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XIII. ročník

Úvodem

Vážení spoluobčané
odle ustáleného pravidla pro
úvodník našich novin si vás do−
volím informovat o důležitých
bodech programu, které projednávalo
zastupitelstvo obce na svém zase−
dání v červnu. Mimo jiné se zabývalo
plněním veřejnoprávní smlouvy, kterou
máme uzavřenou s Městskou policií
města Hodonína o vykonávání úkolů
na úseku zajišťování místních záleži−
tostí veřejného pořádku. Bylo projed−
náno a schváleno prodloužení této
smlouvy o jeden rok. Výsledky a pře−
hled o činnosti Městské policie u nás
naleznete v samostatném článku. Dal−
ším významným bodem jednání bylo
projednání a schválení zadávacích
podmínek pro výběrové řízení na do−
davatele Sběrného dvora odpadů. Za−
stupitelstvo schválilo tyto podmínky,
výběrové řízení proběhlo v souladu
s nimi a výsledky budou schvalovány

P

na veřejném zasedání zastupitelstva
dne 24. 9. 2009.
Vážení spoluobčané, vývoj eko−
nomické situace s možnými dopady
hospodářské krize na rozpočet obce,
zejména daňové příjmy, pravidelně
sledujeme a na jednáních Rady obce
nebo zastupitelstva je pravidelně mě−
síčně stav plnění rozpočtu v příjmové
části podrobně vyhodnocován. Situ−
ace ke dni 31. 8. 2009 je následující:
Rozpočet na rok 2009 v příjmové
části daňových příjmů je 25 212 tis. Kč,
ke dni 31. 8. 2009 bychom měli mít
plán plnění 66,66 %, tj. 16,8 tis. Kč,
skutečnost ke dni 31. 8. 2009 je 16,31
tis. Kč, rozdíl mezi skutečností a plá−
nem je −490 tis. Kč. I nadále budeme
velmi důsledně vývoj sledovat a podle
vyhodnocení bychom museli přistou−
pit i k úpravám ve výdajové části roz−
počtu obce.
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Z plánu investičních akcí bychom
měli zahájit výstavbu přístřešku auto−
busové zastávky u kostela s termínem
dokončení v měsíci říjnu. Z tohoto
důvodu bude, vážení spoluobčané,
dočasně přesunuta autobusová za−
stávka na ulici Hodonínská 3 před
domem Klimešových č.p. 496. Dále
bychom zahájili výstavbu nového
chodníku na ul. Větrná, včetně vybu−
dování veřejného osvětlení a rozvodů
kabelové televize a místního rozhlasu.
Také v ul. U Parku bude zahájena
výstavba chodníku a rovněž vybudu−
jeme nový chodník spojující ul. Pa−
dělky s ul. Vinařskou. Před dokon−
čením je oprava márnice a máme
připraven projekt na osvětlení a ozvu−
čení hřbitova, který bychom také
ještě v letošním roce rádi realizovali.
S potěšením vám mohu sdělit, že
byla dokončena jednoduchá po−
zemková úprava v lokalitě v Dolních
u studně a dne 12. 8. 2009 proběhlo
její závěrečné projednávání v KD
v Rohatci s vlastníky pozemků. Dokon−
čení pozemkové úpravy je nutným
předpokladem pro zpracování žádosti
o dotaci na vybudování protipovod−
ňové hráze. Tato žádost musí být nej−
později v termínu do 31. 1. 2010 po−
dána na Ministerstvo zemědělství ČR.
Vše nasvědčuje tomu, že bychom
stanovený termín dodrželi.
Rohatecké hody, které, myslím si,
byly vydařené, jsou neklamným signá−
lem toho, že končí prázdniny a blíží se
podzim. Přejeme všem žákům a stu−
dentům úspěšné zahájení nového
školního roku a mnoho studijních úspě−
chů.
Vážení spoluobčané, rád bych vám
popřál krásné dny plné babího léta
s nádechem pohody podzimu.
Mgr. Miroslav Králík,
starosta obce

Výzva čtenářům
Přestože ještě téměř nezačal
podzim, připravujeme již, alespoň
v myšlenkách, poslední letošní číslo
Rohatecké obce. Protože bude ve
vánočním a také silvestrovském
duchu, rádi bychom vyzvali vás,
čtenáře, abyste i vy přispěli něčím
zajímavým, legračním, ojedinělým,
zkrátka vánoční či silvestrovskou
příhodou, fotografií, zážitkem. Pří−
spěvek může být i bez uvedení
jména autora, lze jej zaslat či při−
nést přímo na obecní úřad, vhodit
do poštovní schránky u vchodu do
OÚ i mimo provozní dobu nebo za−
slat na e−mailovou adresu mis−
tostarostka@rohatec.cz. Děkujeme.
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Obecní zprávy

Odvoz komunálního odpadu
bec Rohatec a firma Megawas−
te upozorňuje občany na ne−
švar, který se v poslední době
projevuje při odvozu komunálního od−
padu v obci. Množí se stížnosti obyva−
tel na komunikace znečištěné nezná−
mou nevábnou tekutinou po průjezdu
vozu. Jedná se o šťávu a rozmačkané
zbytky ovoce a zeleniny v různém sta−
diu rozkladu, které naši spoluobčané
ukládají do popelnic určených pro tuhý

O

domovní odpad. Po vysypání do sběr−
ného vozu je obsah slisován, tím pá−
dem dochází k oddělení tekuté složky
a následně jejímu vytékání na komu−
nikace.
Bude−li posádkou sběrného vozu
zjištěna přítomnost odpadu tohoto
druhu, nebude popelnice vyprázd−
něna s tím, že s majitelem bude o jeho
nepřípustném chování individuálně
jednáno.

Setkání Evropské charty
venkovských obcí
tyři dny začátku letošního léta
byly slavnostní pro jižní Moravu.
Starý Poddvorov se stal skuteč−
ným srdcem Evropy, neboť se zde ko−
nalo setkání EVROPSKÉ CHARTY
VENKOVSKÝCH
OBCÍ. Charta vznikla
v roce 1989 a dnes
sdružuje členské obce
z 27 zemí Evropy. Cel−
kem 201 delegátů z 25
zemí poznávalo při vzá−
jemné družbě celou
oblast jižní Moravy
a jeho obyvatele. Čtyři
delegáti tohoto setkání,
a sice z Dánska, Irska
a Finska, navštívili i Ro−
hatec. Po přivítání a be−
sedě s představiteli
obce v obřadní síni
obecního úřadu si naši
hosté prošli obec, pro−
hlédli si budovu obec−
ního úřadu, základní
školu a kostel. Všichni
byli nadšeni zejména
nádherně zdobeným
rohateckým krojem,
který jim předvedli čle−
nové rohatecké chasy.
Velmi se jim líbilo
v nové škole, nejen její
interiéry a zařízení, ale
i vystavené práce žáků.
Pro podrobnější po−
znání obce věnovali její
zástupci všem knihu
o dějinách i současnosti Rohatce zá−
roveň s malým upomínkovým dárkem.
Že to byla milá pozornost jsme se do−
věděli z následného písemného podě−
kování finské návštěvnice.

Č

Smyslem takových setkání je vzá−
jemné poznávání jak lidí, tak i života
v různých zemích. Nejlépe to vyjadřují
základní zásady charty − porozumění,
vzájemnost, komunikace, výměna zku−

šeností v oblasti kulturní, hospodář−
ské i společenské, přiblížení Evropy
pozváním lidí „k jednomu stolu“, což
vyjadřuje i motto PEOPLE MEET
PEOPLE.
Rohatecká obec 3/2009

Postřehy
z naší obce
Rádi bychom poděkovali všem,
kteří se zasloužili o pěkný vzhled
obce během hodů, a to nejen za−
městnancům obecního úřadu,
ale i všem občanům, kteří neče−
kají až jim před jejich domem
uklidí „obec“. Vážíme si jich.
Čas od času se stává, že během
dne po krátkou dobu slyší ob−
čané z místního rozhlasu vysí−
lání některé rozhlasové stanice.
Tento nedobrovolný poslech je
způsoben probíhající opravou
místního rozhlasu, která, bohu−
žel, bez jeho zapnutí do éteru
není někdy možná. Proto pro−
síme méně tolerantní občany
o trpělivost.
Do konce letošního roku budou za−
počaty práce na realizaci chod−
níků v ulici Padělky a Vinařská,
U Parku a také v ulici Větrná, kde
bude součástí i vybudování veřej−
ného osvětlení, místního rozhlasu
a kabelové televize.
Nejpozději v říjnu budou moci ces−
tující využívat i novou autobuso−
vou zastávku u kostela, která
nahradí stávající plechovou.
V poslední době se množí přípa−
dy, že si nájemci hrobových míst
na místním hřbitově „vylepšují“
prostor kolem hrobu tím, že si jej
zpevní dlažbou rozličných tvarů
a barev. Upozorňujeme, že se ve
svém důsledku jedná o neopráv−
něný zásah do obecního pozem−
ku, pomineme−li estetický dopad.
Ani během uplynulého čtvrtletí
nás vandalové nezklamali a opět
si posílili své sebevědomí ales−
poň tím, že vyvrátili stojan na pla−
káty u autobusové zastávky – viz
foto. Silnice od hospody Esme−
ralda po ROYAL BAR dlážděná
skleněnými střepy je již rutinní
víkendová záležitost.
Nakonec ještě jedno poděková−
ní. Patří všem, kteří se zasloužili
o krásné kroje, dobrou muziku,
vystoupení „pod zeleným“. Děku−
jeme také za zprostředkování
koňských povozů, občerstvení
v podobě guláše při stavění máje
nebo koláčků během celých hodů.
Dík patří i Policii ČR a Městské
policii Hodonín za pomoc při or−
ganizaci uzavírky komunikace.
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Oznámení pro vinaře,
vinohradníky a zástupce vinařské veřejnosti
le zákona 321/2004 Sb. o vino−
hradnictví a vinařství vzniká po−
vinnost podat prohlášení o zá−
sobách, které skladujete ke dni 31. 7.
2009. S výjimkou maloobchodníka
a konečného spotřebitele je každý po−
vinen každoročně odevzdat prohlá−
šení o zásobách hroznového moštu,
zahuštěného hroznového moštu, rek−
tifikovaného moštového koncentrátu
a vína. Nejedná se jen o zákonnou po−
vinnost, ale také nezbytnou podmínku
pro každého úspěšného uchazeče
o dotační podporu na restrukturalizaci
a přeměnu vinic. Termín podání je
do 10. 9. 2009.
Elektronické podání prohlášení je
letos již bez nutnosti vyřizování elek−
tronického podpisu. Postačí vaše při−
hlašovací jméno a heslo, které již dnes
pro řadu z vás slouží jako přístup do
zabezpečené části Portálu farmáře
(www.farmar.eu). Získání hesla je
bezplatné.
Jak konkrétně postupovat?
Jste−li osobou povinnou podat pro−
hlášení, učiňte tak prostřednictvím
Portálu farmáře. Po přihlášení za−

D

dáte login a heslo, kliknout na tla−
čítko Registr vinic, vybrat Elektro−
nická podání prohlášení, vyplnit
formulář a již jen kliknout na tla−
čítko Odeslat prohlášení.
Pokud nemáte login a přístupové
heslo na Portál farmáře, získáte jej
bezplatně na místně příslušné Agen−
tuře pro zemědělství a venkov. Jednou
získané přístupové údaje není třeba
obnovovat, budou vám sloužit i další
léta.
V krajním případě lze i ručně vypsat
formulář, který si stáhnete z www.far−
mar.eu, vytisknete a zašlete poštou na
adresu úřadu, nebo vypsáním stávají−
cího zelenobílého tiskopisu, který bude
pouze do vyčerpání zásob k dispozici
na obecních úřadech vybraných vinař−
ských obcí a na pracovišti Oddělení
registru vinic.
Případné dotazy budou zodpově−
zeny na tel. č. 515 304 119, 515 304
118, 515 304 130.
ÚKZÚZ, odbor trvalých kultur
Oddělení registru vinic
Znojmo−Oblekovice 16
671 81 Znojmo 5
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Ze zprávy Městské policie Hodonín
působící v naší obci
Rohatci působíme od červen−
ce roku 2008. Za tuto dobu
jsme zde odsloužili 806 hodin
a ujeli celkem 5 760 km, z toho je však
značná část na vrub příjezdů a odjezdů
z obce.
Zpočátku jsme se seznamovali s úze−
mím obce a jejími problémy, zaměřili
jsme se na problematické lokality a zá−
ležitosti, na které jsme byli upozorně−
ni. Služba je vykonávána především
pěší obchůzkou, vozidlo je využíváno
zejména pro přesun mezi jednotlivými
částmi obce. Řešíme zde různorodé
záležitosti, například:
upozorňování řidičů porušujících
zákaz stání na ulici Slovácká a Ho−
donínská – 20x, řešeno domluvou
stání na trávě – bloková pokuta
200 Kč
měření rychlosti – 30 přestupků, ulo−
žena pokuta celkem 33 000 Kč
měření rychlosti společně s Policií
ČR
jízda na neosvětleném kole – 5x,
z toho 4x domluvou, 1x bloková po−
kuta 300 Kč
neodklizení exkrementů po psovi –
1x domluvou

V

odhození nedopalku cigarety na
zem – 3x, z toho 2x domluva, 1x blo−
ková pokuta 100 Kč
kontroly znečišťování veřejného pro−
stranství u obecního úřadu – 12x
řešeno domluvou, 1x bloková po−
kuta 200 Kč
kontroly znečišťování veřejného pro−
stranství v parku u letního kina – 5x
řešeno domluvou
močení na chodník – bloková po−
kuta 500 Kč
kouření na zastávce – bloková po−
kuta 100 Kč
kontrola kouření dětí u tělocvičny ZŠ
odchyt dvou vlčáků napadajících
občany – řešeno blokovou pokutou
500 Kč
odchyt dalšího nebezpečného psa
za pomoci uspávací návnady
odchyt vlčáka, který pokousal dítě
odvoz týraných psů po rozhodnutí
veterináře do psího útulku
prodej cigaret dětem – bloková po−
kuta 1000 Kč
kontrola domu, odkud nevycházela
již delší dobu starší osoba – odvoz
RZS
kontrola podomních prodejců

likvidace nalezených injekčních stří−
kaček
zjištění mladistvé osoby pod vlivem
alkoholu – předání rodičům
provádění preventivních přednášek
na základní škole
zajišťování dopravní uzávěry bě−
hem hodového průvodu
provádění kontrol restaurací zamě−
řených na nalévání alkoholu mla−
distvým
Naše služba v obci má preventivní
charakter. To znamená, že nemů−
žeme reagovat na oznámení občanů
mimo stanovené hodiny. Toto zů−
stává v kompetenci Policie ČR. Pokud
by však vznikla potřeba, jsme schopni
Policii ČR v konkrétní záležitosti po−
moci nebo na požádání starosty obce
zasáhnout neprodleně tak, jak již bylo
provedeno například při odchytu ne−
bezpečných nebo týraných psů.
Naše působení v obci je kontrolo−
vatelné jak co do počtu ujetých kilo−
metrů, tak co do odsloužených hodin.
Věříme, že v maximální možné míře
se nám společnými silami podaří ovliv−
nit negativní jevy znepříjemňující život
slušným občanům.
(dle materiálu MP Hodonín − LH)

S pány Perglem a Příkaským
o úklidu veřejných prostranství obce
Dobrý den. Mohli byste nám něco
říci o Vaší práci?
Naše práce spočívá především
v úklidu obce a udržování jejího vzhle−
du. Věnujeme se sečení trávy, úpravě
chodníků, keřů, parkovým úpravám,
údržbě obecních budov.
Máte široký rozsah pracovních
činností. Jaké profese se u vás uži−
ví?
Ano. Máme v kolektivu mimo jiné
zedníky, malíře, zámečníky, zahrad−
nice. Především však máme lidi,
kteří chtějí pracovat a záleží jim na vý−
sledku jejich práce.
Můžete nám přiblížit některé kon−
krétní uskutečněné práce?
Na Kolonii ve zdravotním středisku
jsme malovali celý interiér a taky dě−
lali venkovní fasádu. Na Soboňkách se
strana 4
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uskutečnila výměna autobusové za−
stávky včetně úpravy okolí. V mateř−
ské škole se dělaly obklady, malba
a zednické práce související s výmě−
nou dveří. V jejím objektu se staráme
též o pravidelné sečení trávy, aby měly
děti příjemné prostředí. Údržba areálu
hřiště TJ Slavoj patří také k naší pra−
covní činnosti.
Velkou výhodou je pro nás spolu−
práce s panem Cmolem, který nám
ochotně vypomáhá se zámečnickou
prací.
Nepřízeň počasí je zřejmě Vaším
„zadavatelem“ práce?
Po větších deštích provádíme čis−
tění odvodňovacích kanálů u silnice
v obci a úklid větrem polámaných stro−
mů. Na přístavišti se často dělá čis−
tění mola od nánosů bláta.
Pokud počasí nedovolí práci venku,
získáváme čas na provádění například
oprav laviček z letního kina, které ne−
jsou v ideálním stavu.
Na veřejných akcích se nějak
spolupodílíte?
Zúčastňujeme se příprav veřejných
akcí v naší obci jako jsou třeba hody.
Společně s chasou se musíme posta−
rat o dovoz, řezání a stavění máje.
Taky musí být postaráno o lavice
a stany sloužící k samotným hodům,
včetně jejich úklidu a odvozu.
Jakou používáte techniku ke své
práci?
K naší práci používáme různé
druhy techniky. Zahradní výkonný trak−
tor, na který můžeme nainstalovat

sekačku, boční rameno, sou−
pravu na zametání, odpruže−
nou radlici na úhrn sněhu, vy−
savač a rozmetadlo sloužící
v zimě k posypu. O posyp se
staráme na místech mimo
hlavní komunikaci. Benzinový
polostřih na úpravu keřů nám
umožňuje provádět práce, na
které si dříve obec musela na−
jímat externí firmy. Jinak stále
zůstává skutečností, že tam
kde se nedostaneme s tech−
nikou, musíme si poradit ho−
lýma rukama.
Kolik je Vás dohromady
na práci?
Celkem je nás 11, z toho
máme 2 ženy. Jsme kolektiv
složený z mladších i starších
a spolu tvoříme dobrou partu.
V současné době je jeden
z nás dlouhodobě nemocný
následkem úrazu. Přejeme
brzké uzdravení a návrat mezi
nás. O prázdninách nám
s prací vypomáhají mladí brigádníci
z řad studentů. Spolu s nimi jsme se
například letos pustili do natírání tri−
buny na hřišti TJ Slavoj, od samotné
konstrukce až po lavice pro diváky.
Je něco co Vás trápí?
Jsou to vandalské činy, se kterými
se setkáváme denně a jejich následky
nám přidělávají zbytečnou práci a za−
bírají čas, který by mohl být věnován
užitečnějším věcem. Třeba vylomené
dopravní značky, poškrábané lavice na
autobusové zastávce či polámané zá−

bradlí ve škole. Ve školní tělocvičně se
muselo taky vyměnit vypálené a tím
pádem zničené vstupní ovládání,
které není levnou záležitostí.
Na co se třeba můžete těšit do
budoucna?
Nyní máme obecní techniku usklad−
něnou na více místech. Těšíme se na
to, až bude někdy vše pod jednou stře−
chou. Jak technika, tak i dílenský pro−
stor.
Za rozhovor děkuje Stanislav Zela

Historie

Kulturní památky v Rohatci (2. část)
minulém čísle Rohatecké obce
jsem popsal kulturní památ−
ky. Byly čtyři. Nyní vás sezná−
mím s dalšími církevními památkami
na území naší obce. Na závěr článku
v minulém čísle jsem požádal veřej−
nost o případné doplňky nebo připo−
mínky k uvedenému tématu. Bohužel,
nenašel se nikdo,kdo by mně pomohl
s tímto zajímavým tématem. Není však
vyloučeno, že budou−li v budoucnu při−
pomínky či dotazy, že se k tomuto té−
matu ještě vrátím.
Tuto stať začnu kapličkou. Je to kap−
lička na Hatích, chcete−li, tak i na Pří−
vlači. I když není vyloženě na rohatec−
kém katastru, vždy patřila pod du−
chovní správu rohateckou. Kaple je
zasvěcená Bolestné Matce Boží Pan−

V
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ně Marii. V katolickém kalendáři při−
padá na 15. září. Vznik a historie této
kapličky je starším občanům vše−
obecně známa. Pro ty mladší a pro
nové rohatecké občany uvedu stručně
její historii. V místě, kde kaple stojí, byl
až do roku 1850 hustý les, kterým
vedla cesta z Rohatce do Strážnice.
I řeka Morava měla řečiště jinde než
v současné době a tekla v blízkosti
cesty. V roce 1754 se v těchto mís−
tech měl utopit Antonín Burda, syn
mlynáře v Hulíně. Nejdříve nechali na−
malovat na plech obraz Panny Marie,
který byl zavěšen na dubu. Později po−
stavili kapli a obraz dali dovnitř. Pů−
vodní obraz byl vyměněn v roce 1880
za nový. Kaple sama taky prodělala
několik oprav a úprav. Za posledních

40. let vděčí kaple a její okolí za svůj
vzhled především Josefu Pokorníkovi,
který spolu s kamarády, ale především,
s manželkou, se o ní starají. Podrob−
něji o historii, okolí, přírodě a dalších
zajímavostech je popsáno na panelech
přímo v kapli. Již krátce po postavení
a vysvěcení kaple se tam konala pro−
cesí věřících, a to nejen z Rohatce, ale
i z širokého okolí. Já sám pamatuji, jak
ještě v padesátých letech minulého
století se zde sešlo 300 i více pout−
níků z Rohatce, Sudoměřic, Petrova,
Vacenovic, Ratíškovic, Skalice a i z dal−
ších obcí.
Asi od roku 1955 se poutě přestaly
konat. Ke krátké obnově došlo po roce
1968, ale asi po 4−5 letech tato čin−
nost ustala. K další obnově přichází až
strana 5

v roce 1995. Účast poutníků již však
není taková, jako dříve...
Že se o kapli ví i za hranicemi Mo−
ravy jsem se přesvědčil nedávno. Pa−
mátku Panny Marie chodili totiž již
dříve uctívat občané z nedaleké Ska−
lice. A bylo to v roce 1911, kdy spolu
s jedním skalickým procesím se poutě
zúčastnil i významný maďarský bás−
ník Juhász Gyula. Ten v té době učil
maďarskému jazyku na katolickém
gymnaziu ve Skalici. Tomu se kap−
lička nadmíru líbila. Velmi na něho
působilo prostředí a vytvořil si velký
emociální vztah k Panně Marii. Na pro−
cházky vodil i své žáky (Janko Blahu
a mnohé další). Během svého asi
tříletého pobytu ve Skalici, kde se
údajně necítil příliš dobře, mu Panna
Maria Bolestná dodávala naději a sílu
do dalšího života. Jako svědectví
o těchto návštěvách napsal i verše.
V překladu česky báseň zní:

Kaplička na Hatích, foto z r. 1987

O rohatecké Marii
Moravská hranice a září
má jas akvarií,
mého bolavého srdce zpěv,
odcházím k Marii.
Ó Matko boží z ciziny,
ty černo − bělavá,
ty máš dnes narozeniny,
mně chybí úleva.
Já cizích krajů synem jsem,
přišel jsem dnešního dne,
gloria, co máš nad věncem,
nechť zvelebí i mne.
Donesl jsem ti, Panenko
květiny této krajiny,
sotva jsou do vínku,
bolavým srdcem zvadly mi.
Já cizí básník, neprosím
nic dobrého na světě,
jen pohled svůj ti utrousím,
co pozná oběti,
napojím si ho u tebe
jak v řece jelení,
aby jsem i v smrti byl tvůj syn
bez blahoslavení.
Dr. Péter Lászlo, maďarský historik
z Szegedu, navštívil v roce 2008 naši
obec, byl se podívat i na Přívlači. Oce−
nil,že o kapli s Pannou Marií je pečlivě
staráno. Byla mu vysvětlena historie
památky, zvláštnosti okolí (Baťův ka−
nál, vykopávky u Sudoměřic). O všem
napsal přednášku, kterou přednesl
v Szegedine, na mezinárodní konfe−
renci, v říjnu 2008. Tuto zaslal na
Obecní úřad, spolu s texty veršů výše
uvedeného básníka.
Tolik o kapličkách. Víc jich na na−
šem katastru nemáme. Máme však ně−
kolik křížů. Dva jsou na hřbitově. Je−
den, starší, na prvním hřbitově je z roku
strana 6

Kříž na hřbitově, z roku 1835,
foto z r. 2008

1835 a byl postaven nákladem obce.
Je stejně starý, jako kříž na konci No−
vých řádků, a jsou si velmi podobné.
Podstavec je pískovcový, kříž barok−
ní, kovový. Snad se nazýval zelený.
Jeho pylon byl poškozen, musel být
zkrácen a opraven. Jak k poškození
došlo? Asi kolem roku 1860, jak vy−
práví J. Antoš dle farní kroniky měl nad
Rohatcem přeletět drak – rarach. Měl
ho vidět občan Pavel Buchta. Drak byl
slepý, jeho let dirigoval černokněžník.
Drak chtěl ničit vesnice, chránit lesy
a pole. Černokněžník byl opačného
názoru. Ale při přeletu rohateckého
hřbitova se spustil níže, narazil na kříž
a přerazil jej. Kříž opravil obecní ko−
vář. p. Bernátek, za dohledu tehdej−
šího starosty Michala Salčáka a rad−
ního Jakuba Bureše. Ve skutečnosti
kříž asi poškodil blesk. Původně byl
kříž na Padělku, nazýval se Zelený
a na nynější místo byl přenesen ko−
lem roku 1850.

Kříž na konci obce, směr Hodonín,
z r.1860, foto z r. 2008

Kříž Červený, původně dřevěný,
nyní kovový s pískovcovým základem,
stojí na konci vesnice směrem k Ho−
donínu. Ten dřevěný byl červeně na−
třený, odtud název. Roku 1864, za sta−
rosty J. Tomana, postaven nynější kříž
kamenný, velmi podobný tomu, který
je na hřbitově. Nějaký čas tam stály
kříže oba. Když byl dřevěný poškozen
větrem, byl dán do opravy ke stolářovi
Šticovi. Zde jeho historie končí.
Tolik o křížích postavených v 19. sto−
letí. Z minulého století máme v obci
dva kříže, jedno sousoší a památník
obětem první a druhé světové války.
Tento byl poškozen v minulém roce.
Byla odstraněna socha andělíčka,
při tom byla ulomena ruka. V sou−
časné době je již zase vše v pořád−
ku. Dlouho jsem pátral, kdy došlo
k postavení tohoto památníku. Na
černé desce, kde jsou vypsány oběti
první světové války je uvedeno, že vě−
nují vděční obyvatelé Rohatce v roce
Rohatecká obec 3/2009

1923. Avšak na fotografii kostela z roku
1927 tam pomník nestál. Objevuje se
až na fotografiích z let 1933−35. Zho−
toven byl kamenickou firmou ze Stráž−
nice.
Na hřbitově a u vchodu do kostela
jsou kříže zhotovené z pískovce ve tři−
cátých letech minulého století, nákla−
dem rohateckých občanů.
Zajímavé sousoší je na okraji ulice
Budovatelské. Pieta, jak je pojmeno−
vaný pomník, má vysokou umělec−
kou hodnotu. I když tři výše zmíněné
kříže jsou v poměrně dobrém stavu,
bude třeba v nejbližší době uvažovat
o opravě a případné konzervaci.
V obci máme i další památky, byť
světského rázu. Na návsi, nebo chce−
te−li na náměstí v parčíku, máme ta−
kové hned dvě. Jde o bustu prvního
presidenta T. G. Masaryka. Není to
však první místo, kde stojí. V roce 1938
k prvnímu výročí úmrtí, byla busta na
žulovém podstavci odhalena, a to
v místě, kde je dnes obecní úřad. Účast
občanů byla veliká. Tam však byla
socha necelý rok. Místní občané ji po
okupaci Němci sundali a po dobu
války byla zahrabána na dvoře domu
č. 24. Po osvobození byla socha
znovu na stejné místo nainstalována.
Již ne sice s takovou slávou, ale
přesto byla dominantou středu obce.
Ještě za větší tichosti, než v roce 1939,
byla socha odstraněna v roce 1956.
Byla uložena spolu s dalšími podob−
nými sochami v okresním archivu, aby
se v roce 1968 znovu objevila na pů−
vodním místě. Než jsme si však na
sochu pořádně zvykli, byla opět nedob−
rovolně odstraněna. Snad naposled
na nové místo, uprostřed parčíku, byla
umístěna v roce 1991. V roce 2005
byla provedena velmi pěkná a dů−
stojná úprava okolí.
V těsném sousedství má památník
interbrigadista Pavel Antoš. Padl ve
Španělsku. V roce 1950 jej prezident
vyznamenal in memoriam řádem Bí−
lého lva.
Poslední památník, na který bych
chtěl upozornit, je u řeky Moravy,
v místě, kde se v roce 1945 přebrodila
sovětská vojska ze Slovenska na
Moravu. Bohužel, tento pomník je ve
velmi špatném stavu. I když byl již bě−
hem let několikrát opravován, vždy se
našli někteří, co jej dokázali poničit. Je
sice v odlehlé lokalitě, několikrát do
roka je jeho okolí upravováno, ale více
péče z naší strany by si jistě zasloužil.
Tolik jsem chtěl sdělit veřejnosti ro−
hatecké o našich památkách a o je−
jich stavu. Važme si jich a přiměřeně
se o ně i starejme. Jsme za ně vděčni
našim předkům a předejme je v dob−
rém stavu generacím následujícím.
Ing. Antonín Jaroš, srpen 2009
Rohatecká obec 3/2009

Malíř Frolka a Rohatec
řed časem jsem se probíral
v pozůstalosti po J. Antošovi.
Mezi jiným tam byla i knížečka,
Slovácká osada ROHATEC, kterou
napsal ing Jan Vaněk. Byla vydána
v roce 1930 ve Strážnici. Mimo jiné mu
se sepisováním významně pomohl
ing. Josef Salčák, bratr Františka Sal−
čáka. Mnozí tuto knížečku, první sa−
mostatnou práci o Rohatci, znáte.Tma−
vozelený obal a na něm kresba dívky
v kroji. Zalistoval jsem a hned na páté
straně, kde je předmluva, mne za−
ujala tužkou psaná poznámka: Na ti−
tulní straně Marie Sasínová, provdaná
Michénková. Maloval Antoš Frolka,

P

u Sasínů na dvoře v roce 1930. Pro
mne to byla velmi zajímavá poznám−
ka, neboť jsem věděl již z dřívější doby
něco o osudech Marie Sasínové, se−
stře Dobroslava Sasína, která se pro−
vdala do Ratíškovic za p. Michénku.
A taky jsem se zajímal, jak a proč, po−
měrně známý malíř se dostal do Ro−
hatce. A co zde maloval. A navíc, co
přispělo k tomu, abych o tom napsal
tento příspěvek, byl krutý životní osud,
jak modelu, tak nakonec i malíře.
Malíř Antoš Frolka se narodil v roce
1877 v Kněždubě, podobně jako jeho
vzor a učitel Joža Úprka. Ten ho při−
vedl k malování až v jeho dvaceti le−
tech. Setrval u Úprky v učení šest let.
Poté se vydal do světa. Studoval
v Mnichově a ve Vídni, absolvoval
cestu po Francii.Usadil se v Tasově,
kde se oženil a sedlačil. Přitom malo−
val. Někdo říkal, že to bylo i opačně.
Maloval slovácký lid, hlavně v krojích
a při práci. Ovládal štětec s dokona−

lou přesností, aby v realitě zobrazil
krásu jak v oleji, tak akvarelem. Vý−
tvarnému názoru, který od Úprky pře−
vzal, zůstal věrný. Po válce kupuje sta−
tek Důbravka u Tvarožné Lhoty. Zde
se více věnuje malbě, organizuje vý−
stavy doma i v cizině. Jezdí malovat
do okolních vesnic. Tak, jak mi vyprá−
věla paní Hahnová, sestra J. Antoše,
byl pozván úřednictvem a panstvem
i do čokoládovny, tehdy Küfferle
a spol... Zde na přání maloval přede−
vším paničky úředníků. Tam se sezná−
mil mimo jiné i s panem Václavem
Hovězákem, tehdy úředníkem. Ten
pozval malíře na návštěvu, na jaře
1930. Zaujala ho tvář krásné
mladé ženy. Snad ji požádal, aby
se oblékla do kroje. A pak do
skicáře, na dvoře u Sasínů, Mař−
ku, jak jí říkali, nakreslil. Těch ob−
rázků snad mohlo být i víc, kdo
ví... Když chtěli vydat pánové Va−
něk a Salčák knížečku o Rohat−
ci, použili na obálku právě jed−
nu z kreseb A. Frolky. Skoro
stejná tvář se objevuje na velkém
plátně, nazvaném „Mladá žena
z Ratíškovic“. Kolik toho A. Frol−
ka v Rohatci namaloval jsem se
nikde nedozvěděl, většinou ob−
razy a skicy budou v soukromých
sbírkách. Malíř žil a pracoval
v již zmiňované Doubravce. Kon−
cem roku 1934 však onemocní.
I když byl léčen, podléhá zhoub−
né nemoci v červnu 1935.
Jeho model, krásná Marie
Sasínová se vdává za J. Mi−
chénku z Ratiškovic. Po narození
dcerky Jiřiny však začala stonat. Po
léčbě v sanatoriu se její stav zlepšil
a byla pěkná jako dříve. Její manžel
odjel na práci do Ruska. Na Kavkaz.
Chtěl, aby jela s ním, doufajíc, že její
zdravotní stav se tam ještě více utuží.
Bydleli v Batumi. Ale tamější podnebí
jí asi nesvědčilo. Mlhy, vlhko a snad
i mořský vzduch způsobily, že se mu−
sela po roce vrátit. Vrátila se však po−
bledlá, vyhublá žena. Nemocná... Po
návratu domů, se sice trochu zotavila,
ale zhoubná nemoc způsobila, že umí−
rá v roce 1935. Bylo jí pouhých 27 let.
Tolik dva životní příběhy a jeden
obrázek. Příběhy to rozhodně nebyly
veselé. Možná vás některé čtenáře
případ zaujal. Možná by bylo zají−
mavé zjistit, zda se někde mezi námi
nenachází obraz ,skica od A. Frolky.
Pokud byste se něčeho dopátrali,
dejte mně vědět.
Ing. Antonín Jaroš, srpen 2009
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Tlučú, tlučú, otevřete...

ak jak se hodové dveře pomalu
otevíraly, tak se i rychle zavře−
ly. A kroje můžeme nechat mi−
nimálně do Kateřinské zábavy odpo−
činout. Letošní Bartolomějské hody
měly obdobný průběh jako tomu bylo
loni.
I letos jsme se rozhodli pro ruční
stavění máje, které se stává pomalu
tradiční akcí stmelující občany Rohat−
ce, dává prostor potkat se tak trochu
neformálně a přece již hodově. Tím,
že jsme si řekli, že malinko ušetříme
přírodu a použili jsme dva kusy máje

T
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z loňského roku, jsme si práci usnad−
nili – i když se nám docela kouřilo
z hlavy při přemýšlení, jak tu loňskou
máj očistit tak, aby krásně zářila. Na−
konec se podařilo, vybrali jsme krás−
nou novou rovnou korunku a v pátek ji
asi stovka siláků pod vedením pana
Skočíka z Kostic zvedla. Všem pomoc−
níkům po zásluze náležel zvěřinový
guláš, který nám ochotně uvařil pan
Gurský (a že se mu povedl…) a maso
na něj nám věnovali myslivci. Odpo−
ledne se pomalu přehouplo k večeru,
který všem účastníkům předhodo−

vého večera zpříjemnily děti z folklor−
ního souboru Dubinka, mužácký sbor
a cimbálová muzika OLiNa. Akce se
vydařila a všichni jsme domů odchá−
zeli až nad ránem.
Stavění máje bylo ovšem jen začát−
kem (i když docela důležitým) celých
hodových oslav. V následujícím týdnu
nás čekala příprava „zeleného“, sta−
vění máje u stárky a spousta drobných,
ale nutných úkolů. Všechno se bez
problémů stihlo, máj jsme uhlídali před
potencionálními útočníky a vše spělo
k hodové neděli. Vrásky na čele nám
Rohatecká obec 3/2009

sice nadělal sobotní déšť, ovšem
v neděli se na nás už od rána až do
večera usmívalo slunce. Hodové ve−
selí jsme zahájili v 10.30 hodovou mší
svatou v kostele sv. Bartoloměje. Po
hodovém obědě se šohaji vydali na
vozech pana Gurského a pana Dudy
pro stárka Honzu Komosného na Ko−
lonii, poté společně s děvčicemi pro
stárku Báru Zemskou na Kopec. Pak
už jsme se všichni společně vydali prů−
vodem k obecnímu úřadu požádat
pana starostu o povolení hodů, kte−
rého se nám dostalo a hodové veselí
– už legální – mohlo začít. Letošní no−
vinkou byla přítomnost radních v kro−
jích v průvodu, za což jim patří určitě
obdiv. Na cestu ke kulturnímu domu,
kde vypukla odpolední taneční zá−
bava s vystoupením dětského folklor−
ního souboru Dubinka a mužáckého
sboru, se s námi vydala i početné sku−
pina dětí v krojích (někteří dokonce
i v kočáru), ale také ohromný dav lidí
přihlížející té krojové kráse.
Pod „zelným“ už se bavil každý po
svém, a že se bavil každý – to potvr−
zovala hojná účast i po 18. hodině,
kdy se většinou odchází na večeři.
Na přespole přijely početné skupiny
hochů a děvčic z Hodonína, Újezdu
u Brna, Mikulčic, Týnce a Dolních Bo−
janovic. I po večeři se vrátili skoro
všichni, taneční parket byl plný, tan−
čilo se a zpívalo až do rána bílého…
Hodová neděle byla náročná, ale
skvělá zároveň. A to nás čekala ještě
hodková zábava se šátečkovým só−
lem. Hodky jsou tím legračním zakon−
čením celých hodových oslav. Během
večera proběhlo již tradiční šátečkové
sólo s volbou šátečkového krále, kte−
rým se letos stal Boris Hatala. Ten byl
v kole celý večer. Po půlnoci proběhlo
sólo bosky a sólo v trenýrkách, a že si
někteří šohaji nachystali opravdu spe−
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ciální trenýrky. Muzika hrála zvesela,
ale večer se nám zdál nějaký krátký.
Uběhl tak rychle jako celé hody a nám
nezbývá, než se těšit na Kateřinskou
zábavu 21. listopadu 2009 a Krojo−
vaný ples 23. ledna 2010.
Závěrem je nezbytné poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě
hodů. Nejprve obecnímu úřadu, ve−
dení obce za finanční zajištění a všem
pracovníkům, kteří nám pomáhali. Dále
Sboru dobrovolných hasičů za pomoc
při stavění máje, svazu zahrádkářů za
víno, myslivcům za maso na guláš ke
stavění máje, panu Gurskému ml. za
přípravu guláše, panu Gurskému st.
a panu Dudovi ze převoz na vozech,
dětskému folklornímu souboru Du−
binka a mužáckému pěveckému
sboru za jejich vystoupení, všem ma−
minkám a babičkám, které nám naše
kroje připravovaly a také nám všem,
že jsme ochotní tuto hodovou tradici
udržovat a rozvíjet do dalších let…
chasa Rohatec
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Jak začínali
mužáci
z Rohatce
prosinci roku 2005 mě požá−
dal Pavel Pekařík o pomoc při
nacvičování slováckých písni−
ček pro jeho kamarády. Jožin Tomšej
zapůjčil kazetu lanžhotských mužáků
a já jsem následně požádal profesora
Milana Všetulu z Veselí nad Moravou
o přepsání písniček do notové podo−
by. Opakované urgence ze strany Pa−
vla „kdy už konečně začneme“ mě
utvrdily v přesvědčení, že to tito kluci
myslí vážně. Petr Macháček, Lukáš
Novák, Tomáš Pergl, Jirka Toman,
Radek Urban a Jirka Polach tyto pís−
ničky doposud nezpívali, proto jsem
požádal Jožina Tomšeje, Pepka Žalio
a Pavla Svrčka o pomoc při nácviku.
Za pár měsíců se z nás utvořila dobrá
parta a tak jsme se odvážně pustili
i do dalších písniček ze zpěvníků
Fanoše Mikuleckého, Jana Poláčka
a Miloslava Víznera. Letos se k nám
přidali i naši kamarádi Jirka Esterka,
Pavel Ryba a Petr Zýbal. První spo−
lečné vystoupení jsme absolvovali
na fašaňku seniorů v roce 2008, které
se zopakovalo i v roce letošním.
V neděli 13. září 2009 uspořá−
dáme přehlídku mužáckých sborů
v prostorách letního kina v Rohatci.
Účast přislíbily sbory z Hrušek, Kozo−
jídek, Mikulčic, Čejkovic, Vnorov a sa−
mozřejmě se představíme i my v po−
řadu nazvaném „Za Rohatcem za
dědinú ...“. Začátek přehlídky je ve
14.30 hodin, občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné, v případě nepří−
znivého počasí si zazpíváme v sále
kulturního domu.
Všechny vás srdečně zveme a těší−
me se na pěkné nedělní odpoledne.
J. Hostýnek

V

Rohatecká obec 3/2009
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Příroda

Jaké bylo v Rohatci počasí?

Co chybí rohateckým přístavům? −

šikmá rampa!
etošní rok bohatý na srážky za−
jistil vodákům dostatek vody, jak
v Baťově kanále, tak i v neregu−
lované části Moravy z Bzence do Ro−
hatce − Kolonie. Náhodný návštěvník
tak mohl přes víkend pozorovat čilý
dopravní ruch nejrůznějších plavidel,
které pluly z Bzence do Kolonie a ně−
které i dále. Motorové čluny vyjížděly
většinou z Hodonína a otáčely se na
některé ze sítin. Troufnu si odhadnout,
že v sobotu 8. srpna byl celkový počet
plavidel kolem čtyřiceti.
Cestu plnou romantiky končí lodě
většina lodí v Rohatci – Kolonii. Jen
zdatnější veslaři pádlují dále po téměř
stojaté vodě, která je už regulována
jezem v Hodoníně, dále do přístavu
v Rohatci. Avšak ani v jednom z obou
přístavů nenajdou šikmou rampu,
která by jim usnadnila vytažení člunů
z vody. Taková rampa se nachází až

L

strana 12

v Hodoníně na tak zvaném Ropáku.
Bohužel příjezdová cesta k němu je
v tak žalostném stavu, že cesta až sem
se nevyplatí a tak je nejlépe vytáh−
nout čluny za železničním mostem
v Kolonii.
Jistě si mnoho vodáků položí
otázku, stejně jako já, proč při budo−
vání přístavu pro loď Konstancie,
která sem připluje tak jednou za tý−
den, se nemyslelo i na obyčejné čluny
a šikmá rampa se zde nepostavila. Že
by nějaké předpisy zabraňovaly stav−
bě? To by bylo smutné. Nebo to byly
ekonomické důvody, či se na tuto
rampu vůbec nemyslelo? To by byla
zase dobrá zpráva, protože by bylo
možné rampu dobudovat. Odpověď
na tyto otázky neznám.
Rampa v Bzenci − Přívoze má jistě
i jiný účel, avšak proti našim přísta−
vům je zde naloďování velmi snadné.

A pokud se podíváme na naše zahra−
niční sousedy do Skalice, můžeme jen
závidět. Asfaltová cesta až k přístavu,
zastávka místní autobusové dopravy
pro návštěvníky, restaurace, přístav
pro velké čluny, přístav pro odstavení
malých člunů a šikmá rampa, na kte−
rou můžete nacouvat s osobním au−
tem až k vodě tak, že vozík zmizí pod
hladinou a stačí jen odepnout člun
a jet.
Jistě, Baťův kanál není Morava, ale
pohodlné to při naloďování a vytaho−
vání člunu z vody ve skalickém pří−
stavu určitě je.
A nakonec popis k prvním dvěma
fotografiím. I při relativně vysoké hla−
dině vody v letošním roce je na první
fotografii vidět, jak hluboko je člun pod
úrovní betonu a že je třeba vylézat po
čtyřech.
Rohatecká obec 3/2009

Přístav v Rohatci − Kolonii − celkový pohled

Bzenec − Přívoz − celkový pohled

Šikmá rampa na Ropáku

Přístav v Rohatci − Kolonii − detail

Čluny těsně před železničním mostem

Šikmá rampa ve Skalici na Baťově kanálu

Celkový pohled na přístav našich sousedů ve Skalici

Rohatecká obec 3/2009
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Matrika

Narození

Jubileum

květen − červenec 2009
V sobotu 5. září 2009 oslavila v kruhu svých nejbližších
své 105. narozeniny paní Mária Koláčková.

Hatala Samuel
Paulíková Barbora
Suchánková Tereza
Stoklasa Petr

Nejstarší občance Rohatce přišli jménem spoluobčanů
poblahopřát i zástupci obce. Přejeme především hodně
zdraví, spokojenosti a pohody do dalších let.
Ilustrační foto

Úmrtí
květen−srpen 2009
Václav Chládek
Miroslav Homola
Emilie Bravencová
Věra Čupová

63 let
84 let
92 let
71 let

Nové řádky
Osvobození
Strážnická
Na Kopci

červen−srpen 2009
V obci byla v tomto období uzavřena 2 manželství.
Se souhlasem zveřejňujeme:
Luděk Ohrazda
Hodonín

Lucie Korandová
Hodonín

Mimo obec bylo uzavřeno 1 manželství.
Zlatá svatba
50. výročí uzavření manželství v červenci oslavili
manželé Michal a Rudolfina Tomanovi
z ul. Vítězná

foto Karel Prchal / NAŠE Slovácko

Sňatky

Spolky

Rohatečtí chovatelé informují
o kratší odmlce nastal čas infor−
movat vás o tom, co se u nás za
tuto dobu událo.
Naši mladí chovatelé Tomáš Štylá−
rek a Patrik Kmenta (vnuk našeho dlou−
holetého člena př. Františka Stávka) se
zúčastnili vědomostní soutěže mladých
chovatelů v Kyjově, kde se velmi dobře
umístili, přestože na ní byli poprvé. To−
máš byl v oboru králík šestý, Patrik zís−
kal v oboru drůbež druhé místo.

P
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Výstavy ve Velké nad Veličkou se
zúčastnili dva naši členové a to př.
Březovský a Předinský. Oba byli
úspěšní, za svá zvířata získali čestné
ceny.
Na Okresní výstavě mladých cho−
vatelů v Kyjově nás znovu reprezen−
tovali naši mladí chovatelé a opět
úspěšně. V jejich chovatelském ži−
votě to byla první výstava. Oba přivezli
čestné ceny, což je obdivuhodné. Pre−

zentovali se zde i naši dospělí čle−
nové, ze čtyř vystavujících tři získali
čestnou cenu – př. Stávek, Vlasák
a Předinský.
V letošním roce nás čeká vý−
znamná událost, a to Evropská vý−
stava v Nitře, které se také hodláme
zúčastnit. O tom, jak se nám zde da−
řilo, vás budeme informovat v příštím
čísle Rohatecké obce.
(P.P.)
Rohatecká obec 3/2009

Důchodcovské léto

o teploučkém jaru přišlo ještě
teplejší, ba přímo tropické léto,
které vlastně k prázdninám a do−
voleným ať doma či v zahraničí patří.
Starším lidem to však, vzhledem k růz−
ným zdravotním problémům, až tak
nesvědčí. Přesto jsme v Klubu dů−
chodců i přes letní měsíce zorganizo−
vali několik zdařilých akcí pro rozptý−
lení našich členek a členů.
Již 4. června se uskutečnil zájezd
do Brna a okolí, kde rozhodně zajíma−
vým prožitkem byla prohlídka hradu
Špilberk a Veveří. V neděli 28. června
jsme se vypravili do nedalekých Dub−
ňan, kde vystupovala populární dvo−
jice Eva a Vašek. Všem se to líbilo,
jejich písně byly pohlazením po duši.
I 23. července jsme se sešli v hojném

P
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počtu při projížďce po Moravě na lodi
Konstancie. Průběh toho, doslova žha−
vého odpoledne, jsme si zpestřili pís−
ničkami (hlavně o vodě) již na lodi
a pak při posezení v přístavišti v Ro−
hatci. Na lodi nás doprovázeli i námoř−
níci a hastrman. Při vstupu jsme
dokonce byli přepadeni piráty, ale na−
štěstí nám vůbec neublížili, ba přidali
se k nám. Nechybělo ani chutné ob−
čerstvení a za doprovodu harmoniky
J. Nováka jsme si společně a s chutí
zazpívali krásné, zejména moravské
písničky. V červnu i v červenci se usku−
tečnily 2 vyjížďky na kolech. I když
účast nebyla velká, věříme, že časem
se přidají i další.
Kromě prázdninové „relaxace“
s vnoučaty, určitě naše členky věno−

valy hodně času na přípravu bohatých
rohateckých krojů pro své vnučky
a vnuky, aby jako rohatecká chasa
mohli uspořádat hody. A to pak je „pas−
tva pro oči“ – pohled na ten krásný
hodový průvod a pak tancování a cif−
rování. Mnozí z nás si jistě s nostalgií
vzpomenou, jak oni zamlada se na
hody v krojích těšili a pěkně si to užili.
A na co se budeme těšit teď?
4. září se připravuje posezení
s harmonikou, 17. října Den senio−
rů, v prosinci pak mikulášská harmo−
nika a v neposlední řadě 30. 12. – Sil−
vestr.
Přijďte se pobavit s námi!
Za Klub důchodců
Marie Nováková
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Školství

Začátek školního roku 2009−2010 v MŠ
aše MŠ po prázdninách zase
pomalu ožívá. Všechny třídy
a prostory, spolu s nově vy−
budovanou zahradou, jsou připraveny
a čekají na příchod nových i stávají−
cích dětí. V tomto školním roce bude
do MŠ nastupovat celkem 100 dětí,
provozní doba bude od 6.30−16.00 h.
Stejně jako v minulém školním roce
je pro děti připraven pestrý plán akcí
a bohatý kulturní program. Školní
a třídní vzdělávací program je za−
měřen na ekologickou výchovu pro
všechny věkové skupiny dětí. K tomu
nám pomáhá účelně vybavená školní
zahrada, kde mohou děti pozorovat

N

v každém ročním období změny v pří−
rodě, v létě drobné živočichy, život ve
vodě v novém bahništi, mohou se sta−
rat o bylinky, zeleninovou zahrádku
nebo využívat vybudovaný smyslový
chodníček. Také oblíbené ekologické
vycházky budou opět na programu po
celý rok.
Starší děti se mohou během roku se−
znamovat s anglickým jazykem s p. uč.
Hřivnovou ze ZŠ, dále je čeká hra na
flétnu, cvičení s jógou, netradiční vý−
tvarné techniky a také jim budou nabíd−
nuty grafomotorické kurzy a plavecký
výcvik. Nezapomínáme i na dětská diva−
delní představení, koncerty a výstavy.

Začátek podzimu bude zahájen
sportovní akcí pro děti „Pohádkový les“
a v druhé polovině roku se mohou tě−
šit na „Velký dětský karneval“.
Chceme se také podělit o radost
z další zrekonstruované třídy u „Sluní−
ček“, kde je nový nábytek a děti se
mohou těšit i na nové hračky. Příští rok
proběhne rekonstrukce v poslední
třídě u „Motýlků“.
Budova MŠ je již připravená, ale
skutečně ožívá až příchodem dětí, na
které se těší nejen paní učitelky, ale
i ostatní zaměstnanci, bez nichž by
provoz v naší MŠ mohl jen stěží fun−
govat.

Organizace
školního roku 2009/2010
Období školního vyučování za−
číná v úterý 1. září 2009.
Vyučování bude v prvním polo−
letí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna
2010.
Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno ve
středu 30. června 2010.
Podzimní prázdniny připad−
nou na čtvrtek 29. října a pátek
30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou za−
hájeny ve středu 23. prosince
2009 a skončí v pátek 1. ledna
2010. Vyučování začne v pondělí
4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázd−
niny připadnou na pátek 29. ledna
2010.
Jarní prázdniny v délce jed−
noho týdne jsou stanoveny pro
okres Hodonín od 1. března do
7. března 2010.
Lyžařský kurz pro žáky 7. a 8.
ročníku bude probíhat v době od
14. 2. do 20. 2. 2010.
Velikonoční prázdniny připad−
nou na čtvrtek 1. dubna a pátek
2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat
od čtvrtka 1. července 2010 do
úterý 31. srpna 2010.
Období školního vyučování ve
školním roce 2010/2011 začne ve
středu 1. září 2010.
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Nejen pro dětí

Jak by bylo
smutno
Michal Černík

Malé ohlédnutí
za školním rokem 2008/2009
ohatecká základní škola se pre−
zentovala v uplynulém školním
roce řadou akcí zaměřených na
zdravý životní styl a celkový všestran−
ný rozvoj žáka. Den Země byl zamě−
řen na environmentální výchovu, na
projektovém dnu „Matematika trochu
jinak“ si žáci od prvního do devátého
ročníku mohli ověřit své matematické
a kombinační schopnosti. Nejvíce akcí
školy bylo zaměřeno na primární pre−
venci. Policie ČR i Městská policie
Hodonín žáky seznamovala s bezpeč−
ností v silničním provozu, u žáků vyš−
ších ročníků posilovala právní vědomí

R

besedami na aktuální témata. Škola
také pořádala několik sportovních akcí.
Rozmanitost a četnost akcí, které
učitelé pro děti vymysleli a zorganizo−
vali zaujala redaktorku „Učitelských
novin“ natolik, že činnost rohatecké
školy byla zveřejněna v tomto odbor−
ném pedagogickém časopise ve dvou
číslech, a to č. 25/2009 (Matematika
nemusí být nuda) a č. 27 (Mozaika
všedních dní). Texty jsou doplněny ba−
revnými fotografiemi s činností žáků
a pracovnic školní jídelny.
Kolektiv zaměstnanců
ZŠ Rohatec

Jak by bylo smutno v kraji,
kde ptáčkové nezpívají!
Jak by byla smutná ves,
kde neštěkne ani pes!
Jak by bylo smutno v kraji,
kde si děti nevýskají!

Něco
z matematiky
Které číslo následuje?
1. doňte tuto číselnou
posloupnost

24365?
2. Kolik rovnostranných
trojúhelníků dokážeš na tomto
obrázku najít?

3. Do které konvice se vejde víc
vody? Obě jsou stejně široké.
(Do konvice A se vejde litr.)

Do nového školního roku všem
školákům, zvláště prvňáčkům
hodně zdaru!
Kol
Rohatecká obec 3/2009
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Čtenáři

Ta trocha poesie...

D

Kdo by si ve stáří občas nevzpomněl na jiné verše:
„V kamnech praská,
dědek každou chvíli zvadlé ruce sobě ohřívá…“

Chci totiž zavzpomínat na staré básně, na verše z dět−
ství a ze školy. Mnohé z těchto krásných českých veršů
máme uloženy hluboko v paměti, aniž bychom si to uvědo−
movali. Soudím však, že když někdo použije v řeči třeba
obratu:
„a na topole podle skal zelený mužík zatleskal“
vybaví se mu určitě nějaká vzpomínka na dětství.

Když jdete procházkou lesem možná si vzpomenete
i na tuhle starou, ale krásnou básničku :
„Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les…“

nešní malá úvaha je určena víc těm dříve naroze−
ným než mladým, ale kdoví,možná i někteří z nich
si jí přečtou.

Stejně kdyby se řeklo:
„U lavice dítě stálo z plna hrdla křičelo“
A hned je tu stará představa polednice
„hnáty křivé pod plachetkou osoba“.

To je přece překrásná česká řeč, plná citu i pochopení,
jasná ve svém významu a provázená hlubokým citem. Ne
ta dnešní čeština, která se na nás překotně valí z rádia
a televize, jakoby moderátoři soutěžili o to,kdo je v řeči
rychlejší.
My své mateřské řeči často ubližujeme, někteří nevě−
domky a jiní z pouhé hlouposti nebo lajdáctví. Zamysleme
se občas i nad tím…

Nebo ta vzpomínka na původ krásného českého slova
mateřídouška:
„I vtělila se v drobný kvítek, jež mateřídouškou nazvaly“.
Darmo připomínat začátek Máje tak často zneužitý:
„Byl pozdní večer, první máj…“
Nebo k představě zimy i Vánoc patří jiné verše:
„Tma jako v hrobě, mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen…“
Moravskou notou pak zazní verše:
„Jaj, cimbál a ty husle, stálá kouzla robí,
citům nebe otvírají…“

Proč psát o starých verších?
Především proto, že jsou dodnes krásné,
alespoň pro mnohé z nás.
Především proto, že nás vrací do nádhery dětství.
Především proto, že je psala generace vzdělanců,
která svou vlast skutečně milovala.
Především proto, že jsou to české verše psané
krásnou češtinou.
Především proto, že jsou o zemi odkud pocházím.
Především proto, že lidský cit navzdory realitě ještě
nezhynul a v těchto verších se dá najít.
Především proto, že jsou to verše prosté
a snadno srozumitelné každému.
Především proto, že naděje umírá naposledy.

Co cítíte nad těmito slovy:
„jde vlna za vlnou, hrob jedné vlny druhé je kolébkou…“

S.R.

Podzimní pranostiky
Září: panny Marie narození – vlaštoviček rozloučení.
Září − víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Když se v říjnu blýská, zima je brzká.
Jak je říjen zelený, bude leden velice studený.
Říjnová úroda doma z vinice, ve sklepě pokladnice.
Podzimní orání, poloviční hnojení.
Na svátek Judy, mrznou v poli hrudy.
Na svatého Samuele, mlynář nové obilí mele.
Jak Michal plače, nebo hrom bije,
po Michalovi tuhý větr následuje.
Po svatém Matúši, daj baranicu na uši.
Podzim na strakaté kobyle jezdí.

Navštivte obecní stránky
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A přidávám jedno čínské a ruské přísloví:
Čínské: Všechny peníze světa nemají tolik ceny,
jako v pravou chvíli podaný pohár nejlepšího vína.
Ruské: Kdo s opilci často vodí,
brzy bez kabátu chodí.
I v tomto podzimním čase choďme co nejvíce do příro−
dy. Vždyť sluníčko nám prozáří krásu barevného listí, jakou
snad dovede namíchat jenom malíř na své paletě.
Pranostiky byly přepsány stejně jako minule z Hospo−
dářova kalendáře z roku 1420.
Vláčilová

www.rohatec.cz
Rohatecká obec 3/2009

Středověké hry
ak to vypadalo na středověkých hra−
dech, čím vším se bavily děti a do
spělí, jak vůbec takový hrad vypa−
dal? Zjistit tohle všechno jste
mohli na Středověkých hrách, které
pořádal turistický oddíl Colorado a jež
se konaly v areálu u kulturního domu
koncem června. Pro děti i jejich rodiče
bylo přichystáno na dvě desítky sta−
novišť jak tvořivého tak sportovního
rázu. Děti měly možnost projet se na
koních jak živých, tak těch neživých.
Vyzkoušet si točení na hrnčířském
kruhu, zašermovat si, střelit divoké
prase, vybarvit si svůj vysněný hrad,
upéct rohlík na palici, vyrobit prstýnek
nebo přívěsek z drátků a spoustu dal−
ších atrakcí. Zkrátka každý si našel
svou oblíbenou středověkou činnost.
Zasoutěžit si přišlo téměř 80 dětí. To
jak jsme se bavili, dokládají přiložené
fotografie.
Středověké hry byly jen jednodenní
akcí, ale T.O.Colorado zahajuje od
nového roku svou pravidelnou činnost.
Letošní rok budeme putovat s Olive−
rem kolem světa, vydáme se při svých

J
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hrách do nejrůznějších koutů země−
koule, navštívíme řadu zajímavých
míst a poznáme spoustu nového. Bližší
informace budou na plakátech.
T.O.COLORADO

Obecní knihovna

Přírůstky knih
Beletrie pro dospělé:
Vaugjan−Hughes Krvavá relikvie
Kraus, I.
Muž na vlastní
křižovatce
Janečková, E. Pošta pro tebe
Zadinová, R. Dech nesmělých nadějí
Stínil, L.
Miluj mě prosím
Francková, Z. Soukromý ráj
Gague, I.
Zóna 22
Jeffries, S.
Tanec vášní
Schoönauer, L. Utkané z lásky
Steel, D.
Bludiště života
Haefs, G.
Poražený vítěz
Berry, S.
Rukopis Karla Velkého
Francis, D.
Talár a dres
Gimenéz, G.
Dny pod psa
Noorem, H.
Ideální dárce
Grasso, P.
Pohanská princezna
Valášek, K.
Veselé příhody podivné
krásky
Fuchsová, D. Když je kolo v kufru
Kellerman
Impuls
Britton, A.
Ten Američan
Wermuth, V.
Zakázaná žena
Patterson, J. Bikiny
Gier, K.
Každé řešení má svůj
problém
Le Carré, J.
Nejhledanější muž
Carroll, S.
Soumrak v Benátkách
Bass, J.
Ohnivá past
Silver, M.
V tajné službě
Bass, J.
Z masa a kostí
Townsend, S. Dětské přízraky
Wagner, J.
Ledový měsíc
Lámour, L.
Osamělý vlk
Amrein, N.
Doktorka Kateřina,
Riskantní zásah
Laurens, S.
Dáma jako srdce
Fairstein, L.
Mrtvý dům
Munro, A.
Nepřítel, přítel, ctitel,
milenec, manžel
Wentworth, P. Klíč
De Blasi, M.
Léto na Sicílii
Keleová−Vasilková Nataša
Michorová, E. Nevíte, kdo mě zabil?
Cabot, P.
Polibek pro nevěstu
Dumas, A.
Rudá sfinga
Crais, R.
Temnota
Doetsch, R.
Zloděj víry
Kelly, C.
Klub zlomených srdcí
Austen, J.
Lady Susan
Freydont, S.
Smrtící sudoku
Naučná pro dospělé:
Besserová
Jan Šťastný
Vašíček, A.
Vesmírné příznaky
Remešová
Karel Gott −
Zlatý hlas z Prahy
100 nejslavnějších vědců
Motl, S.
Lída Baarová
a Joseph Goebbels
Beletrie pro děti:
Francková, Z. Daniela
Bryant, B.
Dívky v sedlech. Dvojčata
Harrison, L.
Dívčí parta,
Věčné soupečky
Harrison, L.
Dívčí parta o prázdni−
nách, Massie
4 tajemství Čtyřlístku
J.H.
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Sport

Přepsali jsme historii
entokráte, trochu netradičně ve
dnech 4.−5. 7. 2009, se konal
v pořadí již sedmý ročník tur−
naje v malé kopané Letocha Cup 2009.
Po loňských zkušenostech byl turnaj
opět vypsán jako dvoudenní. Do tur−
naje se přihlásilo celkem 32 mužstev,
mezi nimiž byli i dva slovenští zástup−
ci. Mezi ostatními účastníky bylo vidět
několik již tradičních celků, ale i něko−
lik mužstev, která přijela poprvé.
Po urputných bojích, kdy jakoby ná−
hodou již v sobotních základních sku−
pinách vznikla „skupina smrti“, kde se
mezi sebou utkali medailisté a vítě−

T
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zové předchozích ročníků (V 42 Laza−
ři, Vracov, Kanonýři, Kapacity) čekala
náš tým ještě těžší neděle. Do druhého
dne se opět probojovala všechna tři
rohatecká mužstva, kromě naturali−
zovaných V 42 Lazaři, také Dorost
Rohatec „A“ a i mladí hráči Dorost
Rohatec „B“. Mladší béčko dorostu ne−
dokázalo již druhý den konkurovat
mužským týmům a do závěrečného
pavouka nepostoupilo. Ovšem výběr
Dorost Rohatec „A“ opět procházel tur−
najem jako nůž máslem. V sobotních
ani nedělních skupinách neztratil ani
bod a všechny své zápasy vyhrál.

Osudným zápasem se klukům
opět stal ten nejvíce rozhodující a dě−
lící od případného medailového úspě−
chu, tedy čtvrtfinále. Zde bohužel na−
razili na tým Franka tour Prešov, který
za celý turnaj obdržel jen dva góly,
a hrál dost nepohledný fotbal, kdy
v malé kopané stále bránil tzv. „pre−
šovský beton“. Bohužel proti tech−
nicky vyspělému dorostu se jim po−
dařilo brzy vstřelit úvodní branku
a obrátit zápas bylo již takřka nemož−
né. Přemožitelé dorostenců dokráčeli
až do finále, a zde se přeci jenom
fotbalová štěstěna přiklonila k týmu,
který se snažil o kombinační fotbal
a nesoustředil se jen výhradně na
obranu. I přesto musely rozhodovat fi−
nále pokutové kopy. V nich až na je−
den nepovedený dominovali obhájci
prvenství V 42 Lazaři.
V historii turnaje se stali tak vůbec
prvním obhájcem, který dokázal zvítě−
zit ve dvou po sobě následujících roč−
nících. A to i přesto, že v jejich středu
chyběly tři nejdůležitější opory, a se−
stava byla více než polepená. Díky
skvělým výkonům základní kostry
týmu posilněné o brankáře Stanislava
a zkušeného harcovníka Honzu Janoš−
ťáka se nakonec podařilo splnit pře−
dem stanovený cíl.
Sestava V 42 Lazaři: Adamec Jara,
Příkaský Zbyňa, Janošťák Jan, Olbert
Tomáš, Olbert Zdeněk, Večeřa Michal,
Večeřa Miroslav, Veselský Lukáš, Sta−
nislav Štěpán, Kučírek Ondřej, Berá−
nek Michal.
I přesto, že již ze soboty na neděli
mančaft v podstatě slavil postup do
dalších bojů, našel sílu i na vítězné
oslavy. Po dodržení všech formalit na
hřišti ve Vacenovicích se celý tým ode−
bral do Rohatce, kde jej osobně přiví−
tal starosta obce Mgr. Králík a popřál
hodně dalších sportovních úspěchů.
Ve sklepě u Příkaských se při dobrém
vínku povídalo o všem možném až do
velmi pozdních hodin. Jelikož si na nás
brousí zuby už snad celý okres, bu−
deme muset pro příští rok zkusit posil−
nit kádr, v případě zlatého hattricku
máme totiž od pořadatelů přislíbenou
zcela novou kompletní sadu dresů,
a to může být pro náš tým vhodná mo−
tivace k další účasti na turnaji. Pu−
tovní pohár Letocha Cupu tak až do
dalšího turnaje v roce 2010 zůstává
opět v Rohatci. ☺
Ing. Jara Adamec
Rohatecká obec 3/2009

Předhodový turnaj v kopané 2009
sobotu 15. srpna, tradič−
ně týden před Bartolo−
mějskými hody se usku−
tečnil další ročník předhodového
turnaje v kopané. Zapsat se zla−
tým písmem do historie měli
Fléčkaři, kteří vyhráli předchozí
tři ročníky. Každý, kdo ráno do−
razil na hřiště Slavoje, si musel
všimnout, že rozměry hřiště jsou
rok od roku větší, ačkoliv věk
účastníků je rok od roku vyšší ☺.
Tato skutečnost se nutně mu−
sela projevit na výsledcích, kdy
lepší výchozí pozici měly týmy,
které měly mladší hráče a také
vyrovnaný kádr s potřebným
počtem hráčů na střídání. Za
slunného počasí dorazilo již tra−
dičních 8 mančaftů, letos nad do−
držováním pravidel fotbalu bděla dvo−
jice delegovaných rozhodčích, aby se
zamezilo zbytečným dohadům a osob−
ním sporům. Boje byly úporné, vý−
sledky překvapivé, nálada výborná,
žízeň veliká a únava s přibývajícími zá−
pasy větší a větší.
Velkým zklamáním byly letos vý−
kony týmu Pagáče, který se ve výsled−
kové listině propadl až na poslední
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místo, několikanásobný šampion jistě
není zvyklý na taková umístění a do
příští sezóny pořádně potrénuje, pří−
padně posílí kádr. Větrňáci mají si−
lové fotbalisty, ovšem stačilo to bohu−
žel jen na sedmé místo. Překvapením
byly výkony Rohatecké chasy, která
měla v těle náročné stavění máje
z předchozího dne, a letos si díky
houževnatým výkonům polepšila na
šesté místo. S každoročním
aspirantem na medaile Přívo−
zem si krutě zahrál los, měl
těžkou základní skupinu
a i přes velké odhodlání
hráčů to stačilo jen na páté
místo.
První semifinálovou dvo−
jici tvořili Za humny a Royal
bar. Po dobrých výkonech ve
skupině chybělo kvalitnímu
týmu Za humny jenom pár
minut, aby postoupil do fi−
nále a vyřadil Royal bar,
štěstíčko se od nich ale na−
konec odvrátilo, semifinále
prohráli na penalty, a na bron−
zovou medaili jim už pak ne−
zbyly síly. Nakonec z toho
byla čtvrtá pozice. Druhou se−
mifinálovou dvojici obstarali
Fléčkaři a Kolonka. Po neroz−
hodném výsledku přišly na
řadu pokutové kopy, v nich
pevnější nervy prokázali Fléč−
kaři a postoupili do finále. Ko−
lonka si vše vynahradila
v souboji o třetí místo, kdy po−
razila Za humny a skon−
čila na bronzovém stupínku.
Ve finále se tedy po roce opět

sešly týmy Fléčku a Royal baru. Po
úmorném vedru, kdy Fléčkaři neměli
takřka nikoho na střídání, kdežto Royal
bar chytře využíval celou svou stří−
dačku a šetřil síly, byla situace na hřišti
celkem zřejmá. Více sil měli mladí
dravci z baru, v jejichž středu vyčníval
bývalý třetiligový hráč Jihlavy Kuba
Rezek. Fléčkaři dali do finále poslední
zbytky sil a nakonec vydřeli remízu.
O všem tedy musely rozhodnout poku−
tové kopy, Fléček nezopakoval pevné
nervy ze semifinálového rozstřelu,
a tak po dlouhých třech letech opustil
kralování na turnaji. Fléčkaři skončili
tedy druzí, a pokud chtějí v dalších le−
tech myslet opět na metu nejvyšší,
musí se sejít kompletní a začít hledat
mladší následovníky. Royal bar po
poctivých výkonech v celém horkém
dnu zaslouženě zvednul putovní pohár
pro vítěze. Jeho radost na hřišti sice
nebyla taková bujará, na jakou jsme
zvyklí v podání Fléčku, ovšem z do−
slechu víme, že následně na jejich
základně byla velká akce.
Co se týká individuálních ocenění,
nejlepším střelcem se stal již poněko−
likáté Jirka Hostýnek z Royalu, bran−
kářům letos kraloval Ondra Šrůtka za
Fléček, a poctu nejlepšímu hráči
turnaje převzala Marcela Jelínková
z týmu Kolonky. Letošní počasí se nám
velmi vydařilo, nezbývá než doufat, že
i příští ročník bude krásně a sejdeme
se v hojném počtu. Vždyť co může být
krásnějšího než strávit hezký den
s přáteli, protáhnout své tělo a ještě
se přitom bavit tím co nás baví. Fot−
balu zdar!
Ing. Jara Adamec
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Po stopách Sokola v Rohatci
Rohatec 19. Května 1939
Okresnímu úřadu v Hodoníně
Plníce povinnost uloženou
článkem II. vládního nařízení ze
dne 31. Března 1939, č. 97 Sb.z.
a n. oznamujeme, že Tělocvíčná
jednota Sokol Rohatec se sídlem v
Rohatci, hodlá dále vyvíjeti svoji
činnost.
O tomto oznámení budiž nám
vydáno písemné potvrzení.
Za Tělocvičnou jednotu
Sokol Rohatec
jednatel
starosta
Blažíček
Jan Antoš
Rohatec 29. Ledna 1940
Četnická stanice Rohatec,
okres Hodonín
Čís. jedn. 86/40
Věc: Pořádání valné hromady
spolku Těl. jednoty Sokol
v Rohatci – zpráva
odpověď k čís. 295/1/III
Okresní úřad Hodonín
K tamnímu nařízení ze dne
11. 1. 1940 čís.jedn. 295/1/III.
Oznamuji, že při valné hromadě
spolku Těl. jednoty Sokol
v Rohatci, konané dne 28. 1. 1940
odpoledne nebyl veřejný klid
a pořádek porušen.
Přítomno bylo asi 40 členů
a provedena volba funkcionářů.
velitel stanice
vrchní strážmistr (pod. nečitelný)
V Rohatci 23. Února 1940
Slavný okresní úřad Hodonín
Předkládáme tímto seznam členů
výboru Tělocvičné jednoty Sokol
Rohatec pro rok 1940.
Jméno, zaměstnání bydliště
pověřen funkcí
Jan Antoš, vrchní berní spr. vv. 22
starosta
Leopold Antoš, spolumajitel
cementárny 339 místostarosta
Oskar Buchta, úředník čokol. 211
vzdělavatel
František Solařík, malířský
pomocník 331 náčelník
Růžena Antošová, kandidátka
učitelství 22 náčelnice
Štěpán Ondruš, dělník 345
pokladník
Josef Blažíček, železn. úředník
322 jednatel
František Svoboda, cukrář 211
Václav Hovězák, úředník čokol.
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211 sociál. referent
Jaroslava Chvátalová, úřednice
čokol. 444
František Piškula, dělník 306
František Bartošík, dělník 286
předs. zábavného odboru
Jan Nejezchleba, dělník 274
hospodář
Náhradníci
Jan Novák, dělník 332
místonáčelník
Marie Antošová, studentka 88
František Škromach, mistr
krejčovský 35 zdravot. referent
František Elšík, poštovní
úředník 435
Miroslav Adamík, dělník 366
Blažíček
Leopold Antoš
tč. jednatel
místostarosta
26.1. 1941
Starostou Jan Antoš,
berní úředník v.v. č. 22
Místostarostou Leopold Antoš,
majitel cementárny č. 339
Vzdělavatelem Václav Hovězák,
soukromý úředník č. 387
Náčelníkem František Jurásek,
učitel č. 387
Náčelnicí Růžena Antošová,
učitelka č. 22
Členy výboru:
Josef Blažíček, úředník
dráhy 332 jednatel
František Bartošík, dělník 101
Jan Novák, dělník 332
Martin Norek, poštovní
zřízenec 195
František Solařík, malířský
pom. 331
Jan Tomšej, stolařský
pomocník 13
František Škromach,
mistr krejč. 253
Brlková Emilie, v domácnosti
353 pokladní
Náhradníky:
Antošová Marie, v domácnosti 471
Nejezchleba Jan, rolník 274
Horák Karel, malířský
pomocník 130
Stav členstva k 31. 12. 1939
58 mužů 31 žen
1940
64 mužů 32 žen 17 dorost.
27 dorostenek
35 žáků 48 žaček
Zemský úřad Brno
Činnost shora uvedeného spolku
byla na základě tamního

II. část

telefonického příkazu ze dne
13. 4. 41 téhož dne zastavena.
Jmění spolku bylo zajištěno.
Shora jmenovaný spolek má tento
majetek
Nemovitosti:
Sokolovna čp. 360 vystavena
v r. 1926 v ceně asi 80.000,−K.
Movitý majetek:
1 hrazda, 2 bradla, 1 žíněnka,
1 kruhy, 1 stavěcí jeviště, 3 skříně,
1 stůl, 2 stojací věšáky, 1 párový
můstek a 1 kůň.
Hotovost: 1.021,65 k
u pokladníka jednoty Sokol
Zařízení kinematografické
provozovny s příslušenstvím /98
židlí sklápěcích,
6 lavic, projekční zvukový přístroj
a projekční kabina vše v ceně
20.000,− K.
Majetek byl protokolárně sepsán
a zajištěn zákazem zcizení.
Hotové peníze byly deponovány
s příslušným poučením
na obecním úřadě.
Okresní hejtman – podpis nečit.
ONV Hodonín
Oznamujeme, že jsme dne
12. 4. 1945 znovu zahájili činnost
v naší jednotě.
Vedením jednoty jest pověřen
výbor zvolený dne 14. 5. 1945 v
následující sestavě.
Starosta: Josef Blažíček,
úředník žel. St. Rohatec č. 322
Místostarosta: Bíza Josef,
řídící učitel
Vzdělavatel: Vrána František,
obchodník
Náčelník: Tomšej Jan, stolař
Náčelnice: Cigánková Emilie,
úřednice
8 členů výboru:
Krakovský Josef, zámečník,
Novák Jan, rolník,
Antoš Rudolf, zámečník,
Kubát František, dělník,
Škromach František, krejší,
Ešbenberger Bohuš, úředník,
Maděra Vilém, obuvník,
Chovančíková Marie,
v domácnosti
5 náhradníků:
Bureš Jan, dělník,
Tomšej Josef, pošt. zřízenec,
Bureš Josef, dělník,
Koštuříková Marie, úřednice,
Machálková Věra, úřednice
Za Blažíček starosta a jednatel
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ONV v Hodoníně
18. 12. 1945
sděluje ZNV v Brně
31. 1. 1947
Starosta: Josef Blažíček,
vrchní asistent ČSD 322
Místostarosta: Josef Bíza,
řídící učitel 510
Vzdělavatelka: Anna Netíková,
v domácnosti
Náčelník: Jan Novák, dělník 332
Náčelnice: Marie Cigánková,
úřednice 353
Výbor:
Škromach František, krejčí,
správce budov 253
Adamíková Marie,
v domácnosti 366
Rybecký František,
stolař. pomocník 13
Mlýnek Josef, dělník, předs.
zábav. odboru 471
Adamík Miroslav,
autodopravce 366
Tomšej Josef, listonoš,
pokladník 61
Tomšej Jan, stolař, hospodář 13
Antoš Rudolf, zámečník 504
Horák Karel, malíř
Vrána František, obchodník,
jednatel 12

Palíková Ludmila, v domácnosti
čokol.
Antoš Jan, úředník čokol.
trach Josef, poštmistr
Revizoři účtů:
Henčl František, obchodník,
Zbořilová Marie, v domácn.
11. 1. 1948
Starosta: Josef Blažíček,
pokladník ČSD 322
Místostarosta: Josef Bíza,
řídící učitel 510
Vzdělavatelka: Anna Netíková,
učitelka
Náčelník: Jan Novák, dělník 64
Náčelnice: Miroslava Antošová
199
Člen. výboru:
František Škromach, krejčí 253
správce budov
František Rybecký, stol. pom. 13
Josef Mlýnek, dělník 391
ved. divad. Odboru
Miroslav Adamík,
autodoprava 366
Tomáš Zahnaš, skladník 233
Marie Blažková, v domácnosti 199
František Vrána, obchodník 12
jednatel
Jan Tomšej, stolař 13 zdrav.
referent

Náhradníci:
Josef Tomšej, pošt. zřízenec 379
pokladník
Rudolf Antoš, zámeč. mistr 505
Rudolf Zbořil, obchodník
Ludmila Palíková,
v domácnosti 226
Karel Horák, natěrač
130 knihovník
Revizor účtů: František Henčl,
obchodník 26
Julie Zbořilová, v domácnosti
Náhradníci:
Krakovský Josef, zámeč.
mistr 505
Maděra Vilém, obuvník
Poslední stopa
Okresní národní výbor
v Hodoníně
7. 5. 1949
Urgence hlášení funkcionářů
zvolených v roce 1949.
To je už čas po Vítězném únoru
1948. Sokol – nejen v Rohatci zaniká.
Nebylo již místo a vůle pro sokolské
myšlenky, ideály, činy, ducha Tyrše,
Fügnera, Masaryka a dalších veli−
kánů českých dějin do roku 1948. Bo−
hužel.
V. Hlaváč

Fotokronika

Dominanty naší obce ve fotografiích
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Podzimní akce stavebnin u Černého mostu
Prodejní doba: Po−St−Pá 7.00−15.30 h, Út−Čt 7.00−17.00 h

Výprodej oblázků

Dále nabízíme:

balení 30 kg á 90 Kč
(hrubost 4−8, 8−16, 22−90)

Výprodej valounů
volně á 5,20 Kč/kg
(různé barvy i rozměry)
Na výhoně, Hodonín

l

Bednící tvárnice
Zámkové dlažby i velkoplošnou dlažbu
Cement
Odvodňovací systém RONN Drain
Překlady a stropní desky
Skruže a dešťové vpustě včetně
betonových i litinových poklopů a mříží
tel. 518 340 173

l

mobil 606 761 440

l

tradehodonin@prefa.cz
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