, kam se
zapisovaly jen ty obce, ve kterých se skonč ilo se zemědělskou malovýrobou.
Hospodař ení JZD nebylo však ani potom utěšené. Organizace práce byla stále špatná,
nezájem družstevníků se projevoval i nadále špatným ošetř ováním hospodář ských zvíř at, pole byla
zaplevelená, sklizeň špatná, č asto se zkazila již na poli, zejména seno na lukách. A př itom nebylo
č ím nakrmit dobytek. Hodně musely družstvu v polní práci pomáhat i školní děti, které tak č asto byly
odváděny od vlastní školní práce.
Pracovní jednotka v roce 1957 č inila 13 Kč s (byla č ásteč ně dotována okresním národním
výborem v Hodoníně). V roce 1959 klesla na 10 Kč s, v roce 1960 č inila 16 Kč s, 1961 14,55 Kč s.
Postavením nových hospodář ských budov, hlavně nového rozsáhlého kravína v polní trati
„Hliníky", za obcí se situace znač ně zlepšila. Také práce č ásti družstevníků se stabilizovala, zvláště
když i pracovní jednotky byly lépe odměňovány. PJ v roce 1962 vzrostla na 20 Kč s, avšak v roce
1963 byla jen 15 Kč s.
Náklady na výrobu stoupají, produkce však má opač nou tendenci.
Náklady na výrobu l ha
Produkce
1961
100 %
100 %
1962
108%
80%
1963
112 %
95 %
V roce 1964 č inila PJ 20,80 Kč s, hospodař ení se zlepšilo, avšak 63 ha pů dy leželo ladem.
Tržby v roce 1959 2,441.560 Kč s
Tržby v roce 1964 3,748.299 Kč s
Tedy ani další vývoj JZD nebyl radostnýa lehký. Znač ná č ást nesnází vězela stále v práci
č lenstva, které si nemohlo zvyknout na společ nou práci, jindy to byla neúroda, povodeň. Hodně viny
bylo také v tom, že organizace práce nebyla dosud na výši. Dalo hodně práce, školení, než vše
pokroč ilo k lepšímu. Př ece však za pomoci místního národního výboru, okresního národního výboru
a strany se poměry zlepšovaly. Družstevníci si zvykali, byli spokojenější, jejich práce i pracovní
odměny se zlepšovaly, rovněž výnosy a dodávky státu, majetek JZD vzrů stal. Doplňováním strojního
parku, větším využitím mechanizace se vyrábí stále víc zemědělských produktů s menším poč tem
pracovníků . Jejich poč et je vsak neuspokojivý, chybí hlavně mladí. Poč et stálých pracovníků klesl na
155, z toho 80 mužů a 75 žen.
V roce 1965 č inila PJ 18 Kč s.
Pomalývzestup JZD byl zaviněn také tím. že poč et hospodář ských plodin, hlavně technických
- tabák, zelenina, cukrovka - byl neúnosnýna zmenšenýstav pracovníků . Také živoč išná výroba
byla ztrátová, protože byla rozmanitá.
V roce 1966 nastala zásadní změna. Po uvážení všech výrobních podmínek dospěli
družstevníci k názoru, že podnik se musí př eorientovat na specializaci a to takovou, která by byla
výhodná za daných podmínek.
Družstvo se tedy zaměř ilo výhradně na výrobu mléka a vajec. Byl zrušen hovězí žír, č ásteč ně
i hovězí chovné. Chov vepř ů na žír zrušen úplně. Bylo zakoupeno 12 000 kuř at. V roce 1967 a 1068
byl poč et nosnic zvýšen na 20 000. Hospodař ení i finanč ní stav se pak znač ně zlepšily př esto, že
závadou bylo znač né hynutí slepic. Nejsou ještě dosti dobré chovné podmínky, hlavně nevyhovují
chovné klece.
Rostlinná výroba je zaměř ena výhradně na výrobu krmiv pro dojnice a slepice.
Výnos JZD za posledních 5 let:
1965 - ztráta 214 000 Kč s
1966 - výnos 664 000 Kč s
1967 - výnos 1 184 000 Kč s
1968 - výnos 2 215 000 Kč s
1969 - výnos 1 668 000 Kč s
Specializací se tedy poměry znač ně upravily. Nedostatků je však i nadále dost. Je to zejména
nedostatek mladých pracovních sil, nedostateč ná péč e o úrodu a výnos z polí, kterýby měl být větší,
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nebo aspoň takový, aby uživil stav dobytka a nosnic. Stále je nutno dokupovat znač né množství
zrnin, což zdražuje výrobu vajec. Také hynutí nosnic je velké a č iní téměř 20 % stavu.
Životní úroveň družstevníků se však rovná úrovni pracovníků v prů myslu, ba mnohdy je
i lepší. Pro mladé ženaté družstevníky bylo postaveno 8 bytových jednotek a další budou postaveny.
Př ece však práce v JZD je pro mladé málo př itažlivá a těžko se pro ni získávají. V Rohatci je to
č ásteč ně zaviněno velkou pracovní př íležitostí v místním prů myslu.
Práce v zemědělství je jednou z nejdů ležitějších, protože zajišťuje naši výživu. Př ejeme proto
našemu JZD hodně zdaru a hodně spokojených mladých družstevníků a družstevnic.
Z výše uvedeného popisu vývoje JZD je patrno, jakou nechuť a výhrady měli zemědělci do
jeho vstupu. Mnozí z nich však jsou již v zaslouženém dů chodu a pobírají slušné dů chody, které jim
zaruč ují spokojené stář í. Dnes by nikdo z nich nechtěl své pozemky zpět.
Celková konsolidace družstva se projevila nejvíce v odměnách družstevníků :
v roce 1965 bylo vyplaceno na odměnách 1 243 000 Kč s, v roce 1970 2 512 000 Kč s.
Zajišťovací fond družstva v roce 1970 dosáhl takové výše, která dovolí př eklenout živelní
pohromu a zajistit další plynulé hospodář ství.
MÍSTNÍNÁ RODNÍVÝ BOR
Po př edsedovi místního národního výboru je nejdů ležitějším funkcionář em stálý politický
tajemník, který kromě péč e o rozvoj JZD ř ídí veř ejnou č innost politickou i kulturní. Trvalými
zaměstnanci MNV jsou také úč etní a dvě kancelář ské síly. Místní národní výbor vykonává svou
č innost pomocí 10 č lenů rady, 30 volených poslanců a pomocí komisí místního národního výboru.
Jsou to komise finanč ní, plánovací, sociální, stavební, školská a kulturní, komise veř ejného poř ádku
a komise místního hospodář ství. Místní národní výbory př evzaly i některé úkoly vyšších
organizač ních složek. Obč ané si tak mohou vyř ídit doma některé své záležitosti, za nimiž dř íve
museli na okresní národní výbor do Hodonína.
Až do konce roku 1949 vedly u nás matriky sňatků , narozených i zemř elých př íslušné
duchovní správy podle církevní př íslušností. O obč anech bez vyznání vedly matriky př íslušné
okresní národní výbory. Od 1. ledna 19.50 př ešla tato agenda na některé národní výbory místní,
které byly pověř eny vedením matrik. Všechny sňatky musí být uzavř eny nejprve př ed MNV, teprve
pak, podle př ání novomanželů , př ed úř ady církevními. Také všechny dosavadní církevní matriky byly
soustř eděny u národních výborů a od 1. ledna 1950 zavedeny matriky nové. Matrič ní listiny
o sňatcích, narození i úmrtí mohou vydávat jen místní národní výbory.
Rohatec se stal samostatným matrič ním obvodem. Prvním matrikář em byl Josef Bíza, po něm
Josef Tomala. Z poč átku bylo mnoho těžkostí hlavně s umístěním obř adní síně. Nejprve byla
nouzově zař ízena ve škole, později v malé místnosti v budově MNV a teprve v roce 1954 byla
upravena č ást budovy MNV na pěknou, prostornou, vhodně vybavenou obř adní síň. Kromě sňatků
se zde koná i obř ad „vítá ní do života", „zlaté svatby", první vydávání obč anských prů kazů
mladistvým, zápis do pamětní knihy př i vzácných návštěvách, př i sjezdu „padesá tníků " atd. Jako
pomocnýč initel je tu ustaven Sbor pro obč anské záležitosti. Všechny akce, které se v obř adní síní
konají, mají dů stojnýprů běh. Ú č inkují př i nich žáci zdejších škol.
Př edsedou MNV po Ant. Nedů chalovi se stal uč itel Vojtěch Hrubýa od roku 1954 podnes je
jím Jaroslav Andrýsek, kterýse zejména zasloužil o výstavbu naší obce.
Jak se rozmohla agenda místního národního výboru za poslední roky, o tom svědč í jeho
rozpoč et, kterýv roce 1969 č inil:
př íjmy
- 1 175 800 Kč s
vydání
- 1 513 508 Kč s
Složení místního národního výboru v Rohatci
Ve volbách do zastupitelských orgánů , které se konaly ve dnech 27.a 28. listopadu 1971 byli
do zdejšího místního národního výboru zvoleni tito poslanci:
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Jméno

Povolání

Politická
př íslušnost

Rok nar.

př edseda MNV
technik
mistr
př edseda JZD
úř edník
plánovač
úř ednice
tajemník
technik
technik

KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
Soc.
KSČ

1922
1936
1929
1931
1926
1919
1931
1916
1936
1932

úř edník
dělnice
dělnice
dělnice
úř edník
stol. dělník
č len JZD
dělnice
ř idič
dělnice
dělník
dělník
dělník
technik
dělnice
úř ednice
zámeč ník
úř edník
technik
dělník

KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
Lidová
Lidová
bezpartijní
bezpartijní
KSČ
bezpartijní
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
bezpartijní
KSČ
KSČ
KSČ

1922
1931
1938
1936
1928
1915
1911
1937
1933
1950
1942
1949
1938
1932
1928
1929
1941
1932
1922
1937

Č lenové rady MNV:
1. Jaroslav Andrýsek, č . 649
2. Náměstek př edsedy Zdeněk Bíza, Č . 510
3. Tajemník MNV Robert Nikl, Č . 348
4. Josef Bortlík, č . 252
5. Josef Zich, č . 170
6. František Antoš, č . 408
7. Světla Spáč ilová, č . 370
8. Jan Tomšej, č . 586
9. Pavel Poruban, č . 19
10.Milan Henč l, Č . 730
Ostatní č lenové MNV:
11. Josef Antoš, č . 683
12. Emílie Zahnašová, č . 106
13. Emílie Ungerová, č . 577.
14. Ludmila Nedorostková, č . 173
15. Jaroslav Celman, č . 737
16. Antonín Hasík. č . 587
17. Dominik Hlaváč , č .338
18. Libuše Cigánková, č . 317
19. Rost. Hnilica, č . 468
20. Jarmila Solíková, č . 328
21. Josef Žalio, č . 282
22. Miroslav Veselý, č . 343
23. Josef Cmol, č . 223
24. Jaroslav Vláč il, č . 737
25. Frant. Rosypálková, č . 664
26. Věra Ferbasová, č . 416
27. Vojtěch Darmovzal, č . 811
28. Ladislav Hruška, č . 229
29. František Petrucha, č . 812
30. Jan Tomšej, č . 803

Zaměstnanci MNV v Rohatci:
Josef Tomala, matríkář , Marie Antošová, úč etní, Alena Cígánková, František Blažek, úč etní místního
hospodář ství.
Č lenové okresního ná rodního výboru z Rohatce:
Ladislav Hofr, ř editel vinař ských závodů , KSČ
Anna Horáková, mistr v Maryši, KSČ
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BUDOVATELSKÉÚ SILÍV LETECH 1945-1971
Po skonč ení války bylo toho mnoho, co naše obec potř ebovala zlepšit a vybudovat. A tak
zač ala léta bohatá na spolupráci obč anů s místním národním výborem v rámci akce Z, v níž jsme
dosáhli vynikajících výsledků , takže naše obec byla dávána za vzor jiným. Vedle toho také veř ejné
podnikání státní a zdejších prů myslových závodů změnilo vzhled a životní podmínky našeho
domova.
Ú kolů bylo mnoho. A jak byly zvládnuty, o tom svědč í vzhled naší obce a našich prů myslových
závodů dnes v roce 1972, i když není ještě vše dobudováno tak, jak bychom potř ebovali.
Také č s. rozhlas si všiml pováleč ného budování u nás a dne 3. února 1959 v pů lhodinové
relaci měl reportáž o budovatelském úsilí rohateckých obč anů př i zvelebování obce. Č ást reportáže
citujeme:
„Nedaleko Hodonína je malá obec Rohatec. Její jméno proslavila po světě č okoládovna
Maryša. A my bychom dnes chtěli, aby se sláva Rohatce ještě zmnožila. Protože rohateč tí obč ané
patř í k těm, kdo první krů č ek na té cestě, ano, troufáme si to ř íci, na té cestě ke komunismu uč inili.
Oni vám budou o tom sami vyprávět, ale prosím, neč ekejte žádné hrdinské č iny. To byste byli
zklamáni. Ono to v životě už tak bývá, že velké č iny zač ínají prostě, všedně, nenápadně. Bez fanfár
a slávy. Opět se v Rohatci potvrdilo, že č lověk nic nedostává zadarmo. Má-li být jeho život plodný
a šťastný, musí být na zač átku poctivá práce. A nejen práce pro sebe - práce, která slouží všem!
Tak o tom bude muset v budoucnosti v Rohatci př emýšlet kronikář obce, až se dostane
k letů m 1956-1959 i dále. Bude hledat, kdy zač aly vznikat nové lidské vlastnosti. A proto také mohou
rohatecké děti už dnes chodit do č tyř nových moderních tř íd národní školy, proto si mohou hrát na
nově upraveném stadióně, proto obč ané z Kolonie chodí po dobrých cestách. Proto se budou už
letos ozývat z nové světlé a vzdušné mateř ské školy hlásky rohateckých dětí. A mů žeme věř it, že
v roce 1960 bude stát v Rohatci novýkulturní dů m.
A nejde o ty stavby, to je sice velkýkus práce, ale s každým vykonaným dílem roste v obci
nová pospolitost, nové vztahy mezi lidmi. Vztahy, které jsou typické pro společ nost budoucí - pro
komunismus. Vztahy vzájemné pomoci a spolupráce ..."
To je č ást relace, která svědč í o tom, co se u nás dělo. Celou relaci vysílal pražsky rozhlas
dvakrát a bratislavskýopakoval.
V roce 1958 byla naše obec vyhlášena jako první v kraji v budovatelské akci „Z".
A to jsme v naší obci teprve zač ínali! Vždyť dnes za dalších 12 let od té doby máme kolem
sebe tolik nového, že se tomu nechce ani věř it! A dále nás velmi těší, že to byla naše obec, naši
obč ané, kteř í ukázali již tehdy ostatním, jak se to dělá! A že jsme ani po 12 letech neztratili elán,
o tom svědč í i dnešní budování a plány nového národního výboru vzešlého z voleb 1971.
V budovatelské akci „Z", to je za př ímé dobrovolné pomoci obč anů byla u nás do konce roku
1971 vybudována tato díla:
1. Př ístavba a novostavba mateř ské školy se dvěma uč ebnami, lehárnami a vším ostatním
př íslušenstvím. Provedeno v letech 1954 až 1960.
2. Adaptace školní budovy v Kolonii roku 1954.
3. Př ístavba osmileté stř ední školy. Postaveny 4 uč ebny, dílna, zavedeno ústř ední topení a vodovod,
rozhlas, př estavěny nevyhovující záchody, vyměněny dveř e do všech uč eben, opravena dlažba
a schody, vyměněna př ední okna budovy, nová fasáda př ední č ásti školy, rozšíř en byl školní dvů r,
postaven rozsáhlýskleník s teplovodním topením atd.
4. Adaptace tělocvič ny v sokolovně se zavedením ústř edního topení.
5. Z bývalého hostince vedle školní budovy zř ízena kuchyně pro stravování školních dětí.
6. Zrušena stará hasič ská zbrojnice a vybudována moderní nová s potř ebným vybavením pro
požárníky.
7. Vedle mateř ské školy postavena krásná a prostorná poradna pro matky a děti se zavedením
teplovodního topení.
8. V prostranství parku postavena nová školní budova zdejší devítileté stř ední školy s 10 uč ebnami
a př íslušenstvím, nákladem 1 a pů l miliónu korun. U ní rozsáhlé hř iště.
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9. Bývalé jubilejní hř iště rozšíř eno na rozsáhlý moderní sportovní stadión pod Rohátkou. Vedle
hř iště vystavěny šatny, spolková místnost a byt pro domovníka. Př emístěním mnoha kubíků
zeminy vybudováno moderní hř iště, zasazené do př ekrásného př írodního rámce. Tato akce byla
nejrozsáhlejší a nejpracnější ze všech. Budování trvalo několik let.
10.Byly postaveny dvě prostorné a vkusné autobusové zastávky, jedna v obci, druhá na Kolonii. Ta,
která je v obci, byla postavena na místě nevzhledné obecní váhy a je v ní umístěna provozovna
kadeř níka a kadeř nice. Zastávka na Kolonii je na místě bývalého Miklasova hostince; naproti byla
upravena z bývalých stájí cukrovaru náhradní restaurace.
11.Spojení naší obce s okolním světem bylo po válce znač ně zlepšeno povolením výstavby nové
železnič ní zastávky v roce 1954 ve vzdálenosti 2 km na jihozápad od dosavadní železnič ní
stanice. Zastávka je těsně u obce a byla vybudována dobrovolnou prací našich obč anů v letech
1960-1965. Pěkná, slováckými ornamenty ozdobená menší stanič ní budova je trvale obsazena
prodavač em jízdenek. Rovněž za druhou kolejí je menší č ekárna. Sem se př echází po dř evěném
mostě. Nástupiště je krásně upraveno a velmi pohodlně se tu nastupuje do vlaků . Zastavují tu
všechny osobní vlaky. Druhá železnič ní zastávka byla téhož roku zř ízena za továrnou Maryša na
trati Rohatec-Sudoměř ice. Tu nastupují dělníci ze závodů v Kolonii.
12.Výsadba parku o výměř e 1 ha uprostř ed obce.
13.Zavedení veř ejného rozhlasu po celé obci kromě Soboněk.
14.Př estavba staré školy na č ís. 26 pro poštovní úř ad, kterýsem byl př emístěn z Kolonie. Je tu
automatická telefonní ústř edna pro 400 úč astníků . Zatím je v naší obcí 100 telefonních č ísel.
15.Na silnici př es Dědinu až ke kř ížku byl položen asfaltovýkoberec. Prašná a blátivá cesta př es
Kolonií př eměněna na bezvadnou asfaltku. Nově provedena úprava silnice od Maryše na
Soboňky asfaltovým povrchem, podél silnice až na Soboňky zavedeno veř ejné osvětlení. Ú prava
toč ny Č s. automobilové dopravy u Maryše, asfaltová silnice do objektu JZD v Kolonii, do
Kovošrotu, betonová silnice k obilnímu silu.
16.Př estavba radnice s vybudováním pěkné obř adní síně a kancelář í s ústř edním topením.
17.Výstavba parč íku př ed mateř skou školou.
18.Položení betonového chodníku kolem mateř ské školy až k nové železnič ní zastávce.
19.Výměna starých věžních hodin za nové elektrické světelné, umístění dvou nových zvonů na věži,
nové vytónování vnitř ku kostela, nové dlažby.
20.Př estavba a zmodernizování elektrické sítě v celé obci s instalací veř ejného výbojkového
osvětlení.
21.Zř ízení dvou zdravotních stř edisek (v obci a Kolonii), zubního ambulatoria v Kolonii.
22.Výstavba rozsáhlých hospodář ských budov místního jednotného zemědělského družstva,
drů bežárny v polní trati Hliníky. Pro své zaměstnance postavilo JZD 8 bytových jednotek.
23.Mezi nejzáslužnější stavby v obci náleží výstavba pěkného kulturního domu, kterýbyl postaven
i vybaven téměř celýza pomoci místních obč anů . Není to stavba na pohled honosná, za to však
vhodná a vkusná pro potř eby naší obce. Dů m má rozměrnýparketovýsál s novým nábytkem,
velké jeviště, velkou společ enskou místnost pro schů zování, prostorný vestibul se šatnami
a sociálními zař ízeními. Je tu vodovod, vytápění parním ústř edním topením. Osvětlení je
zář ivkové. Za jevištěm je pěkná menší vinárna a místnosti pro herce. Vše je udržováno ve vzorné
č istotě. Vedle kulturního domu bude postaveno kino a kavárna.
24.Zač átkem roku 1970 také obč ané Kolonie se dali do budování kulturního domu. Př estavují objekt
bývalé pošty na prostornýsál s jevištěm a projekč ní kabinou na promítání filmů . Vedle toho zde
bude také společ enská místnost a sociální zař ízení. Sálu bude používáno i jako tělocvič ny pro
sousední školu. Dů m bude vytápěn ústř edním topením, které bude zavedeno i do školy. Dílo bude
hotovo do poloviny roku 1972. Stavební akci vede místní organizace Komunistické strany
Č eskoslovenska.
Stavby veřejné a státní
1. V roce 1948 byl postaven př es reku Moravu nový dvouobloukový železnič ní most místo toho,
kterýznič ili Němci př i ústupu.
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2. V letech 1949-1951 bylo získáno nové silnič ní spojení s Ratíškovicemi postavením nové silnice.
Silnice je asfaltová a byla postavena novou technologií bez podkladního štětu. Z ní vede
př íjezdná silnice na rohatecké nádraží.
3. Protože silnice Rohatec-Petrov nevyhovovala svou dosavadní trasou ani stavem vozovky
a mostem, byla trasa silnice vedena př ímým tahem př es louky. To si vyžádalo př emístění tisíců
kubíků zeminy, stavbu nového mostu př es ř eku Moravu a železnič ního nadjezdu trati RohatecSudoměř ice. Náklad byl 35 miliónů Kč s. Tento úsek Rohatec-Petrov je upraven na dálnicovýtyp.
4. Meliorace a úprava 65 ha luk pro potř ebné zavodňování byla provedena na lukách Dolní
u studně.
5. Betonová stavba ohromného, 54 m vysokého obilního sila na 2600 vagónů obilí, vedle něho ještě
jednoho menšího, moderní mísírny krmiv, oblastní prodejny zemědělských strojů a potř eb zaplnily
prostor mezi železnič ní tratí a Kolonií. Do sila vede také železnič ní vleč ka. Silo bylo postaveno
v roce 1955 nákladem 7 mil. Kč s.
6. Na katastrálním území Rohatce vybudován mohutnýobjekt na úpravu pitné vody, která se č erpá
z desítek studní, umístěných na lukách kolem Moravy a na Soboňkách. V roce 1968 byla obec
Rohatec také napojena na tento skupinovývodovod.
7. V dolní polovině Kolonie byla vybudována kanalizace.
8. Znač ně bylo rozšíř eno kolějiště zdejší železnič ní stanice, protože tu projíždějí č etné vlaky
s lignitem z Ratíškovic pro elektrárnu v Hodoníně.
9. Obcí vede dálkový telefonní kabel, plynovod Hodonín-Veselí, dálkový elektrovod o vysokém
napětí.
10.V roce 1971 postavila Jednota spotř ebních družstev v Hodoníně na okraji parku krásnou prodejní
budovu, do níž budou soustř eděny prodejny, které dosud byly roztroušeny po vsi. Náklad asi
3 a pů l mil. Kč s. Vnitř ní zař ízení za 400 000 Kč s. Pro veř ejnost byla otevř ena poč átkem bř ezna
1972.
Všechny tyto stavby ať v akci „Z", nebo stavby veř ejné si vyžádaly ohromných nákladů . Ale za
vším musíme vidět také úsilí lidských mozků a pracovitých rukou. Jim patř í náš obdiv a dík zvláště
uvážíme-li, že to bylo vybudováno v krátké době 25 let. A to tu ještě neuvádíme výstavbu
prů myslových závodů a jejich investice. Píšeme o ní dále.
Př i budovatelské č innosti musely být č asto př ekonávány př ekážky a č etné obtíže. Jen
nadšení, pevná vů le a nesmírné úsilí mnoha obč anů a vedoucích pracovníků měly zásluhu na tom,
že vše bylo vč as a správně vykonáno. Zejména to byl nedostatek stavebních materiálů v pováleč né
době, kterýse zdál někdy nepř ekonatelný. Tu rozhodovala jen houževnatost a vytrvalost.
Např íklad př i př ístavbě osmileté stř ední školy v roce 1957-1858 nebylo k dispozici vhodné
dř íví na mohutné krovy. Po mnoha jednáních v Brně, Praze a Olomouci dostal místní národní výbor
povolení k nakácení potř ebného dř íví v polesí Jeseníků až př i polských hranicích. Vyslat tam
brigádníky z Rohatce, nakácet, př iblížit k cestám, dovézt na nádraží, naložit, dopravit po železnici,
nechat poř ezat v místní Impregně, to je jen výč et starostí. To byly jen krovy. Sehnat potř ebné
kolejnice na nosič e, usadit je do potř ebné výše bez zvláštního lešení č i strojů , to byl další umělecký
výkon.
Nebo př i pokrývání stř echy taškami. Protože stř ešní konstrukce na školní budově měla
podobu lichoběžníku, bylo nutno ji rozpů lit a jednu č ást př emístit na váleč cích na př istavenou č ást.
K bylo zapotř ebí několik desítek lidí. Najednou se na západě zamrač ilo a hrozila bouř ka. Stř echa
byla odkrytá, hrozila zkáza stropů a parket v uč ebnách. Zavolal veř ejnýrozhlas a v 10 minutách se
dostavilo na staveniště na 150 obč anů (z nich mnoho žen) a během 1 hodiny byla celá budova
pokryta taškami! První krů pěje bouř ky, která se rozpoutala nad obcí, dopadaly již na pokrytou
budovu. To bylo pak smíchu a radosti nad společ ným dílem a nad tím, že bouř ka neuškodila.
Př edseda MNV nechal narazit 2 pů lky piva a všichni se pak spokojeně rozcházeli domů . Vy,
Rohatč ané, kteř í jste se tehdy zúč astnili, díky vám!
Př i stavbě železnič ní zastávky a př i úpravě terénu se mnohdy sešlo tolik pracovníků , že pro
ně nebylo na pracovišti místa.
A takových zážitků př i budování bychom mohli uvést více. Jména těch, kteř í se zasloužili
o zdar všech akcí, neuvádím; nechť je hř eje pocit, že byli př i tom, že se zúč astnili. A ti, kteř í se jen
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dívali? Mají ještě možnost, není vše ještě hotovo.

Připojení Soboněk
Dne 12. Č ervna 1960 př i regionálních změnách byly Soboňky př ivtěleny do katastru obce
Rohatec. Od svého vzniku náležely ke katastru vracovskému, ale spád obyvatel je odjakživa do
Rohatce a Vracov je 5 km vzdálen.
Mlýn tu po I. světové válce vyhoř el a dnes jsou z něho jen trosky zdí. Vodní náhon zů stal
zachován. Pů vodní obytný dů m se silnými zdmi a velkými vnitř ními prostorami stojí podnes, je
jednopatrovýa bydlí v něm dnešní majitel p. Dobeš. Prostorné místností v př ízemí svědč í, že tu byla
umístěna palírna. Nedaleko mlýna jsou tř i rybníč ky s kapř í násadou výzkumného rybář ského ústavu.
Rybníč ky jsou však již v katastru hodoňském. Kolem nich se stavějí rekreač ní chaty.
Bývalýzájezdní hostinec byl již dávno zrušen a př eměněn na byty hajných. Dnes je jíž zboř en
a na jeho místě stojí nová myslivna.
PRŮ MYSLOVÝ ROZVOJ ROHATCE
V naší obci je znač nýpoč et prů myslových závodů . Všechny jsou soustř eděny v Kolonii. Zde
jsou také nejlepší podmínky pro jejich další rozvoj. Zvláště dobré jsou podmínky prostorové
a komunikač ní. A výhledovýplán okresního národního výboru v Hodoníně to bere také v úvahu.
Továrna na čokoládové výrobky
Během II. světové války závod pracoval naplno po celou dobu, protože měl z př edváleč né
doby znač nou zásobu kakaových bobů i cukru. Č okoláda a její výrobky byly tehdy výborným artiklem
obchodování. Ke konci války se tu vyráběla velká kvanta umělého medu. Př i př echodu fronty však
závod znač ně utrpěl, téměř všechny zásoby byly vojsky rozkradeny. Dalo mnoho práce, než bylo vše
dáno do takového poř ádku, aby se mohlo zač ít s normální výrobou. Opravenýzávod př ijal novou
znač ku Maryša. Byla to pů vodní znač ka cukrovinkové továrny v Hodoníně, která byla válkou znič ena
a pak zrušena. Tato znač ka má výbornou pověst doma i v cizině. Výroba kanditů a oplatků byla
př evedena do jiného závodu, výroba č okoládových výrobků byla zato rozšíř ena. Velkýje hlavně
export malovaných č okoládových výrobků - figurek - do západních států , zejména do Anglie
a Ameriky. Závod má velkýhospodář skýi politickývýznam nejen pro Rohatec, ale i pro široké okolí.
Vždyť zde nachází dobrou pracovní př íležitost velké množství žen. Závod plní vzorně všechny
hospodář ské úkoly pro domácí i zahranič ní trh. Zaměstnanci získali za plnění a př ekrač ování plánu
výroby a za vzornou práci jíž několikrát „Rudýprapor" a závodu byl propů jč en č estnýtitul „Nejlepší
exportní podnik". V letech 1968 až 1972 byla továrna znač ně rozšíř ena a modernizována. Byla
provedena úprava a rekonstrukce, č ásteč ně i výstavba skladištních budov.
Ú č elnou př estavbou pů dního prostoru tovární budovy získal závod vhodné místnosti pro
novou závodní jídelnu. Postavil novou, dvoupodlažní budovu, která v př ízemí slouží pro ženské
šatny, koupelny a schů zovací místnost složek, v prvním poschodí pro výrobní úč ely. Stará, ještě
cukrovarská kotelna, byla zrušena a mimo závod postavena nová na vytápění metanem, kterýsem
byl zaveden z trasy Hodonín-Veselí.
Výroba zboží se zvýšila za posledních 10 let na dvojnásobek, stav pracovníků o 50 %. V roce
1971 vyrobila továrna 411 vagónů zboží. Závod též př ispívá znač nou č ástkou z fondu kulturních
a sociálních potř eb na provoz kulturního domu v Rohatci.
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Cihelna
V roce 1949 byla cihelna znárodněna a v roce 1960 př es odpor místního národního výboru
prý jako nerentabilní zrušena. Byla to velká chyba, protože se tu vyrábělo roč ně 8 300 000
výborných cihel, 3000 q betonových bloků . Po několika letech se poznalo, že zrušení cihelny bylo
chybou, ale budovy i zař ízení mezitím zpustly, takže obnova by vyžadovala velkých nákladů .
Obnovení tedy nebylo provedeno a ohromné zásoby kvalitního písku zů staly nevyužity. Obdobná
vápenopísková cihelna u železnič ní stanice Strážnice-Př ívoz je dosud v provozu.
Středomoravské dřevařské závody
č ili Impregna
Po znárodnění roku 1948 byl závod znač ně rozšíř en a byla zde instalována i pila na ř ezání
kmenů . Poč et pracovníků zde poklesl na 85 v roce 1967 a na 62 v roce 1971. Nedostatek lid í byl
ř ešen zaváděním mechanizace. Zejména jsou to č tyř i mohutné pojízdné jeř áby na kolejích, které
manipulují s těžkými kusy. 85 % výroby jde na export. Za dobré plnění výrobních úkolů byla v roce
1971 udělena závodu putovní standarta.
Spojené Ú P závody Bučovice, dílna Rohatec
Výroba nábytku
Teprve v roce 1940 zakoupila č ást budov bývalé továrny firma Berger a spol., která tu zač ala
vyrábět nábytek, jehož výroba se zde udržela po celou válku a je tu dodnes. Majitelé továrny byli:
Berger, bývalýč s. dů stojník a advokát dr. Pěnič ka z Ostravy. V roce 1948 byl závod znárodněn. Po
válce se zde vyráběly většinou ložnice až 2600 kusů roč ně, hlavně pro export do SSSR.
V posledních letech i v souč asně době se zde vyrábí sektorovýnábytek na export do severských
států , zejména do Dánska a Švédska.
V letech 1961-1971 byly provozní budovy postupně zmodernizovány.
Druhou polovinu budov postavených Happichem zakoupila v roce 1940 Jednota spotř ebních
družstev a zař ídila zde oblastní sklad domácích potř eb, kterýje zde dosud.
Podnikání firmy Baťa v Rohatci
Vrty v oblasti Soboněk byla zjištěna rozsáhlá ložiska výborného lignitu, která se táhla směrem
k Bzenci, Vracovu a Ratíškovicím. Proto zde firma Baťa v letech 1939-1940 vyhloubila hlubinnýdů l
Jan a souč asně zde postavila 9 dvoubytových rodinných domků pro své zaměstnance, ř íkali jim
„Kolonka". Firma měla dalekosáhlé plány. Těžba uhlí však byla ztížena množstvím sem pronikající
vody z blízkého potoka. Její č erpání výrobu velmi zdražovalo tak, že těžba byla nevýnosná. Po dvou
letech byla těžba zastavena a dů l uzavř en.
Z budov, které zde zatím byly postaveny, byla vybudována továrna na broušení mramoru
a kamene. Po válce v letech 1946 až 1948 byla tato „mramorárna", jak se jí ř íkalo, znač ně rozšíř ena.
Nejprve se tu vyráběly mramorové a žulové obklady schodů a stěn, mramorové dekorace, obklady
oltář ů a kazatelen, kř titelnice, dlažba atd. V Partyzánském na Slovensku je menší kostelík, kterýmá
vnitř ní výzdobu z mramorových desek vyrobených v rohateckém závodě. Později se zde vyrábělo
také drobné galanterní zboží jako psací soupravy, stolky, vázy, koupací vany, krby, rozvodné desky,
pulty, lednič ky atd.
Opracovávaly se tyto druhy kamenů :
domácí: žula, syenit, mramor, travertin, aragonit, pískovec, onyx.
zahranič ní: mramor italský, francouzský, belgickýa finský.
Výroba tohoto závodu byla v roce 1950 př evedena do Př erova. Budovy př evzala JANKA,
národní podnik (JNK). Vyráběla vzduchotěsná zař ízení. Ale ani tato výroba tu dlouho nezů stala
a byla v roce 1954 př evedena do Cech.
Osiř elé budovy př evzala Jihomoravská armaturka Hodonín, která zde umístila poboč ku pro
strana 74

Josef Bíza, Jan Skácel - Slováckáobec Rohatec
výrobu armatur. Odtud, kromě tuzemska, se dodávají vodní i plynové armatury do SSSR, lidově
demokratických států , zemí Blízkého východu, zejména do Egypta, dř íve také do Č íny. Do závodu
vede i železnič ní vleč ka.
Těžba říčního písku
V roce 1949 zač ala firma Štěrkopísek se sídlem v Olomouci poblíž Soboněk s těžbou
štěrkopísku př ímo v korytě ř eky Moravy. Písek byl bagrován mohutným ř íč ním bagrem, sypal se do
násypek a pak př ímo do aut, nebo po krátké vleč ce do železnič ních vagónů . Denně se tu těžilo 150
až 200 kubíků štěrku. Pů vodní šterkoviště p. Matěje u železnič ního moravního mostu bylo zrušeno.
V roce 1955 po vyč erpání štěrku bylo i toto nové šterkoviště zrušeno a těžba př enesena do
Ostrožské Nové Vsi a do Kopč an na Slovensku.
Kovoš rot
Do opuštěného areálu budov a prostoru bývalé vápenopískové cihelny byla umístěna sběrna
kovových odpadků pod názvem Kovošrot Brno, n. p., provozovna Rohatec. Sem z okolí svážejí
kovovýodpad z továren, družstev atd. Ve sběrně byl v roce 1970 Instalován novýpaketovací lis na
kovovýodpad, opatř enýpotř ebným mechanickým zař ízením zdvihacím a nakládacím. Rovněž zde
byla rozšíř ena vleč ka pro vagóny. Kolem Kovošrotu je ohromný sklad vyř azených strojů všeho
druhu.
Pálenice kvaš ených ovocných moš tů
Pálenice byla vybudována na místě bývalého panského mlýna v roce 1967.
Veřejná doprava
Rohatcem vede 6 autobusových linek, celkovýpoč et spojů je 88. Tyto autobusy vozí sem do
zaměstnání na 700 pracovníků , z Rohatce jinam 320 pracovníků . Jejích poč et se stále zvětšuje,
protože prů myslové závody se rozšiř ují. Kromě toho denně dojíždí z obce do Kolonie na 400
zaměstnanců , z Kolonie do školy v obci asi 50 školáků , vyjíždí z Rohatce do škol v Hodoníně a ve
Strážnici př es 100 školáků .
Po železnič ní trati ve směru Př erov-Bř eclav projíždí denně 20 osobních vlaků a 3 rychlíky, ve
směru opač ném 18 osobních vlaků a 4 rychlíky. Z Rohatce do Sudoměř ic odjíždí denně 12 vlaků , ze
Sudoměř ic do Rohatce 14 vlaků .
Majetkové a sociální poměry
Pokud se týká majetkových poměrů u nás, možno tvrdit, že v naší obci nikdy nebylo zvláště
zámožných lidí. Většinou to byli námezdní dělníci, drobní ř emeslníci, nevelcí zemědělci. Zcela
samostatných rolníků bylo málo. Většina dělníků si svoji hmotnou situaci zlepšovala obděláváním
kousku pole, držením nějakého toho domácího zvíř ectva, vepř ů , koz, slepic, husí atd. Říkalo se
o nich, že pracují na dvě směny: jednu ve fabrice, druhou pak doma a na poli. Soci ální poměry se do
jisté míry zlepšily po parcelaci místního velkostatku po první světové válce získáním nové
zemědělské pů dy.
Teprve po znárodnění prů myslu a socializaci zemědělství nastal skuteč nýobrat v sociálních
a hmotných poměrech obyvatel. Obč ané žijí v dostatku, bez strádání a starosti o budoucnost. Každý,
kdo chce pracovat, najde př iměř enou pracovní možnost a odpovídající pracovní př íjmy. A kdo
nemů že pracovat z dů vodu stář í č i invalidity, ten dostává dů chod odpovídající jeho pracovním
zásluhám. V naší obci bylo v roce 1971 téměř 600 dů chodců , jimž se vyplácí měsíč ně př es pů l
miliónu Kč s. Každý pátý obyvatel naší obce pobírá starobní nebo invalidní dů chod. Prů měrný
dů chod je 825 Kč s, nejnižší 590 Kč s.
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Zaměstnání nacházejí naši obč ané jednak v místních prů myslových závodech, v JZD, jednak
v blízkém Hodoníně, menší č ást ve vzdálenějších místech. Zaměstnanost žen v naší obci je velmi
vysoká, protože je tu pro ně dostatek pracovních př íležitostí. V roce 1971 bylo zaměstnáno 72 % žen
pracovního věku.
Velká zaměstnanost a z toho plynoucí slušné př íjmy do rodin projevují se ve znač né míř e
v kupní síle obyvatelstva. Obchody a pohostinství Jednoty spotř ebních družstev vykazují roč ní
obraty př es 18 miliónů Kč s. A nutno vzít v úvahu, že znač nou č ástku vydají naši obč ané př i
nákupech mimo Rohatec.
Blahobyt se jeví také v bytové výstavbě. Už tu není malých dochových chaloupek s malými
okénky. Ty dávno zmizely, nebo byly př estavěny. Všechny novostavby rodinných domků jsou
prostorné, opatř ené vším př íslušenstvím moderního bytu od koupelny po ústř ední topení. Dnes už se
netísní v malém domku rodič e se ženatými dětmi, ale mladí si stavějí vlastní domy, adaptují bývalé
hospodář ské budovy na byty, velmi č asto však odcházejí do družstevních nebo závodních bytů ve
městech. Tak vlastně naše vesnice stárne a vylidňuje se. V roce 1970 ubylo v Rohatci 15 obyvatel.
Roku 1910 měla naše obec asi 2000 obyvatel, ale za to 95 narozených. Dnes má téměř 3000
obyvatel, ale prů měrně jen polovic narozených. 400 domácností se tísnilo tehdy ve 307 domech po
jednom bytě. V roce 1970 tu bylo 2974 obyvatel s 900 domácnostmi v 863 bytech, tedy skoro každá
domácnost má svů j byt. Za 25 let po poslední válce bylo u nás postaveno 329 nových domů .
Podle pohlaví bylo v roce 1970 v Rohatci:
mužů : 1488,
žen: 1486,
celkem tedy 2974 obyvatel.
Osob ekonomicky č inných:
mužů : 815,
žen: 681,
tedy celkem 1496, tj. 51 % všech obyvatel.
V zemědělství je trvale zaměstnáno 122 osob. Za prací mimo bydliště dojíždí 660 osob, z toho 95
mimo okres.
Podle národnosti je:
2950 č eské
20 slovenské
1 maďarské
1 ukrajinské
2 jiné
Německé národnosti tu není nikdo.
Rok narození obyvatel:
1968-1970 - 129 s roč ním prů měrem 43 narození
1965-1967 - 134 s roč ním prů měrem 45 narození
1955-1964 - 420 s roč ním prů měrem 42 narození
1953-1954 - 95 s roč ním prů měrem 44 narození
1936-1952 - 751 s roč ním prů měrem 44 narození
1911-1935 - 890
1911-1935 - 890
1910 a starší 555
Z 900 domácností je:
1č lenných .................91
2č lenných ...............233
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3č lenných ...............172
4č lenných ...............229
5č lenných ...............105
6č lenných .................43
7č lenných a více.......27
Všech domů je 757 s 863 byty, domovních č ísel k 1. 12. 1970 celkem 831.
Vybavení bytů :
vlastní koupelna.......471 a 3 sprchové kouty
ústř ední topení.........193
etážové topení...........73
vodovod...................642
elektř ina...................861 (2 byty jsou bez elektř iny)
elektrickýsporák......158
plynovýsporák.........127
chladnič ka ..............604
prač ka......................617
televizor....................672
kuchyňskýrobot.........91
vysavač ....................542
motocykl...................186 (kromě malých motocyklů )
osobní auto..............102
domy s kanalizací......55
Stař í domů :
do roku 1870
15 domů
do roku 1899
72 domů
do roku 1945
335 domů
do roku 1960
198 domů
do roku 1965
64 domů
do roku 1970
67 domů
6 domů je neobydlených.
Jen obytnou kuchyni má
1 pokoj s kuchyní
2 pokoje s kuchyní
1 pokoj bez kuchyně
2 pokoje bez kuchyně
3 pokoje
4 pokoje a více

5 bytů
135 bytů
265 bytů
6 bytů
8 bytů
269 bytů
167 bytů

Obytných místností od 8 m2 výše podlahové plochy je 2209. Poč et m2 podlahové plochy obytných
místností je 38 309,1 m2. Poč et m2 všech bytů je celkem 58 635,6 m2.
Odívání
Naše obyvatelstvo se př evážně odívá moderně. Pěkného oděvu a obuvi mají všichni dost pro
všechny př íležitosti i roč ní doby. Lidé chodí do zaměstnání pěkně, č istě a vkusně oděni, nepoznáš,
kdo je ř editel a kdo dělník. Teprve na pracovišti oblékají pracovní oblek. Po skonč ení práce č istí
a úpravní odcházejí domů . Mezi vzhledem venkovana a měšťáka není dnes rozdílu.
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Školní vzdělání
Po zavedení jednotné školy procházejí všichni žáci základní devítiletou školou, asi 20 %
školami vyššími. Zatím co dř íve na vysoké škole studovali žáci jen ojediněle, dnes je jich dost. V roce
1970 studovalo na vysokých školách 13 studentů z naší obce, nejvíce na vysoké škole technické.
Několik obč anů dosáhlo vysokoškolského vzdělání dálkovým studiem př i zaměstnání, zejména
uč itelů .
Školství
V roce 1949 byla zdejší národní škola př eorganizována na školu s pěti postupnými roč níky.
Žáci šestého až osmého postupného roč níku navštěvovali povinně stř ední školu v Hodoníně. Bylo
jich více než 100.
V roce 1953 byla zdejší škola opět př eorganizována, a to na osmiletou základní školu (ZOS),
později na devítiletou (ZDŠ).
Školní budova však nestač ila pro zvýšenýpoč et žáků (téměř 400). A tak v roce 1957 bylo
započ ato s př ístavbou školy v rámci akce „Z". Podmínkou této akce bylo, že č ást prací se provede
zdarma brigádnicky. Dílo se za znač né pomoci obč anů podař ilo a nákladem 400 000 Kč s byly
př istavěny č tyř i uč ebny.
Avšak ani to ještě neodstranilo směnnost žactva, zvláště po rozšíř ení školy na devítiletou.
Proto byla za pomoci obč anstva postavena v prostranství parku nová školní budova s 10 uč ebnami
a př íslušenstvím. Je tu pamatováno na možnost rozšíř ení budovy. Náklad č inil asi jeden a pů l
miliónu Kč s. U školy je krásné hř iště a v roce 1969 tu byla jedna uč ebna př ebudována na speciální
uč ebnu pro fyziku a chemii nákladem 80 000 Kč s.
V roce 1971 měla škola 341 žáků zař azených do 15 tř íd, vyuč ovalo 19 uč itelů , z nich jen
5 mužů . 12 uč itelů bydlelo mimo Rohatec a denně sem dojíždělo.
Ředitelé školy:
1939-1940 Michal Hř ebač ka
1941-1953 Josef Bíza
1954-1960 Josef Novotný
1960Vojtěch Hrubý
Škola v Kolonii
Váleč nými událostmi v roce 1945 byla školní budova znač ně poškozena a pak opravena.
V roce 1949 se stala samostatnou jako dvoutř ídní národní škola s prvním až č tvrtým postupným
roč níkem. Měla úř ední název škola „U továrny". První její ř editelkou byla Ludmila Šantová do roku
1963, pak Marie Bízová do roku 1965 a dále Anna Cigánková.
Mateřské š koly jsou u nás dvě. Jedna v obci, druhá v Kolonii. Ve vsi byla zř ízena v roce 1949, měla
jedno oddělení a byla nejprve umístěna v budově národní školy. V roce 1951 byla č ásteč ně
upravena budova poradny pro matky a děti a sem pak škola př emístěna. Postupně byla škola
př ístavbami rozšiř ována a modernizována. Dnes jsou tu děti od tř í do šesti let a je jich tu ve dvou
odděleních asi 60. První ř editelkou byla Anna Kosinová.
Druhá mateř ská škola byla zř ízena v šedesátých letech v budově zdejší továrny na č okoládu.
Jsou tu umístěny děti zaměstnanců zdejších závodů , rovněž i dětské jesle. V jednom oddělení je asi
25 dětí.
Všechny školní budovy mají pěknývzhled a jsou peč livě udržovány. Uč ebny jsou prostorné,
světlé, opatř ené moderním školním nábytkem, ústř edny vytápěné, mají vodovod, splachovací
záchody. Tělocvič na vedle školy je opatř ena potř ebným tělocvič ným nář adím. V mateř ských školách
se děti také stravují. Rovněž př i ZDS v obci je Školní kuchyně s jídelnou, kde se stravuje 159 žáku
a 19 uč itelů a zaměstnanců školy.
O zdraví žáků se peč uje pravidelnými lékař skými a zubolékař skými prohlídkami, potř ební žáci
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jsou posíláni do léč ebných ústavů , děti s vadným držením těla navštěvují hodiny nápravného
tělocviku. Věcnýnáklad na školy č iní asi 160 000 Kč s roč ně, osobní asi 900 000 Kč s.
Na všech školách pů sobí asi 45 osob uč itelských i ostatních správních zaměstnanců . Polovina
uč itelů má vysokoškolské pedagogické vzdělání.
Kostel
Ze č tyř zvonů , které byly s věže sňaty za okupace, se po válce našel jen ten nejmenší a byl
znovu zavěšen.
Roku 1946 byl firmou Bohumil Bek z Kutné Hory dodán novýoltář Panny Marie Lurdské, který
byl objednán již v roce 1942, stál celkem 173 000 Kč s. Posvětil jej dne 9. zář í 1946 světící biskup
olomouckýdr. Stanislav Zela.
Roku 1949 byl zavěšen na oltář novýobraz sv. Bartoloměje od akademického malíř e Jana
Hory z Lipníka za 26 500 Kč s.
V posledních letech byly zakoupeny dva nové zvony, nové elektrické světelné hodiny a celý
vnitř ek kostela byl nově vytónován. Byla také upravena vnitř ní výzdoba kostela tak, aby vyhovovala
estetickým požadavků m dnešní doby.
Farář i od roku 1930:
František Štrampach
Alois Stoniš
Vojtěch Zábranský
Antonín Bělík
Oldř ich Klabač ka
Jan Železník
Kulturní a spolkový život
Po skonč ení druhé světové války se kulturní č innost bohatě rozvinula. Kulturní odbor rady
okresního národního výboru v Hodoníně ustavil jako jinde i v Rohatci Osvětovou besedu, která
jednak ř ídila celou kulturní Č innost v obcí, ale také sama konala č etné př ednášky, koncerty a jiné
vzdělávací a zábavné podniky. Také Sokol, Č eskoslovenskýsvaz mládeže, Závodní klub pracujících
př i továrně na č okoládu, místní škola, později Slováckýkrúžek a zejména Svaz č eskoslovenskosovětského př átelství. Slovácký krúžek se věnoval hlavně národopisné a dramatické i pěvecké
č innosti.
V roce 1951 byly u nás tyto organizace a spolky:
Politická organizace Komunistické strany Č eskoslovenska.
(Bývalá strana lidová a národně socialistická po roku 1948 nevyvíjely č innost a zanikly.)
Spolky:
1. Svaz požárníků
2. Tělocvič ná jednota Sokol a
3. Závodní Sokol továrny Maryša; později oba splynuly ve Slavoj
4. Slováckýkrúžek - roku 1952 byl př ič leněn k Č eskoslovenskému svazu mládeže
5. Č eskoslovenskýsvaz mládeže
6. Vč elař skýspolek
7. Č s. Č ervenýkř íž
8. Spolek chovatelů drobného hospodář ského zvíř ectva
9. Svaz č eskoslovenských žen
V roce 1952 byla založena místní odboč ka Svazu č eskoslovensko-sovětského př átelství se
153 č leny. Vznikla také Lidová myslivecká společ nost a Spolek stř ádalů .
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V pozdějších letech př ibyl Svaz pro spolupráci s armádou ( Svazarm), Jednota svazu
protifašistických bojovníků , dvě místní odboč ky Svazu vinař ů a zahrádkář ů . V roce 1968 obnovily
svou č innost politické organizace strany lidové a socialistické a zanikla č innost Svazu
č eskoslovensko-sovětského př átelství (SČ SP), tato však byla obnovena v květnu roku 1971.
Po postavení kulturního domu v roce 1970 vznikl Sdružený klub pracujících, kterýse stará
o č innost a provoz kulturního domu.
Kino Světozor, do konce války umístěné v sále Sokola, bylo znárodněno a př emístěno do sálu
k Rosíků m. Umístění však nebylo šťastné, protože sál je na okraji obce a př íchodové cesty jsou
nevhodné a blátivé. V poslední době nemohlo kino konkurovat pěkně zař ízeným kinů m v Hodoníně,
kde se promítaly novější filmy. Zvláště po rozšíř ení televize návštěvnost poklesla tak, že
hospodář ské výsledky byly ztrátové a provoz byl proto v polovině roku 1969 úplně zastaven. Po
postavení kulturního domu jsou tu týdně promítány úzké 16mm filmy pro děti.
Sokol a později Slavoj vyvíjely trvale pěknou tělovýchovnou č innost. XI. všesokolského sletu
se v roce 1948 zúč astnilo 82 č lenů , z nichž 61 cvič ilo. Slavoj zvětšil hř iště na sportovní stadión
a věnoval se hlavně závodní fotbalové soutěži, v níž dosahoval významných úspěchů . V posledních
letech není u nás tělovýchovná č innost na výši pro nedostatek vedoucích.
V roce 1948 byla v Rohatci ustavena národopisná skupina, která úč inkovala na prvních
Strážnických národopisných slavnostech se 110 krojovanými úč astníky. Soutěžilo se tu ve zpěvu,
tanci a verbování. Skupina se umístila na druhém místě. Roku 1951 úč inkovalo ve Strážnici 28
krojovaných dětí zdejší národní školy v samostatném vystoupení, které vedly a nacvič ily uč itelka
Anna Netiková a Marie Nováková. Odborným poradcem tehdy byl národní umělec prof. Karel Plicka,
kterýza tím úč elem př ijel do Rohatce. Soutěže ve zpěvu dospělých se úč astnily zpěvač ky Marie
Seč ková a Anna Tomalová, jejíchž vystoupení velmi kladně ohodnotil i K. Plicka.
Naše národopisná skupina natáč ela roku 1950 místní národní písně pro č eskoslovenský
rozhlas.
Z této národopisné skupiny vznikl v roce 1952 Slovácký krúžek, který měl velký vliv na
obnovení slováckého kroje u nás. Př ed jeho ustavením jevil se tu znač nýúpadek, kterýse projevoval
zejména tím, že se nosily tisky, brokáty, laciné hedvábí a zapomnělo se na pestrýrohateckýkroj
s tureč áky, kašmíry a č erně vyšívanými vlňáky, sukně z harasové vlny a tibetky květované i holé. Již
př ed I. světovou válkou „Omladina" obnovila nošení pestrého kroje. Těsně př ed válkou a později i po
ní náš kroj velmi upadl.
Č innost Slováckého krúžku byla tedy velmi aktuální a záslužná. „Strážnice 1960" se zúč astnil
krúžek se 200 krojovanými č leny. Př edváděl zde slováckou svatbu. Krúžek zajížděl také po celé
republice, aby ukázal svoje nádherné kroje. Ú č inkoval v Brně, Gottwaldově, v Liberci, kde získal za
své vystoupení I. cenu a krásnýbroušenýpohár s nápisem. Pohár je umístěn nyní v obř adní síni
MNV v Rohatci. Př i zájezdu do Č eského Těšína, kromě národopisného vystoupení, sehrál
v těšínském divadle hru Gabr. Preíssové „Její pastorkyňa". V této hř e se zejména uplatnily naše
krásné zimní kroje a národní písně. Krúžek hrával divadla nejen doma, ale také v okolních vesnicích,
v Ratíškovicích, Vnorovech a jinde.
Č innost krúžku byla zastavena tím, že byl bez souhlasu č lenstva úř edně př ič leněn k místní
skupině Č eskoslovenského svazu mládeže. Pozdější snahy o oživení a znovuzaložení krúžku se
nepodař ily k velké škodě naší mládeže i kulturní č inností v obci. Všichni bývalí „krúžkař i" rádi
vzpomínají na krásná vystoupení za doprovodu cimbálové muziky primáše Jožky Kubíka z Hrubé
Vrbky a později i vlastní cimbálky s místními hudebníky.
Roku 1954 navštívil naši obec 300č lennývojenskýsoubor z daleké Č íny, kterýtu byl na
exkurzi v č okoládce.
Roku 1961 jsme př ivítali u nás 34 hostů z SSSR. Bylo to 7. května jako č ást oslav 40 let
vzniku KSČ .
Zajímavou kulturní č innost po ř adu let vyvíjela i místní organizace KSČ v Kolonii, která po
8 let poř ádala pro své č leny i veř ejnost lak zvané „č tvrtky" s besedami a filmem. Tato č innost našla
útulek v závodní jídelně Maryše, po zrušení jídelny však musela být zastavena. Bude opět oživena
po dostavění kulturního domu v Kolonii.
Také místní rozhlas vyvíjí kulturní č innost svými kulturně politickými relacemi, hlavně př i
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oslavách výroč í a o významných dnech. Zde č asto úč inkují žáci místních škol.

Niťák Anny Netíkové
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Místní lidová knihovna má celkem 4103 svazků . Je však dost nevhodně umístěna v budově
bývalé staré školy na č ís. 26.

Niťák Anny Netíkové
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Pravidelné oslavy: Mezinárodní den žen, 1. a 9. květen, Mezinárodní den dětí, 28. ř íjen a 7. listopad.
Na výtvarníky jsme neměli dlouhá léta štěstí. Teprve po druhé světové válce se zde výtvarník
opět objevil. Je to náš rodák, bývalýuč itel, akademickýmalíř Karel Novák, jehož dvě výstavy obrazů
vzbudily u naších obč anů velikou pozornost. První výstava se konala v závodní jídelně továrny na
č okoládu Maryša, druhá v roce 1970 v novém kulturním domě v Rohatci.
Uměleckou č innost vyvíjí také uč itelka zdejší devítileté školy Anna Netíková, jejíž niťáky,
nádherné umělecky zhotovené obrazy z nití a provázků natažených na dř evěných rámech, vzbudily
pozornost na výstavě u př íležitosti XIII. Uherskobrodských dnů J. A. Komenského (v srpnu 1970).
Zde se niťáků m, které jsou tvoř eny zvláštní osobitou technikou, obdivovali naši i zahranič ní
návštěvníci. O této umělecké č innosti A. Netíkové vysílala v roce 1971 výstižnou relaci brněnská
televize. Výtvarnice byla za svou uměleckou č innost vyznamenána medailí J. A. Komenského
a č estným uznáním.
Lidovýumělec Rudolf Richter, rodák z Petrova u Strážnice, vysekal z kamene mnoho soch,
které zdobí veř ejná prostranství měst a vsí. Socha „Raněný" zdobí obec Starý Poddvorov, jeho
sochy se sovětskými automatč íky stojí v Ostrožské Nové Vsi, Blatnici, Nedakonicích, Slavič íně, také
na Slovensku, zejména v Topoľčiankách. V Porubě stojí jeho socha „Horník s děvč etem", př ed novou
školou v Mohelnici socha Komenského, př ed nádražím v Šumperku socha presidenta Klementa
Gottwalda.
V poslední době věnuje pozornost námětů m s lidovým krojem. Jsou to drobnější studie, jako
socha mladé Rohatč anky s hroznem, Šohaj v haleně, Stař enka atd.
Obecním kronikář em byl od roku 1938 až do roku 1972 ř ídící uč itel Josef Bíza. Zápisů m
v jeho kronice byla již několikrát udělena cena a uznání od KNV i ONV v Hodoníně. O besedy nad
kronikou jeví vždy naši obč ané znač nýzájem.
Zápisy ve školní kronice jakož i v místní kronice byly vydatným pomocníkem př i tvoř ení této
knížky.
Poštovní novinová služba v roce 1971 dodávala č tenář ů m naší obce celkem 152 titulů s 1640
výtisky rů zných č asopisů a deníků .
Mimo to je vedle autobusové zastávky od roku 1961 veř ejnýstánek Poštovní novinové služby,
kde si č ást obč anů kupuje noviny a č asopisy.
Rohatč ané rádi a dosti č asto navštěvují kulturní podniky v Hodoníně, zejména kino, estrády
a divadla. Obč as poř ádají zájezdy i do Brna nebo Gottwaldova.
V letech 1965 až 1969 kulturní č innost v naší obci znač ně ochabla. Bylo to zaviněno zejména
nedostatkem vhodných místností, hlavně sálu, protože dosavadní naprosto nevyhovovaly. Byl také
nedostatek kulturních pracovníků , zejména s mládeží. Dramatická č innost ochotnická ustala úplně.
Teprve postavením kulturního domu se kulturní život velmi slibně rozvíjí.
V posledních dvou letech, to je v roce 1970 a 1971 byla u nás sehrána již dvě ochotnická
divadla, která napsal místní rodák Josef Antoš. Zvláště druhý dramatický kus jménem „Tetič ka
z Radějova", hranýve starobylých rohateckých krojích, měl velkýúspěch.
Péč e o zdraví lidu se v pováleč ných letech nesmírně zlepšila. Už nemusí potř ební obč ané se
vším do Hodonína, protože již od roku 1955 máme u nás dvě zdravotní stř ediska Okresního ústavu
národního zdraví (OUNZ) se stálými lékař i. Dlouholetým oblíbeným lékař em zde byl dr. Stanislav
Vávra, po něm dr. Bobek a dr. Jan. Č apka. Jedno zdravotní stř edisko je v obci, druhé, velmi dobř e
vybavené v budově továrny Maryša pro zaměstnance zdejších prů myslových závodů i pro veř ejnost.
Zde je i zubní ambulatorium se stálým dentistou, jímž je již po mnoho let E. Koluch.
Vedle mateř ské školy je krásné, bezvadně zař ízené stř edisko pro péč í o matky a děti, kam
několikrát za týden dojíždějí odborné lékař ky z Hodonína. Všechny rodič ky jsou odesílány k porodů m
do nemocnice v Hodoníně, takže v posledních několika letech se v Rohatci nenarodilo ani jedno
dítě. Ú mrtnost kojenců je nepatrná. Rovněž obávané nemoci jako spála, záškrt, dětská obrna, č erný
kašel následkem preventivní peč e zmizely. Tu a tam se vyskytuje zlá infekč ní žloutenka, ale vede se
proti ní úč innýboj. Potř ebným nemocným je poskytována léč ebná péč e v nemocnicích v Hodoníně,
Kyjově a v Uherském Hradišti. Lékař i, léky i léč ebnýpobyt v nemocnicích je zdarma. Rozsáhlá je
také lázeňská léč ba.
Dětská úmrtnost téměř zmizela. Zato dětem i dospělým vyvstalo nové nebezpeč í v podobě
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nesvědomitých ř idič ů aut, jichž obcí projíždí tisíce denně. V posledních letech byly tak usmrceny tř i
děti.
Rekreač ní péč e Revoluč ního odborového hnutí poskytuje mnoha našim obč anů m možnost
pobytu v nejkrásnějších místech naší vlasti, některým i za hranicemi, zejména v Sovětském svazu,
v Bulharsku a v Jugoslávii.
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NÁ Ř EČ ÍA LIDOVÁ PÍSEŇ
Obyvatelé naší obce náleželi od pradávna ke kmeni moravských Slováků . Mluvili a dodnes
starší lidé mluví nář eč ím slováckým. Pěknou ukázkou našeho nář eč í je posměšek, kterým
Rohatč any zesměšňovali Ratíškovjáci. Rohateč tí ř íkali „keď"', v Ratíškovicích zase „dyž".
Ratíškovjáci proto zpívali posměšně:
„Keďuáku nechutný,
strč íme ťa do putny.
Tam ťa budem nosit,
až ňa budeš prosit!"
Nář eč í i zvyky byly také hodně ovlivněny sousedstvím se Slovenskem. Vždyť to je jen „přes
Moravu". Naši obč ané si č asto př iváděli své životní partnery ze Slovenska, mnozí naši chlapci se
tam oženili a děvč ata provdaly.
Chlapci z okolí prýbývali varováni, aby si nebrali děvč ata z Rohatce, že „sú to zhnilé roby!"
V Ratíškovicích se o nich zpívala posměšná písnič ka:
„Rohatč anka vyšívaná,
nechce kopat vinohrada,
ani Panisádku,
ja, ona chce enom sedět
s Rohatč anem v chládku!"
Tato „pomluva" měla zř ejmě nějaký podklad. Jaký? Rohatecká pů da byla poměrně málo
výnosná, ale lehce obdělávatelná. A když se taková nevěsta př ivdala do dědiny, kde byla zem „Jako
ská la", vzpomínala př i kopač ce na rohatecké písky. O většině prýjsou zprávy, že př edč asně umíraly.
(Vypravoval Jos. Antoš.)
Mládež je už ovlivněna školou, č etbou, rozhlasem, televizí a stykem se světem, a proto nář eč í
u ní mizí. Rovněž národní píseň, tak živá donedávna, je vytlač ena písněmi umělými a v poslední
době rů znými „Hit pará dami". Také škola má znač nou vinu, slovácká národní píseň z ní málokdy
zazní. Zmizeli uč itelé „muzikanti", kteř í zpěv ve škole pokládali za jednu z nejdů ležitějších disciplín.
Ani letní več ery neznějí zpěvem písní, které kdysi naplňovaly naši dědinu zvláštní poezií. Ba
i chlapci, když jdou dnes k odvodu, neumějí si zazpívat jako kdysi.
Víme př ece, že když strážnič tí páni poř ádali na svém zámku slavnosti, zvali poddané ze svých
dědin, aby jím zpívali a cifrovali. Není nikde zaznamenáno, jakých úspěchů Rohatč ané dosáhli, jisté
však je, že hudba a zpěv byly u našich př edků ve velké oblibě, ba byly denní souč ástí jejich života.
Bez nich nebylo radosti ani žalosti! Ještě dnes jsou živé názvy Pišč elák, Gajdoš, Basista, Bubeník,
Hudec č i Hudeč ek atd.
Skladatel a sběratel národních písní Fr. Sušil navštívil také naší obec a nevrátil se
s prázdnou. Uvádíme několik písní, dnes u nás již málo známých, které naši př edkové zpívali ještě
kolem roku 1830:
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1. Ešč e si zazpívám za humny na mezi,
uč uje mňa milýseďa př i več eř i.
2. Seďa př i več eř i, hlavu k okéneč ku,
poslúchaj, mamič ko, moju frajéreč ku.
3. Poslúchám, poslúchám, ale nevím kerú?
Poslúchaj, mamič ko, súsedovu dceru!

1. Svítí měsíc pod zeleným dubem,
pověz, milý, esli svoji budem?
Nebudem, nebudem, frajírenko moja,
vzpomeň sobě na ty první slova!
2. Co sme my si spolem ř íkávali,
dyž sme spolem pod oknem sedali,
vydáj sa, možeš-li, moja najmilejší,
esli ti dá Pán Bů h lepší štěstí.
3. Nevydám sa, švarnýšohajíč ku,
zlomila bych si svoju hlavič ku.
Dycky bych plakala, stávaja, léhaja,
že sem si ťa, šohajku, nevzala.
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1. Ej, dívč a, v Č erném damašku,
neprocházej sa po mém salašku!

5. Ej, dívč a, dívč a, sto ďáblů v tobě,
zedral jsem boty choďáci k tobě.

2. Ten mů j salášek velice drahý,
každá oveč ka za tř i tolary.

6. A kdybych věděl, že budeš moje,
zedral bych boty, tř ebas i troje.

3. Ej, dívč a, v č erném domině,
neprocházaj sa po rozmarýně.

7. Ej, hora, hora, vysoká hora,
pověz, děvč ico, č i budeš moja.

4. Ten rozmarýn, on pěkně voní
kdo po něm chodí, Pán Bů h ho skloní.

8. Ej budu, budu, ale né vč íl,
poč kaj, šohajku, až sa podívč ím.

1. Viděla sem mého holúbka sivého, letěl k moř u;
poč kaj mňa, mů j milý, mů j holúbku sivý, pujdem spolu.
2. Holubič ko sivá, jsi-li ešč e živá, jak sa míváš?
Jsi-li v ř eč ách stálá, lebo ses vydala, lebo č ekáš?
3. Já sem sa nevdala, na tebe č ekala, sivýsokol;
pro tvé peř í hladké, vrkotání sladké, nemám pokoj.
4. Esli ťa nenajdu, já ťa hledat budu u chodníč ka,
kady lidé pujdú, já sa pýtat budu na Janíč ka.
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ROHATECKÝ LIDOVÝ KROJ
O rohateckém lidovém kroji je zapsáno v pamětní listině uložené v báni věže zdejšího kostela:
„V př ítomné době (r. 1912) náleží Rohatec po stránce národopisné do oblasti Dolňácka. Po
stránce krojové tvoř í jako jediná obec samostatnou krojovou oblast. Všechny okolní a sousední
vesnice mají odlišnýkroj od našeho a náleží i k jiné krojové oblasti. Např . Ratískovice náleží krojově
do oblasti Kyjovska, Sudoměř ice a Petrov do oblastí Dolňácka, všechny obce ležící směrem na jih za
Hodonínem náleží k Podluží a koneč ně sousední Skalice k oblasti kroje slovenského. Rohatč ané
mají ve svém kroji snad mnoho prvků z okolních oblastí i blízkého Slovenska, v podstatné č ásti jsou
však samostatně rázovití.. ."
Popis kroje, jaký se nosíval v Rohatci
v I. polovině 19. století
Některé údaje tohoto oddílu jsou z výše uvedené pamětní listiny, ostatní podle zachovaných
vzorů a ústního podání.
I.
ŽENSKÝ KROJ
Jako spodní prádlo se oblékal rubá č. Byla to vlastně spodní sukně z konopného plátna,
v pase vrapená, od pasu prodloužená nahoru do podpaždí oplé čkem a upevněná př es rameno
trhá čkem. Opléč ko bylo někdy vyšité č erným vyšíváním a spojené stínkem.
Rubáč se oblékal př es hlavu. Sahal téměř do pů l lýtek, vždycky však př es kolena. I když tehdy
byly sukně znač ně dlouhé, bylo rubáč vždy pod sukní vidět. Jinak by se ř eklo, že žena rubáč nemá
a to by byla velká hanba.
Podnes oblékají rubáč některé starší ženy. Mladé jej nahradily po roce 1920 městským
ženským prádlem.
Na opléč ko rubáč e si ženy oblékaly rukávce, buď natahačky z bílého plátna, nebo malé duté
rukávce rovněž z plátna. Natahač ky jsou delší než rukávce, nejsou tak baňaté ani nař asené, kadrle
je všito do zúženého rukávu, nad loktem není šňů rka. Natahač ky se natahují př es ruku. Ruká vce
jsou znač ně baňatější, nad loktem zdrhnuté šňů rkou, zakonč ené jsou širokým č asto bohatě
vyšívaným volaném, jemuž se ř íká kadrle. Navrch se oblékala vesta bez rukávů (kordula) jen krátká,
sahající 5 cm nad pas, aby byla vidět stuha (mašla), uvázaná v pase. Šila se nejč astěji z barchetu
nebo tibetu. Vpř edu je kordula zašněrovaná úzkou, strojově nebo ruč ně vyšívanou stužkou
(šněrovačkou).
Dále se oblékaly jedny až dvoje neř ádkované sukně, z nichž vrchní byla nejč astěji č ervená.
Vpř edu se uvazovala modrá zástěra z pevného plátna. Na hlavě měly ženy i ve všední den drndu
s obá lenkou, pod níž si schovávaly vlasy. Obálenka je koleč ko z drátu obalené látkou a je
př ipevněna na týl hlavy do drndy, plátěného to č epeč ku bez krajek, která se na hlavu uvazuje
šňů rkami, aby obálenka i drnda dobř e držely. Vzadu v týlu je drnda nař asena. Na drndu se uvazoval
šátek nejč astěji barvy bílé, buď na způ sob srdeček (šátek tvoř il kolem oblič eje srdeč ko), v pozdějších
le-tech na babku, to je, konce šátku se uvázaly pod bradu. Byl-li šátek větší, uvazovaly se jeho
konce na temeni hlavy. To byl šátek s koncama hore. Šátek míval př esně nad č elem nažehlený, dolů
obrácenýzáhyb, kterému se ř íkalo cicúrek.
Postup př i vázání šátku do srdeč ka:
Na zadní č ást hlavy se př ipevní obálenka, která se upevní drndou. Na temeno hlavy se položí
turecký šátek složenýdo tvaru trojúhelníka. Vrchol trojúhelníka je sežehlenýcicúrek. Ten musí být
rýhou obrácenou dolů př esně nad prostř edkem č ela. Druhé dva konce trojúhelníka se svážou v týlu,
takže šátek utvoř í kolem oblič eje srdečko. Př i uvazování cípů šátku v týlu je nutno šátek poskládat
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do šesti záhybů , vždy tř i a tř i proti sobě tak, aby se tu utvoř ila rovná plocha (dé nko), které leží na
obálence. Konce šátku se svážou na ozdobnýsuk. Stř ed konců šátku se př išpendlí u uší ozdobným
záhybem na šátek, zbývající konce jsou volně položeny na rukávcích. U šátku uvázaného koncama
hore jsou konce šátku svázané na temeni hlavy a trč í, nebo jsou cípy složeny na sobě.
Za chladnějšího poč así oblékaly ženy krátkýkabátek kabaňu (nejprve s tř emi šocky, později
se dvěma. Šocky se mohly žehlit. V zimě bývaly kabaně podšité vatovou podšívkou. Bývaly
sametové nebo i brokátové, asi po roce 1900 i plyšové. Do pasu jsou př iléhavé, od pasu rozšíř eny
tř emi šocky, v bocích jsou dva šocky s jedním skladem, vzadu uprostř ed dva šocky hodně hluboké,
aby pěkně ležely na sukních a nestanovaly je. Kraje u krku a spodní č ást je lemována č erným
sametem (asi 3 cm širokýpruh), vpř edu jsou dvě ř ady zlatých knoflíků , vzadu nad šockem jsou dva
knoflíky. Z č erného lemování je vidět asi 3 mm široká výpusta z č erveného sukna, u vdaných je
výpusta modrá. Kabaně se zapínaly na haklíky (háč ky), aby lemování př išlo př esně k sobě.
U silnějších žen, které oblékaly pod kabaňu kordulu, zů stává kabaňa zapnutá jen na haklík u pasu
a zbytek se nezapínal, byl zakryt šátkem.
Ženy se také kryly vlňá ky, které byly několikerého druhu: veliké tabulové, světlejších barev
pro mladé, temnějších pro starší. Sváteč ní vlňáky byly č erné soukenné a v jednom rohu pestř e
vyšité. Př i mírnější zimě se braly malé vlněné vlňáč ky jednobarevné, č ervené, modré, hnědé;
sváteč ní vlnáč ky děvč átek byly bílé. Skládaly se do kř íže, konce se uvazovaly vzadu, nebo se na
prsou př eložily a sepnuly špendlíkem s č ernou skleněnou hlavič kou.
Starší ženy nosí kabaně, vlňáky i vlňáč ky podnes, hlavně o svátcích a nedělích do kostela.
Ženy majetnější vrstvy se v zimě odívaly do bílých kožíšků s hrubou beránč inou. Tyto kožíšky
byly zdobeny okolo krku, na prsou u zapínání a na koncích rukávů č erným beránkem. Kožíšek sahal
asi 30 cm pod pás, vpř edu se zapínal na háč ky a knoflíky, př ední rohy měl ohrnuty vzhúru.Podnes
(r. 1972) některé starší ženy navštěvují v takových kožíšcích v zimních měsících, zejména
o vánocích, Novém roce, Tř ech králích, kostel. Mladší generace si však takové kožíšky nepoř izuje
a obléká si moderní kožichy nebo zimníky z konfekce.
Na nohy obouvaly ženy vysoké boty (jojky), které měly holeně z měkké hovězí ků že. Byly
barvy č erné, bez podpatků . Na neděli a o svátcích obouvaly boty (čižmy) z ků že jemnější
kordovanské , které měly paty zdobené kresbou z ševcovského popu. Ozdobu si peč livě opatrovaly,
aby se nesetř ela. Č ižmy se však nevrapily, jen shrnovaly. V létě se chodilo na boso (bosky) nebo
v pantoflích.
Rozdíl mezi všedním a nedělním č i sváteč ním krojem byl v tom, že sváteč ní byl z jemnějšího
a z lepšího materiálu, býval zdobenýbohatými výšivkami, jejichž vzory si vymýšlely slovácké malíř ky
a vyšívacky. Jako materiálu se používalo sukna, mušelínu, tibetu, kartounu, vlny, sametu, hedvábí
a ornátu.
Za doby adventní nosívaly Rohatč anky na hlavě šátky č erné nebo muryšové , tj. na tmavém
podkladě pomalované. Také na pohř eb mívaly č erné šátky, k nim č ernou kabaňu a č asto i č ernou
sukni.
Rovněž se užívalo i koutnic, které však byly konopné, č erveně vrků č kovým stehem vyšité.
II.
Ú STROJ MUŽE
Muži oblékali jako spodní prádlo konopnou košili bez ozdob, s volnými rukávy bez manžet.
Kalhoty (tř aslavice) byly z konopného nebo lněného plátna se širokými nohavicemi, dole s tř epením.
Na ně natahovali pajtalony. Byly to kalhoty obyč ejně soukenné nebo cajkové, bez jakýchkoliv ozdob
a zastrkovaly se do vysokých měkkých holínek (jojek), které byly zdobeny dlouhými modrými stř apci.
Takové boty se však kolem roku 1870 př estaly nosit a nahradily je vysoké boty s tvrdými holínkami
zdobené č ervenými ř emínky. K pajtalonů m se oblékal kabátek [lajbl] ze stejného materiálu. Lajble
s ocelovými knoflíky (gombíky) se zač aly šít teprve koncem 19. století. Pod lajbl oblékali košili
s vyšívanými rukávy bez krajek, se stojatým č erně kř ížkově vyšitým límeč kem, který bylo vidět
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z lajblu. Límec se zapínal špendlíky. Za teplejšího poč así, kdy se lajbl neoblékal, nosila se vyšívaná
košile se širokými rukávy, které byly ukonč eny krajkami. Na košili se oblékala kordula. Svobodní
chlapci si pod krk uvazovali č ervenýšátek. Pentle na kroji nebyly.
V zimě mívali muži na hlavu pů vodně soukenné hrotky a č epice aksamitky se stř apci. Asi od roku
1880 se hlava př ikrývá klobouč kem (širúchem) z č erného sukna se stř íškou ohnutou nahoru.
Nedělní a sváteč ní klobouk byl ozdoben kolem dokola č ernou stužkou s bílými frešlemi a vpř edu
barevnými húsenkami. Mládež si širúch zdobila ještě kosíř ky a ř ezály.
Popis rohateckého kroje v letech 1945— 1971
I.
KROJE ŽEN
1. Všední kroj žen.
Jako spodní prádlo oblékají ty starší ženy, které dosud nosí kroj, rubá č, ostatní městské
prádlo.
Ty, které nosí kroj, oblékají na rubáč jednu až dvě spodní sukně z bílého plátna
neř ádkovaného, jednu vrchní č ervenou bavlněnou sukni s tiskem z kanafasu nebo zefíru,
rozhoděnou, v zimě barchetovou nebo flanelovou, zástěru z modrého plátna bez ozdob a vyšívání.
Halenka (jupka) v létě je zefírová, v zimě barchetová, do pasu, vpř edu na zapínání, zdobená
neř ádkovaným kanýrem a portou, rukávy dlouhé, v létě je jupka dudková s krátkými rukávy
nabranými nad loktem do gumy. Na hlavě je šátek uvázaný na babku a bez ciců rku. Šátek je
obyč ejný, bavlněný, bílý nebo krémový, č asto potištěný. V zimě pokrývá hlavu vlněný č ernobílý
pepitovýšátek, jehož okraje jsou ukonč eny 5 cm dlouhými tř ásněmi. Na nohou č erné boty městské
výroby, punč ochy vždy č erné.
2. Nedělní kroj děvč ete a ženy.
Sváteč ní a nedělní kroj děvč ete o nedělním dopoledni je takový:
Dvě až tř i škrobené sukně (trč enice nebo také škrobenice) jsou z naškrobeného pevného bílého
plátna, na spodu zdobené krajkou a nažehlené do varhánků č i ř ádků . Sahají jen po kolena a jsou
natvrděné syrovým rýžovým škrobem s př idáním boraxu. Vrchní sukně se obléká na trč enice, je
obyč ejně barevná, ztužená organtýnem, aby varhánky pěkně držely, je nabraná na niti, aby se
nerozházela. Varhánky vrchní sukně nezapadají do varhánků trč enic. Vrchní sukně bývá z tibetu,
štofu (vlněná látka), listru i brokátu. Zástěra je rů zné barvy a s vyšíváním, s taftovými, strojem
vyšívanými pentlemi kolem pasu. Ruká večky jsou z molu (jemné prů svitné bavlněné plátno), bez
vyšití i s vyšíváním, u krku zdobené krajkami (č ipkami). Krajek strojových se používá u všeďnějšího
obleč ení, krajek ruč ně palič kovaných u sváteč ního a to zejména u rukávců , krejzlíků , obojků
a zástěr. Č asto záleží také na zámožnosti nositele kroje. Rukáveč ky jsou krátké, baňaté rukávy,
které sahají jen do pů l paží, jsou nad loktem zdrhnuté šňů rkou, kadrle je menší s našitými č ipkami
obyč ejně strojové výroby. Kolem krku jsou rukáveč ky vř aseny do úzkého plátěného proužku, který
tvoř í stojatýlímeč ek. Na límeč ek se př ivazuje velkýzř asenýležatýlímec (krejzlík) nebo i obojek,
kterýse vzadu svazuje šňů rkou. Krejzlík je ruč ně vyšívanýdo zoubků s dírkami, je z jemného bílého
prů svitného molu a zdoben je bílými č ipkami. Bere se výhradně jen k rukáveč ků m. Někdy, hlavně
odpoledne, oblékají děvč ata natahačky, k nim uvazují obojek zdobenýrovněž bílými č ipkami, vpř edu
pod krkem sešpendlený. Obojek má tvar obdélníku do dvou rohů vyšívaného, obšitého ze tř í stran
jemnými palič kovanými krajkami. Na natahač ky se obléká kordula ze zeleného brokátu, někdy
i z bílého nebo zeleného tibetu, nebo z č erného vyšívaného sametu. Má-li kordula hlubší výstř ih na
zádech i v podpaždí, nazývá se pruclek, kterýse obléká k rukáveč ků m a je zhotoven z tuhého bílého
brokátu, pošit perlami a portami. Kordula i pruclek mají šněrovač ku v barvě korduly nebo prucleku.
Na hlavu se uvazuje tibetovýšátek. Punč ochy jsou vždy č erné, rovněž tak i polobotky. V zimě se
oblékají místu rukáveč ků nebo natahač ek teplé jupky, nejč astěji ze sametu nebo plyše, starší ženy
mají kabaňe. Na hlavu se uvazuje teplejší plyšovýšátek se stř apci (šongolové vlňáč ky), Vlňáky
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bývají kárované, zelenošedé, žlutohnědé, béžové. Obč as zdobí hlavu i tureč ák uvázanýna srdeč ko,
u krku obojek. Mladé ženy uvazují na tureč ák velkýkašmírovýšátek o rozměrech 180x180 cm, který
se svazuje kolem krku dozadu, ř íká se „kolem huby".
3. Slavnostní kroj dívek a žen.
Slavnostní ženskýkroj svědč í o vybraném estetickém a uměleckém vkusu lidové tvorby. Je
z nejlepšího, jemnějšího a dražšího materiálu a zdoben bohatými výšivkami a ruč ně palič kovanými
krajkami (č ipkami).
Nejprve se oblékají 4 až 5 trč enic, na ně jedna vrchní, obyč ejně barevná, nejč astěji č ervená
sukně z harasové vlny, z tibetu, štofu, brokátu, plyše, sametu, hedvábí, atlasu apod. Podle vyšitého
vzoru se ř íká ř eťazovica, pávica, halúzková, slámeč ková, nejsváteč nější je holá rů žová tibetka,
č ervená kvítková, také bílá, rů žová, modrá, č erná. Spodní rukávce se oblékají pod každé sváteč ní
rukávce. Podobají se košili se širokými rukávy vpř edu rozstř iženými. Jsou z pevného plátna, silně
naškrobené, aby držely dudy vrchních rukávců a jsou bez výšivek. Na spodní rukávce se oblékají
vrchní rukávce. Rukávce zvané př es ramena jsou mnohem větší, delší a baňatější než rukáveč ky,
mají bohaté č erné vyšívání př es ramena, č erně vyšívaný obojek s bílými ruč ně palič kovanými
č ipkami. Kadrle je rovněž vyšívané s bílými č ipkami. Jiné veliké rukávce nemají výšivky př es ramena,
vyšívané je pouze kadrle a obojek, a to bud b íle, ve starších dobách kolem roku 1900 č erveně a bíle,
nebo také modř e a bíle. Rovněž i zde je obojek i kadrle ukonč en ruč ně vyšitými nebo ruč ně
palič kovanými bílými č ipkami. Někdy místo rukávců se nosí př es rameno natahač ky z molu zdobené
ruč ně vyšívanými bílými č ipkami. Kordula bývá nejč astěji ornátová bílá nebo zelená věncová (podle
vzorů , které jsou na brokátu vyšity), vpř edu př es prsa se upevňuje pestrou šněrovač kou. Kordula je
krátká, aby bylo vidět pás, kterýse stahuje opaskem ze silně škrobeného plátna, aby se nekrč ila
pentle, která se uvazuje na opasek. Pentle se spouští po obou stranách vrchní sukně až k jejímu
spodnímu okraji, Je hedvábná, pů du má bílou, pestř e strojově vyšívanou šípovými rů žemi, poupaty
a listy, někdy je i malovaná. Molová zástěra je bílá, bohatě vyšívaná, na okrajích zdobená bílou
ruč ně palič kovanou krajkou.
Nejkrásnější ozdobou dívč í hlavy a také nejvkusnější č ástí slavnostního kroje je pantlík, který
se nosí jen př i zvláštních př íležitostech, na svatby, hody, plesy, národopisné slavnosti. V Rohatci
bylo možno spatř it pantlík již na poč átku 19. století, ovšem tehdy znač ně jednodušší a prostší než
dnes. Již tenkrát byl souč ástí kroje svatebního a prýjím bývala ozdobena i nevěsta. Tehdejší pantlík
vypadal asi takto: vlasy dívky byly omotány kolem hlavy. Zadní č ást hlavy byla pokryta pentlí, které
se ř íkalo třísková a byla barvy světle č ervené. Tvoř ila vlastně dnešní dé nko. Př es hlavu nad č elem
se upevňovala pentle druhá. I tento pantlík již měl ocas z pentlí. Byly tu rovněž i uši, které byly
vytvoř eny z pentlí barvy č ervené a zelené. Postupně se př idávaly na dénko i pentle jiných barev,
dále rů zné ozdoby z cetek a patáč ků . Podle tvrzení některých obč anů , když byl farář em v Rohatci
Josef Cigánek (1890 - 1894), zavedl prý tento kněz zvyk, aby nevěsta byla ozdobena místo
dosavadního pantlíku věncem z umělého kvítí, kterýměl zelené, krušpánku podobné listy a bílá
kvítka. Jinak prýnechtěl nevěstu oddat.
Podstatnou č ástí dnešního pantlíku jsou př ekrásně vyšívané a bohatě skleněnými cetkami
a patáč ky zdobené pentle, které jsou malebně upraveny kolem hlavy. Na stuze (mašli), která vede
př es temeno hlavy od ucha k uchu, je př esně uprostř ed vínek z umělého kvítí a lístků v barvě bílé
a zelené. Je to odznak panenství děvč ete. Zvláště dénko, které pokrývá zadní č ást hlavy, je bohatě
vyzrnkováno. Na ně je př ipevněna č ervená mašla do tvaru rů žice. Spodní č ást pantlíku tvoř í ocas,
kterýje vytvoř en z pentlí rů zných barev. Za oběma ušima po obou stranách hlavy jsou uši utvoř ené
z rů znobarevných pestrých pentlí.
Pentlení, to je nasazování pantlíku na hlavu, je velmi pracné a trvá i velmi zruč ným tetič kám
více než hodinu. Dnes je ovládá jen několik starších žen z celé obce, z mladých pouze dvě. Jedinou
švadlenou, která zhotovuje takové pantlíky, je Marie Kobédová, švadlena slováckého kroje.
Postup př i upevňování pantlíku:
Hlavní č ástí je dé nko, které je zhotoveno z pevného lepenkového kotouč e potaženého
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rů žovým tibetem a je bohatě vyzrnkováno. Dénko se př ipevní, ba č asto př išije k vlasů m v týlu hlavy
na vlasy omotané kolem hlavy. Jsou-li však vlasy krátké, musí se dénko př ivázat šňů rkami. Na horní
obvod dénka se př ipevní (př išpendlí) lepenkovýpásek, na něj pak rů žovým tibetem potažená, 7 cm
široká, bohatě zrnky a patáč ky vyzdobená stuha. Tato stuha se pak na spodním okraji v týlu hlavy
sváže šňů rkou, aby pevně na dénku držela a vše bylo dobř e utaženo. Dé nko a stuha tvoř í základ
pantlíku. Na základní stuhu se př ipevní vínková tak, aby př ekrývala jen př ední polovinu základní
spodní stuhy. Vínková stuha vede také př es temeno hlavy a v týlu je rovněž pod dénkem svázána
šňů rkou. Na tuto stuhu se př esně doprostř ed na temeni hlavy př ipevní vínek. Na konci obou stuh
(mašlí) se v týlu př iváže ocas utvoř enýz rů znobarevných 7 cm širokých a 30 cm dlouhých stuh, které
visí na zádech. Nad ocas se př ivážou uši, které jsou utvoř eny ze tř í stuh 8 cm širokých a 2 metry
dlouhých. Stuhy jsou bílé, obšity jemnými asi 1 cm širokými kraječ kami. Konec stuh je bohatě pošitý
zrnky, patáč ky a zrcátky. V týlu se z těchto stuh utvoř í na každé straně tří uši (smyč ky) tak, že každá
ze stuh se složí od stř edu do tvaru motýlka. Takto složené se pak položí na sebe. Šest konců stuh je
rozloženo takto: č tyř i jsou na zádech a dvě splývají vpř edu na prsa. Dále na dénko se př išpendlí 4 m
dlouhá jasně č ervená stuha, která se složí do tvaru rů žice s osmi smyč kami. Oba konce stuhy
splývají na záda a jsou tak dlouhé jako stuhy uší.
Na nohy se natahují vždy jen č erné punč ochy a obouvají boty (čižmy) z č erné měkké ků že.
Říká se jim kordovanské a jsou na lýtkách vrapeny do stejnoměrných ř ádků jako v Petrově. Na
patách jsou zdobeny lesklými kovovými hř ebíč ky, někdy bývají podpatky opatř eny mosaznými
podko-vič kami.
Vdané mladé ženy př i velmi slavnostních př íležitostech mají na hlavě čepec, kterýse ve své
podstatě podobá pantlíku, tvoř í jej však pentle mnohem širší a delší, zdobené výšivkami a bohatě
poseté skleněnými cetkami a zrnky, jež jsou ř azeny do pěkných vzorů , které si švadlena sama
vymýšlí. Pů vodně měl č epec pentle mnohem kratší než dnes, kdy dosahují ke spodnímu okraji sukní.
Zrnka a patáč ky bývaly dř íve (př ed 2. světovou válkou) rů zných barev. Po roce 1945 jsou však jen
v barvě bílé, bleděmodré nebo stř íbrné. Nejnovější pantlíky a č epce jsou zdobeny pouze zrnky
a zrcadélky v barvě bílé. Stuhy (mašle) jsou také obšity ruč ně palič kovanými bílými č ipkami. Kolem
oblič eje je na č epci naskládaná krásná bílá krajka, vždy bílá a ruč ně palič kovaná (potř eba krajky je
3 až 4 m). Do krajky je oblič ej jako zarámovaný. Je nejchoulostivější č ástí č epce. Lidově se jí ř íká
cangla.
Strojení do č epce.
Př ipevní se obálenka, na ní drnda, která upevní obálenku tak, aby se v týlu utvoř ila rovná
plocha. Na drndu se nasadí zdobenýč epec bílé barvy s bohatě vyšívaným dénkem vzadu. Č epec je
stažen šňů rkou do týlu, kde má na konci dvě stuhy, které svázáním do dvou smyč ek tvoř í dvě uši.
Oba konce stuh jsou zdobeny zrnky a vpř edu splývají na prsou. Na temeno hlavy se pokládají dvě
asi 10 cm široké stuhy ( mašle). Spodní zde není zdobená, vrchní však i zde je bohatě zdobená.
Vzadu v týlu hlavy se pentle uvazují do podoby dvou velkých uší (smyč ek v podobě motýla podobně
jako u pantlíku), konce stuh splývají na záda a jsou rozloženy po zádech a sukni.
Takové krásné č epce v době okolo roku 1900 až 1920 šily švadleny Marie Cibulková a Marie
Hasíková. Později až do roku 1972 je šije švadlena Marie Kobédová.
K č epci mají vdané ženy rukávce přes rameno s č erným vyšíváním a bílými č ipkami. Jako
vrchní sukni květovanou štofku barvy bílé nebo č ernou súkenku na spodním okraji olemovanou
č erveným suknem. Na sukní jsou př išity dvě chrpově modré pentle.
Na úvod a na kř tiny má mladá žena č epec pod šátkem. Na č epec bez mašlí, takže zbývá jen
obálenka se zdobnou drndou, se uvazuje tureč ák na způ sob srdeč ka. V zimě se na tureč ák někdy
uvazuje kašmírovýšátek, ke kterému se obléká bílýkožíšek nebo kabaňa.
4. Dožínkovýkroj děvč ete.
Oblékají se dvě neř ádkované sukně, jedna vrchní, obyč ejně č ervená a rozhoděná, to je
neskládaná. Zástěra modrá a č asto i bez vyšití, natahač ky plátěné rovněž bez vyšívání, na konci se
strojovými bavlněnými krajkami. Kordula bývá ušita nejč astějí z č erného sametu, někdy
i květovaného tibetu, s vyšíváním a šněrovač kou. Na hlavě je uvázán bílý tureč ák s nažehleným
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cicúrkem uprostř ed nad č elem, uvázaný na způ sob srdeček a s koncama hore. Př i zvlášť
významných událostech je možno vidět na hlavách některých dívek i žen žlutý tureč ák, kterýmá
č ernou pů du se žlutým tiskem. Takových starodávných šátků je v naší obci již jen několik. Na bosých
nohou jsou pantofle. V takovém úboru chodí děvč ata i v úterýna hody, když muziku samy poř ádají.
5. Svatební kroj družič ky.
Na č tyř i až pět trč enic se obléká vrchní obyč ejně rů žová tibetová sukně, rukávce přes
ramena, obojek s č ernými č ipkami, kordula nejč astěji zelená ornátová, sepnutá pestrou
sněrovač kou, zástěra bílá hedvábná a vyšívaná s č ipkami. Na hlavě je pantlík, na nohou č erné
č ižmy.
6. Svatební ústroj nevěsty.
Kroj nevěsty asi do konce 19. století:
Na tř i spodní trč enice se oblékla černá soukenná sukně, obroubená u spodu č erveným
suknem a obšitá modrými pentlemi. Jedna pentle byla na tř i prsty široká a druhá na pů l tř etího.
Rukávce byly bílé, zdobené jemnou tkaninou (tylangrem). Kordula byla č erná věncová s modrou
pentlí. Na hlavě pantlík, koncem století (1890) věnec. Na nohou nevrapené, jen shrnuté č ižmy. Po
roce 1900 chodila nevěsta v sukni barvy bílé , rovněž barva korduly se změnila na zelenou.
Nevěsta v letech 1945 až 1971:
Na č tyř i až pět trč enic obléká vždy bílou vrchní sukni z atlasu, brokátu nebo molu. Pentle
kolem pasu na opasku je vždy z modrého hedvábí. Šněrovač ka na zelené věncové kordule je rovněž
zelená, protože zelenou barvu pokládá lid za barvu naděje. Molové nebo vapérové rukávce mají bílé
vyšívání a jsou zdobeny stejně jako bíle vyšívaný obojek bílými, ruč ně palič kovanými krajkami.
Zástěra je z bílého hedvábí, bohatě vyšívaná a zdobená rovněž bílými č ipkami. Na hlavě má nevěsta
věnec z umělých voskových lístků a květin. Lístky jsou zelené, kvítka bílá. Na nohou má č erné
punč ochy a kordovanské č ižmy.
Stejný kroj jako nevěsta oblékají též děvč átka ke slavností prvního př ijímání, k biř mování
a o pohř bech.
7. Kroje dětí.
Dítě v peř ince se obléká do kabátku zhotoveného z bílého hedvábí. Na hlavič ce má čé pku
s angalá škem. Bývala na svátek hedvábná, na všední den tibetová. Asi po roce 1926 je tento
č epeč ek z bílého brokátu, nebo nejcastěji z bílé krajky, okolo oblič eje zdobenýangaláškem, to je
pěkně naskládaným tylem s pů lcentimetrovou bílou mašlič kou. Potř eba mašlič ky i tylu je asi 2 až 3
metry. Č é pku s mašlú mívaly děti kolem dvou až tř í let a některé jí nosí podnes (1971). Taková
č epič ka je ozdobena na temeni hlavy naskl ádanou pestrou mašlí. Př ed rokem 1926 se děti asi tak do
4 let odívaly do kabátků „v jednom bytě", kterým také lidé ř íkali tuniky nebo komže. U rukou byl
takovýkabátek zdobenýlímeč kem. Starší děti měly již oděv dvojnaký, to je sukni zvlášť a kabátek
také zvlášť. Asi po roce 1926 toto rozlišení již neplatilo a děti se oblékaly podle pohlaví. Hoši
kalhotky s rozporkem vpř edu i vzadu, děvč átka suknič ky. Na hlavič ku obyč ejné č epeč ky a č epič ky
nebo klobouč ky tovární výroby.
Chlapci od 5 do 15 let již oblékají kalhoty (tř aslavice), ostatní obleč ení se podobá kroji
dospělých chlapců . Tak se ovšem oblékají chlapci jen př i slavnostních př íležitostech. Jinak chodí
v městském oděvu.
II.
Ú STROJ MUŽE
1. Všední kroj chlapce. (Po roce 1945 vymizel.)
Chlapci oblékali př iléhavé kalhoty (nohavice), v pase do ř emenu, kterýbyl provleč ený, kabát
(blů za) byla rovněž př iléhavá 5 cm pod pás, límec stojatý, klopy kabátu někdy zdobené č erveným
suknem. Tyto bluzy se zač aly šít poč átkem našeho století pod vlivem vojenských blů z a pomalu
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nahradily lajbly, hlavně u všedního a nedělního oděvu. Na tělo se oblékala košile mř ežková
(s krajkou) z bílého plátna a s límeč kem městského stř ihu, starší mají límeč ek stojatý, kterému ř íkají
obojek. Ten je vyšívanýč ernými drobnými kř ížky. Košile je na prsou zdobena našitými mř ežkami
nebo někdy je i vyšita. Rukávy jsou úzké do manžety. Zástěra vždy z modrého pevného plátna. Na
hlavě sedí v zimě baranice, v létě chodí chlapci prostovlasí. Vysoké boty jsou s tvrdými holeněmi
bez jakýchkoliv ozdob.
2. Všední kroj mužů .
Obléká jej již jen několik starších mužů . V zimě je stejnýjako kroj chlapců , v létě oblékají muži
tř aslavice a konopné nebo lněné košile se širokými rukávy. Hlavu pokrývají v zimě baranicemi, v létě
klobouč kem [širúchem] bez ozdob. Šírúch je plstěný, č erné barvy, kulatýs okraji otoč enými navrch.
Ozdoben je širokou světlou pentlí asi 3 cm širokou, která má pů du bílou a je pestř e strojově vyšívaná
živými barvami. Nejč astěji jsou zde vyšity šípové rů že, poupata a listy. Na nohy obouvají muži v zimě
vysoké boty, v létě pantofle, nebo nejč astěji chodí bosky. Kroj s tř aslavicemi je vlastně žňový
pracovní oblek.
3. Nedělní kroj chlapce.
Obléká se k muzikám a na slavnosti menšího významu. Tř aslavice z bavlněného plátna jsou
zastrč eny do č erných vysokých botů . Bavlněná bílá košile se širokými rukávy je jako prádlo, kordula
je nejč astěji č erná sametová nebo glotová a je zdobená vyšíváním. Kordula má trochu odlišnýtvar
než ženská, zapíná se jen na nejvrchnější a nejspodnější knoflík, takže zů stává mezi oběma knoflíky
prostor tvaru písmene O, jímž je vidět košili i vyšívání. Zástěra je modrá, plátěná, s vyšíváním, č asto
také z tibetu, se šňů rkami kolem pasu. Na hlavu si šohaj dává širúch č erné barvy, kterýje zdobený
dvěma pentlemi: spodní pentle je č ervená, vrchní ze světlého hedvábí je pestř e strojově vyšitá. Na
pentlích jsou freslič ky (zoubky z korálků ) a kolem dokola barevné húsenky, které vpř edu trč í ve
spirálu obrácenou vzhů ru. V obyč ejnou neděli je klobúk ozdoben kohoutími kosá rky, na svatbu, na
hody, slavnosti se za pentle vetkne pestrá vonič ka ze sklíč ek, zrcátek, umělého kvítí a do ní řezá l. Je
to pštrosí péro. Z konce vonič ky visí do pů li zad vždy č ervená pentlič ka se dvěma konci. Ženatí
vonič ku, kosíř ky č i ř ezál nenosí. V zimě si dávají chlapci i ženatí na hlavu baranice z ovč í ků že,
kterým ř íkají astrachánky. Na nohou vždy vysoké boty s tvrdými holeněmi.
V zimě muži kroj nenosí. Ještě po druhé světové válce bylo možno spatř it starce s dlouhými
vlasy obleč ené v bílou zimní halenu s obojkem na zádech. Haleny byly č erveně lemovány, zapínaly
se na knoflíky a sahaly po lýtka. Takové haleny však téměř všechny zmizely, protože si lidé z halen
nechali šít papuč e (válenky). Rovněž tak nelze již v roce 1971 spatř it bílé buchtič kové kožichy, které
o něco př eč kaly haleny. Někteř í starší lidé je mají dosud v truhlách, ale protože jsou znač ně
obnošené, neoblékají je. Tyto kožichy z bílého beránka sahaly jen po kolena, byly kolem krku a na
rukávech zdobeny bílým beránkem, vpř edu na zapínání a háč ky. Spodní okraj byl zdoben
Č ernobílým beránkem asi 3 cm širokými a 4 cm vysokými obdélníč ky, vždy stř ídavě č erné a bílé
(jako buchtič ky).
Dubená č Je dlouhý ovč í kožich hnědé barvy, dlouhý až na paty. Knoflíky ani háč ky na
zapínání nemá a drží se vpř edu jen rukama, aby se nerozvíral. Dosud jej někteř í stař í lidé nosí.
Donedávna v něm chodil do kostela strýc Pavel Miša (již zemř el), podnes (1971) v něm rád chodí
stař eč ek Josef Novák, č ís. 90.
4. Rekrutskýkroj.
Je stejnýjako nedělní, jen na bavlněnou košili a na kordulu se obléká kabát (lajbl). Je barvy
světle modré, kratší než bluza, sahá pouze do pasu, vpř edu je zdobenýdvěma ř adami ocelových
knoflíků (gombíků ). Ze stejně modrého sukna jsou i nohavice. Starší muži mají lajbl tmavomodrýbez
ocelových knoflíků . Stař eč ci mívali lajbl i nohavice barvy č erné, klopy na lajblu č erveně vyšité,
knoflíky lesklé ocelové. Takovému lajblu ř íkali pasácký. Kolem klobúč ku si př išpendlují rekruti
odvedenecké vonič ky z umělého kvítí, do nichž Jsou vetknuta dlouhá paví pera. Boty jsou vysoké.
5. Slavnostní kroj chlapců .
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Nohavice jsou z tmavomodrého sukna zdobené vpř edu, na boč ních švech i zadku ozdobnými
šňů rami (portami) o něco světlejší barvy než nohavice a je na nich také krejč ovská vyšívka. Vpř edu
v rozporku (puntě nebo také poklopci) bývá zasunut ozdobně vyšívaný šátek. Nohavice stahuje
k pasu pěkně dírkováním zdobenýasi dva a pů l metru dlouhýř emen, kterýse obtáč í tř ikrát dokola.
Takové nohavice ještě př ed druhou světovou válkou šil krejč í Rybecký, po válce však již není
krejč ího, kterýby je dovedl ušít.
Za chladného poč así se k nohavicím obléká lajbl ze stejného sukna. Jako spodní prádlo se
obléká na tělo spodní košile z pevného silně škrobeného bílého plátna, se širokými rukávy
sahajícími až ke konců m prstů . Tato košile nemá vyšívání. Na ni se obléká vrchní molová nebo
vapérová košile, zdobená na prsou a rukávech výšivkami barvy bílé, někdy i č ervené a bílé, kolem
roku 1900 i modré a bílé. Č erveně nebo modř e vyšívané košile se braly většinou k muzikám. Vrchní
košile bývá zdobena u krku a u zápěstí ruč ně palič kovanými krajkami barvy bílé. Límeč ek u košile je
stojatýa vždy č erným kř ížkovým vyšíváním zdobený. Kordula bývá ze zeleného nebo bílého ornátu,
z hedvábí, z atlasu, tibetu, sametu. Na levé straně korduly jsou př ipevněny asi 8 cm široké pentle
naskládané do tvaru rů žice. Obyč ejně jsou dvě vyšívané a sahají do pů l holínek. Zástěra není. Na
hlavě širúch s vonickú a ř ezálem. Ženálé, tj. ženatí mužové mají stejnýkroj jako svobodní, jen nemají
na klobouku vonič ku ani ř ezál, nemají ani pentle na levé straně korduly. Boty č erné vysoké.
6. Svatební kroj mládence.
Je stejný jako slavnostní, jen na klobouk místo ř ezálu je př ipevněna svatební vonič ka se
č tyř mi pestrými pentlič kami. Tuto vonič ku dostane mládenec od své družič ky a př i první muzice po
svatbě ji zase družič ce vrátí.
7.Dožínkovýkroj chlapce.
Je rovněž stejný jako nedělní, jen se odkládá kordula a místo vysokých bot se obouvají
pantofle.
8. Kroj ženicha.
V první polovici 19. století míval ženich kalhoty (nohavice) těsné na tělo, z tmavomodrého
sukna, ale bez vyšívání a kapesníku. Košile byla bílá se širokými rukávy a zdobená vyšíváním
s tylangrem, kordula byla č erná věncová bez pentle, klobouč ek se zelenou vonič kou. Asi od roku
1890 obléká ženich slavnostní kroj, kordula však je vždy zelená věncová, pentle na levé straně
korduly je jen jedna a vždy zelená. Rovněž vonič ka za kloboukem má jen jednu pentlič ku a vždy
zelenou jako vonič ku. Dř íve, tj. v 19. století, obouval ženich na nohy tvrdé holínky s fialovým
stř apcem a č erveným lemováním nahoř e; v nové době má jen č erné vysoké boty.
Závěr k popisům kroje
Krása kroje byla stejná jak u chudých tak i u bohatých. Protože si děvč ata všechno vyšívala
sama, nebylo rozdílu v kráse provedení, pokud to děvč e dovedlo. Rozdíl byl pouze v tom, kolik
krojových doplňků si mohla každá poř ídit. Protože sukně se dědily z pokolení na pokolení, měla
každá sukní dostatek, aby měla kroj vždy pěkný. Chudobnější si věcí více vážily a lépe je opatrovaly
a měly č asto kroj lepší než dívky zámožnější. Snad někdy býval rozdíl v č ípkách, protože bývaly
velmi drahé. Chlapci mívali kroj vždy stejnýať bohatýnebo chudobný.
Z popisu kroje 19. století a dalšího až po rok 1971 je zř ejmé, že náš kroj byl a je dosud
opravdu krásný, svéráznýi zachovalý. Finanč ní poř izovací náklad na něj je však znač ný. Dnes už
téměř není nikoho, kdo jej dovede ušít a vyšít. Nové kroje se již nepoř izují, jen některé souč ástky
krojů se opravují a doplňují. Znač nýúpadek je také ve vyšívání, které dovede již jen několik starších
a starých žen; mladých je málo, nedovedou ani samy vzory nakreslit. Je také nutno uvážit, že kroj je
sice krásný, ale jeho ustrojení a pak vlastní nošení není pohodlné a vyžaduje hodně trpělivosti
a sebeodř íkání. Taková bohatě nastrojená dívka č í nevěsta si nesedla, dokud kroj nesvlékla.
A oblékání bez pomoci jiných, někdy i více rukou, je nemyslitelné.
Nošení kroje ve všední den se zač alo vytrácet nejvíce po roku 1930, kdy nastal větší styk
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s městem. Urč ité oživení nastalo založením Slováckého krúžku brzy po druhé světové válce. Po jeho
zániku, jak o tom píšeme výše, všední kroj u mladých úplně vymizel.
To je několik př íč in, proč téměř většina obyvatel svoje kroje odložila a odívá se do šatů
městských, většinou z konfekce. Pěkné naše kroje lze dnes spatř it snad o hodech, o svatbách (ale
jen zř ídka), na národopisných slavnostech č i divadlech ochotníků , nebo také o velkých svátcích př i
návštěvě kostela.
Rovněž „krajč íř ů a švadlen", kteř í dovedli kroj ušít, již téměř není. Z krejč íř ů žije pouze strýč ek
František Zlámalík, který šije korduje (pro stář í toho již téměř zanechal), ze švadlen je Marie
Kobedová, která šije hlavně č epce, k jejichž výzdobě si sama vymýšlí vzory, je také zruč nou
malíř kou ornamentů a vyšívač kou. Valerie Jurkovič ová dosud šije některé souč ástí kroje. Dlouholetá
malíř ka a vyšívač ka Marie Hasíková z č ísla 357 již pro stář í nemů že tvoř it. Ještě žijí, malují
a vyšívají: Marie Zezulová z č ísla 2, Marie Elšíková z č ísla 42, Helena Hasíková z č ísla 169 a Marie
Gurská z č ísla 496.
Tetič ek, které dovedou do kroje správně ustrojit, uvázat šátek, př ipevnit pantlík, č epec, je č ím
dále méně. Dodnes to dovedou: Marie Nováková rozená Foř tová, Marie Kobédová, Marie Zezulová,
Helena Hasíková, z mladších Marie Nováková z č ísla 88, Marie Teturová z č ísla 169, Valerie
Jurkovič ová, ale to jsou ty poslední.
Př itom však nutno konstatovat, že v truhlách a v šatnících Rohatč anů je uloženo dosud velké
krojové bohatství, které leží nevyužito. Snad je někdy uvidíme aspoň ve zdejším muzeu.
Informátoř i krojové č ásti:
Marie Nováková, č . 88,
Anna Netíková, č . 6,
Marie Teturová, Č . 169,
Josef Antoš, č . 42,
František Tomala, č . 509.
LIDOVÉUMĚ NÍ
O vzácném uměleckém vkusu rohateckých žen svědč í kromě výšivek také malování na
stěnách, žúdrech, na nábytku i na kraslicích. Ze stylizovaných rů ží, tulipánů , karafiátů a jiných květů ,
z jablíč ek, jahod, hroznů tvoř í skupiny krásných ornamentů , jimiž ladně umějí vyplnit každou plochu,
a které vhodným seskupením barev mile dojímají naše oko. V letech kolem roku 1900 vynikly jako
maléreč ky a vyšívač ky Alžběta Salč áková, Alžběta Zahnašová a sestry Anna a Barbora Burešovy.
Ve zdejším kostele jsou uloženy př ekrásně vyšívané kasule, vela a antipendie, díla vzácné
umělecké a etnografické ceny.
Anna Antošová, žena dlouholetého rohateckého starosty Františka Antoše, ozdobila krásnými
slováckými ornamenty bohatě vyř ezávaný nábytek, kterým je podnes vyplněna světnice v domě
Zdeňka Cigánka v č ísle 35. Malovaná truhla, slovácká židle, př íborník, polič ka na talíř e, postele
s vysoko nastlanými peř inami, vycpanými bílým husím peř ím v bílých prošívaných povlacích. Jaká to
nádhera a pastva pro vnímavé oč i! Tento nábytek s velkým uměleckým vkusem a vyč erpávající
trpělivostí malovala tato lidová umělkyně několik let. Jí také č ásteč ně pomáhal její švagr, rohatecký
rodák, ing. Jan Cigánek. Na tomto díle jsou uplatněny téměř všechny prvky lidového ornamentu.
Jsou to symboly ze života našeho lidu.
Kraslice
Lidové umění a citlivývkus se projevoval a trvá do dnešní doby i př i zdobení velikonoč ních
kraslic. V dř ívějších dobách se na č erveném podkladě malovaly luč avkou rů zné rostlinné ornamenty.
V novější době naše dívky a ženy ostrým pilníkem vyškrabují na vajíč kách slovácké ornamenty
s tmavým barevným podkladem, nebo také malují vajíč ka př ímo tenkým kolíkem namoč eným
v barvě.
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TANEČ NÍZÁ BAVY Č I MUZIKY
V dobách př ed první světovou válkou měly v životě obce velkývýznam taneč ní zábavy č i
muziky, jak se jím tehdy ř íkalo. Konaly se v obecní hospodě, která stávala vedle školy. Poř ádali je
obyč ejně stárci. Muzika, to byl ve vesnici velkýsvátek, na kterýse těšili mladí i stař í. Muziky však
nebyly č asté. Tehdejší život na dědině se ř ídil př ísně podle náboženské liturgie a podle toho se také
ř ídily muziky. Muzika zač ínala obyč ejně ve tř i hodiny odpoledne. Kapela zahrála př ed hospodou
(pů vodně jen smyč cová) a za chvíli byla hospoda plná chlapců a děvč at, ale i strýč ků u šentyše
a tetič ek na čúhačce.
Odpoledne tanč ila děvč ata i chlapci jen po všednu. Teprve po več eř i, po 18. hodině, př išli
k muzice všichni nastrojení; děvč ata obyč ejně na srdečka, chlapci v bílých tř aslavicích. Muziky
bývaly veselé a konč ily až k ránu. Některé zámožnější chlapce provázela kapela až domů .
Nejslavnější však bývaly hody, pak hodky, kateř inská, štěpánská, volební stárků a fašaňková.
Tanč ívala se polka, valč ík, mazurka, šotyška, kvapík, vrtěná. Každému chlapci, kterýpř išel k muzice,
zahrála kapela pochod, on pak muzikanty pohostil v ínem č i režnou koř alkou.
Př i fašaňkové muzice se tancoval řeťaz. U muzikantského pódia měli stárci stů l s vínem
a sklenič kami, v rukou drželi rozžaté svíce. Hudba zahrála valč ík nebo polku a chlapci vyzvali
děvč ata k tanci. Každýtanč ící pár byl postupně u stolu zastaven stárky. Stárek zvedl hoř ící svíci nad
hlavu a na toto znamení př estala hudba hrát. Vybídl zastavenýpár, aby si vzali sklenič ky s vínem.
Tito si pak ťukli, děvče zaplatilo. To se opakovalo tak dlouho, až se všichni tanč ící vystř ídali. Někdy
tanec trval i hodinu.
U každé muziky bývala dvakrát až tř ikrát volenka, nebo jak tehdy ř íkali ženské prá vo. Někdy
se stávalo, že chlapec, kterýse zlobil se svou milou, dal vyhlásit volenku a č ekal, zda si milá pro
něho př ijde. Nepř išla-li, bylo to znamením, že se hněvá opravdu.
Stař í pamětníci vyprávějí, že i u nás se u muziky skákaly hošije. Je to však zvyk podlužácký.
U muzik bývalo sólo pro starší, jak ř íkali, staré kosti. Za toto sólo však musíli stař í zaplatit.
Hody se slavívaly jen dva dny, v neděli a v pondělí. Teprve později se př idalo i úterý, kdy
hody poř ádala děvč ata.
Př i muzikách se hodně zpívalo. Výhradně však slovácké písně, které zněly po vesnicí i cestou
domů . Mnohýchlapec pak zazpíval dostaveníč ko pod oknem své milé. A tak po muzice vesnice
usínala obyč ejně až k ránu.
V nové době dává mládež př ednost moderním tanců m a džezové hudbě. Obč as, v době
plesů , poř ádá TJ Slavoj krojovanou taneč ní zábavu, př i níž možno spatř it chlapce a děvč ata, ženáč e
i vdané v bezvadném kroji.
SLOVÁ CKÁ CHALUPA
Vypravovala Marie Hasíková , nar. r. 1898,
obrá zky malovala Anna Netíková , nar. r. 1917.
„Naša dědina je dnes pěkná. Lidé si stavjajú domy jak ve městě, pohodlné, pěkně upravené,
v kerých sa ináč žije, než sa žilo v starších dobách.
Domeč ky, keř e bývaly u nás v dávných dobách, o kerých ste sa doč tli v kronice, byly inší než
sú dnes.
Takovýdů m, gde bývali naši stař eč ci, dnes už neuvidíte. Byl maluč ký, ale pěkný. Lidé byli
skromní a žili v něm spokojení.
Z ulice sa vešlo malovaným žúdrem do síně, kerá měla východ na dvů r, jedny dveř e do
komory a druhé do izby.
V síni byla př íč ná zeď, kerá nesla jednu stěnu komína. Ten byl dů le rozšíř ený. Říkalo sa mu
plášťovýa slúžil také k udění masa. Pod ním byl kachlovýšporhert, v kerém sa topilo dř evem. Oheň
šél př es izbové kamna do komína. Teplo šak bylo enom v izbě, gde byly veliké kachlové kamna
s trúbú na peč ení. Kolem kamen byla veliká lavica, na kerej sa sedávalo, ale také spávalo. V síni
byla také pec, gde sa pékl jednú za týdeň chléb, tř i až pět pecnů , podle teho, kolik lidí bylo ke stolu.
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V peci se pékaly aj koláč e k svátkom, na svaďby, sušily sa v ní trnky, hrušky, jabka. Říkalo sa jim
krúželky. V izbě sa táto pec stavjala vedle kamen a slúžila k jakéjsi rekreaci pro nemocných,
nachladěných č lenů rodiny, lebo na ní spávaly děcka. V síni byla do zdi vestavená polica na taléř ky,
kerá měla dů le armárku na hrnce a svěcenu vodu. Hrnce a kastróle byly litinové, v pozdějších
dobách smaltované. Mléko sa dávalo do hliněných vypalovaných hrnců , kerým sa ř íkalo látky.
Vypalovaný, hliněnýbyl aj č epák, v kerém sa nosila v létě voda na pole a lúky, aby byla dlúho
studená. Kromě police byl v síni stů l s trnožem, legátky lebo lavky. U tehoto stola sa v létě jedlo.
V zimě sa jedlo v izbě.
V rohu síně stával dř evenýdubovýdř ez na vodu, kerému sa ř íkalo štandl. Byl zakrytýdeklem,
aby sa neprášílo do vody. Do štandlu sa nosila voda ze studně v puténkách. Ve vodě ve štandlu byl
dycky kus kř enu, aby byla voda lepší a aby sa kř en udržál č erstvýpro potř ebu v kuchyni.
Na umývání nádobí slúžil zvláštní dř evenýškopek na tř ech nohách.
Izba byla najdů ležitější místnosťú celého domu. Tam sa spalo, jedlo, besedovalo, odpoč ívalo.
V prostř edku izby byl dř evěný slúp zakopaný v zemi, kerý podpíral rošt, na keř em byly trámy
dř evěného stropu, lebo jak sa ř íkalo „podlahy". Slúp byl štverhranný lebo vícehranný, pěkně
vyř ezávaný. Za roštem bývaly kalendář e na č tení, snář , úč ty, lebo dů ležité listiny.
Zem byla udúpaná hlina, posypaná žlutým pískem, kerýsa dycky k svátkom vyměnil. Stěny
byly líč ené vápnem, dúle na stěně byla č ervená, zelená lebo modrá obrovnávka.
Vedlé kamen s lavicú a pecú byly v izbě postele. Jedna z nich byla vystlaná peř inama až do
podlahy. Na č elách postele byly podélně položené desky a pod něma byl prostor pro ukládám
trč enic a škrobeného plátna. Menoval sa betlém. Peř iny byly vyšívané a pokrývka, kerá zakrývala
betlém, byla také pěkně vyšitá. V betlémě sa nespávalo.
Kromě postelí, keré měly vysoké nohy, a na kerých sa spalo, byly v izbě pod něma bedny,
kerým sa ř íkalo voznice. Na noc sa vytahly a slúžily na spaní pro dvě až štyry osoby.
V izbě byla ešč e truhla a kostn. Do tychto sa dávalo sváteč ní obleč ení a prádlo. Kožuchy
a haleny sa věsaly na bidlo, keré visalo blízko kamen u podlahy.
V rohu izby byl poř ádnýstů l s trnožem a kolem něho lavka s vyř ezávaným opěradlem. Nad
stolem visala petrolínová lampa a na zdi bývaly obrázky malované na skle. Okna bývaly malé, aby
bylo v izbě teplo. Na zimu ,sa ucpávaly suchým mechem.
Velice dů ležitá byla komora, do keréj sa chodilo také ze síně. V komoř e byl skř ich na obilé,
múč nica, v keréj byly př íhrádky na chlebovú, ječ menú, pšenič nú múku a otruby. V komoř e byla veliká
podlúhlá truhla, keréj sa ř íkalo žigla. V ní byly starší, lebo všední šaty, lebo ty šaty, keré sa v tú dobu
nenosily. U podlahy byl zavěsenýchlebník, do kerého sa skládal napeč enýchléb. V komoř e byla aj
díža na zadělávání chleba. V ků tě stávala kopisť, s kerú sa mísil chléb. Dál tu byla maslénka na
stlúkání másla, štvrť na měř ání obilé, bidlo na věšání uděného masa. Na skř ichu bývaly hrnce na
mléko a č epáky, keré sa zrovna nepotř ebovaly. Na múč nici bývaly dubové fasky na sádlo.
Chalupy byly pokryté doškama, keré si lidé sami dělali ze slámy. Zdi byly z nabijanice. Byla to
směs písku, slínu a plev. Teprú pozdější sa dělaly tihle vepř ovice, kerých sa používalo k stavjání.
Stěny sa líč ily aj z venku vápnem, dúle sa obrovnávaly č ervenú, modrú lebo zelenú barvú.
Dyž sa šak negdy dostala iskra na stř echu, zhoř ál ne enom jeden dů m, ale př i větř e tř eba
všecky domy, keré byly blízko něho. To byla veliká pohroma a veliké nešč estí mnoha rodin.
Šak né enom ohňa sa lidé báli, báli sa ešč e víc válek a vojáků , keř í enom př echázali dědinú,
kerú vyjedli a vykradli. Př ed vojákama sa lidé utěkali skovávat do okolních lesů . Měli s něma smutné
zkušenosti a č asto našli dědinu vyrabovanú a vypálenú. Ba mnozí, keř í vč as neutékli, ztratili aj
životy."
POVĚ STI A LIDOVÁ VYPRAVOVÁ NÍ
O kapličce v polní trati Vláky
Na Hatích za Moravou stojí na malé vyvýšenině u bývalé cesty z Rohatce do Sudoměř ic
starobylá kaplič ka, zasvěcená Sedmibolestné Panně Marii.
Podle ústního podání ji prý dali postavit rodič e mlynář ského synka z Hané, kerý se zde
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v rameni ř eky Moravy př i koupání utopil.
(Zapsal Josef Antoš)
Podle pověsti, zachované v Sudoměř icích, došlo k postavení kaplič ky pro tuto událost:
V lesích u Rohatce se zdržovala tlupa zbojníků , kteř í př epadali pocestné a olupovali je. Tehdy
museli poddaní odvádět daně vrchnosti do strážnického zámku a chodili po hatích, jiné cesty nebylo.
Jeden Rohatč an měl strach, že ho zbojníci okradou, až tam pů jde s penězi, proto zapletl peníze do
vlasů své dcery, a tu pak poslal do Strážnice. Druhého dne však našli děvč e zabité, vlasy měla
otrhané a peníze byly pryč . Proto tam Rohatč ané postavili kaplič ku a zasvětili ji Sedmibolestné
Panně Marii. Od té doby až donedávna (asi do r. 1950) sem v měsíci zář í, okolo svátku Panny Marie
Bolestné, chodívala procesí z Rohatce a okolních obcí.
(Zapsala Terezie Procházková.)
O habánech
Jednu prýjeli strýc Bartošek z Hodonína a př isedl si k ním na vů z velikýmuž. Strýč ek s ním
zač ali vykládat, že majú lúky v Rohatci „Pod stráňú". Neznámýožíl a honem sa ptál: „Nenašli ste tam
nic?" „Našél, velikýstarobylýklúč , kerýsem potom doma gdesi položíl. Na druhýden sem klúč
hledál, nebylo ho však nigde." „A kam ste ho položíl?" ptal sa zvědavo neznámý. „Možná vedlé
kabátu," odpověděli strýc. „To je škoda, dybyste ho položíl ke chlebu, nebýl by sa vám ztratíl. Byl to
klúč od habánského sklepa, v kerém je ukrytývelikýpoklad!" povidál neznámýa ztratil sa, jak by sa
propadl.
(Podle vypravování Jos. Antoše).
Jiná místní pověst tvrdí, že nějakýodvážlivec do toho sklepa skuteč ně vnikl, že však byl
zahnán rozzuř eným býkem, kterýprýpoklad hlídá.
Kolem roku 1830 prýžil na Př ívoze v Rohatci poslední potomek rohateckých habánů jménem
Timoteus. Byl prýto velmi zruč nýhrnč íř a sochař . Uplácal si z hlíny č erta téměř v životní velikosti.
Když ho vypálil v peci, sám se sochy tak polekal, že ji ihned rozbil. Tento hrnč íř prýse pak brzy
odstěhoval do Lednice u Bř eclavi.
(Podle vypravování Jana Antoše, berního ř editele v Rohatci.)
O hastrmanech
U Škodů kapaly krávy. Tetka Škodova si zavolali babu zař íkávač ku, aby nemoc zahnala.
Baba došla, chlév vykúř ila všelijakýma zelinama a smradama a poruč ila hospodyni, aby o pů lnoci
kopala pod hrantem, co tam najde, aby vzala a hodila do Moravy. Ale cest ú nech sa neohlédá, to že
by špatně dopadlo! Tož tetka udělali, jak jim baba poruč ila. Kopali pod hrantem, až vykopali jakési
kosti, dali ich do zástěry a utěkali k nedalekej Moravě. Cestú č uli, jak gdosi poř ád kř ič í: „Rozáro,
Rozáro, č uješ? Doč kaj na! Co to neseš?" Ale tetka utěkali poř ád dál, až sa jim sukně rozhazovaly.
Neohlédli sa, ať ten kdosi kř ič ál, co chťél. Dyž doběhli k Moravě, rozvázali zástěru a kosti hodili do
vody. Z teho místa, kam kosti dopadly, vystrč íl hastrman hlavu a zakř ič ál: „Máš šč estí, že sas
neohlédla!"
Donďa dom, krávy pokojně žraly a od téj doby už víckrát nekapaly.
*
Dyž sem byla ešč e malá, tož sme si usmyslily, že pů jdem s ostatníma děckama k Moravě na
vŕbové pruty. Bylo to př ed Velkú nocú. Donďa pod Padělky, uviděli sme na skalickém bř ehu stař enku
v pásovaných šatách. Kývala na nás, abysme šli za ňú. My sme sa velice polekali a utěkali sme
preč . Dyž to stař enka uviděla, skoč ila z bř ehu tak jak byla aj v šatách do vody, tam sa pohrúžila
a skovala. To byl istě př evleč enýhastrman.
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*
Dyž byl Rohatec ešč e malá dědinka, vykopali si Rohatč ané společ nú studňu. Dyž zač ali
kopat, došli na tak silné žídlo vody, že honem moseli vilézt ven, aby sa neutopili. Voda tak stř íkala
na všecky strany, že lidé měli strach, že to zatopí celú dědinu. Honem do studně zač ali házat co
bylo po ruce. Slaměné a turkyňové otépky, kuse stromových stonků , ba aj rýč e, motyky, pluhy
a všecko co uviděli. Tak vodu zastavili. Ale jama veliká ostala a lidé jí ř íkali „moř ské oko". A protože
tam bylo hodně vody, tož ř íkali, že je bezedné. Ba aj vykládali, že tam več er sedává hastrman. Prý
ho vídali, dyž skoro ráno chodívali do nového rohateckého cukrovaru. Sedával tam na vrbě a oč i mu
svítily jak dva ř eř avé uhlíky. Dyž sa negdo př iblížíl, tož hastrman žbluňkl do vody.
Vč il ale je už moř ské oko skoro zaházané. Bylo tam, gde sa ř íkávalo Kerchů vky.
(Vypravovala Marie Tomšejová, narozená r. 1897.)
*
Strýč ek Nesiva bývali u Teč elca na pile. Řezávali klady. Každý več er k nim chodívál na
besedu hastrman a hrávál ze strýč kem karty. Tak sa spolem bavívali a pokuř ovali př i tem z fajek.
Negdy sa aj spolem povadili a tenkrát sa hastrman strýč kovi mstíl. Dyž chtěli ř ezat klady, poř ezal im
na pile ř emen. Jednú, dyž hodně mrzlo, dyž chtěli ř ezat, poslali strýc Nesiva dělníka Matúša Slezáka
vyprubovat led kolem vodního kola; hastrman ho tu vyslékl donaha. Nesiva potom moseli dat
Matúšovi svoje šaty, aby mohl dělat. Strýč ek Nesiva ze ženú a s děckama bývali na pile do svojich
sedumdesáti roků a potom sa odstěhovali do Strážnice.
(Vypravovala Frant. Slováč ková, narozená roku 1880,
co bývala v Rohatci u Nesivů .)
*
Starýrybář vypravoval: Za jasnéj měsíč néj noci došél hastrman ke mně pod okno a volál ňa,
abych s ním šél na ryby. První noc sem sa bál a ř ekl sem mu, že nikam nepů jdu. Hastrman ně
vyhrožovál: Esli nepujdeš, rozpletu ti šecky sítě a nigdy víc ryb nenachytáš. - A opravdu. Dyž sem
potom došél k Moravě, byly šecky moje sítě rozpletené.
Na druhýdeň došél hastrman zas a zvál ně znova na lov. Tož sem šél a dyž sme došli k ř ece,
viděl sem, že moje sítě sú spravené. Sedli sme teda na loďku a za chvílu sme ju měli plnú ryb.
Od téj doby sem sa hastrmana nebál a rád sem s ním chodíval na ryby.
(Zapsala roku 1941 Věra Hasíková.)
*
Strýc Novák, poslední rohateckýpř evozník (nar. r. 1862), vypravoval jedné sluneč né neděle,
když jsme spolu seděli na bř ehu ř eky Moravy: „Tož vč íl já vám povím o jedném hastrmanovi, ale ten
byl zlý. Býval v hluboké zátoč ině mlýnského náhonu. Byl to takovýmalý, zelenýchlapeč ek, ale
velice nedobrýa rád dělál lidom «napotvoru».
Velice rád zlobíval pana otca. Dyž dojelo do mlýna po žňách hodně mleč ů a bylo pilno, uvázal
pod vodú mlýnské kolo tak, že sa celýmlýn zastavil. Mleč i nejakýč as poč kali, ale dyž sa nemlelo,
odjeli do blízkého mlýna na Soboňkácn. Nadarmo pán mlynář volál a prosíl hastrmana, ten sa enom
ř ehtál, až sa dělaly bubliny. Mlynář mosél poč kat, až ho to př ejde.
Jednú sa objevíl ve mlýně mladýmlynář skýpomocník a chťél prácu. Mlynář mu na to povídal
o hastrmanovi, co mu dělá napotvoru, že sám nemá co dělat. Chasník slíbil mlynář ovi, že „tú potvoru
zelenú, okatú" vyžene. Mlynář mu slíbil, dyž to dokáže, že ho vezne do práce.
Chasník sa ubytovál v mlynář skéj šalandě, z keréj védly okna zrovna do náhonu, gde bylo
mlýnské kolo. Dyž nastál več er a všady bylo ticho, enom žáby skř ehotaly, vytahl chasník husle
a zač ál na ně velice šikovně hrát. Lidé okolo poslúchali, ale aj hastrman pod vodú. Vylézl ven, sedl
si do okna a poslúchal, enom oč iskama mžúral. Dyž chasník př estal hrát, tož mu zapleskál. A že,
aby ho to chasník také nauč íl. Ten, že ano, ale že hastrman má kř ivé prsty, že by mu jich mosél
zrovnat mezi dveř ama. Hastrman súhlasíl a strč íl prsty mezi dveř a. Chasník práskl dveř ama a honem
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ich zariglovál. Vytahl mokrýštraněk a tolik ich hastrmanovi dál, co sa doňho vlézlo. Mosél slíbit, že
už nigdy nebude dělat napotvoru a že sa odsáď odstěhuje. Tož ešč e pár dostál a potom žbluňk do
vody! Naložíl svoje saky paky na koč ár, zapř ahl dvoch velkých sumců a hybaj do Moravy a po
Moravě že prýaž do Dunaja.
Mlynář slovo dodržál a chasník sa tu potom v Rohatou aj oženíl.
Pově st o Ž ilkově dubu
V lese mezi Rohatcem a Bzencem stojí mohutnýstarýdub. Odborníci odhadují jeho stář í na
400 let. Vede k němu turistická znač ka označ ená: Žilků v dub.
O tomto dubu vypravoval František Bač ík, bývalýredaktor zaniklého měsíč níku Moravskoslovenské vzájemnosti, která vycházela mezi dvěma světovými válkami ve Veselí, toto:
V dobách, když ještě nebyla železnice, ani auta, všechno zboží se dopravovalo po silnicích
a cestách na vozech, jímž se ř íkalo formanské. U cest a silnic bývaly zájezdní hospody, kde formani
a koně odpoč ívali př i svých dalekých cestách. Tu také nocovali, když bylo tř eba.
Taková zájezdní hospoda byla také na Soboňkách př i cestě z Rohatce do Bzence. Dnes na
jejím místě stojí hájovna. Cesta byla živá a vedla lesem až po Bzenec. Stalo se však, že v lese se
objevil loupežník, kterýosamělé formanské vozy a kupce v lese př epadal a oloupil. Č inil tak v noci.
Kupci a formani se proto zač ali této cestě vyhýbat, a to pů sobilo strážnické a bzenecké vrchnosti
ztráty na poplatcích. Proto vyslala strážnická vrchnost do lesů vojáky, kteř í les prohledali, aby
loupežníka zneškodnili. Ale po něm nebylo ani stopy. Vrchnost použila tedy lsti. Do jednoho
formanského vozu pod plachtu se ukrylo několik vojáků vyzbrojených puškami. Za tiché měsíč né
noci se vů z vypravil na cestu ze Soboňek k Bzenci. Uprostř ed lesa najednou z houštiny vyskoč il
vysokýchlap s č erným hadrem na tvář i, na hlavě měl širokýklobouk s č ernou peroutkou, v rukou
dvě bambitky. Postavil se př ed koně a zař val: „Stát, nebo stř elím!" Vozka zastavil. Lupič se opatrně
př ibližoval k vozu. Jeden voják ukrytýpod plachtou však neopatrně vystrč il hlavu, to lupič uviděl,
skoč il do houští a zmizel. Vojáci rychle vyskoč ili, stř íleli do hustého lesa, kde lupič zmizel, ale po
něm nebylo ani stopy. Marně prohledali celé okolí, nikde nic. Ráno se unavení sešli pod vysokým
dubem, kterýjim poskytoval chladivýstín př ed sluneč ním úpalem. Jak tak odpoč ívali, jednomu z nich
kápla krev na ruku. Jedna kapka, druhá, tř etí. Padaly se stromu. Strom byl hustý, vysoký. Po delší
námaze se jednomu podař ilo vlézt do koruny. Až téměř u vrchu ve spleti větví našel hnízdu
podobnou skrýš a v ní mrtvého loupežníka. Byl asi poraněn stř elami, které za ním vojáci poslali př i
př epadení. Do koruny stromu se vždy skryl pomocí provazového žebř íku, kterýpak za sebou vytáhl.
Zjistilo se, že lupič se jmenoval Žilka.
Od té doby nazývají tento dub Žilků v. Dodnes je cílem cesty mnoha turistů . Je také vyznač en
na speciální mapě této krajiny.
Jiná č ást lesa se podnes jmenuje Nedbalka. Tu prýzase př i cestě do Vracova ř ádil lupič
Nedbal.
Pasování
V č asopisu Č eskýlid r. 1809 napsal J. Kř en, o sportu „pasování" nebo také jak se ř íkalo „za
pase", toto:
„V Rohatci posud v paměti chovají, že Martin Havlíč ek netoliko ke své cti, ale i ke cti své obce
č estně zvítězil př ed 45 lety (asi r.1850) v Hodoníně v zápase, který měl s jedním stárkem
z Bojanovic. Př ed 25 lety (asi r. 1875) František Havlíč ek, rolník z Rohatce, patrně syn př edešlého,
zápasil se sousedem rolníkem Janem Hasíkem př ed př edstavenstvem obce za zvuků hudby a vyhrál
vědro piva."
V nedávných dobách byly č asté takové veř ejné projevy síly a diváci obdivovali silácké výkony.
Dva zápasníci se chytli „za pase", tj. do kř ížku, a snažili se jeden druhého svalit na zem a položit na
lopatky. Č asto se sázeli, kdo koho porazí.
Slyšeli jsme vypravovat, že č asto, když rohatecké mamič ky poslaly chlapce do kostela, tito se
sešli v sále některé hospody nebo v blízké stodole u kostela, a tam prováděli rů zné silácké kousky,
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nejč astěji zdvíhali bř emena, stiskali si ruce a nejraději zápasili. Panáč ek se o tom dověděl, a proto
se na konci mše př i modlení o tom zmínil takto: A pomodleme se také za ty chlapce, kteř í se vedle
ve stodole baví zápasením.

NĚ KTERÉHRY A Ř ÍKANKY ROHATECKÝ CH DĚ TÍ,
ZVYKY A OBYČ EJE DOSPĚ LÝ CH

Vypravují:
Marie Hasíková (74 let)
Antonín Hasík (57 let)
Anna Netíková (55 let)
Jak sa dě cka hrávaly
Za starých č asů nebylo u nás ani rádija, ani eletriky, ani televize.
Ale děcka sú odjakživa stejné. Pohoršovaly, dyž neměly co dělat. Zima byla pro nich dlúha.
Za neč asu nesměly ven a doma bylo málo místa, mosely byt hodné, nesměly kř ič at lebo sa
koč kovat. To by měl bř ezovec hody!
A tož až na nějaké ty malé radosti, keré sa v zímě našly pro děcka, sa mosela nejak tá zima
vydržat.
Ale jaro, to bylo pro šecky děcka hej! Vyrukovaly z chalup za humna na trávníky, lebo na lúky
na Dolňasko, a tam sa to rozléhalo kř ikem a smíchem od rána až do klekání, gdy mosely ít šecky
děcka dom, lebo by ich zebrala klekanica.
Co takové lúky šecko děckám dajú? Na jaro, dyž stromy majů dost míze, už hledali kluci
vrbové prútí na píšč elky. Kluci si uř ezali pruty, položili na koleno a stř énkem nožem ich otlúkali ze
šeckých stran. Říkali si př i tem:
„Otlúkaj sa píšč elič ko vŕbová, vŕbová ,
nebudeš-li sa otlúkati,
budu na ťa žalovati
císař u pánu,
on ti dá ránu,
až odletíš ke zlatému žbánu.
Huš, huš, huš! Vrazím do ťa nů ž.
Vrazím do ťa kudlič ku, vyrazím ti dušič ku!
Vrazím do ťa zavíráč ek, budeš zpívat,
tak jak ftáč ek!
Nadělali píšč elek pro každé děcko, a to sa pískot rozléhal po lúkách, až v ušách zaléhalo.
Celé dni sa hrávaly děcka. A jaké to bývaly hry! Byly veselé a bylo ich tolik, že sa mohly poř ád měnit
a nigdy sa neomrzaly.
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Jedna z tych her byla „Na hastrmana".
Děcka si našly dů lek, do něho si č apl hastrman. Děcka sa postavily proti sobě a ř íkaly:
Hastrmane, tatrmane,
možeme si oprat šátky?
Hastrman odpovídal:
Možete, možete,
enom ně ty rybič ky nepoplašte!
Děcka naznač ujú zástěrama praní prádla a ř íkajú:
Perem, perem šátky, na ty naše svátky.
Až ty šátky opereme, hastrmana odereme.
Děcka př ebíhajú proti sobě př es dů lek a kř ič á:
Kšó, rybič ky, kšó, rybič ky!
Hastrman chytá decka za nohu a koho chytí, ten je hastrmanem.
„Na kokša"
Druhá hra, kerú děcka rády hrávaly, byla „Na kokša". Děcka se pochytaly za sebú v pási.
Jeden dělál kokša a stúpl si př ed prvního z děcek. Říkál:
Kokeš!
První v zástupu děcek dopověděl:
Co chceš?
A dál:
Teho zadního!
Vem palicu, zabí ho!
Kokeš chtěl zadního chytit, př ední roztáhl ruky a bráníl 'kokšovi dostat sa k zadnímu. Dyž sa mu
podař ilo zadního chytit, byl zadní kokšem a kokeš sa stal př edním, a tak to šlo dál, až sa děcka
vyměnily.
„Na zlatú bránu"
Velice rády sa děcka hrály na „zlatú bránu". Podlé poč tu děcek sa rozdělili na dvě skupiny.
Dvá si potajmu ř ekli, kdo bude č ert a kdo anděl. První skupina procházela bránú, kerú udělál č ert
s andělem a ř íkali:
Zlatá brána otevř ítá, štyř ma ků lmi pedepř ítá,
gdó do ní vejde, temu hlava sejde.
Nech je to ten, lebo ten,
nepustím ho z kola vén!
Keré děcko je v bráně, mosí ostat stát a Č ert s andělem sa ptajú: „Ke komu chceš ít,
k andělovi nebo k č ertovi? Děcko si vybere a zař adí sa buď za anděla, lebo za č erta. Hra sa opakuje
s druhú skupinú, až sa šecí zař aďá buď za anděla, lebo za č erta. Anděl s Č ertem sa pusťá, udělajú
mezi sebú č áru, zdvihnú ruky do vrchu a děcka kř ič á:
„Pálí!" (keré stójá za č ertem),
„Studené !" (keré stójá za andělem).
Č ert s andělem na každé zakř ič ání mávnú rukama dopř edu a chcú jeden druhého chytit za ruku. Dyž
sa to nekerému z nich podař í, tahne on a šecky děcka, keré stójá za ním, druhú skupinu. Tá sa šak
nedá, tahne naopak a buď nekerá skupina vyhraje, alebo za velikého smíchu sa šecí poválajú na
hromadu.
„Na Elišku"
To je hra, kerú sa rády hrávajú děvč átka. Jedna Eliška stojí v kruhu ostatních děvč at. Děvč ata
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zpívajú a toč á sa do kruhu:
Eliška, to co zpívajú, př edváďá.
Děcka zpívajú:
„Eliška pyšná, došla k nám na hody, došla.
Sedni na stolič ku, vypí goř alič ku!
Má př emilá Eliška, č ervená, bílá rů žič ka.
Obuj si své botky, co máš do robotky!
Opaš svú sukňu zelenú, co nosíš na mšu v nedělu!
Opaš si svů j pásek, vyšívanýšecek!
Má př emilá Eliška, č ervená, bílá rů žič ka.
Vyber si z nás dětí, kerú budeš chtěti!
Tř ebas tu na konci, v tem zeleném věnci.
(Eliška si vybere nekeré děcko z kruhu, zatoč í sa s ním „krupicu" a děcka zpívajú:)
„Eliška v kole tancuje a pěkných mládenců miluje."
Děcko, keré si Eliška vybrala, sa stává Eliškú a hra dál pokrač uje.
„Rozč ítávánky"
Př ed každú hrú sa děcka rozpoč ítávaly, gdo hru zač íná, aby byl poř ádek. Rozč ítánek byla
celá ř ada:
Had leze z ďúry, nese si kus kúry,
háklič ka, páklič ka, č ervená rů žič ka,
haklí, pakli, ven!
Lebo:
En ten dyky, dva Špendlíky, huku, cuku, ven!
Seděla Kač enka na dubovém prútí, vyseděla pět vajíč ek,
kolem jedenásti. Holuby na duby, hop, škrk, ven!
Jede jabko po vodě, gdo ho chytne teho je,
Já sem si ho chytila, moje je!
Šél stař eč ek na kopeč ek, nař ezat si hů lky,
fedrmesr sa mu smekl, poř ezal si pů lky!
Pekelná rozč ítávanka
Dyš sem šél do nebe, stavíl sem sa v pekle,
byl tam lucifér, pékl erteple.
Já sem mu povidál, aby ně jednu dál.
A on ně povídál, abych si nakopál.
Já šém mu povidál, že nemám motyč ky.
A on ně povidál, že šak mám ruč ič ky.
Děcka si aj uměly nadávat. Gdo se měno vál Antonín, tak sa mu nadávalo:
Antonín, vezl kmín,
vezl Kač u na tragač u,
fúk s ňú pod komín!
Matů šovi sa nadávalo takto:
Matúšu, šúšu, blechy ťa kúšú,
okolo pupka, jak ti to lupká!
Matějovi sa nadávalo tuto nadávkú:
Macek tácek, fifidlo,
šél do města pro mydlo.
Mydlo mu tam nedali,
pár facek mu př idali!
***
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Na Smrtnú nedělu býval svátek malých děvč átek. To chodily po má ji. Měly nastrójenýzelený
stromek, na kerém byly navěšané obrázky a pantlič ky. Menovál sa má j. S týmto májem chodily
k tetič kám, kmotř enkám, súsedom a zpívaly:
Máj, máj, malena, gdes ty klů č ky poděla?
Dala sem ich dala, svatému Jiř í.
SvatýJiř í stává, pole odmykává,
aby rústly kvítíč ka, na věneč ky listíč ka,
modrá fijala!
Děvč átka dostávaly do košíč ku bílé vajíč ka, cukrovinky a pomoranč e. (Tento zvyk se udržel
podnes.)
Chlapci chodili na šlahačku. V nedělu na velikonoce sa všady malovaly vajíč ka. Škrábané
vajíč ka se dělaly už 14 dní př ed velikú nocú. Dávaly ich veliké dívky velkým ohlapcom, keř í chodili
po šlahač ce. Dyž měla děvč ica galána a dala mu na šlahač ku kapesník do nohavic, to znamenalo,
že bude brzo svaďba. Malí chlapci dostávali po šlahač ce malované a cukrové vajíč ka, negdy aj
pomoranč e.
Př ed velikú nocú sa šecí chlapci těšili aj na klepání a hŕkání po dědině. Klepač e a vrkač e,
keré si samí dělali, byly všelijak zdobené. Najpěknější byly vytrakslované .
Po tychto jarních hrách nastala aj deckám povinnost a práca. V létě pásly husy, pomáhaly na
senách, na žňách, prostírali obř ísla, sbíraly klásky, nosily vodu, pohrabovaly. Na podzim sbíraly
erteple, pálily natě, dělaly si peč énky, hlédaly v sadoch, pomáhaly otrhávat ovoce. Starší pásly krávy
a koze. Př i tém sa aj bavily. Nejeden kluk chytil skokana, nafúkl ho slámkú a pustíl na vodu. Ostatní
kluci do skokana trefovali hrudama, aby splaskl. Ker ému sa to podař ilo, byl velikým hrdinú.
V zímě byla první radostná událost zabíjačka. Dyž bylo prasa pěkně ukrmené, nachystaly sa
troky, štoč ek, sekač ky, rožky, špídlíky a živica, zabíjalo sa skoro ráno, skoro ešč e za tmy, aby sa do
več era všecko stač ilo udělat. Př ed zabíjač kú si zabijáč i dávali na guráž štamprle slibovice. Tak sa
jednu stalo, že byly v chlévku dvě veliké prasata. Chytač , kerýbyl dobř e nagurášenýslibovicú, vlézl
do chlévka a potmě uvázal jedno prasa za nohu. Potom ho tahl jak mohl ven, kde už č ekál ze sekerú
u dveř í zabijáč , aby mohl týlcem sekery omráč it prasa, až vystrč í hlavu ze dveř í. Protože prasa
nechtělo ít, chytač chytl prasa za uši a táhl ho za sebú a volál: „Huš! Huš!" Zabijáč myslel, že volá:
Už! A viďa cosi zablýsknút sa ve dveř ách chlévka, praštíl týlcem sekery do hlavy prasete, aby ho
omráč il. Uč úl šak hroznýř ev, protože to nebyla hlava prasete, ale zadek chyta č a ...
Dyž sa prasa omráč ilo, pichlo sa pod krk na dvorku u chlévka. Krév sa chytala do mise
a nalévala do hrnců . Děcka sa mohly na zabijač ku dívat, a gdo sa nebál, mohl př idržovat prasa za
ocas. Zabité prasa sa nagúlalo do troků , dali sa pod ně dva ř etaze, posypalo sa živícú a polévalo
horkú vodú. V horkej vodě sa pomocú ř etazů a chlapů několikrát otoč ilo a pomocú ř etazů sa zdrhly
šč etiny z prasata. V práci sa pokrač ovalo dál, až sa uvař íl oběd. Byla to polévka, játra, ledvinky,
podbradek a mozeč ková máč ka, keréj sa ř íkalo zabijač ková. Odpoledňa sa dělaly itrnice, jelita
a př esbuř ty, péklo sa maso a vař ilo zelé. Več ér sa zešla najbližší rodina na karmínu, gde sa všecko
pokoštovalo. Děcka roznášaly zabijač ku, itrnice, jelita a obař icu rodině, lebo súsedom. Na to sa
dycky těšily, protože dostaly tringeld za donesení.
Velice sa děcka těšily také na Mikuláša. Už př ed Mikulášem sa pékli v peci „páni a panič ky".
Byly to těstové figurky, keré dostávaly hodné děti na slaměnku od Mikuláša. Oč i a knoflíky figurek
byly z trnek. Na slaměnku dostávaly děcka aj jabka, oř echy a jádra. Gdo nebyl hodný, dostal metlu.
Aj vánoce př ínášaly děckám moc radostí. Dostaly stromek, na kerém byly oř echy, jabka
a zázvorníky. Več eř a na Šč edrýveč er byla slavnostní, ale né tak bohatá, jak bývá vč il. Př ed več eř ú
každý dostál oplatek s medem, potom byla mléč ná polévka, krupica s medem, pupáky (to byly
buchtič ky polété mlékem, posypané makem a omastěné máslem), jabka, hrusky, oř echy a suchá
hloza (vař ené ovocné krúželky). Po več eř í sa zpívaly koledy, krájaly jabka, lúpaly oř echy a házalo sa
papuč em př es hlavu. Esli sa otoč il špicú ke dveř ám, to znamenalo, že pů jde z chalupy do světa.
Venku práskal pastýř bič em, trubil na roh lebo trúbu a dostávál od lidí výslužku za to, že jím pásl
v létu dobytek.
Po več eř i sa chodilo brzo spat, aby šecí mohli it na jitř ní.
Negdy po več eř i sa také dováďalo. Dělaly sa všelijaké hlúpoty ... MalýJanek Antošů byl veliký
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dobroděj. Nikoho nenechál na pokoji a rád udělal nekomu „napotvoru". Měl dvě sestry: Mař enku
a Josefku. Byly to mladé dívky, ale velice věř ily v duchů a č arodenice. Spávaly v kuchyni, kerá měla
už kamenú zem. Dyž sa poveč eř alo, šly obě spat, aby sa zbudily zavč asu na jitř ní.
Janek sa ošúňál v izbě a furt sa hrál s kocúrem. Vybrál si veliké skař úpky z oř echů , nakapkál
do nich vosku ze svíč ek a př ilepíl kocúrovi na pazúry. Na ocas mu špagátem př ivázál turkyňové
šústí, zhasl světlo a potíchuč ky otevř el dveř a do kuchyně, gde spaly děvč ata. Potichuč ku pustil
kocúra do kuchyně, dveř a př ivř él a č uč ál za něma, aby uč ul, co bude.
Tam Jozefka už spala, ale Mař enka ležala také na posteli, ale byla ešč e hore. Najednú uč uje:
Klep, klep, klep! To sa kocúr rozběhl po kuchyni. Mař enka vyvalila oč i do tmy, ani nemukla, protože
myslela, že je v kuchyni nejakýduch. Potichuč ku enom zavolala: „Jozefko, spíš?". Ale Jozefka ani
muk, spala jako dř evo. Kocúr uč ul Mař ku a rozběhl sa rychlejší po kuchyni. Děvč ica znovu č uje:
Klap, klap, klap, klap .. .! A k temu ešč e jakýsi inší šustot, kerýdělal kocúrů v ocas. Na Mař ence
hrů zú vystúpl pot. Pokř ižovala sa a zač ala ducha zař íkávat: „Duchu, si-li dobrý, př istup! Si-li zlý,
odstup!" Kocúr poznál Mař enč in hlas a škŕkl za ňú na postel! To už Mař enka zakř íkla: „Jozefko!
Jozefko! Je tu jakýsi duch!..."
Ale Janek, kerýto vč ecko uč úl za dveř ama, sa honem pakoval za pec, protože vědél, co ho
č eká.
Po vánocách bylo Sčepá na. Ten deň nosíl pastýř březovce na výplatu děckám a dostával
obilé za pasení dobytka. Chlapci chodili k rodině „po službě", ř íkalo sa také „po závdanku".
Chlapec došél do domu k tetič ce lebo ke kmotř ence a ptál sa, esli nepotř ebujú služebného.
Dyž sa ho optali, co umí dělat, špásovně odpovídal: „Fugarovat dyně, dójit slépky, lúpat fazulu,
ohledávat kohútů ," a podobně. Dostával od rodiny závdanek na službu. Negdy sa př estrójily děvč ata
za chlapců a také chodily „po závdanku".
Svaďba
Svaďba byl'a v Rohatci dycky veliká událosť. Na ní sa zešlo pů l dědiny, protože v rodinách
bylo moc č lenů a věč inú byly rodiny zpř ízněné.
Už zvaní byl zač átek svaďby. Zvaní zač alo 10 dní dopř edu v sobotu naveč er. Družba, hlavní
poř adatel, zvál ze starším mládencem, kerého si vybrál ženich, celé rodiny a mládenců . Drúžky si
zvala na svaďbu nevěsta ze starší drúžkú, kerú si vybrala sama nevěsta. Hlavní slovo př i zvaní měl
družba. Dojda do chalupy, spustil: „Nemějte nám za zlé, že zme do vašého př íbytku vstúpili. Není to
z vů le našéj ani vašéj, ale z vů le ženicha a nevěsty, keř í sa rozhodli svů j slobodnýstav proměnit
a do stavu manželského vstúpit. Prosá vás, abyste ich na téjto cestě doprovodili a potom jejích
milými hostmi byli. Pochválen buď Ježíš Kristus!..."
Po temto pozvání a pozdravení byli šeci pohoštění; a tak sa zvaly šecky rodiny, keré měl
družba na papírku.
Týdeň př ed svaďbú bylo doma šecko jak na kolotoč i. Zabila sa jalovica a poř ádné prasa,
husy, slépky a kuř ata a pékly sa v peci svadební koláč e, kerých byly plné troky. Cukrové sa
nepékávalo. To už byla vzácná svaďba, gde byly na stolách zázvorníky a trdélníky. Každýpozvaný
donésl př ed svaďbú do svadebního domu vajca, putr, smetanu a drů bež. Dary dávali enom kmotř i
lebo tá najbližší rodina. To byly obrázky svatých, zrcadla, visací petrolínové lampy, legátky lebo
malovaná truhla.
Več ér př ed velikú svaďbú vyhrávala muzika „svícu" př ed svadebním domem.
Ráno př ed zdavkama ešč e jednú pozvali nevěsta s drúžku a ženich s mládencem šeckých
svadebč anů . Nevěsta rozdělila šecky drúžky a každéj dala mládenca, kerýsa celú svadbu o drúžku
starál. Mládenců poslala nevěsta pro drúžky. Každá drúžka měla nachystanú vonič ku z voskových
kvítek a korálků obtoč enú mašlič kama, kerú dala mládencovi za klobúk. Mládenec dovédl drúžku na
svaďbu do teho domu, kam byla pozvaná. Ženichových hosťů védl družba s muzikú pro nevěstu.
Ženich šél poslední s rodič ama. U nevěsty byli šecí pohošč ení vař eným vínem a koláč ama a ženich
s nevěstu sa moseli př ed zdavkama odprosit rodič om. Obojí rodič e seděli na legátkách a př ed němá
byly dvě stolič ky zakryté bílým šátkem. Na ně si klekli ženich s nevěstú. Družba př edř íkával
odprosování:
„Najmilejší rodič é!
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Ač koli sme téj naděje, že toto dnešní ř ízení vám tajně néni, př eca př ed týmato pány hosty
zdvoř ile vašu rodič ovskú odpověď žádám, esli týmto vaším dítkám do stavu manželského
stúpiti svolujete?"
Rodič e ř eknú: „Ano !"
Ženichovi a nevěstě ř ekl družba:
„A vč íl, mílí snúbenci, dyž chcete dobrovolně svů j slobodný stav proměnit a do stavu
manželského vstúpit, mosíte sa svých drahých rodič ů odprosit a za rodič ovské požehnání
požádat."
Družba př edř ikuje a ženich za ním opakuje:
„Mů j najmilejší tatíč ku a mamič ko!
Děkuju vám tisíckrát za šecku lásku, s kerú ste ňa od malič ka vychovali a esli sem vám gdy
ublížil, alebo vás rozhněvál, prosím vás, odpusťte ně to!"
Stejně tak opakuje nevěsta. Potom rodič é žehnajú děti:
„Požehnáj vám v novém stavu Bů h Otec, Syn a Duch svatý, amen!"
Ženich sa odprosuje aj nevěstiných rodič ů :
„Mů j nastávající tatíč ku a mamič ko!
Prosím vás pěkně, abyste ně odpustili, esli sem vám negdy ublížil a př ímite ňa za syna!"
Nevěsta se odprosuje zas ženichových rodič ů . Rodič é potom žehnajú budúcim dětom. Družba potom
zeř adí svadebč anů . Dopř edu děcka, za ně muzikantů , potom drúžku ze ženichem, za něma nevěstu
ze starším mládencem, šecky drúžky a mládenců , starších lidí a na konec prů vodu obojích rodič ů .
Po zdavkách, keré trvaly do poledňa, sa šlo s celým prů vodem tancovat do hospody. Starší
hosté šli dom pokludit dobytek a př evléct sa k obědu. Po hodině tancování sa prů vod odebrál do
domu ženicha a nevěsty, kde zač lo hodování. Obědvalo sa na dvoř e u stolů , več eř a byla v domě
a v návratí, protože do domu by sa šecí nevlézli. K obědu byla lokšová polévka, vař ené maso,
slepič ina se smetanovú máč kú, pivo, víno a koláč e. Po obědě hrála muzika a zpívaly sa svadební
pěsnič ky. U ženicha sa potom zeř adili šecí do prů vodu. V č ele prů vodu nésli chlapci prápor
z tureckého šátku a za veselého výskání šli s muzikú pro nevěstu. Potom šecí společ ně odešli na
svadební taneč ní muziku, kerá trvala dlúho do noci. Svač inu, koše koláč ů , donésly kuchař ky do
hospody.
Več era byla bohatá. Peč ené maso, husina, zelé, koláč e, zázvorníky, pivo, víno, sodovky.
Po več eř i sa šecí zešli u nevěsty, gde sa ř íkaly vínky: Starší mládenec nésl taléř ek, na kerém
byl pohárek s vínem a svíč ku, že prý, aby dobř e viděl na šecky drúžky.
Družba oslovil každú drúžku vínkem.
Na př íklad:
Krásnú vidím holubič ku, jak cukrující hrdlič ku,
a to pannu drúžič ku ménem Anič ku,
kerá sa na mna dívá a po oč ku sa usmívá,
mám za to, že na miluje a věneč ek ně daruje.
Drúžič ko, daj nám Pámbu zdraví!"
Muzika zahrála „vývod" a družič ka odpověděla:
„Mů j mládeneč ku milý, č ervenýa bílý,
př ipijám ti př es sklo, aby nám to plesklo."
Lebo:
„Pripíjám ti př es slepič í krk,
až polezu na pec, ty za mnu škrk!"
Muzikanti zahráli „vývod" a družba šél k další drúžce:
„Př i tejto svadební tabuli, př ekrásnýkvítek spatř uju,
krásnu vonnú fijalič ku a to pannu drúžič ku
ménem Bětič ku.
Pro její mílú př ítomnost, př eju jí zdraví hojnost!"
Po vývodu muziky drúžka ř ekla svů j vínek:
„Mů j mládeneč ku milý, př ipíjám ti př es hrabě,
že sme obá na svaďbě.
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Př ipijám ti př es kotel, aby sis utř el sopél!"
A tak družba obešél šecky drúžky a každá mosela ř éct svů j vínek. Po odř íkání vínku házaly
drúžky do taléř ka peníze. Družba potom př edál taléř ek s penězama starší drúžce a tá ich dala
nevěstě a ř íkala:
„Hrky, hrky, hrkáty, proměňte se v dukáty!
A ty nevěsto, nastrč klín,
nech je to do roka céra lebo syn.
A dyž budú obá dvá, nech ti Pámbu pomáhá!"
Ostatní hosté př idávali na poviják. Družba šeckým poděkoval za dary a popř ál ím zdraví.
Po vínkách odešla nevěsta mezi vdané ženy, keré í zdělaly věnec a dali í č epec. Svadebníci
sa bavili a zpívali:
„Ztratila sem pantlu, zelenývěnec,
a gdo ho našél, starší mládenec.
A gdo ho našél, nech ně ho vrátí,
šak mu to mamič ka dobř e zaplatí!"
Zač epenú nevěstu dovédly ženy ženichovi ke stolu. Např ed mu dovedly starú babu v č epci, aby si ju
kúpil. Ženich nechťél, že to néni tá, kerú si vybrál. Dyž dovédly pravú nevěstu, mosél také př idat na
poviják. Potom sa svadební veselí rozprúdilo ve svadební hry, př i kerých bylo hodně smíchu
a radosti.
Hra „Na holúbka"
Zpívalo sa:
„Spadl s pece holúbek, rozpuč íl si žalúdek.
Holubič ka plakala, že holúbka neměla!"
Slobodní byli v kruhu, držali sa za ruky a zpívali. Holúbek (mládenec) měl šátek a chodíl kolem
kruhu. Šátek prostř él př ed vyhlédnutú drúžku. Na šátek si obá klekli a mládenec dostál od drúžič ky
hubič ku. Potom si vzala drúžka šátek, pěsnič ka sa opakovala a drúžka si vybrala mládenca.
„Hra na medvěda"
To byla chlapská hra. Vedle sebe sa postavili tř é chlapi. Prostř ední mňél na hlavě klobúk lebo
baranicu. Súsedů hladil po lícách a zpíval: „Mů j malý medvěďu, máš hubič ku od medu!" Př i
pohladění sa snažíl dat súsedovi facku. Súsed mu zas chťél zhodit klobúk. Dyž sa mu to podař ilo,
stal sa zas on medvěděm.
„Na ševca"
Na legátce seďél mládenec, kerýbyl ševcem. Vedlé něho z oboch stran stáli dvá chlapi. Ševc
naznač ovál táhání dratví a tluč ení na bot a každú chvílu uderil súseda pěsťú do nohy. Súsed ho za
to mohl uderit vař ajkú po ruce. Dyž sa mu to podař ilo, byl ševcem. Př i tem sa zpívalo:
„Dyž sa ševci ženili, na svaďbě sme nebyli!"
„Na káč era"
Kolem dokola chodily páry. Jeden mládenec byl sám a měl místo drúžky metlu. Zpívalo sa
a muzika hrála:
„Každýkáč er svú kač enku drží si ju za ruč enku!"
Slova sa poř ád opakovaly a najednú muzika př estala hrát. Mládenec zahodil metlu a č ekál, až sa
budú mládenci s drúžkama měnit. Uchytíl si nekerú družku a ten mládenec, kerýzbyl, mosél vzít
metlu a dělat káč era.
Negdy bývaly na svaďbě aj maškary.
První svadební deň sa skonč íl ráno, svadebč ané sa prospali a svaďba pokrač ovala druhý, tř etí
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a další dni, až sa šecko zedlo.
Potom sa nevěstě naložily peř iny a výbava na žebř iňák a svadebč ané to odvézli do domu, kde
mladýpár měl bývat. Tým sa svadba skonč ila.
Hody
Po skonč ení šeckých polních prácí byly hody. Doma se šecko ukludilo, chalupy sa vylíč ily
zvnitř ku aj zvenku, obrovnávky zasvítily jasnýma barvama, trč enice sa napiglovaly, nachystalo sa
dobrot jak na svaďbu a mládež chystala př ed hospodú hodovýmáj a „zelené", pod kerým sa potom
tancovalo. V sobotu př ed hodama sa šecko př ed domem aj na dvoř e pozametalo, opař ily sa slépky,
husy, nadělaly „lokše" a mládež sa zešla za humnama zazpívat si hodové písnič ky.
Hody zač ínaly v nedělu ráno, gdy sa dostavili do rodin př espolní pozvaní hospodář i. Lidé si
oblékli najpěknější šaty a šli do kostela. Na poledně byl hodovýoběd a po něm sa ozývala muzika,
kerá védla stárka pro stárku. Stárek byl volenýchasú už na Šč epána a starál sa o poř ádek na
hodách. Stárku si zvolila šecka chasa př ed hodama. Chasa ze stárkem a stárkú šli s muzikú pro
starostu a potom šecí dohromady šli k muzice, kerá bývala pod májem př ed hospodú. Hody trvaly tř i
dni. V nedělu byly najslavnostnější, protože každýmňél nekeho pozvaného. K muzice chodila chasa
aj z druhých dědin. Hosťů vítali maršem. V pondělí byly hody pro domácích. Ty byly najveselejší.
V úterýbyly pro ženáč ů . To sa tancovaly „vrtěné" a verbovalo sa. Žádné hody sa neobešly bez
hodových pěsnič ek. Bylo ich hodně.
Nekeré z nich:
Dyž sme šli na hody, bylo nás jedenást,
dyž sme šli z hodů dom, chybovál jeden z nás!
Hody milé hody, nadělaly škody,
zabili šuhajka, hodili do vody!
Hody milé hody, už sem dohodovál, už sem štyry noce doma nenocovál.
Doma nenocovál, koně nepucovál,
ešč e ně tatíč ek za to vyhubovál!
Ešč e byly štyry týdně do hodů ,
už ně milá zakázala pit vodu.
Dávala ně sladké vínko z pohára,
př enocuj tu, švarnýšohaj, do rána!
Př i muzice sa chlapci škádlívali s děvč atama a zpívali jedni druhým:
Chlapci:
Rohatecké dívky chtěly by boháč ů
a samy nemajú konopných rubáč ů !
Enom jedna měla ze saméj kúdele,
ten sa í ukrútíl u saméj ......!
Děvč ata:
Rohateč tí chlapci, gde vy máte stárka,
leží za humnama, pije vodu z járka!
Rohateč tí chlapci, haňba je to na vás,
ztraťá sa pomyje, sváďajú to na vás!
Chlapci:
Rohatecké dívky, to sú hospodyně,
neumňá rozeznat fazulu od dyně!
Rohatecké dívky, majú kř ivé lýtky,
byly by z nich saňky, vozit Strážnič anky!
Děvč ata:
Rohateč tí chlapci sú velice hrdí,
dyž idú př es pole, objímajú vrby!
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Ten Martin Burešů v, ten je najhrdější,
došel k jednéj vŕbě: Moja najmilejší!
Hody bývaly dycky veselé, šecí sa na ne dlúho těšívali a rádi na ně zpomínali!
Podzim
Odŕhání turkyně
V Rohatci se od pradávna sadila turkyň, keréj sa moc potř ebovalo jak na krmení husí a kač en,
tak aj na dokrmení prasat.
Dyž sa turkyň na podzim vylámala a dovezla dom, mosela sa co najspěš odhrnút ze šústí, aby
sa nezapař ila.
To sa scházala celá rodina a chasa z dědiny, aby byla práca brzo hotová. A to sa né enom
povídalo, ale bylo aj veselých pěsnič ek, jedna za druhú.
Protože byla stodola plná turkyně, kerá byla na zemi na hromadách, moseli tatíč ek vyvézt
žebř iňák př ed stodolu. Jak ale hleděli, dyž zme sa rozcházali a žebř iňáka nigde. Velice sa divili, že
neč uli, že by negdo žebř iňák odvážal. Hledali sme ho šecí po celej dědině, ale nic sme nenašli. Po
žebř iňáku ani památky, jak by sa pod ním zem slehla.
Tatíč ek byli velice nazlobený. Dyž ráno uviděli žebř iňák na dochovej stř eše stodoly, to už zme
ím ani nechodili na oč i.
To kluč iska več ér celývů z rozdělali, po kúskách ho odnesli na stř echu a tam ho zas složili.
Pro nich to nic nebylo, leda že udělali „na potvoru". Ale horší bylo že sa žebř iňák mosél zas zdělat
dúle ... A potom prýsú dnešní chlapci horší než spěšéj!
A co sa ešč e stalo? Ti istí chlapci našli jednu v poli strašáka. To tam dávali lidé do starých
hader navleč eného pajdrláka, aby ím vtáci nezobali úrodu. Tož teho strašáka vzali a donesli do
dědiny.
V jedném domě bývala velice pěkná, ale aj fajnová Bětuška. Chlapci sa kolem ní enom toč ili,
ale ona si ze žádným nechtěla zadat. Chtěla byt velice vzácná.
Jednú več ér chlapci uvázali strašáka na kluč ku dveř í jejich chalupy. Měli najpěknější dveř a
z dědiny, skleněné. Potom sa šecí skovali do škarpy př ed chalupú a jeden zaklepál na dveř a
a honem utěkál za ostatníma. Č ekali, co sa stane. Bětuška věděla, že gdosi o ňu stojí, ale hned
neotevř ela, až za chvilku. Potom potichuč ky otevř ela dveř a a jakési chlapisko sa jí cpe do dveř í. To
byl ten strašák. Zakř ič ala na tatíč ka. Ale ten sa trochu báli. Mysleli, že je to nejakýzloděj. Honem
zamkli dveř a a šli do stodoly, vzali „lušňu" z voza, otevř eli bránku návratí, namíř ili lušňu na strašáka
a zakř ič ali: „Stát, lebo stř elím!" To už sa chlapč iska od smíchu popadali za bř uchy a hybaj ho preč ,
aby ich strýč ek nepoznali. To bylo potom smíchu po dědině, že Bětušč in tatíč ek chtěli zastř elit
strašáku z lušně.
A že děvč ici hodili do izby oknem ježka lebo celú hrst cvrč ků , to nebylo nic divného!
Na podzim bylo v zahrádkách aj všelijaké ovoce. Strýc Jan byli velice lakomý. Měli v zahrádce
pěkné hrozny, keré každýdeň prohlédali, ale nedali nikomu ani koštovat. To sa dověděli chlapč iska.
Francek, najvěč í kujón, ř ekl: „Temu lakomému Janovi mosíme neco vyvést! My mu ty hrozny v noci
otrháme!" A tak sa več ér vypravili na hrozny. Šli kolem humen, až došli k plotu strýcovej zahrady.
Francek první př elézl plot. Dyž býl za plotem, volál na ostatních: „Vyhrňte si gatě nad kolena
a rukávy nad loktě, je tu veliká rosa!" Chlapč iska ho velice poslúchall, šecí si vyhrnúli rukávy aj gatě
a jeden za druhým př elézli plot a skoč ili do vysokých kopř iv, keré si tam strýc pěstovali pro prasa. Na
hrozny už sa nešlo, ale Francka poř ádně zmlátili za to, že ím tak špatně poradil. Ty plyskýře od
kopř iv ich pálily ešč e hodně dlúho!
V humnách aj ve šč epnicách bývalo hodně trnek-karlátek. Ty keré padaly, sa zbíraly na
slibovicu. Zralé trnky sa otř epaly, nasbíraly do škopků a odvézly dom, gde sa z nich vař ily trnky.
Vař ení trnek bylo velice zdlúhavé. Např ed sa trnky mosely vylúpat, nachystal sa kotel, do něho sa
dál dř evěnýměsíč ek, kerýnesmňél byt ani malýani veliký, ale akorát. Byl př ipevněnýna dř evěné
kývadlo, kerým sa poř ád měsíč kem hýbalo, aby sa trnky nepř ipálily. Např ed sa trnky rozvař ily na
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„lízač ku", na keř ú sa děcka velice těšily. Téj dostaly každý hrnek, k ní krajic chleba, popijaly,
zakusovaly chlebem, lebo si ju natř ely na chleba. To byla pro děcka veliká pochútka. Dyž sa šecky
trnky rozvař ily, zač ali sa všecí hostit. Negdy sa navař ilo aj dva kotle trnek. Ty sa dávaly do dubových
fasek a celýrok sa braly na vař ení. Dělaly sa z nich buchty, pěry, mazaly sa na veliké, v peci peč ené
koláč e a aj sa mastily na chléb. Trnky sa aj sušily v peci a v zimě sa vař ily místo dnešního kompótu,
kerýsa tenkrát nedělávál.
Zima
Jak sa drávalo péř í
V každéj rodině měli stádo husí, keré byly potř ebné né enom na jídlo, ale, a to je
najdů ležitější, na péř í do peř in a duchen, keré sa budovaly dětom, až sa ožeňá lebo vďajú, protože
v rodinách bylo víc dětí a každýmosél dostat duchnu aj peř iny iďa z domu. Tož sa šecko péř í
skládalo od narodění děcka až do jeho vdavek. A to péř í, keré sa dávalo do míšků ze šeckých husí
jedného roku, sa dralo dycky až v zímě.
To sa zešla celá rodina, tetič ky, kmotř enky aj súsedy a najvěc mladých děvč at, ale aj chlapců .
Drávalo sa celé več ery. N'a stů l sa nasypala hromada péř í, každýsi vzál do levéj ruky hrst a pravú
rukú odŕhal č isté peř í od „špeněk". Ty sa házaly na zem, potom sa zmétly a dávaly sa do zhlavců ,
keré sa dávaly pod hlavu pod peř iny. Protože več er př i draní býl dluhý, býl aj veselý. Zpívaly sa
šecky možné pěsnič ky, vyprávjalo sa, co sa gde šustlo, ale aj o strašidlách a č arodenicách sa teho
hodně napovidalo. To děcka ani nemukaly, aby ím nic neušlo.
Tož jednú vykládala jedna tetič ka, že její súseda je č arodenicú: „A jak sa tu pozná?" optaly sa
děcka. „To máte tak! Má enom jednu krávu a její děcka majú každýdeň omastěnýchléb s putrem.
Jak by to mohla ináč dělat, než si to mléko a putr nač arovat?" Enom táto klebetnica neř ekla, že její
súseda místo pletek chodila kravič ce na travič ku, pěkně ju opatrovala v č istotě a za to jí dala kráva
hodně mléka a mohla nastlukat putru pro svoje děcka. To jí enom tá tetka záviděli, ale běda ř éct, že
nemajú pravdu.
Negdy sa stalo, že děvč ica měla galána, ale ešč e sa to enom šuškalo. To potom ostatní
nabrali špeněk a dyž šli ze drání, vysypali ich po celéj cestě od domu, gde bývala děvč ica, až
k domu, gde býval její galán. To už šecí věděli, gdo za kým chodí.
Nejednú aj chlapč iska udělali bárjakú neplechu. Jednú več er, dyž sme sa už po draní
rozcházali, otevř eli sme dveř a, a do izby č mách! Voda! To chlapci potichuč ku opř eli štandl s vodú
o dveř a a dyž sme ich otevř eli, tož sa voda vyléla na nás. To bylo smíchu, ale aj nadávání mamič ky.
Péř í sa dralo 14 dní a negdy aj měsíc, podlé teho, kolik bylo husí. Poslední deň sa nechálo
enom málo peř í na draní. To enom, aby sa neř eklo, že sa nedralo. A potom byl aldamáš! Bylo
nachystaných koláč ů , navař eného č aju lebo vína, negdy aj nejaká tá itrnica lebo oškvarek, vař ené
krúželky. Jedlo a zpívalo sa celýveč ér. Dyž sa zedralo peř í v jednéj rodině, šlo sa drat na oplátku
k druhéj, a tak to chodilo celu zimu.
Faš aňk
Fašaňk (masopust) bylo období nespoutaných zábav, neboť po něm nastával pů st, kdy bylo
veškeré veselí (muziky, svatby) zakázáno. A tož od neděle až do úterka bývalo dycky veselo.
Fašaňk zač ínal v nedělu ř etazem. To byla muzika, př i keréj sa neplatilo vstupné. Sólo měly děvč ata.
Př i muzice si chodily pro chlapců , s kerýma tancovaly a dyž muzika př estala hrát a pár zastavil
u stola ze svíč ku, mosela děvč ica dat do „řetazu" a př ipit si s chlapcem, s kerým tancovala. Dyž to
byl chlapec, kerýsa jí lúbil, tož sa nechála vidět. Dala aj zlatku a to bylo gdysi moc peněz! Tak sa
šecky děvč ata složily a moselo to stač it pro muzikantů na tř i dni. Dyž nestač ilo peněz, chodily tř etí
deň maškary s muzikú po domoch, lidé ím dávali obilé, lebo turkyň, keré sa prodalo a tak sa
zaplatila muzika aj za tř etí deň.
Na fašaňk sa zpívaly pěsnič ky, kerýma sa chasa lúč ila s veselú dobú masopustu a nejeden
chlapec lebo děvč ica zesmutněli, že si ešč e nenašli frajíra, protože v pů stě si ho už nenajdú.
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Nekeré fašaňkové pěsnič ky:
Na konec fašaňku
gdo nemá galánku,
ani mět nebude,
protože pů st bude!

Už sa fašaňk krátí,
už sa nenavrátí,
staré panny lajú,
že sa nevydajú!

Fašaňku, fašaňku,
už je ťa na mále,
jako téj rosenky
na zelenej trávě.

Staré panny lajú,
že sa nevydajú,
a ty mladé pláč ú,
že sa nevyskáč ú!

Fašaňk bylo poznat aj doma. To sa dělala drkotina, smažily sa koblihy a milostě, až to vonělo
po celéj dědině.
Šak od popeleč ní stř edy až do velikéj noci sa lidé napostili dosť!
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VÝ PISY Z POZEMKOVÝ CH KNIH
Aby vznikl obraz vývoje starších rohateckých domů , vypsali jsme je a jejich majitele od
konskripce v r. 1788 do r. 1845, kdy byl sepsán výkaz pro domovní daň (podepsali jej vlevo zástupci
vrchnosti, vpravo zástupci obce „Franc Janík, pudmistr, Josef Havlíč ek, fojt, Jan Tomala a Jan
Tomeš, vyvolení".) K těmto domů m jsme př ipojili z nové pozemkové knihy majitele do dnešních dob.
Do knih se zapisovalo německy, dř ívější úř ední ř eč í, teprve v 2. polovině 19. století č esky.
V následujících výpisech je v prvním sloupci uvedeno staré (konskripcní) č íslo, v druhém nové
domovní č íslo, v tř etím parcelní č íslo.
Grundbuch über Hausgründe des Dorfes Rohatetz
(Domovní pozemková kniha vesnice Rohatec)
16
26
34
75
86
89
90
194
116
128

38

145

65

118

171

50
1

193

167
169

178
26

lokální kaplanství, později farní dů m
obecní dů m
panská palírna, r. 1845 majitel Heinrich Schlesinger, r. 1861 Salomon
Schlesinger, r. 1895 Ignaz Donath, r. 1921 Metod ěj Gazdík,
r. 1930 Frant. Rosík
r. 1833 škola, r. 1845 obecní dů m
panská hospoda (k ní patř il č tvrtlán), r. 1845 majitel Elias Schwarz,
r. 1873 Jan Svoboda, .., r. 1947 A. Sal č álková
panskýdvů r, r. 1845 Franz Graf
panskýmlýn, r. 1845 von Magnis, r.1863 Eduard B öse

16
obecní kovárna, r. 1888 M. Zahnašová, r. 1926 Frant. Novák
181 obec, škola
182 \
183 >v r. 1845 strážní domky Severní dráhy
184 /

Následuje soupis č tvrtlánových a pů lč tvrtlánových (selských) gruntů , potom podsedků
a posléze chalup.
Pů vodní čtvrtlá nové grunty z r. 1788.
1

8,9

71

2

10,11 74

3

12

75

3

13

75

4

14

79

4

15

79

5

16,17 80

6

18

83

Michal Novák, r. 1845 1a 1. polovice (= pů lč tvrtlán) Jan Novák,
1.b Alžběta Antošová, r. 1863 1a Frant. Novák, 1b Jan Antoš, nové č íslo 8
r. 1877 Jan Antoš, ... r. 1938 Josef Antoš, nové č íslo 9 Jan Novák,
r. 1904 Anna Burešová, r. 1910 Josef Bureš, r. 1953 Petr Bureš
Jan Antoš, r. 1840 Jiř í Antoš, r. 1890 Michal Antoš, r. 1906 Frant. Zahnaš,
r. 1942 Marie Zahnašová č . 11
Jakub Rybecký, r. 1803 Tomáš Rybecký, r. 1628 pů lč tvrtlán 3b Anna
Doležalová, r. 1829 Matěj Novotný, r. 1667 Fr. Novotný, r. 1921 Michal
Novotný, r. 1963 Josef Novotný
r. 1824 pů lč tvrtlán 3a Kateř ina Rybecká, r. 1840 Mart. Rybecký, ... r. 1923
Fr. Rybecký
Ant. Štica, 1. polovice r. 1840 Jan Koštuř ík, r. 1845 Jos. Koštuř ík, r. 1906
Jan Koštuř ík, r. 1950 Nataša Koštuř íková
2. pol. r. 1828 Mart. Štica, r. 1845 Jan Štica, r. 1879 Jan Štica, r. 1889
Frant. Cikánek
Frant. Antoš, ... r. 1878 Aug. Antoš, r. 1892 Pavel Antoš, r. 1936 Marie
Svobodová
Josef Bureš, r. 1845 Jan Bureš, r. 1864 Martin Bureš, r. 1923 Frant.
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6

19

83

8

20

85

8
9

21
22

85
88

9

23

88

10

27

138

10
11

28
29

138
154

11
12

30
83

154
153

12

32

153

13

33

149

13
14

34
35

149
148

14

36

148

15

37

146

17

39

143

17

40

144

18

41

141

18

42

141

19

43

140

19
20

44
45

140
136

Bureš, 1946 Josef Bureš
r. 1864 Mart. Bureš, r. 1884 Ant. Detony, r. 1919 Josef Antoš, r. 1940
Marie Grufíková
Václav Cigánek, r. 1829 Jakub Cigánek, r. 1832 Jakub Cigánek oddělil
chalupu č .7 pro Veroniku Cigánkovou a jejího manžela Jana Svobodu,
nové č . 20 r. 1888 Jan Antoš
grunt č . 8 r. 1845 vdova Cigánková, nové č . 21 r. 1893 Frant. Cigánek
Michal Bureš, r. 1824 1. pol. Jos. Bureš, 2. pol. 1829 Martin Bureš,
r. 1845 9a Matěj Škoda, nové č . 22 r. 1878 Anna Škodová,
provdaná Antošová, r. 1906 Jan Antoš, r. 1947 Vlasta a Rů žena
Kostelecká 1/2 a 1/2
r. 1845 9b Jakub Bureš (pů lč tvrtlán), nové č . 23 r. 1871 Michal Zahnaš,
r. 1894 Michal Antoš, r. 1923 Anna Šrů tková
Michal Štica, r. 1826 1. pol. Martin Štica, 2. pol. Veronika a Frant.
Antoš manželé, nové č . 27 r. 1860 Pavel Antoš, r. 1899 Alžb. Antošová,
r. 1938 Marie Tomanová
r. 1844 Jiř í Antoš, r. 1921 Anna Chrástková, r. 1937 Fr. Henč l
Mart. Zahnaš, r. 1826 1. pol. Jiř í Zahnaš, 2. pol. Ant. Zahnaš,
r. 1845 11a Matěj Antoš, nové č . 29 r. 1877 Štěpán Antoš,
r. 1928 Jan Antoš, r. 1950 Rozina Němcová
r. 1845 11b Jakub Zahnaš, r. 1877 Jan Zahnaš, r. 1949 Jos. Antoš
Michal Antoš, r. 1825 1. pol. Martin Antoš, 2. pol. r. 1826 Jiř í Př íkazský,
r. 1845 12a Martin Antoš, nové č . 83 pů lč tvrtlán r. 1870 Fabián Antoš,
r. 1889 Jos. Procházka, r. 1942 Anna Procházková
r. 1845 12b Michal Př íkazský, r. 1862 Mart. Př íkazský,
r. 1963 Josef Novotný
Václav Šmehlík, r. 1798 Matěj Hasík, r. 1845 Jan Hasík,
r. 1854 Pavel Hasík, ... r. 1943 Ant. Hasík
r. 1877 Valentin Hasík, ... r. 1889 Jan Hasík
Josef Slezák, r. 1845 Jan Slezák, r. 1850 Jiř í Slezák pů lč tvrtlán č . 35,
r. 1884 Josef Havlíč ek
2. pol. č . 14 r. 1825 Josef Antoš a Barbara manželé, ... pů lč tvrtlán č . 36
r. 1878 Frant. Antoš, ...r. 1951 Frant. Antoš
Martin Antoš, 1. pol. r. 1826 Fr. Procházka, r. 1845 Matěj Procházka,
pů lč tvrtlán nové č . 37 .r. 1878 Pavel Procházka, ... r. 1962 Zdeněk
Cigánek. 2. pol. r. 1826 Kateř ina Zahnašová, r. 1878 Pavel Zahnaš,
r. 1935 Josef Zahnaš
Cyril Cigánek, r. 1828 1. pol. Frant. Šmehlík, 2. pol. Rosina Tomanová,
r. 1845 17a Jan Toman, r. 1859 Jan Toman, ...r. 1910 Frant. Toman,
r. 1936 Marie Tomanová, provdaná Kuč erová
r. 1845 17b Josef Toman, pů lč tvrtlán nové č . 40 r. 1884 Jiř í Slezák,
r. 1930 Jan Elšík, r. 1958 Jos. Pospíšil
Jan Cikánek, r. 1845 Jan Cigánek, r. 1850 Matěj Cigánek,
r. 1887 Martin Antoš, r. 1907 Alžběta Antošová
r. 18/8 Kateř ina Cigánková provdaná Slezáková, ...
r. 1926 Kateř ina Šticová, r. 1949 Frant. Štica
Michal Antoš, r. 1835 Martin Antoš, r. 1845 Jiř í Antoš, ...
r. 1902 Jan Antoš, r. 1919 Rosalie Zlámalíková,
r. 1924 Josef Polachovič , r. 1933 Petr Šindelář
r. 1912 Rosalie Antošová, r. 1939 Frant. Antoš
Jiř í Janík, r. 1828 1. pol. Jan Janík, 2. pol. Matěj Janík, r. 1845 č . 20A
Frant. Janík, r. 1878 Jiř í Janík, r. 1901 Jan Rybecký, r. 1947 Frant. Antoš,
r. 1958 Robert Ševč ík
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20
21

46
47

136
134

21
24

48
53

134
130

24
45

54
76

130
106

45
46

77
78

104
102

46
47

78
79

102
99

47
48

79
80

99
96

48
49

81
82

95

50

64

92

50
51

84
85

90

51
52

86

52
53

87

53
54

89
90

54

54
56

91
93

58

56
57

93
94

59

89

53

87
87

3
168
169

r. 1845 č . 30b Karel Janík, r. 1876 Veronika Janíková, provdaná Elšíková
Jan Antoš, 1. pol. r. 1834 Josef Antoš, 2. pol. r. 1826 Barbora Hoř ínková,
r. 1828 Karel Novák, r. 1845 č . 21a Josef Antoš, r. 1873 Jan Antoš,
r. 1885 Fr. Sasín, r. 1935 Jos. Sasín
r. 1845 č . 21b Jos. Novák, r. 1904 Karel Novák
Josef Antoš, r. 1828 1. pol. Ignác Antoš, 2. pol. Pavel Antoš, r. 1845 č . 24
Pavel Antoš, r. 1872 č . 53 Karel Antoš, r. 1886 Rudolf Nesiva,
r. 1894 Jiř í Cikánek, r. 1942 Valerie Jurkovič ová
r. 1874 Frant. Bartošěk, . . .r. 1926 Matouš Bartošek.
Frant. Bař ina, r. 1810 Jan Polakovič , 1. pol. r. 1829 Jan Polakovič ,
r. 1857 syn Jan Polakovič , r. 1880 Bernhart Schlesinger,
r. 1904 Marie Nováková
2. pol. r. 1826 Ant. Elšík, r. 1842 Jan Elšík, ... r. 1960 Ant. Elšík
Michal Antoš, r. 1835 Jiř í Matyáš, r. 1878 Jakub Matyáš,
r. 1907 Jan Matyáš
r. 1878 Pavel Novák, r. 1896 Kateř . Tomanová, r. 1948 Jos. Bureš
Matěj Doležal, r. 1824 1. pol. Aug. Doležal, 2. pol. Jan Doležal,
r. 1845 č . 47 August Doležel. Pů Ič tvrtlán 79 r. 1867 Frant. Toman,
r. 1889 Pavel Tomala
r. 1841 Michal Antoš, r. 1897 Fr. Bureš, r. 1938 Alžběta Procházková
Frant. Hubka, r. 1820 Matěj Cigánek, r. 1845 Frant. Cigánek,
r. 1867 Jiř í Cigánek pů lč tvrtlán, ...r. 1910 Jan Cigánek
r. 1867 Jiř í Cigánek pů lč tvrtlán, r. 1881 Josef Cigánek
Ant. Sasín, r. 1845 Jan Sasín, r. 1877 Jan Procházka, ...
r. 1942 Anna Procházková
Frant. Zoubek, r. 1799 Matěj Zúbek, r. 1832 Jos. Bureš,
r. 1859 Jos. Bureš, ... r. 1933 Rosina Burešová
r. 1875 Pavel Bureš, ... r. 1933 Jos. Odehnal
Jiř í Slezák, r. 1831 Cyril Buč ek, r. 1827 1. pol. Fr. Buč ek,
r. 1843 Jakub Sasín, r. 1871 Jos. Antoš, ... r. 1937 Jos. Škromach
r. 1872 Karel Bureš
Jiř í Roman, r. 1789 Jiř í Slezák vulgo Roman, r. 1807 Jiř í Slezák,
2. pol. r. 1804 Romanka vdova, r. 1832 Mat ěj Slezák,
r. 1845 Matěj a Michal Slezák 52a, 52b
č tvrtlánovýgrunt r. 1877 obec Rohatec, MNV
Jiř í Štica, r. 1822 Tomáš Štica 1. pol., r. 1826 Michal Krakovský
2. pol. (53a, 53b), též r. 1845. Pů lč tvrt 88 r. 1872 Bernhart Schlesinger, ...
r. 1925 Frant. Antoš, r. 1949 Marie Nováková
chalupa (Wohnnaus) r. 1876 Moritz L ändler, r. 1903 Karel Novák
Martin Havlíč ek, r. 1833 Frant. Havlíč ek, r. 1903 Mariana Antošová,
r. 1962 Zdeněk Cigánek
r. 1874 pů lč tvrtlán Jan Havlíč ek, ... r. 1947 Frant. Cigánek
Jan Rybecký, r. 1845 Ignác Rybecký, r. 1859 Jan Rybecký, ...
r. 1962 Anna Nováková
r. 1859 Jan Rybecký, r. 1902 Jan Rybecký, r. 1920 Ignác Štica
Jan Tomala, r. 1826 1. pol. Petr Tomala, 2. pol. Franti šek Tomala, r. 1845
57a Petr Tomala, 57b Jan Tomala. Nové č . 94 r. 1890 Michal Procházka,
č . 95 r. 1877 Jan Tomala, .. .r. 1937 Frant. Anto š
Martin Hasík, r. 1826 1. pol. Tomáš Hasík, r. 1847 Pavel Hasík,
r. 1826 2. pol. Josef Hasík, r. 1842 Michal Hasík
r. 1845 č . 87 Tomáš Hasík, pů lč tvrtlán r. 1873 Jan Hasík, ...
r. 1962 Emilie Hasíková
r. 1847 Pavel Hasík pů Ič tvrtlán, ...r. 1927 Michal Hasík
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92
92

5

Martin Novotný, r. 1826 Pavel Novotný, r. 1845 Pavel Novotný, r. 1878
pů lč tvrtlán Jan Novotný, r. 1905 Josef Novotný, r. 1878 pů lč tvrtlán Frant.
Novotný, r. 1890 Jan Bureš
Mart. Tomala, r. 1845 Fr. Tomala, r. 1878 Štep. Tomala, r. 1947
Jos. a Jakub Salč ák
Pavel Kašuba, r. 1845 vdova Cigánková, r. 1870 Barb. Tomalová,
r. 1910 Anna Antošová
Jakub Rybecký, r. 1836 Michal Rybecký, r. 1845 Fr. Rybecký,
r. 1862 Pavel Rybecký
Jan Roman, r. 1845 Jan Bureš, r. 1864 Karel Bureš, r. 1885 Jos. Antoš, ...
r. 1949 Anna Nováková
Michal Novák, r. 1845 Jan Novák, ,r. 1863 Pavel Novák, ... r. 1934
Rosalie Nováková
Jos. Novotný, r. 1810 Jan Polakovič , r. 1845 Ant. .Polachovič , ... r. 1924
Ant. Polachovič
Jan Antoš, r. 1845 Jos. Antoš, r. 1849 Jan Antoš, ... r. 1947 Jos. Antoš
Jos. Polášek, r. 1809 Frant. Unora, r. 1814 Frant. Z úbek, r. 1836 Mart.
Novák, r. 1845 Mart. Škoda, r. 1861 Jan Bureš, ... r. 1928 Jos. Bureš
Mart. Svoboda, r. 1798 Frant. El šík, r. 1845 Frant. Elšík, r. 1852 Frant.
Koštuř ík, r. 1876 .Mariana Koštuř íková, r. 1925 Jan Novotný, r. 1963
Josef Novotný
Ant. Novák, r. 1845 Jan Novák, ... r. 1932 Tomáš Novák
Jakub Svoboda, r. 1845 Jakub Svoboda, r. 1860 Al žb. Svobodová, provd.
Polachovič ová, r. 1889 Karel Bureš, r. 1898 Jan Bureš, r. 1901 Josef
Škromach
Jan Hrdina, r. 1845 Jos. Hrdina, r. 1873 Jos. Hrdina, r. 1920 Marie
Hasíková
Jos. Novák, r. 1845 Matěj Novák, r. 1854 Pavel Novák, r. 1890 Michal
Halíč ek, r. 1904 Anna Halíč iková, provd. Rybecká
Tomáš Antoš, r. 1845 Jiř í Antoš, r. 1862 Pavel Antoš, r. 1905 Pavel
Novotný, r. 1933 M. Novotná, provd. Prchlá
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Podsedky z r. 1788.
25

55

129

31

62

123

32

63

122

33

64

119

35

66

117

36

67

116

37
38

68
69

114
113

39

70

112

40
41

71
72

111
110

42

73

109

43

74

108

44

75

107

Chalupy od r. 1788.
22

49

133

23

50

132

27

58

127

28

61

125

29
30

60
59

126

55
58

96

55
83

Bartl Roman, chalupa se zahradou, r. 1822 Veronika Kalivodov á, r. 1845
Tomáš Kalvoda, r. 1888 .Kat. Cigánková, ... r. 1940 dědici Šrů tkovi
vdova Valouška, r. 1798 Anna provd. Sasínová (dědila po matce Rosalii
Valouškové), r. 1832 Frant. Sasín, r. 1833 Jiř í Cigánek, r. 1875 Fr.
Cigánek, r. 1908 Anežka Havlíč ková, r. 1927 Fr. Rybecký
Mart. Unora, r. 1802 „Anna Unora provd. Romanin", r. 1823 Anna
Antošová, r. 1831 Jos. Štica, r. 1845 vdova Šticová, r. 1894 Mart. Antoš, r.
1926 Jan Škromach
Jos. Rybecký, r. 1835 od Jany Rybecké koupila Františka Burešová,
r. 1845 Jiř í Šara, r. 1878 Mariana Cvrč ková, r. 1928 Václ. Tomšej
Jan Unora, r. 1845 Jan Tomala, r. 1875 Mart. Tomala, r. 1904 Jan V ávra
Jiř í Rybecký, r. 1845 Frant. Janík, r. 1652 Jan Janík, r. 1887 Jos. Antoš,
r. 1952 Frant. Antoš
Mart. Havlíč ek (chalupa bez zahrady), r. 1845 lan Havlíč ek (selskýdů m).
Mikuláš Valouch, r. 1815 Kat. Nováková, r. 1842 Jos. Novák, r. 1869
Jakub Drábek, r. 1957 Mart. Kundrata
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59

97

62

60

107

38

61

108

37

62

109

36

63

110

33

64

111

34

65

112

35

66

113

39

67

114

42

68

115

43

69

116

44

69
70

117
118

44
45

71

119

46

72

120

47

73

122

48

74

123

49

76

128

41

77

129

40

78

130

32

79

131

31

80

132

30

81

133

29

82

134

28

83

135

27

Jos. Buč ek, r. 1843 Frant. Buč ek, r. 1845 Alžb. Buč ková, r. 1867 Mariana
Nováková, ... r. 1951 Anežka Jů vová
vdova Všeteč ková, r. 1845 Jan Šindelář , r. 1852 Fr. Špač ek, r. 1888 Jan
Rybecký, r. 1938 Anna Tomalová
Jiř í Zboř il, r. 1823 Fr. Herzog, r. 1834 Tom. Sanisterka, ... r. 1904 Marie
Antošová, r. 1943 Marie Grufíková
Jan Bartušek (bez zahr.), r. 1843 Pavel Šmehlík. r. 1845 Frant. Šmehlík,
r. 1904 Frant. Šmehlík, r. 1937 Marie Vojtíšková provd. Uř ič ář ová
vdova Polášková, r. 1845 Frant. Krakovský, r. 1880 Antonín Friedrich,
r. 1939 sourozenci Vránovi
vdova Hurbanka, r. 1844 Jan Oč ka, r. 1886 Fr. Tomala, r. 1934 Antonie
Hudáková
Václav Novák, zahrada 45 č tver. sáhů , r. 1821 Jan Hasík, r. 1845 Fr.
Dvorský, r. 1905 sourozenci Burešovi, r. 1947 Jan Jánoš
vdova Fialka, bez zahr., r. 1845 vdova Lambertov á, r. 1847 Jos. Novák,
r. 1878 Majdalena Tomanová, r. 1881 Matúš Piškula, r. 1938 Marie
Šupíková
Mart. Kleveta, bez zahr., r. 1844 Fr. M íša, r. 1845 Jan Kunický, r. 1882
Alžb. Polachovič ová, r. 1895 Marie Hasíková, ... r. 1958 Rich. Harbich
vdova Kř epková („Kř epkin") bez zahr., r. 1845 Mart. Rybeck ý, r. 1877 Jan
Antoš, r. 1910 Fr. Chytrý, ...r. 1963 Fr. Tomšej
Jan Rybecký, bez zahr., r. 1805 Mart. Blata, r. 1821 Jiř í Hoř ínek, ...
r. 1939 Jan Volek
r. 1877 Veronika Hoř ínková, r. 1909 Alžb. Knotková, r. 1936 Jos. Dobeš
Terezie Matyáška, zahr. 12 č . s., r. 1845 Tom. Matyáš, r. 1872 Pavel
Krakovský, r. 1888 M. Krakovská, provd. Brantálová, r. 1940 M. Hasíková,
... r. 1962 Jan Kraus
Ant. Novák, bez zahr., r. 1843 vdova Flešnerová, r. 1848 Jan Slezák,
r. 1893 Fr. Nedorostek, r. 1949 Miroslav Horny š
Pavel Polesňák, bez zahr., r. 1845 Jan Klásek, r. 1888 Jos. Zahnaš,
...r. 1960 Fr. Novák
Jan Polášek, bez zahr., r. 1821 Fr. Novotný, r. 1845 Terezie Novotná, . ..
r. 1918 Marie Glozová, r. 1941 Jan Komosný
Jiř í Uhlík, zahr. 12 č . s., r. 1824 Jos. Dvorský, r. 1833 Jan Dvorský,
r. 1845 vdova Dvorská, ... r. 1936 Marie Rybecká
Adam Hoř ínek, bez zahr., r. 1845 Jakub Novák, r. 1888 Barbora
Antošová, r. 1937 Jan Horňáč ek
Ant. Novák, bez zahr., r. 1839 Jan Michenka, r. 1845 Josef Michenka, ....
r. 1927 Frant. Gloza
Frant. Saska, zahr. 69 č . s., r. 1845 Fr. Č esnek, r. 1899 Alžběta
Špirudová
Jos. Janč ar, bez zahr., r. 1799 Michal Č esnek, r. 1845 vdova
Baumgartnerová, r. 1877 Cecílie Baumgartnerová, provdaná Dlabajová, ...
r. 1933 Jan Chmelař
Isidor Rybář ík, bez zahr., r. 1807 Adam Hoř inek, r. 1836 Anna Hoř ínková,
r. 1845 Frant. Bureš, r. 1883 Karel Oč ka, r. 1896 Rosalie Tomalová,
r. 1937 Ladislav Antoš
Matěj Doležal, bez zahr., r. 1827 Alžb. Svobodová, r. 1845 vdova
Mlýnková, r. 1877 Ant. Mlýnek, ... r. 1930 Alžb. Kubátová
Jan Blaha, zahr. 28 č . s., r. 1829 Jan Kašuba, r. 1877 Jos. Polachovič , ...,
r. 1933 Frant. Pavlíč ek
Tomáš Hasík, zahr. 64 č . s., r. 1793 Kat. Bař inová, r. 1842 vdova Marie
Bař inová, ... r. 1950 Ant. Neduchal
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83
84

136
137

27
26

85

161

12

85

162

12

86

163

11

91

51

135

91

52

135

93

164

6

94

7

70

95

189

162

96

6

69

97

138

25

98

159

9

99

170

2

100

140

23

101

5

66

102

144

20

103

143

21

104

158

8

105

156

7

105

157

7

108

188

163

107

186

166

107

187

166

108

191

161

108
109

192
4

161
65

110

3

64

r. 1871 Jos. Bař ina, ..., r. 1948 Anděla SIezáková
Matěj Gajdorus, zahr. 15 č . s., r. 1826 David Strejč eník, ...
r. 1893 Marie Janíč ková, r. 1917 Pavel Slezák
Michal Polášek, bez zahr., 1838 Jan Bureš, r. 1845 č ís. 85a Frant. Bureš,
... r. 1920 Alžb. Antošová
85b Pavel Zahnaš, r. 1877 Jakub Zahnaš, ,r. 1899 Jan Štica,
r. 1931 Jos. Koneč ný
Mart. Unora, zahr. 101 č . s., r. 1845 Mart. Vacek, r. 1862 Jos. Anto š, ...
r. 1952 Anna Ungrová
Jiř í Uhlík, zahr. 38 č . s., r. 1821 Jan Hubka, r. 1845 Tomáš Slezák,
č . 51 r. 1888 Jan Antoš, r. 1901 Veronika Mlýnková
č . 25 r. 1888 děti Antošovy, r. 1928 Matouš Mlýnek, r. 1950 Marie
Kordulová
Mart. Zoubek, bez zahr., 1826 Mariana Oselkov á, r. 1845 Josef Oselka, ...
r. 1927 Anna Oselková 1933 provd. Floriánová
Jan Pavelka, bez zahr., r. 1845 Jan Dole žal, r. 1851 Martin Procházka, ...
r. 1947 Frant. Kordula
r. 1821 Frant. Buchta, zahr. 24 č . s., r. 1845 Jos. Buchla, r. 1878 Štěp.
Šebesta, r. 1927 Boh. Král
Mart. Burešík, r. 1845 Jos. Bureš, ... r. 1922 Marie Hasíková, r. 1951
Anna Netíková
vdova Alžb. Šukalová, zahr. 50 č . s., r. 1817 Mart. Blaha, r. 1845 Jos.
Špač ek, ... r. 1921 Fr. Helísek, r. 1926 Viktor Hránek
Kat. Blahová, zahr. 80 č . s., ... r. 1837 Jan Tomala, r. 1877 Valent. Has ík,
r. 1907 Pavel Tureč ek, r. 1957 Jos. Opluštil
r. 1789 Tom. Šimek, zahr. 35 č . s., r. 1796 Jan Polakovič , r. 1836 Matěj
Hudec, r. 1877 Alois Hudec, r. 1914 Anna Tomanov á
r. 1790 Mik. Kozáč ek, zahr. 50 č . s., ... r. 1823 Fr. Kašuba, r. 1871 Pavel
Kašuba, r. 1880 Tom. Rybecký, r. 1947 Fr. Rybecký
r. 1821 Jakub Cigánek, zahr. 108 č . s.. r. 1845 Ignác Antoš, r. 1861 Jos.
Štica, r. 1882 Jan Hasík, r. 1929 Marie Tesař ová
nová chalupa r. 1793 Jan Míša, r. 1845 Míša pozů stalí, r. 1888 Jan Míša,
r. 1934 Frant. Urban
Václav Šmehlík, r. 1814 Martin Antoš, r. 1874 Magdalena Antošová,
provd. Havlíč ková, ... r. 1910 Barb. Šafař íková, r. 1935 Frant. Šafař ík
nová chalupa r. 1798 Ondř ej Maršálek, zahr. 20 č . s., r. 1845 Jos.
Novotný, r. 1888 Jos. Antoš, ... r. 1961 Zdeňka Šrů tková
nová chalupa r. 1798 Ignác Ježek, r. 1845 Pavel Zahnaš, r. 1863 Jos.
Blaha, ... r. 1913 sourozenci Hasíkovi
r. 1863 Jos. Blaha, r. 1883 Pavel Maděra, r. 1886 Jan Ú lehla, r. 1932
Anna Ú lehlová
r. 1821 Frant. Unora, bez zahr., r. 1823 Jan P ř íkazský, r. 1845 Fabián
Prchlý, r. 1862 Alžb. Př íkazská, r. 1896 Alžb. Zahnašová
r. 1821 Jakub Sedláč ek, zahr. 40 č . s., r. 1824 Matěj Janík, r. 1845 vdova
Janíková, r. 1878 Frant. Slezáková, ... r. 1936 Jos. Pokorník
r. 1863 Pavel Halíč ek, r. 1880 Ant. Chudárek, r. 1933 Frant.
Chovanč íková, provd. Antošová
r. 1821 Jakub Pavlíč ek, zahr. 40 č . s., r. 1845 Pavel Ehelich, r. 1875 Jiř í
Slezák, r. 1917 vdova Kateř . Slezáková, r. 1932 Karel Homola
r. 1875 Alžb. Pavlíč ková, ... r. 1939 Štěp. Výmola
r. 1821 Jan Zahnaš, zahr. 51 č . s., r. 1829 Mart. Tomala, ... r. 1929 Petr
Šindelář
nová chalupa r. 1798 Jos. Antoš, ... r. 1837 Jan Matyáš, r. 1881 Mart.
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111

160

10

112

176

15

113

174

14

114

182

159

115

187

4

117

179

17

118

172

13

119

145

19

120

56

128

120
121
122

57
98
146

128
61
18

123

184

160

124

139

24

125

141

22

125
126

142
99

22
179

127

180

180

Antoš, r. 1950 Anna Němč anská
nová chalupa r. 1798 vdova Antošová, zahr. 60 č . s., r. 1845 Petr Antoš,
r. 1877 M. Antošová, r. 1912 Michal Bureš, r. 1958 Alžb. Rybecká
nová chalupa r. 1799 Ignác Ježek, zahr. 20 č . s., r. 1828 Mart. Novák,
r. 1842 vdova Anna Nováková, r. 1901 Jos. Kyněra,
r. 1933 Anna Kyněrová, provd. Kralíková
nová chalupa r. 1821 Fr. Tomala, r. 1845 Matěj Krakovský, ...
r. 1931 Kat. Zahnašová, r. 1939 Rud. Dvoř áč ek
nová chalupa r. 1824 Tom. Vaverka, zahr. 36 č . s., r. 1845 pozů stalí po
Vaverkovi, r. 1878 Anna Vinklerová, r. 1893 sourozenci Antošovi
nová chalupa r. 1821 Jakub Hasík, zahr. 96 č . s., r. 1845 Jakub Hasík,
r. 1846 Frant. Hasík, r. 1897 Vavř ín Hefersdorfer, ... r. 1942 Jos. Hasík
r. 1820 chalupa, patř í k ní 5 mír domácí zahrady, r. 1845 Fr. Rybecký,
r. 1877 Jos. Rybecký, r. 1932 Anna Zahnašová
r. 1821 Ant. Tomala zahr. 60 č . s., r. 1845 Jan Tomala,
r. 1886 Jan Svoboda
r. 1823 Jos. Šara, bez zahr., r. 1888 Anna Burešová, r. 1900 Anna
Burešová, provd. Okáníková, r. 1955 Frant. Okáník
r. 1824 Jan Slezák, r. 1845 vdova Slezáková, r. 1878 Rosina EIšíková, ...
r. 1963 Marie Ondrašicová
r. 1875 Veronika Slezáková, r. 1941 Jan Zahnaš
r. 1825 Jos. Antoš, r. 1859 Mich. Antoš, r, 1914 Pavel Hasík
r. 1821 Jiř í Sasín, r. 1845 Jiř í Sasín, ... r. 1901 Tom. Svoboda,
r. 1949 Lad. Šrutka
r. 1821 Kat. Klevetová, r. 1845 J. Kleveta, r. 1878 Kateř ina Studnič ková,
...r. 1962 Jos. Zemč ík
r. 1827 Pavel Kašuba, r. 1837 Mariana Tomalová,
r. 1845 Rosalie Kašubová, ... r. 1954 Marie Šímová
nová chalupa r. 1827 Matěj Cigánek, r. 1877 č . 141 Jiř í Cikánek, ...
r. 1934 sourozenci Seč kovi
r. 1877 č . 142 Matouš Cigánek, ... r. 1953 Jan Chromek
nová chalupa r. 1830 Fr. Bureš, ... r. 1907 Mariana Burešová,
r. 1937 M. Tomšejová
„neu erbaute Chaluppe sub No 127 1833" Anna Doležalová,
r. 1845 Pavel Krakovský, ... r. 1926 Anežka Helísková
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STATISTICKÉ Ú DAJE O OBYVATELSTVU
Rok
1771
1790
1834
1869
1890
1900
1910
1921
1930
1940
1950
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Počet domů
91
98
128
177
223
239
307
324
441
525
558
702
713
719
730
742
753
757
766
771
774
776
785
831

Počet obyvatel
545
637
1120
1590
1737
1953
2015
2139
2750
2595
2912

Bytů

434
497
659

3033

2974
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Počet sňatků, narození a úmrtí od roku 1930
Rok
1930
1933
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Sňatků
11
16
20
40
22
24
18
39
23
21
14
18
23
17
16
11
15
24
28
26
21
15
25
21
19
30
24
22

Narození
57
42
67
61
56
42
36
42
52
61
48
56
67
44
46
46
47
41
41
33
39
61
53
46
56
44
48
47
43
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Ú mrtí
28
30
35
25
30
30
19
25
22
24
23
17
13
20
29
22
29
28
29
34
30
33
23
32
25
35
38
46
48
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7. POZNÁ MKY A VYSVĚ TLIVKY
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POZNÁ MKY
1

) K úvodním kapitolám:

deprese = pokles
duna, dyna - píseč nýpř esyp podél moř ských nebo ř íč ních bř ehů
fön, föhn - suchýjižní vítr, v Rohatci vane obyč ejně koncem č ervence a zač átkem srpna z Maďarska
holocén = mladší č tvrtohory
lignit = nejmladší hnědé uhlí s patrnými stopami rostlinného pů vodu
meandr - geometrickýornament ze souvislé pravoúhle lomené č áry; podobnýv zákrutech ř eky
nivelace = vyrovnání na stejnou úroveň
regulace = úprava vodního toku.
K dějinám:
2
) Publikoval dr. Č eněk Staňa v Archeologických rozhledech VlIl. 1956, str. 669 a 680 a ž 681.
3
) Uveř ejnil J. Halač ka v Numismatickém sborníku I. 1953, str. 112.
4
) Codex diplomaticus Bohemiae I. č . 247.
5
) Codex diplomaticus Bohemiae I. č . 247, 270.
6
) Codex diplomaticus Bohemiae II. č . 86.
7
) „de Rohaz", Codex dipl. Moraviae IV. č . 34, CDB III. č . 91.
8
) Codex dipl. Moraviae III č . 142, CDB III. č . 142.
9
) Codex dipl. Bohemiae II. č . 381.
10
) Codex dipl. Moraviae III. č . 325.
11
) Řehoř Volný- Gregor Wolny: Die Markgrafschaft Mähren, Hradischer Kreis, str. 399.
12
) CDM X. č . 245. - Zemské desky olomoucké I. 990.
13
) Jos. Pilnáč ek: Staromoravští rodové, II. str. 46.
14
) 0ttů v Slovník nauč nýXXVI. 378 a Sedláč ek: Hrady a zámky II. 260.
15
) Notizenblatt 1858 č . 7.
16
) Palacký: Dějiny nár. č eského. - Slavík: Mor. Slovensko od XVII. stol.
17
) Kniha žerotínských opisů v archivu skalickém.
18
) ZDO XXV. č . 47.
19
) Frant. Dvorský: Strážnickýokres, str. 270.
20
) A. J. F. Zieglschmid: Die älteste Chronik der Hutterischen Brü der. (N. York 1943.)
21
) Frant. Kameníč ek: Zemské sněmy a sjezdy moravské, III. 486.
22
) Brněnské pů hony = staré procesní ř ízení. Dvorskýstr. 416.
23
) Bývalýzámeckýarchiv ve Strážníci.
24
) Tamtéž.
25
) Státní archiv v Brně, M. VII 3., nové č íslo 245.
26
) Podrobně líč í „Lamentací, pláč a nař íkání země Moravské" (sepsal neznámýautor a podle jeho
rukopisu, uloženého v universitní knihovně pražské, vydal r. 1894 Frant. Kameníč ek: Prameny
k vpádů m boč kajovců .
27
) Gruntovní knihy, býv. zam. archiv strážnický.
28
) Boč kova sbírka v Stát. archivu Brno č ís. 10 670.
29
) Opis v městském archivu strážnickém (nyní okres, archiv Hodonín): „Poznamenání dů chodů
farář e strážnického, nalezené na domě radním ve starém písmě a opsané 22. 6. 1766". Podepsáno
tehdejším purkmistrem J. A. Durayem.
30
) Býv. zám. archiv strážnický
31
) Býv. zám. archív strážnický.
32
) Býv. zám. archiv strážnický.
33
) Slavík: Mor. Slovensko od XVII. stol., str. 29.
34
) Historische Beschreibung der Stadt Strassnitz auf mährische Sprach Strážnica.
(Měst. archiv ve Strážnici, nyní okr. archiv Hodonín) - Historia Domus. (Piaristská kronika, nyní Stát.
archiv Brno.)
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35

) Lánské rejstř íky v Stát. archivu Brno. - Jaroslav Novotný: Moravskýberní systém v stol. XVII.
(Č as. Matice mor. 1934, str. 145 a d.) - Jan Van ěk: Slovácká osada Rohatec, str. 31.
36
) Akta o povstání v býv. zám. archivu strážnickém, nyní Stát. archiv Brno, pů v. sign. XLI, č . 1-105.
37
) Městskýarchiv strážnický(nyní Hod.), sign. VI.
38
) Historia Domus. - „Relatio irruptionis Borussicae ao 1742". (Stát. archiv Brno, opis v měst. arch.
strážn. sign. XIII., fasc. 7, č . 7.)
39
) Dvorský, str. 417.
40
) „Hotovosti" (měst. archiv str.) a Geschäftsprotokoll (zám. archiv str.)
41
) „Mannschaftsbuch" II. z r. 1771 (zám. archiv str.)
42
) Tento zvon, již puklý, je uložen ve farním sklepě.
43
) 1 starýcent = 58 kg, 1 libra (funt) = 56 dkg. Tedy vážil velkýzvon 58 kg, dva menší 11,20 kg
a 1,68 kg.
44
) Př eloženo z lat. originálu, (býv. zám. archiv str.)
45
) Dvorský, str. 417.
46
] F. J. Schwoy: Topographie vom Markgr. Mähren. (Wien 1793.)
47
) Pozemkové knihy rohatecké jsou uloženy v Stát. archivu Brno, sign. C 17. č ís. 7349-7352, nové
u Okresního soudu v Hodoníně
48
) Volný: Die Markgrafschaft Mähren, Hradischer Kreis, str. 381-398.
49
) Měst. archiv str., sign. III.
50
) Býv. zám. archiv str.
51
) Geschäftsprotokoll 1865 (býv. zám. archiv str.).
52
) Stát. úř ad statistický. - Školní kronika roh. - Dvorský, str. 418.
53
) Dvorský, str. 419.
54
) Školní kronika rohatecká.
55
) Školní kronika rohatecká - Slavík, str. 204. - Stát. úř ad statistický.
56
) Z pamětí Tomáše Koutného, př eds. soc. dem. organizace v Hodoníně.
57
) V okresním archivu Hodonín.
58
) Ilustrované listy, Brno 1913, č . 45, str. 720.
59
) Keťas - z něm. Kettenhändler = „řetězovýobchodník", zbohatlýzdražováním zboží.
60
) Wolf koupil jednu z budov bývalého mlýna od ř íd. uč itele Tannerta. Tak nyní zanikl bývalýpanský
mlýn. Na zbytcích se poznalo, že ke stavbě základů mlýnských budov bylo použito velkých
kamenných kvádrů , které sem byly dovezeny asi z některé hradní zř íceniny. Tř i takové kvádry
s reliéfy znaků a s nápisy leží dnes v zahradě p. Mlýnka, kam byly po rozebrání budov mlýna
př evezeny. Také zbytky jezu nedaleké ř eky Moravy, z něhož vtékala voda do mlýnského náhonu
(dnešního Mlýnského poloha), jsou tu podnes.
VYSVĚ TLIVKY
k výrazům o rohateckém kroji
angalášek - krajková ozdoba kolem č epeč ku
barchet - bavlněná látka s vyč esaným vlasem po rubní straně
bluza - krátkýmužskýkabát
brokát - květovaná hedvábná látka s vetkanými květy
cangle - naskládané krajky na č epci
cetky, patáč ky - drobné skleněné ozdoby
cicúrek - sežehlená stř ední č ást na šátku
č epka - č epeč ek
č ipky - krajky
č ižmy - vysoké ženské boty se skládanou holínkou
dénko - rovná plocha v týlu hlavy
drnda - č epec
dudkové rukávce - baňaté rukávce
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fresle - zoubky utvoř ené ze skleněných korálků
gombík - kovovýknoflík
halena - svrchní oděv mužskýz bílého tlustého sukna
hrotky - př ikrývky hlavy v podobě obráceného hrotku
húsenky - barevnýžinilkovýváleč ek, jehož stř edem vede drát
jojky - vysoké boty bez podpatků
jupka - halenka
kabaňa - ženskýkabátek
kadrle - rozšíř enýkonec rukávců s výšivkami a krajkami
kanafas - bavlněná látka na ložní prádlo
kanýr - náběra - nabranýproužek
kartoun - vzorované bavlněné plátno
krejzlík - kulatývyšívanýlímec
kordula - vesta bez rukávů
kordovanská ků že - jemná teletina
kosíř ek - kohoutí péro
lajbl - krátkýmužskýkabát
mašla - stuha
mol - prů svitná bavlněná jemná tkanina
mř ežka - mř ížka nebo ažů rka, která vznikne vytahováním a svazováním nitek
muryšové šátky - velké tmavomodré šátky se žlutým vzorem
mušelín - jemmé bavlněné plátno
natahač ky - rukávce, které se natahují na ruce
obálenka - látkou ozdobené koleč ko z drátu
obojek - ležatývyšívanýlímec
ocas - složené pentle, které visí na pantlíku
opléč ko - horní č ást rubáč e (ženské košile)
ornát - podobnýbrokátu s vetkanými zlatými a stř íbrnými nitěmi
pantlík - ozdoba dívč í hlavy z pentlí
pajtalony - úzké soukenné mužské kalhoty
pentle - vyšívaná pentle
plyš - podobá se sametu, má však vyšší vlas
poklopec, punt - rozporek na mužských kalhotách
pop - ševcovské lepidlo
porta - široká šňů ra
pruclek - vesta bez rukávů
rubač - ženská košile
ř ezál - pštrosí péro
samet - bavlněná látka
širúch - klobouč ek
súkenka - sukně ze sukna
taft - šustivé pravé hedvábí vazby plátnové
tibet - jemná vlněná prů svitná látka
trč enice - spodní škrobené sukně
trháč ky - tkanice
tylanger - jemná tkanina na způ sob vč elích buněk
tř aslavice - široké mužské kalhoty z domácího konopného plátna
uši - smyč ky ze stuh na pantlíku
vapér - jemnýbatist
varhánky - záhyby na sukni
vínek - kytič ka z umělého kvítí jako znak panenství
zefír - bavlněná látka na mužské košile
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8. OBRAZOVÁ PŘ ÍLOHA

Seznam 57. fotografií a obrázků v př íloze
je uveden na konci knihy na stranách 164 a 165
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Obr. 1: Děvč e a šohaj ve sváteč ním, vdaná žena v č epci – foto Zd. Bíza
strana 129

Josef Bíza, Jan Skácel - Slováckáobec Rohatec

Obr. 2: Děvč e v pantlíku a vdaná žena v č epci– foto Zd. Bíza
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Obr. 3: Děvč e a vdaná žena – foto Zd. Bíza
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Obr. 4: Krása č epce vdané ženy – foto Zd. Bíza
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Obr. 5: Dožínkovývěnec

Obr. 6: Nádražní budova Rohatec, rok 1949
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Obr. 7: Děvč átko v č épce s angláškem

Obr. 8: Rohatecká mládež ve slavnostním kroji
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Obr. 9: Chlapec ve sváteč ním
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Obr. 10: Letní kroj starých lidí asi r. 1920

Obr. 11: Dětská drobotina
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Obr. 12: Děvč e v dožínkovém
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Obr. 13: Kroj: 1.mužská košile, 2.tř aslavice, 3. rubáč s opléč kem
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Obr. 14: Kroj: 1.zástěra se stinkem a vyšíváním, 2. obálenka, 3. drnda
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NATAHAČ KY.
na rameně nařaseno

nad loktem není šňů rka, pouze
zúžení a natahuje se na ruku.
kadrle
krajky

RUKÁVEČ KY.
dudy do pů li paže

zdrhnuto šňů rkou

RUKÁVCE PŘES RAMENO.
značně baňatější a delší, vyšívané

zdrhnuté šňů rkou těsně nad loktem
kadrle vyšívané hodinami a stínkem
ručně paličkované krajky-čipky.

Obr. 15: Kroj: natahač ky, rukáveč ky, rukávce př es rameno.
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Obr. 16: Kroj: Roh obojku č erně vyšívaný– kreslila A. Netíková

Obr. 17: Kroj: Roh obojku č erně vyšívaný– kreslila A. Netíková
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Obr. 18: Kroj: Kadrla na rukávcích – kreslila A. Netíková

Obr. 19: Kroj: Bíle vyšívanýroh kapesníku do nohavic – kreslila A. Netíková
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Obr. 20: Kroj: Kadrla na rukávcích č ernobíle vyšívaná – kreslila A. Netíková
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Obr. 21: 1.Vážky, 2. puténka, 3.maslénka, 4. chlebník na zasouvání pecnů , 5. kopisť, 6. díže
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Obr. 22: Jedna z posledních dochových chalup na Př ívoze, r.1944

Obr. 23: Slovácká izba (Betlém, armárka, truhla)
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Obr. 24: 1. kamna s pecí, 2. štandl na vodu, 3. trojnožka, 4. armárka,
5. podpěrnýsloup uprostř ed jizby a nad ním rošt
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Obr. 25: Ženich a nevěsta, r.1938

Obr. 26: Mládenec v lajblu, r. 1920
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Obr. 27: Svobodná děvč ata

Obr. 28: Niťák Anny Netíkové
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Obr. 29: Rohatec Na kopci

Obr. 30: Rohatecké peč etě
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Obr. 31: Mapa: Rohatec na okrese Hodon ín

Obr. 32: Mapa: Katastr obce Rohatec
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Obr. 33: Nálezy ze stř ední a mladší doby hradištní z Rohatce
strana 151

Josef Bíza, Jan Skácel - Slováckáobec Rohatec

Obr. 34: Budova bývalého panského dvora velkostatku Strážnice r.1972

Obr. 35: Vodní mlýn u panského dvora r.1933
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Obr. 36: Panská pila u ř eky Moravy r. 1900 – kreslila A.Netíková

Obr. 37: Hostinec u Miklasů , dř íve cukrovarské "Kasino" r.1930
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Obr. 38: Presbytář bývalého farního kostela z 13.století

Obr. 39: Gotické okno na východní straně
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Obr. 40: Starýkostel podle nákresu V. Krupenského

Obr. 41: Novýkostel r.1972
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Obr. 42: Památná kaplič ka ve Vlákách r. 1972 - Kreslila J.Tesárková

Obr. 43: Starobylá kaplič ka v Dědině r. 1972 – Kreslila J.Tesárková
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Obr. 44: Jednotř ídní, později dvoutř ídní obecná škola na č ís. 26, postavená r. 1832-1833.
Nyní je zde umístěn poštovní úř ad (r.1972)

Obr. 45: Škola postavená r. 1896
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Obr. 46: Nová škola r.1973

Obr. 47: Pomník obětí obou válek
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Obr. 48: Továrna na č okoládu Maryša, dř íve cukrovar, r. 1930

Obr. 49: Vápenopísková cihelna, r. 1958
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Obr. 50: Památník osvobození Rohatce Rudou armádou

Obr. 51: Dř evěnýmost př es ř eku Moravu, rozebrán r.1959. Za ním železnič ní most tratě
Rohatec - Sudoměř ice
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Obr. 52: Novýmost př es ř eku Moravu, r. 1970

Obr. 53: Obilní silo a mísírna krmiv, r. 1970
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Obr. 54: Železnič ní zastávka na trati Bř eclav - Př erov, r. 1970

Obr. 55: Nástupiště zastávky Bř eclav – Př erov, r. 1970
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Obr. 56: Autobusová zastávka, r. 1970

Obr. 57: Kulturní dů m r. 1970
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