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T

en, gdo ví, gdo je letošním stár−
kem, tož by mohl také vědět, gde
má stárkova rodina na Slavíně
sklep. A pjesnička, kerá je také nad−
pisem tehoto článku, sa už v půlce
září nésla mezi řádkama vinohradů.
To stárkovi a stárčini kamarádi a ka−
marádky sa tam zešli a za zpěvu koš−
tovali víno, keré sa bude na hody
rozlévat.
Chuť popijat a zpívat jich nepře−
šla po celú dobu příprav. Týdeň před

hodama, v deň svátku sv. Václava,
objížďala vyšňóřená chasa dědinu
a za halasného zpěvu zvala na hody.
Voříškúj koňský povoz byl opantle−
ný, okrášlený mladýma děvčatama
a rozbujařenýma klukama a v jeho
závěsu popojížďal Jenda Kordula ve
starém hasičském mundúře s muzej−
ním autem, keré bylo oblepené roz−
jařenú chasú. Bylo to symbolické –
dyž nehořal oheň, hasili žízeň.
Pokračování na straně 5
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 72 ze dne 15. 8. 2013
Rada obce:
z souhlasí s pronájmem pozemku na
parcele č. 3600/2 (bývalá lesní
školka u fotovoltaické elektrárny),
z rozhodla o zpracování projektové
dokumentace opěrné zdi a pro−
tihlukové bariéry u volejbalových
a tenisových kurtů v areálu Ba−
ník,
z rozhodla o dovybavení budovy
obecní knihovny nábytkem,
z projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva obce,
z rozhodla o uzavření nájemní
smlouvy na CHDPS s novými ná−
jemníky,
z souhlasí se smlouvou o zřízení
práva odpovídajícího věcnému
břemeni s firmou E.ON Distri−
buce, a.s.,
z schvaluje účetní uzávěrku Osvě−
tové besedy Ratíškovice,
z rozhodla o finančním příspěvku
1500 Kč na Hornické setkání po−
řádané Hornickým občanským
sdružením lignitového revíru,
z souhlasí s navržením trasy vodo−
vodního řadu v lokalitě vinných
sklepů na Slavíně,
z projednala stížnost občanů v ulici
U Hřiště na rušení nočního klidu
v prostoru tenisového hřiště
a klubu v areálu Baník a pověřila
starostu jednáním s vedením te−
nisového klubu a SK Baník Ratíš−
kovice,
z projednala zpracování projektu
zateplení budovy radnice,
z rozhodla o zpracování dokumen−
tace revitalizace areálu základní
školy včetně rekonstrukce sporto−
viště.
Rada obce č. 73 ze dne 20. 8. 2013
Rada obce:
z souhlasí s podepsáním smlouvy
s firmou STAVEBNÍ FIRMA
PLUS s. r. o. ve věci realizace
projektu „Ratíškovice – Hliníček,
oprava nádrže“, která podala nej−
nižší cenovou nabídku,
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z souhlasí s mezinárodní spolu−
prací obce Ratíškovice se srbskou
obcí Despotovac, a to v rámci pro−
gramu Evropa pro občany, opat−
ření 1.1, a to pro rok 2014.
Rada obce č. 74 ze dne 30. 8. 2013
Rada obce:
z souhlasí s podepsáním smlouvy
s firmou Unikont Group s. r. o. ve
věci nákupu čisticí techniky
v rámci projektu „Snížení imisní
zátěže na území obce Ratíško−
vice“, která podala nejnižší ceno−
vou nabídku.
Rada obce č. 75 ze dne 3. 9. 2013
Rada obce:
z souhlasí s oceněním pozemků
v extravilánu obce a vyvěšením
majetkoprávního záměru koupě
těchto pozemků,
z projednala možnost prodloužení
veřejného osvětlení v ulici Baráky,
z se seznámila s havarijním sta−
vem osvětlení haly v tělocvičně ZŠ
a rozhodla o zpracování cenových
nabídek na výměnu světelných
zdrojů,
z souhlasí s přijetím dotace Jihomo−
ravského kraje na opravu požár−
ního vozidla CAS, výstroje a vý−
zbroje JSDH Ratíškovice ve výši
100 000 Kč,
z projednala možnost vložení ma−
jetku Obce Ratíškovice do VaK
Hodonín, a. s.,
z pověřila firmu NOEL s.r.o., k jed−
nání v rámci legislativního a li−
cenčního řízení s RRTV Praha ve
věci vysílání infokanálu v obci,
z souhlasí s nabídkou vzájemné pro−
pagace s TV Slovácko,

z se seznámila s poděkováním
ministra zemědělství v demisi
Ing. Miroslava Tomana, CSc. za
úspěch v rámci hodnocení sou−
těže Vesnice roku 2013, v rámci
níž jsme získali Oranžovou stuhu
Jihomoravského kraje,
z rozhodla o opravě střech dvou po−
kladen při vstupu do areálu Ba−
ník Ratíškovice,
z rozhodla, že provoz FVE v areálu
Baník Ratíškovice bude monitoro−
vat v rámci svých pracovních po−
vinností zaměstnanec Baníku Ra−
tíškovice, s. r. o.
Rada obce č. 76 ze dne 17. 9. 2013
Rada obce:
z souhlasí s navýšením ceny za
propojení bodů TKR u hřbitova
a obecní knihovny z důvodu insta−
lace světelných kabelů, které ná−
sledně umožní výkonnější přenos
dat,
z projednala prodloužení nájemních
smluv s nájemníky bytů v obec−
ních domech,
z souhlasí s vyhotovením projek−
tové dokumentace na chodník přes
železniční přejezd „U Lipy“ na
Baťovce,
z rozhodla o provedení periodické
inventarizace majetku Obce Ratíš−
kovice,
z souhlasí s podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o spolupráci mezi Or−
ganizačně správním institutem,
o. p. s., Obcí Ratíškovice, ZŠ a MŠ
Ratíškovice a Baníkem Ratíško−
vice, s. r. o., ve věci nákupu elek−
trické energie a plynu,
z souhlasí s návrhem Koncepce ces−
tovního ruchu města Hodonína
a regionu Hodonínska,
z na základě žádosti FK Baník Ra−
tíškovice a požadavku discipli−
nární komise Jihomoravského
fotbalového svazu na zajištění bez−
pečnosti hráčů při mistrovských
utkáních rozhodla o vybudování
oplocení mezi hlavní tribunou
a kabinami.
RŠ

Pozvánka na akce...
Neděle 20. 10. 2013 v 15.00
Pondělí 28. 10. 2013 v 17.30
Sobota 9. 11. 2013 v 18.00
So 30. 11. – Ne 1. 12.

Beseda nad kronikou (jídelna ZŠ)
Lampionový průvod (sraz u OÚ)
Divadelní představení ochotníků
z Popudinských Močidlan (obecní kino)
Vánoční dílničky (tělocvična ZŠ)
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Foltýn Jáchym
Klíma Matyáš
Maděrová Nikol
Kremlová Helena

Z našich řad odešli...
Mráka Karel ........................................... 73 let
Koštuřík Miroslav ................................. 81 let
Klimešová Drahomíra ......................... 98 let
Chludil Rostislav .................................. 55 let
Foltýn František ................................... 59 let

Uzavření sňatku...
Roman Blaha a Martina Šupová
Milan Šupálek a Veronika Kudrová
Ivo Macek a Adéla Foltýnová
Jiří Kovářík a Lenka Foltýnová
Conan Alan Rocha a Alžběta Kotenová
Gajdíková Anděla .............................................. 101 let
Balousová Růžena ............................................... 85 let
Cigánková Marie .................................................. 93 let
Macek Kašpar ....................................................... 85 let
Střížová Marie ...................................................... 80 let
Dobešová Anna ..................................................... 85 let
Zelinková Anna .................................................... 90 let

Zlatá svatba …

Policie

Jaroslav a Marie Bábíkovi
Jan a Růžena Vacenovští
Petr a Marie Kotáskovi

9. 8. Přijetí oznámení ve 12:00 hod.,
že se v ulici Přilehlá nachází had.
Po příjezdu hlídky OP na místo
určení byl had odchycen – jednalo
se o užovku.

Z deníku

obecní policie

Srpen 2013
4. 8. Přijetí oznámení ve 20:00 hod.,
že se v ul. Cihlářská propadla sil−
nice. Hlídka OP spolu s pracovní−
kem OÚ místo propadu silnice za−
jistila.
Přijetí oznámení ve 20:45 hod., že
při silné bouřce ve směru na Dub−
ňany spadl strom a zasahuje do
vozovky. Po příjezdu na místo ur−
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čení hlídka OP přivolala složky
HZS a do jejich příjezdu řídila do−
pravu.
7. 8. Vyšetřování odcizení kola ze dne
4. 7. 2013. Hlídka OP zachytila na
kamerovém záznamu neznámou
osobu, jak odcizila kolo před míst−
ním barem, a celou věc předala
k šetření PČR Dubňany.

12. 8. Přijetí oznámení v 10:00 hod.,
že na parkovišti u zdravotního
střediska byla v keři nalezena in−
jekční stříkačka. Hlídka OP po
příjezdu na místo provedla likvi−
daci stříkačky. Přijetí oznámení
v 15:50 hod. od KOPISu Brno
o požáru lesního porostu smě−
rem na Littner. Hlídka OP navi−
govala hasičské vozy na plnění
vody, které bylo zřízeno v ulici Po−
svátná.
Přijetí oznámení ve 21:40 hod., že
před místní základní školou se
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nevhodně chová mládež. Po pří−
jezdu hlídky OP byla mládež upo−
zorněna, aby se zklidnila a při
odchodu po sobě pouklízela roz−
házené odpadky.
19. 8. Přijetí oznámení ve 12:21 hod.
od paní XX, že došlo k napadení
mezi panem XY a jeho matkou.
Po příjezdu hlídky OP na místo ur−
čení již k napadání nedocházelo.
Hlídka OP incident sepsala a po−
učila účastníky, že se jedná o ná−
vrhový přestupek, který lze podat
do 3 měsíců ke komisi veřejného
pořádku.

Turismus

22. 8. Přijetí oznámení v 7:00 hod.
od PČR Dubňany, že v ulici Roha−
tecká mělo dojít k napadení paní
XX. Po příjezdu hlídky OP na
místo určení bylo hlídce OP sdě−
leno, že paní XX měla být napa−
dena na zahradě svého domu ne−
známým pachatelem, proto byla
celá záležitost postoupena k šet−
ření PČR Dubňany.

Září 2013
3. 9. Přijetí oznámení, že v ulici Po−
svátná se pohyboval muž, který se
vydával za pracovníka Vak Hodo−
nín a informoval občany, že ne−
poteče voda. Muž sám odemknul
vrata a přišel až na dvůr. Po pří−
jezdu hlídky OP na místo se zde
již muž nepohyboval. Hlídka OP
provedla kontrolu obce s negativ−
ním výsledkem.
10. 9. Přijetí oznámení ve 14:25 hod.,
v němž byla hlídka OP požádána,
aby se dostavila do rodinného
domu v ul. Rohatecká, neboť paní
XX znemožnila přístup svému bý−
valému manželovi do domu, kde
má trvalé bydliště. Po přijetí
hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že paní XX vyměnila zámky na
dveřích. Strážník OP vyzval paní
XX, aby otevřela. Paní XX nej−
prve nechtěla otevřít dům z důvo−
du, že má strach z fyzického na−
padení. Následně po další výzvě
paní XX umožnila vstup do domu.

14. 9. Přijetí oznámení v 11:35 hod.
panem XY, že odchytl zlodějku −
neznámá osoba se snažila utéct
i s ukradenými věcmi z domu paní
XX, a proto ji zadržel. Hlídka OP
v neznámé osobě poznala slečnu
XX, bytem U Radnice 1300. Zále−
žitost převzala PČR Dubňany.
24. 9. Přijetí žádosti v 16:55 hod. od
PČR o poskytnutí součinnosti
při narušení objektu v místní ci−
helně. Po příjezdu hlídky OP na
místo byla spolu se zaměstnancem
cihelny provedena kontrola ob−
jektu s negativním výsledkem.
26. 9. Přijetí oznámení v 11:05 hod.
od paní XX, že před místním hřbi−
tovem, kde měla zaparkovaný slu−
žební vůz, jí někdo rozbil boční
okno a ze sedačky odcizil kabel−
ku. Hlídka OP o celé věci informo−
vala PČR Dubňany, která si celou
věc převzala k dalšímu šetření.
TF & PK

Vila Na Vlastě

nabídne možnost ubytování

V

srpnu byla firmou AGTEK s.r.o.
dokončena rekonstrukce domu
v ulici Na Vlastě, dříve patří−
cího k dolu Vlasta. Dům je nyní kom−
pletně zrekonstruovaný a opravený.
Snahou bylo vrátit z větší části bu−
dově její původní vzhled, včetně na−
vrácení vchodu do původního místa
v centrální části budovy, zachování
původních rozměrů oken a i fasáda
je vzhledově téměř stejná jako dří−
ve. Nad vchodem je zachován i pů−
vodní reliéf horníka. Interiér je
samozřejmě také kompletně zmoder−
nizovaný. Je zde vytápění tepelným
čerpadlem vzduch−voda s podlaho−
vým topením a větrání s rekuperací.
Objekt je určen pro ubytování,
mimo turistickou sezónu je pronájem
vily možný na různé akce a oslavy.
V objektu je společenská místnost,
kuchyně, dvojí kompletní sociální za−
řízení v přízemí (WC, sprcha, umy−
vadlo), v poschodí je WC s umyva−
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dlem. Celková kapacita je 11 lůžek
ve třech pokojích. Vhodný počet osob
pro akce je 20 až 25.
V současné době probíhají terénní
úpravy pozemku a nejbližšího okolí,

položení chodníků, parkoviště, zatrav−
nění, výsadba okrasných dřevin, tvor−
ba venkovního posezení, ohniště atd.
Práce budou dokončeny v květnu až
červnu 2014. Ing. Jaroslav Procházka
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

11x foto Josef Hanák

„Eště byly štyry
týdně do hodů“

Dokončení z titulní strany
A že oheň byl v dušách a těloch
chase neuhasitelný, dokládalo aj to,
že všecí zaparkovali večer v garáži
u Koplíků, rodičů stárka Tadeáša,
gde sa rozhodli s ohněm skoncovat
za každú cenu. Nekerým „hasičom“
sa to doopravdy povédlo, ale byli
z teho tak domordovaní, že sa nesta−
čili ani dotrmácat do vlastní postele
a ostáli spat přímo na bitevním
poli…
Rodiče stárka měli poslední tý−
deň před hodama starostí až nad
hlavu, jak už to tak bývá. Joška do−
léval demižóny, vlchkú hadrú puco−
val ve sklepě všecko, gde sa rukú
dostal, a dolaďoval burčák, aby byl
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

akorát, zatýmco Jana prala, škro−
bila a tihličkovala všecko, v čem sa
půjde na hody.
A zrovna takové fofry zažívala aj
rodina stárky Jany Tomčalovéj. Oby−
čejným smrtelníkom by sa mohlo
zdát, že letošní hody sú tak trochu
jakdyby aj hodama hasičskýma. Dyť
v oboch dvoch stárkovských rodinách
je folklórních aj hasičských úborů
(krojú aj uniforem) tak skoro na−
stejno.
Týden sa krátil, až sa přiblížil
pátek 4. října. To v „kulturní“ tělo−
cvični bylo nachystané všecko tak,
aby zvečera beseda u cimbálu odstar−
tovala hody. A byl to start jaksa−
patří. Na Ratiškovice nezvykle brzo,

hned po osméj večer, sa začal sál pl−
nit, až sa doňho vměstnalo vjec jak
200 návštěvníků. Ke konci zábavy
(před štvrtú ráno) sme si říkali: „Kéž
by v takovéj pohodě a tak dobréj ná−
ladě proběhly celé hody.“
V sobotu odpoledňa, jak sa mlá−
denci a děvčata probudili, dovézli
z lesa máje, keré postavili u stárky
a u radnice. Slunečné, ale větrné
a velice studené počasí nemohlo nic
na dobréj náladě ubrat.
A večer už byla tělocvičňa znova
nacpaná na prasknutí. Diskomuzika
rozpumpovala tanečníků, kerých
bylo tolik, že pořadatelé už před de−
sátú hodinú večer nemohli púšťat
dalších dovnitřku, lebo hrozilo,
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že sportovní náčení aj s bradlama
a kozama by sa vyvalilo ven přes Pa−
dělky až k Jezérku.
V nedělu, po hodovém obědě, sa
krojovaný průvod začal formovat
u kina, odkáď sa přemístil do kos−
tela na slavnostní mšu. Kostel zářil
barvama krojů a dyž v nebi uviděli
tú krásu a to chtění družit sa a ra−
dovat sa a krásnú oslavu výročí po−
stavení kostela, tož aj jedovatý větr
přestal fúkat.
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Dlúhatánský průvod sa potom
odporúčal přes celú dědinu až ke
stárkovi Tadeášovi na Múdréj ulici.
Dechová muzika Stříbrňanka dě−
lala hodařom takú kulisu, že sa tan−
covalo a zpívalo jak o dušu. A tak to
pokračovalo aj za pochodu ke stárce
Janě na druhý konec dědiny, až
k Jezérku. A tam došla zpráva, že
u radnice už netrpělivo čeká starosta
Joška Uhlík, aby mohl hodařom
přednést, co všecko mosijú slíbit

a splnit, aby mohli byt hody povo−
lené, ale keré už byly aj tak v plném
prúdě.
Zpěváci mužského sboru a aj hro−
mada dalších sa ešče poosvěžovali
v jedném domě u radnice, stačili při
tem povylévat červené víno a poš−
matlat tepich a potom sa vytrúsili
na hodovú muziku, kerá trvala tak
dlúho, že si to skoro žádný ani nepa−
matujeme. Tož, ať žijú ty další
hody!!!
Vojta Koten
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

Soutěž

Erteplová
Oranžová stuha

D

ne 21. srpna 2013 navštívila Ra−
tíškovice hodnotitelská komise
celostátního kola soutěže Oran−
žové stuhy, která je udělována ob−
cím za dobrou spolupráci se země−
dělskými subjekty.
Komisaři byli přivítáni na obecním
úřadě, kde se seznámili se strategic−
kými a rozvojovými dokumenty obce
a územním plánem, poté navštívili
provoz kompostárny, areál úspěš−
ných závodních klusáků pana Jaro−
míra Kotáska a zvířectvem oplýva−
jící Minifarmu manželů Poláčkových.
Poslední štací byl myslivecký areál
na Vlastě, kde se setkali v postave−
ném tee−pee s ratíškovickými juná−
ky, ratíškovickým farářem otcem
Jiřím Čekalem, vedoucí myslivec−
kého kroužku Mgr. Kristýnou Ko−
táskovou, obecním lesním hospo−
dářem a úspěšným chovatelem

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

jezevčíků panem
Františkem Bábí−
kem a presiden−
tem mykologic−
kého
kroužku
panem Václavem
Koplíkem, kteří komisi seznámili se
svou činností, a to v souvislosti s péčí
o krajinu a přírodu. Jako správní
hostitelé byli tito pocestní uctěni
i jídlem: latami, hřibovú máčkú
a osvědčenou topinkou s pikantní
houbovou směsí, kterou připravil
pan Petr Dubas a již výše zmiňo−
vaný president Václav Koplík. Všem,
kdož se přičinili o zdárný průběh
tohoto setkání a prezentace obce,
patří poděkování.
Dne 23. září se starosta a mís−
tostarosta obce zúčastnili slavnost−
ního setkání vítězů krajských kol
soutěže o Oranžové stuhy a vyhlá−

šení vítěze celostátního kola, a to
ve Valdštejnském paláci Senátu
České republiky. Za přítomnosti
řady náměstků z řady ministerstev
byly vyhlášeny výsledky celostát−
ního kola. Obec Ratíškovice obsa−
dila erteplové 4. místo. Vítězem se
stala obec Prlov ze Zlínska.
Za vítězství v krajském kole obec
obdržela vedle ocenění i odměnu Mi−
nisterstva zemědělství ČR ve výši
600 000 Kč. Tyto finanční prost−
ředky budou uvolněny v příštím roce
a jsou účelově vázány jen na určité
investice.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Strana 7

Projekty

Revitalizace Hliníčku,

aneb za Mlýnem sa cosi rýpe

M

nohým občanům dozajista ne−
uniklo, že kolem Hliníčku „Za
Mlýnem“ je poněkud živo. Od
půlky září zde byly zahájeny těžké
zemní práce, a to v rámci projektu
revitalizace této vodní nádrže, který
je financován Státním fondem život−
ního prostředí. Cena díla přesáhne
částku 1 000 000 Kč a práce reali−
zuje hodonínská Stavební firma Plus
s. r. o.
Aniž se ještě stačila do dna ná−
drže zabořit lopata bagru, vyvstaly

první problémy. Objevila se voda,
která zde po několik let chyběla. Po−
moci museli se svým čerpadlem ha−
siči, za jejichž pomoc při odčerpá−
vání vody patří poděkování.
Ve ztížených podmínkách pokra−
čují další práce, které směřují k to−
mu, aby ve stávající nádrži o rozloze
1,087 ha vznikla volná vodní plocha
o výměře 0,80 ha s hlubším dnem
(1,50m) a ostrovem pro hnízdění
ptactva. Na zbylé ploše, blíže k lesu,
bude stávající rákosová plocha pone−

Podpora vinařů
Z
ákladní organizace Českého za−
hrádkářského svazu Ratíškovi−
ce, neboli ratíškovičtí vinaři, se
materiálně dovybavují, a to za fi−
nanční podpory Jihomoravského
kraje a Obce Ratíškovice.
Vinaři v rámci grantového řízení
„Podpora vinařství a vinohradnictví
v Jihomoravském kraji“ uspěli se
svým projektem „Posezení při koštu
u dobrého pohárku“ a získali pe−
něžní příspěvek 25 000 Kč. K této
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částce přispěla ještě svými prost−
ředky obec i samotní vinaři, kteří za
ně nakoupili oplachovačku pohárků

chána, jako původní biotop. Svahy
budou upraveny v poměru 1:5 stejně
jako ostrov tak, aby byl zajištěn po−
hyb živočichů z nádrže do okolní pří−
rody. V tuto chvíli je třeba si přát,
aby nám počasí vydrželo a práce
mohly zdárně pokračovat tak, aby
zde vzniklo dílo, jež obohatí pří−
rodní krajinu obce a stane se prostře−
dím života rozmanité flory i fauny
i místem odpočinku a relaxace na−
šich občanů.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

a nechali si zhotovit 15 festovních
stolů a 30 lavic. Tímto se doplnila
výbava stále se rozrůstajících ra−
tíškovických vinných koštů, která
zajistí vyšší hygienický standard
a možnost pohodlného posezení při
koštování.
Ratíškovičtí vinaři děkují svým
donátorům Jihomoravskému kraji
a Obci za finanční podporu.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

Ekologickou optikou JMK aneb

Čím jsme jedineční?

O

bec Ratíškovice se zúčastnila soutěže „Environmentální chlouba naše−
ho regionu aneb Čím jsme jedineční?“, kterou vyhlásil počátkem roku
Jihomoravský kraj. Do soutěže obec zaslala projekt „Zařízení biologic−
kého zpracování odpadu a optimalizace provozu sběrného dvora odpadů
Ratíškovice“, tedy realizovaný projekt vybudování naší kompostárny a do−
vybavení sběrného dvoru. Hodnotící komise seznala smysluplnost tohoto
projektu a ocenila jej v rámci kraje na třetí místo čestným uznáním.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Školní investice
s Jihomoravským krajem

P

řestože přístavba školy je již šestým rokem hotova
a původní „nová“ škola a tělocvična jsou zatepleny,
zbývá zde ještě vykonat hodně práce. Areál školy
i venkovní hřiště jsou v ne příliš uspokojivém stavu, což
je výzva jak pro vedení školy, tak pro obec.
V této chvíli se zpracovává projekt na revitalizaci pří−
rodní části školního areálu, přičemž tento projekt bude
součástí žádosti o spolufinancování na Státní fond
ochrany přírody. Shodou okolností jako dobrý předpo−
klad pro revitalizaci zeleně byly v prvním týdnu října
zahájeny práce na vybudování studny, která bude slou−
žit jako záložní (havarijní) zdroj užitkové vody pro školu
a trvalý zdroj vody pro zalévání zeleně. Studnu hloubí
firma Likol a investice je spolufinancována Jihomorav−
ským krajem, který současně svými 150 000 Kč spolufi−
nancuje nákup myčky na černé nádobí (nejznečištěnější
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

připečené kastroly, hrnce a pekáče) do školní kuchyně,
vysavač na koberce používaný v plesové sezóně v tělo−
cvičně a pořízení elektronických žákovských knížek.
Vedení školy i obce děkují Jihomoravskému kraji
za spolupráci a finanční podporu.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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S Elektrowinem
na dlouhé časy

J

iž od roku 2007 obec spolupracu−
je s firmou Elektrowin, která je
nám partnerem při zpětném od−
běru elektrozařízení (chladničky,
pračky, elektrické sporáky, mikro−
vlnky a další bílá kuchyňská elek−
tronika).
Za oněch 7 let obec získala za pau−
šální poplatky za provoz zpětného
odběru a za množství odevzdaného
elektrozařízení finanční odměnu
převyšující částku 544 000 Kč.
Za finanční prostředky z Motivač−
ního programu bylo vybudováno na
sběrném dvoře plechové oplocení,
zpevněna manipulační plocha polo−
žením betonových panelů a instalo−
vána kamera v celkové hodnotě
350 000 Kč.
Elektrowin je nám partnerem
i v rámci environmentální výchovy
a osvěty (EVVO). Před rokem spolu−
financoval nástěnný kalendář 2012,
v loňském roce přispěl na nákup
knih s ekologickou tématikou a ex−

kurze v ekocentru Rosnička ve Sta−
rém Městě u Uherského Hradiště
a ve spalovně SAKO v Brně.
Rovněž v letošním roce spolu−
pracujeme v oblasti EVVO, a to
projektem „Třídíme s Elektrowi−
nem“, v rámci něhož navštíví čtyři
třídy druhého stupně naší základní
školy staroměstské ekocentrum
s kovošrotem, kovozoo, lodí, majá−

kem, s provozem likvidace freonů
z ledniček a rozebíráním televi−
zorů.
Součástí tohoto projektu je i ná−
kup knih do naší obecní knihovny,
a to z oblasti ekologie, konzumního
způsobu života a vyčerpatelnosti
a mezí přírodních zdrojů naší pla−
nety Země.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Skautské léto pod stanem
s Jihomoravským krajem

S

kautské letní tábory v Nové Vsi jsou již za
námi. Táborová sezóna 2013 proběhla zdár−
ně. Vrátili jsme se živi a relativně zdrávi,
s řadou zážitků a nových zkušeností, jež se mo−
hou do budoucna hodit.
K dobrému průběhu táborování přispěli neje−
nom skautští vůdcové, vedoucí, ale i ti, kteří při−
spívají k materiálnímu zabezpečení, v tomto pří−
padě v letošním roce není možné nejmenovat
Jihomoravský kraj, který ve svém grantovém
systému podpořil projekt „Skautské léto pod sta−
nem“ našeho junáckého střediska dotací ve výši
50 000 Kč. Naši skauti k této částce přidali i své
vlastní prostředky a za ně zakoupili nové stany.
Ratíškovičtí skauti tímto děkují Jihomorav−
skému kraji za finanční podporu.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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SK Baník úspěšný
i na poli dotací

S

K Baník Ratíškovice byl v letošním roce úspěšným žadatelem
o finanční podporu z dotačního programu v oblasti tělovýcho−
vy a sportu „Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomorav−
ském kraji“. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla sportovnímu
klubu v rámci projektu „Zkvalitnění údržby hřišť a rekonstrukce
technického zařízení kuželny“ přidělena 70% dotace ve výši
125 000 Kč. Za zmíněné prostředky doplněné financemi z rozpočtu
obce byl nakoupen mobilní vysavač na listí a dále byla provedena
rekonstrukce dvou svodů koulí v kuželně.
V tuto chvíli je třeba poděkovat za finanční příspěvek jak obci,
tak, a to především, Jihomoravskému kraji. Realizací projektu
za finanční podpory výše uvedených donátorů se vytváří dobré
podmínky pro rozvoj ratíškovického sportu.

Osobnosti

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Čestní občané
naší obce

P

odle zprávy v Ratíškovickém
Zvonu č. 4, str. 2 „rada obce
č. 69 ze dne 21. 6. 2013 sou−
hlasí s udělením Čestného občanství
Obce Ratíškovice Mons. Pavlu Posá−
dovi.“ Takovéto občanství je udělo−
váno osobnostem, které se zaslou−
žily o udělovatele nebo k němu mají
zvláštní vztah. Lze jej udělit fyzic−
kým osobám, které se zasloužily
o rozvoj dané obce, a rozhoduje o něm
zastupitelstvo v samostatné působ−
nosti.
„Otce Pavla“ snad ani předsta−
vovat nemusím. V Ratíškovicích jej
všichni znají od června 1980, kdy do
naší obce přišel jako mladík s dlou−
hými vlasy a hlavně – v té době
s tak moc nevídanou a pro tehdejší
režim nevítanou – autoritou. Naro−
dil se 28. června 1953 v Budkově, kde
docházel na základní školu a po je−
jím ukončení vystudoval gymnázium
v Moravských Budějovicích.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

Mons. Pavel Posád (vlevo)

V roce 1972 začal navštěvovat Cy−
rilometodějskou bohosloveckou fa−
kultu v Litoměřicích. Na kněze byl
vysvěcen v roce 1977, následující tři
roky působil jako kaplan a Ratíško−

vice byly v roce 1980 jeho prvním
farním působištěm. V době jeho pů−
sobení u nás proběhla celková rekon−
strukce fary, její izolace, budova do−
stala novou střechu. Kostel začalo
Strana 11

navštěvovat čím dál tím více lidí,
hlavně mladých. To však na teh−
dejší dobu nebylo žádoucí, a tak otec
Pavel u nás mohl zůstat pouze do
července 1982, kdy musel odejít
kvůli nátlaku komunistické strany
a vlády do pohraniční farnosti Drn−
holec.
V roce 1989 byl ustanoven duchov−
ním správcem v Třešti a po pádu
komunistické totality byl farářem
u sv. Tomáše v Brně. Po třech letech
se stal spirituálem olomouckého
Arcibiskupského semináře a 24. pro−
since 2003 jej papež Jan Pavel II.
jmenoval 19. biskupem litoměřic−
kým. Avšak přes všechny své akti−
vity a odvedenou práci v diecézi byl
začátkem roku 2008 papežem Bene−
diktem XVI. odvolán. 26. ledna 2008
byl jmenován titulárním biskupem
ptujským a pomocným biskupem
českobudějovickým. Od 1. února
2009 je také prezidentem Charity
Česká republika.
Mons. Pavlu Posádovi bylo čestné
občanství uděleno u příležitosti jeho
60. narozenin. Během svého krát−
kého působení v naší obci se stal
velmi oblíbeným a probudil zájem
mládeže o duchovní hodnoty. I když
v naší farnosti více než třicet let ne−
žije, pořád je s Ratíškovickými v úz−
kém a přátelském spojení.
Ovšem otec Pavel není jedi−
ným čestným občanem naší obce.
Podle dochované knihy „Zápisů z jed−
nání obecní rady“ dne 26. 11. 1908
„Na návrh p. hrabě Seilern čestným
členem obce jmenovan byl: obecní
širší výbor se jednohlasně usnésl
a jmenoval p. Karla hraběte Seilerna
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ské vědy a ve Vídni lékařství. Ovlá−
dal pět cizích jazyků, a proto měl
také ulehčenou svoji studijní cestu
po Evropě.
Po ukončení studií převzal ro−
dinné panství v Miloticích, kde pů−
sobil dvacet let. Založil zde v roce
1906 odvodňovací družstvo, díky kte−
rému se získaly rozsáhlé zemědělské
pozemky. Podle zápisu v Kronice
obce Ratíškovic z roku 1908 „od mi−
lotického hraběte koupen pozemek
„Náklo“, který byl zalesněn a promě−
něn v pole. Při kopání stonků přišlo
se na mnohé památky staroslovan−
ské, což svědčí o tom, že tam musela
stávati vesnice téhož jména. Pozemek
má výměru 105ha a měřice byla pro−
Mons. Pavel Posád (vlevo) a p. Jiří Čekal
dána za 370K. Rozměření provedli
si občané sami. Obci tím bylo velmi
a spolu správce p. Pavelku a p. Po− pomoženo, poněvadž orné půdy jest
slance Aloise Horáka z Milotic – málo a to ještě písčité“. Ratíškovičtí
za čestné členy obce Ratiškovské“. vykáceli les, který v té době na Ná−
Ve farní kronice je zápis o jmeno− kle byl, kořeny vykučovali, získanou
vání těchto čestných občanů „z vděč− zemědělskou půdu osázeli bram−
nosti“, zapsaný farářem Josefem Ce− borami a v dalších letech obilím.
Tento počin se stal také pravděpo−
lým, uveden na začátku roku 1909.
dobně podnětem k udělení čestného
František Karel hrabě Seilern občanství v Ratíškovicích.
František Karel byl poslancem za
− Aspang se narodil 5. 3. 1852 ve
Vídni, ale své mládí prožil na Mo− Katolickou národní jednotu na zem−
ravě. V roce 1863 nastoupil do gym− ském a říšském sněmu, angažoval se
naziální koleje ve Feldkirchenu v oblasti hospodářského podnikání
a maturitu složil roku 1872 na pia− a v národních otázkách, stal se také
ristickém gymnáziu v Kroměříži. čestným členem řady spolků. Podpo−
Na vídeňské univerzitě absolvoval roval českou menšinu ve Vídni a fi−
práva, později v Mnichově zeměděl− nancoval zde i českou školu. Stal se
zakládajícím členem a mís−
topředsedou spolku Komen−
ský, založeného „ku zřizo−
vání a vydržování českých
škol pro Dolní Rakousy“ ve
Vídni a zakládajícím členem
čtenářského a zábavního
spolku „Svatopluk Čech“ ve
Vídni.
Byl velkým lidumilem,
vlastencem a osvíceným rád−
cem a svoji křesťanskou
lásku k bližnímu dokazoval
činy. Podporoval české umě−
ní a literaturu, rozdával léky,
podporoval chudé studenty,
intervenoval v různých osob−
ních záležitostech, věnoval
prostředky na opravu kos−
telů, organizaci výstav,
sjezdů a slavností. Žil spar−
tánským životem a mezi
šlechtou měl pověst demo−
kratického „slováckého hra−
František Karel hrabě Seilern − Aspang,
foto zámek Milotice
běte“. Hrabě Seilern zemřel
roku 1916.
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pitelstvo se usnaší 22 hlasy by
bylo p. ministru vnitra Janu
Černému uděleno čestné ob−
čanství. Jeden člen se zdržel
hlasování.“
JUDr. Jan Černý se na−
rodil 4. 3. 1874 v Uherském
Ostrohu. Dvakrát zastával
funkci předsedy českosloven−
ské vlády a působil také jako
ministr vnitra. Vystudoval
uherskohradišťské gymnázi−
um a Právnickou fakultu Uni−
verzity Karlovy. Od roku 1899
pracoval na hodonínském
okresním hejtmanství a od
roku 1908 jako úředník na
ministerstvu veřejných věcí
ve Vídni. V letech 1912−1918
byl předsedou moravského
místodržitelství v Brně. Byl
činným při vzniku Českoslo−
Alois Horák,
venské republiky. V letech
zapůjčil Vít Lunga, Milotice
1920 −1928 působil jako prezi−
dent politické zemské správy
Dalším čestným občanem byl na Moravě a poté až do roku 1939
Alois Horák, starosta Milotic v le− byl zemským prezidentem země
tech 1903−1917. Narodil se 28. 3. Moravskoslezské. 15. září 1920
1865 v Salaši. Byl českým a později se stal ministerským předsedou
také československým politikem − a několik let byl také ministrem
kandidoval s úspěchem v roce 1906 vnitra a premiérem. V březnu
do Moravského sněmu, byl členem 1939 byl na vlastní žádost pen−
Katolické strany národní na Mo− zionován a žil v ústraní v Uher−
ravě a meziválečným senátorem Ná− ském Ostrohu, kde 10. 4. 1959
rodního shromáždění ČSR za Česko− i zemřel.
slovenskou stranu lidovou. V roce
O rok později, 1. října 1935, je
1913 se zasloužil o zřízení první elek−
trárny na Slovácku při rolnickém li− v zápisu ze zasedání uvedeno, že
hovaru. Po první světové válce měl „Obecní zastupitelstvo, u příleži−
podíl na vybudování ratíškovické ci− tosti 50ti letých narozenin Judr.
helny, která zajišťovala odbyt uhlí Em. Kadlece, vrchního rady
z milotických dolů. Pod jeho vede− politické spravy a okresního
ním bylo z členských příspěvků a zá− hejtmana v Hodoníně, usneslo se
pisného členů utvořeno svépomocné v uznání zásluh jmenovati jej
družstvo dělníků a rolníků „Druž− čestným občanem obce Ratíško−
stevní cihelna, z. s. r. o. v Ratíškovi− vic (Usnesení jednohlasně).“ Na
cích“. Zemřel 31. srpna 1937 v Milo− návrh starosty Koutného byl
Emilu Kadlecovi darován diplom ve
ticích.
formě ratíškovické výšivky, kterou
O „správci panu Pavelkovi“ se mi zhotovila Karolína Kotenová. Text
bohužel nepodařilo zjistit žádné po− a výšivku navrhli Petr Koutný, Fran−
drobnější informace. Podle matri− tišek Novotný, Jan Janík a Bedřich
ky, uložené v brněnském archivu, Koten. Diplom „za zásluhy o naši
je při narození syna uveden jako obec“ mu předal ratíškovický sta−
„František Pavelka, správce velko− rosta.
Ani o něm nemám téměř žádné
statku“. V ratíškovické kronice
o něm není žádný záznam, jeho informace − pouze datum narození
jméno není ani v dalších záznamech 3. 10. 1885. Ze zápisů v kronice Ho−
donína a dokumentů okresní poli−
z jednání obecní rady.
tické správy lze vyčíst, že jako ho−
15. 2. 1934 se objevuje v zápisech donínský okresní hejtman pracoval
obecní rady věta, že „Obecní zástu− minimálně v letech 1929 − 1935.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

Čestné občanství bylo udělováno
jak za Rakouska−Uherska, tak za
„první republiky“. Předpokládala
jsem, že v poválečném období jej zís−
kal kapitán Sergej Pavlovič Krav−
cov, který se v roce 1945 s Rudou
armádou zúčastnil osvobození Ratíš−
kovic a naši obec pak několikrát na−
vštívil. Bohužel jsem v obecní kro−
nice nenašla žádný záznam, jenom
po něm byla pojmenována místní pi−
onýrská skupina.
„Polistopadovým“ čestným obča−
nem Ratíškovic se stal při oslavách
850. výročí naší obce v roce 1991 bis−
kup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.
Narodil se 20. 8. 1946 v Bosonohách,
a protože pocházel z komunistickým
režimem pronásledované rodiny, ne−
bylo mu umožněno studovat a vyučil
se slévačem. Odmaturoval až v poz−
dějších letech na večerní Střední
škole pro pracující v Brně. Pracoval
jako dělník ve Šmeralových zá−
vodech, v brněnské Zbrojovce a na

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle,
foto Wikipedia

stavbě dálnice. Až v roce 1971 byl
přijat na Cyrilometodějskou bohoslo−
veckou fakultu v Litoměřicích a na
kněze byl vysvěcen v brněnské ka−
tedrále 27. 6. 1976. V letech 1982−
1990 vykonával funkci prefekta
a později rektora v Kněžském semi−
náři v Litoměřicích. V únoru 1990
byl papežem Janem Pavlem II. jme−
nován sídelním biskupem brněnské
diecéze. Je předsedou Komise pro
liturgii při České biskupské konfe−
renci, předsedou Komise pro kněž−
stvo, Rady pro rodinu a Rady pro
Irena Bařinová
bioetiku.
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Návštěva

V

Výsadkoví veteráni
v Ratíškovicích

dopoledních hodinách dne
16. srpna 2013 zavítal do Ra−
tíškovic Klub výsadkových ve−
teránů z Liberce.
Na třicet urostlých výsadkářů
s malým dámským doprovodem
uctilo u lesního pomníčku za Muzeem
ve vagonu památku čtyř parašu−
tistů z paradesantní skupiny CAR−
BON, kteří v těchto místech se−
skočili po půlnoci 0.35 hodin dne
13. dubna 1944.
Na místě samém byli přivítáni ne−
formálním spolkem Modrý život,

který před 10 lety tento pylon v upo−
mínku dramatických událostí Druhé
světové války a statečnosti oněch
čtyř mladých mužů vystavěl. Vzácní
hosté byli seznámeni s tragickými
osudy členů desantu Carbon i s ne−
chutnými případy poškození tohoto
pomníku. Liberečtí veteráni v bare−
tech a modrých uniformách s klubo−
vou zástavou poté za znění fanfár
vzdali vojenský hold − Františku Bo−
gataji, Josefu Vanci, Jaroslavu Šper−
lovi a Františku Kobzíkovi.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Poděkování do Ratíškovic
Předseda klubu pplk. v.v. Jaroslav
Chromek, m.j. rodák z nedalekého
Rohatce, předal děkovný list a čest−
ný odznak klubu místostarostovi
Obce Ratíškovice panu PhDr. Ra−
dimu Šťastnému jako poděkování
občanskému spolku Modrý život,
z jehož iniciativy byl památník pa−
rašutistů vybudován.
Jaroslav Chromek

Posvatomartinské

jazzování

J

iž pojedenácté zavítají do Ratíš−
kovic jazzmeni. Základ je již po−
jedenácté stejný. Neobměnitelné
jádro stále se obměňujícího hudeb−
ního uskupení tvoří bubeník Jaromír
Helešic (Jazz Sanatorium, Impuls,
Energit Luboše Andršta, Jazz Q Mar−
tina Kratochvíla, Pražský Big Band…)
a kontrabasista mezinárodně známé
„české basové školy“ František Uhlíř
(SHQ Karla Velebného, Barock Jazz
Q, formace Emila Viklického…). No−
vými hráči na palubkách ratíškovic−
kého kina budou altsaxofonista David
Vrobel (Bohemia Big Band B. Wolfa,
orchestr Václava Hybše, Theolonica,
F.U.T.) a pianistka a zpěvačka Zu−
zana Dubnová. Spolu s martinským
vínem bude bohatý repertoár jak svě−
tových evergreenů, tak jazzových stan−
dardů k vychutnání v sále našeho kina
v pátek 15. listopadu v 19.30 hod.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Školství

Vítání podzimu
v MŠ Sluníčko

Z

Mykologie

as je tu máme po prázdninách
– naše děti, vracející se do ma−
teřské školy po dvou měsících
opálené a povyrostlé. Některé
s úsměvem, některé nové děti se sl−
zičkami. To proto, že ještě neví, co je
ve třídách Ježečků, Krtečků a Zajíčků
čeká. Jen co jsme zamávali vlaštov−
kám, houfujícím se na drátech elek−
trického vedení před školkou a na
cestu do teplých krajin jim zazpívali
písničku „Vlaštovičko, leť“, je tu naše
každoroční akce − Vítání podzimu.

Sluníčko nás má
rádo, vždyť jsme školka
sluníčková, a tak ve
středu 25. 9. odpoledne
vykouklo z mraků, kte−
ré se na obloze roztahovaly snad celé
září. S maminkami, tatínky i babič−
kami na školní zahradu přišly děti,
aby se proměnily v lesní skřítky
a víly. Společně se pustili do práce –
vyřezávání a zdobení dýní barev−
nými přírodninami. Fantazie přítom−
ných neznala mezí, a tak se bylo při

Při maturitě

obstáli

J

ak bylo vzpomenuto v posledním
čísle Zvonu, čekala některé čle−
ny mykologického kroužku po−
řádná porce práce a obětovaného
volného času. Naše stařenky říká−
valy, že „…každý špás neco stojí“. Za−
darmo nebylo ani vítězství v kraj−
ském kole soutěže o Vesnici roku
2013 ve dvou kategoriích. Tou první
byla Oranžová stuha a postup do ce−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

lostátního finále a tou druhou Nej−
chutnější pokrm. Latinské úsloví
praví, že „nevstoupíš dvakrát do
stejné řeky“, ale o tom asi nevěděla
hodnotící komise a toto ocenění zís−
kaly Ratíškovice za Hřibařský troj−
boj. Takže „tuplované“ vítězství
a vždy za houby (loni za nakládané
sviňůrky). Z toho vyplynul i morální
závazek – přichystat houbový po−

obhlídce vyzdobených oken a za−
hrady na co dívat. Na závěr společně
prožitého odpoledne se všichni zapo−
jili do dlouhého hada, aby mohli pro−
jít Bránou podzimu a pochutnali si
na občerstvení, které děti samy při−
chystaly.
Milena Buřinská, učitelka MŠ

krm i pro finále. Hub sice v srpnu
moc nerostlo, ale do kuthánků bylo
jak na topinky, tak na máčku (hou−
bovou omáčku) a po našem s chle−
bem. Buď komise držela půst, nebo
jim fakt chutnalo, ale ze dvou pětili−
trových hrnců zbylo do dvou nece−
lých omniovek. Takže „ten špás – ta
sranda“ jiným slovem ocenění stálo
některé pořadatele spoustu volného
času.
V sobotu 14. září jsme podpořili
naše kolegy v Mariance u Brati−
slavy na „Výstave hub pod stanom“.
Z různých důvodů „zrazu nebola“
místnost, ale mariatálští si poradili
párty stany a pivními sety a vý−
stava byla i za přispění Ratíškovic−
kých. Ihned po příjezdu do Ratíško−
vic se připravovala směs na topinky
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4x foto Josef Hanák

na Místní trhy do Milotic, kde sice
byla po poledni „dvouhodinová siesta“,
aby se před skončením trhů škrábalo
po dně a utrhali by nám ruce.
Začal „svatý týden“, kdy sice houby
rostly, ale dost pršelo, takže pro hou−
bařskou maturitu – XXXIII. Vý−
stavu hub nic moc, ale od čtvrtka
počasí „žičilo“ a plnily se košíky „do
kostu“ i bedýnky na exponáty. Stra−
tegie byla daná, takže se sbíralo
v Dúbravě, na Radějově, Bohusla−
vicku a Buchlovsku – tam, kde se dá
z Ratíškovic dojet za hodinu na kole.
Přesto nám přišla vcelku milá pomoc
ve formě Hubostretka – to je „stret−
nutie slovenských hubárov“, které
bylo v Zlatnickéj dolině. K tomu při−
dejme i nálezy houbařů, které si při−
nesli určit ke garantovi výstavy,
guru a odbornému poradci Aloisi
Vágnerovi a jsme u čísla 334. Tolik
štítků (popisek) napočítali pořada−
telé po skončení výstavy. Návštěv−
níků bylo skromným odhadem kolem
1 600, k tomu děti z obou MŠ, žáci
ze základky a autobus dětí ze Sudo−
měřic. Školáci navštívili výstavu až
v pondělí, a tak měli možnost vidět
houbu, která se v antickém Římě
vyvažovala zlatem − muchomůrku
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císařku, kterou v neděli přivezl
z dovolené za 2,50 eura Petr Pribiš.
Výstava byla trochu koncipovaná
na ochranu hub – byl zde seznam
českých a slovenských chráněných
druhů (slovenský i s finančním oce−
něním) a fotografie těch chráněných
a ohrožených z našeho okolí od La−
dislava Špety. A také oba diplomy
i krajáče získané v soutěžích.
Praktičtí houbaři obdivovali sou−
bor hřibovitých druhů, bedle, ryzce,
populární sviňůrky − čirůvky zelán−
ky, či velkou plodnici pýchavky ob−
rovské i václavky, na které bylo
hodně dotazů, stejně jako na bedlu
zardělou, jež vypadá jako žampion,
ale má bílé lupeny. Odborníci obdi−
vovali mimořádně vzrostlou plod−
nici mnohokrčky dírkované (z tak−
tických důvodů neuvádíme ani
nálezce, ani lokalitu nálezu), v noci
svítící hlívu olivovou, hřib růžovník,
zmiňovanou císařku a další teplo−
milné muchomůrky a hřibovité i ta−
kovou nenápadnou lakovku dvoubar−
vou,či soubor hvězdovek.
Součástí výstavy bylo i slavnostní
zahájení a poděkování pořadatelům
starostou Josefem Uhlíkem i mís−
tostarostou Radimem Šťastným,

který uvedl story o krajáčích a di−
plomech, předání pamětních mincí
paní Marii Hebronové a paní Bo−
ženě Příkaské a také požehnání otce
Jiřího Čekala – to absolvovalo už víc
jak šedesát návštěvníků. Nádher−
ným překvapením bylo nedělní
ukončení zazpívané Ženuškami ve
slavnostních slováckých krojích.
Však nám je naši slovenští kolegové
z mariatálského spolku Permon zá−
viděli, stejně jako návštěvníci ser−
veru www.nahuby.sk
Aranžmá na stolech i výstavních
panelech perfektně zvládly naše
Anička Prčíková i Věrka Gajdošová
z Mařatic, odbornou poradnu a ur−
čování Alois Vágner z Brna, sponzor−
sky se zaskvěla pekárna Petra Pří−
kaského, pot si v přípravě nestačila
utírat řada skromných a neskutečně
pracovitých „brigádnic“. Obětovaný
volný čas členů kroužku se bere jaksi
za vatikánskou měnu (Pán Bůh za−
plať), a tak za „štyry dni zavřítí v ha−
sičárni“ mockrát díky od Vaška Kop−
líka – jednoho ze zakládajících členů
kroužku, který dovršil pětatřicet let
trvání (míněno ten kroužek).
Václav Koplík,
president Mykologického kroužku
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Příběh

Erteplové razítko

Kapitola I.

Bylo − nebylo…
V jednéj dědince sa narodila děv−
čička. Byla velice pěkná, jak už malé
děťátka bývajú. Taťka s mamkú a celá
rodina ju měli moc rádi a modré z nebe
by jí znésli. Jak rústla, brala rozum
a ve škole jí to šlo. Zrovna tak aj na
střední škole a potom aj na vysokéj.
Až ty škole všecky vychodila, odešla
pracovat do hlavního města a tam
to v ní uzrálo – chtěla poznat svět.
Proto sa doňho vydala a za sedmero
horama, za sedmero řekama a za
sedmero mořama sa na čas usadila
a vychodila tam ešče jednu školu.
Kapitola II.

Bylo − nebylo…
V jednéj dalekéj zemi, gde je vícej
naftových věží a písku jak stromů
a trávy, sa narodil malý chlapeček.
Rodiče sa z něho velice těšili, ale měli
velikánský strach, protože tam zu−
řila válka. Až jedného dňa nebyla
inačí možnosť, něž popadnút dě−
ťátko a s holýma rukama utéct přes
púšť do bezpečí. A v téj moc dalekéj
zemi, za horama, dolama a mořa−
ma, gde měli klid, vychodil chla−
pec školu, aj střední a aj vysokú.
A protože chtěl poznat svět, zabalila
mu maminka uzélek s buchtama
a šel.
Kapitola III.

Bylo − nebylo…
V dalekém světě sa potkali. Děv−
čica z maléj dědiny a kluk z velikéj,
svobodnéj a rozvinutéj zemi. A ne−
trvalo dlúho, dyž na neco společně
došli: toto je to, co sme hledali, toto
je to, co sme šli objevit! Hned potom
odjeli do téj dalekéj, svobodnéj zemi
a chystali sa na společný život.
Kapitola IV.

Bylo − nebylo…
Mládenec s děvčicú žili spokojeně,
ale neco tomu chybělo. A zasej na to
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spolem došli! Chce to svaďbu, ale né
na pláži pod palmama lebo na ledovci
pod skalú.
− Chtěla bych svaďbu v tem malém
kúsku zemi, v téj dědince, kerá je
obmotaná vinohradama. Před ol−
tářem, špitla děvčica.
− Ano, s Tebú půjdu až na konec svě−
ta, potvrdil mládenec.
A tak jezdili po téj obrovskéj zemi
a pozháňali všecko, co bylo k téj
svaďbě zapotřebí, protože v téj ma−
léj zemičce, gde je tak krásně a gde
sú pola a vinohrady, žije černokněž−
ník, kerý sa menuje „Úřada“ a kerý
si navymýšlal tolik věcí, aby to ženi−
chovi a nevěstě co najvjec zprotivil.
Ale neodradil ich. Až si mysleli, že
majú všecky lejstra a razítka, vzali
sebú skoro celú velikánskú rodinu
a odletěli eroplánem do téj zemičky.
Enomže už tam na nich čekal sám
veliký „Úřada“.
− Ha, dyť vy sa nemožete vzít, chybí
vám jedno razítko!
− Gde sa to razítko dá zehnat?
− V hlavním městě, vybafl černo−
kněžník.
A tak sa ženich s nevěstú vydali
do dalekého hlavního města a ra−
zítko dovézli.
− Ha, zaradoval sa „Úřada“ , chybí
vám ešče razítko, keré vám
može dat enom policija na hra−
nicách.
Ženich a nevěsta skočili do auta
a s větrem o závod letěli k tým hra−
nicám. Dyž v tem ich zastavila čer−
vená lepača, kerú držal v ruce poli−
cajt.
− Stoj a ani sa nehni! Gde sa tak po−
náhláte, vyjel po nich.
− Pro razítko, abysme sa mohli vzít,
pravili provinile.
− Pustíme vás pro to razítko, ale naj−
prv zaplaťte pokutu a odevzdajte
dva body.
A tak dojeli až na ty hranice a tam
jim řekli: Dáme vám to razítko, ale
dovezte nám z počty kolek.
Dyž sa dohrnúli k počtě, zařin−
čaly mřižové vráta a z okna vy−

strčila úřednica cedulu – 2 hodiny
přestávka. Ženich s nevěstú sa ale
zaradovali, protože si mysleli, že je
to poslední překážka. Enomže – ne−
byla…
A jak to tak v pohádkách bývá,
černokněžník „Úřada“ sa nechtěl
enom tak vzdat, proto ženichovi
a nevěstě nachystal neco extra.
− Zdá sa, že vás nemože nic odra−
dit, ale já už na vás vyzraju. Že−
nich mosí zaplatit, protože je cizi−
nec a basta! A chcu ešče jedno
razítko, aj dyž ešče nevím jaké, ale
mosí to byt!!!
Kapitola V.

Erteplové razítko
A to už bylo moc aj na tych dvoch
mladých, co sa měli rádi a chtěli sa
vzít. Zvěsili hlavy a smutní šli dom.
Co enom včíl, bědovali, gdo nám po−
može? Nigdo neví, jaké to razítko má
byt, ale bez teho nemože byt svaď−
ba. Dyž vtem to svadebního tatíka
napadlo.
− Už to mám, došel sem na to! To
razítko mosí byt erteplové! Dyť
sme sa to učili v první třídě. Jak
sem na to mohl enom zapomnět?!
To sa vezne ertepla a nožíkem sa
to razítko udělá. Namočí sa do in−
gustu a pĺk ho na lejstro! A to by
v tem byl čert, aby to temu „Úřa−
dovi“ nebylo dosť pochuti.
Tatík vytahl ze šopky kolo, na
štanglu si přivázal motyku a jel do
pola. Tam vykopal tú najgulatější
a najžlutější erteplu, co tam narúst−
la. To bude, panečku, razítečko, za−
radoval sa.
Kapitola VI.

Všecko špatné je
na neco dobré
Kuchař vzal erteplu a šupl ju do
velikánského kotla za jejíma druž−
kama. Až byly uvařené, olúpal ich
a nakrájal na malé kostečky. A po−
tom ve velikéj vance zmíchal ty
erteple, nakrájené uvařené vajca
a všecko možné dohromady, až z teho
byl svadební erteplový salát. A každý
svadebčan dostal na taléřek kope−
ček teho salátu a k temu pořádný ří−
zek. A potom hodovali, jedli a pili,
až jim popukaly žily. Na gáňku byl
zvonec, kuchař zazvónil a pohádky
je konec.
Vojta Koten
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Charita

Den otevřených dveří
Charitní pečovatelské služby Ratíškovice

V

pátek 27. září je svátek sv. Vin−
cence z Pauly, patrona Chari−
ty a zakladatele charitního díla.
Proto každý rok v tento den slaví
svůj svátek i Charita a při této pří−
ležitosti probíhají Dny otevřených
dveří ve všech službách Oblastní cha−
rity Hodonín.
Charitní pečovatelská služba Ra−
tíškovice pojala v letošním roce Den
otevřených dveří netradičně a se
snahou přiblížit činnost Charity
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a naší pečovatelské služby lidem Den
otevřených dveří uskutečnila ve čtvr−
tek 26. 9. u obecního úřadu.
Po předchozím svolení od pana
starosty jsme na prostranství před
obecním úřadem umístili panel s in−
formacemi o Charitní pečovatelské
službě, o činnosti a poskytovaných
službách včetně fotografií z průběhu
služeb. Dále jsme na stůl položili
letáčky s veškerými informacemi
o službě, drobné dárky pro návštěv−

níky a výrobky, které byly zhoto−
veny s našimi seniory.
Zpestřením programu byla an−
keta, které se mohl zúčastnit každý
návštěvník. Anketa obsahovala
jednu anketní otázku, a to „Ve kte−
rém roce začala Oblastní charita Ho−
donín provozovat v Ratíškovicích
Charitní pečovatelskou službu?“ Je−
likož naše služba v loňském roce
oslavila své 10. výročí, hledání od−
povědi nebylo složité. Jednotlivé
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Rozhovor

anketní lístky byly vhazovány do ná−
doby a odpoledne, na konci Dne ote−
vřených dveří, byli vylosováni tři
výherci, kteří byli ihned o výhře in−
formováni. Pracovnice Charitní pe−
čovatelské služby je pak osobně na−
vštívily a předaly ceny.
Při prezentaci naší služby jsme si
na ukázku přivezly i některé kom−
penzační pomůcky, které nabízíme
k zapůjčení do domácností. Naší sna−
hou bylo co nejvíce lidem přiblížit

naši službu, proč tady jsme a jak
konkrétně seniorům pomáháme,
aby mohli co nejdéle zůstat ve svém
domácím prostředí i při postupné
ztrátě soběstačnosti.
Při příležitosti letošního Dne Cha−
rity byla v místním kostele sv. Cy−
rila a Metoděje sloužena také mše
svatá za požehnání charitního díla
a za všechny lidi v nouzi, při které
nás pan farář v promluvě povzbu−
dil v naší práci a všechny vyzval

k lásce k Bohu, k bližnímu a k tole−
ranci.
Děkujeme všem návštěvníkům
Dne Charity v Ratíškovicích i pra−
covníkům obecního úřadu za pod−
poru a těšíme se na další setkání, ne−
jen v příštím roce, ale i při dalších
příležitostech. Dveře jsou v Cha−
ritní pečovatelské službě otevřené
stále!
Za Oblastní charitu Hodonín
Eva Frýdková, vedoucí CHPS Ratíškovice

Jana Příkaská:
27 vítězství v Itálii

Č

eští muži v sedlech, hlavně pře−
kážkoví, jsou nedílnou součástí
italského turfu. Ale prosadit se
tu dokázaly i ženy ve cvalovém od−
větví − Kristýna Bezděková, v ne−
dávné minulosti Zuzana Schmiedo−
vá, a velmi dobře tu český turf
reprezentuje i amatérka Jana Pří−
kaská. Pro ni byl velmi úspěšný
první letošní dostihový den v Me−
ranu, kdy vyhrála a ještě tu byla
i druhá. A nejen to je důvod, proč se
o jezdkyni dozvědět více.

stih, konkurence je vel−
ká. Naše kobyla Jum−
ping Wind se bude vra−
cet po roce na dráhu,
takže je to spíš dostih
pro práci.
Prozradíte nám váš
nejhezčí dostihový zá−
žitek, a čeho si ceníte
nejvíce ve své kari−
éře?
Nejvíce si cením vítěz−
ství v prvním disputo−
vaném dostihu v celé
Itálii prvního ledna 2010
v Pise na závodišti San
Rossore v sedle Bosco
Ciliegi (Diktat). A pak
měsíc na to se mi poved−
lo vyhrát TRIS pro ama−
térské jezdce s Rough−
ting (Celtig Swing) v poli
dvaceti konkurentů.

Jano, proč jste se již před něko−
lika lety rozhodla odejít do Itá−
lie?
Po vystudování Střední veteri−
nární školy v Kroměříži jsem se
rozhodla posbírat pár zkušeností
v Irsku u Jima Bolgera a následně
u Noela Meada. A po návratu se mi
naskytla možnost podívat se do Itá−
lie s výborným klusákem Orlíkem
k trenéru Holgeru Ehlertovi. Pů−
vodně jsem odjížděla v roce 2003 na
měsíc a nějak se to protáhlo až do−
teď.
Jak jste se v Itálii dostala k jež−
dění cvalových dostihů? A mů−
žete nám prozradit, kolik máte
startů, vítězství a umístění?
Za vše vlastně vděčím mému pří−
teli trenéru Giorgio Beninimu, který
mne jednoho dne, vlastně proti mé
vůli, odvezl do Prahy, kde jsem ab−
solvovala amatérsky kurz. Na kontě
mám 155 startů a z toho 27 vítěz−
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ství, 21 druhých, 22 třetích a 21 čtvr−
tých míst. Jeden dostih jsem také
odjela v Bratislavě, kde jsem byla
třetí. Letošní vstup do sezóny se
opravdu povedl – vítězství a druhé
místo. Druhý dostihový den už byl
horší, zaskočili nás a výsledkem toho
byly čtyři stehy na přední noze koně.
Třetí dostihový den budu jezdit
v dostihu amazonek. Je to těžký do−

Na které italské závo−
diště se nejraději vra−
cíte?
Mému srdci je nej−
bližší závodiště v Pise – San Rossore.
Jak je pro amatérskou jezdkyni
těžké se dostat v Itálii do dosti−
hového sedla? Můžete se opřít
o nějakou stálou spolupráci s ně−
kterým z tamních trenérů či
majitelů?
Myslím, že je mnohem jednodušší
dostat se do sedla jako amatér tady
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Zájmy

v Itálii než v Česku. Mají jiné regule,
amatéři jezdí pouze amatérské do−
stihy, s výjimkou majitelů, kteří se
mohou zúčastnit dostihů i s profe−
sionálními jezdci. Nespolupracuji
s žádným majitelem, ti mě sami oslo−
vují. Ale jelikož na českou licenci
mohu odjet pouhých 12 dostihů
ročně, tak musím odmítat, a to mě
mrzí.

Jaké je vaše civilní zaměst−
nání?
Pracuji jako úřednice. Pracovně
jsem velmi vytížená, ale čas na koně
si vždycky najdu.
Přátelíte se a stýkáte se s někte−
rými z českých jezdců a jezdkyň
v Itálii?
Ano, poznala jsem tu Kristýnu Bez−
děkovou a tady v Meranu všechny

Genealogický úvod

naše kluky od Pepy Váni, přes Josefa
Bartoše až po Jiřího Kouska.
Plánujete v nějaké dohledné
době návrat do Česka?
Momentálně nemyslím na návrat
domů, ale ono to jednou přijde,
(mze)
stýská se pořád…
Na Facebooku má jezdkyně
stránky Jana Prikaska Racing.
Z internetu připravil Josef Hanák

a zemřelých, základ−
ních to genealogic−
kých zdrojích. Matriky
za zhruba poslední sto−
letí se obvykle ještě
nachází na příslušném
obecním úřadě, kam
je v případě badatel−
ského zájmu nutné se
fyzicky dostavit. Ty
starší pak už obyvatelé Moravy na−
leznou v Moravském zemském ar−
chivu v Brně.
Zatímco pro ostatní genealogické
zdroje (např. gruntovní knihy, kro−
niky nebo zmíněné mladší matriky)
je zpravidla nutné navštívit pří−
slušný archiv či úřad, ostatní mat−
riky jsou dnes již naštěstí zdigitali−
zovány, takže lze pátrat i z pohodlí
vlastního domova. Na stránkách
http://actapublica.eu/ stačí do vy−
hledávání zadat název obce a zob−
razí se všechny dostupné matriky.
K dispozici jsou přitom obvykle ma−
triky pro 17. až 19. (případně počá−
tek 20.) století. V matrice se na je−
jím konci nachází jmenný rejstřík,
který nás pak navede na příslušnou

aneb jak na historii našich předků

A

si každý z nás někdy zatoužil
znát svou rodinnou historii a do−
zvědět se více o svých předcích.
Následující řádky Vám k této snaze
mohou být prvním vodítkem. Jsou
však sepsány na základě vlastních
zkušeností „pokročilého začáteč−
níka“, nekladou si tedy za cíl předlo−
žit kompletní návod ani odborný
popis genealogických postupů a ter−
mínů.
Jednou z možností, jak se něco
o našich předcích dozvědět, je zadat
práci profesionálnímu genealogovi.
Na internetu jsou v současné době
desítky takových nabídek. Ceny se
pohybují v širokém rozmezí, kdy se
výsledná částka logicky odvíjí od
množství získaných dat. Záleží tedy,
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zda nás zajímá jen konkrétní údaj,
nebo chceme kompletní rodokmen
včetně grafického výstupu.
Druhým způsobem získání gene−
alogických informací je pátrání na
vlastní pěst. Tato cesta bude sice stát
více času, ale informace získané
vlastní zásluhou mají pro hledají−
cího snad ještě větší hodnotu. Zpo−
čátku je nejvhodnější začít přímo
doma, tj. s pomocí svých příbuzných
a údajů ve starých dokumentech se−
stavit nejmladší část rodokmenu.
Především na základě rodných listů
bychom měli být schopni získat zá−
kladní údaje o dvou až třech gene−
racích do minulosti.
Dalším krokem je pak již hledání
v matrikách narozených, oddaných
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Region

stránku. Bohužel to ale není pravi−
dlem, protože většina starších mat−
rik takovýto rejstřík neobsahuje. Pak
nezbývá než listovat stránku po
stránce. Překážkou při čtení starších
matrik může být také jazyk (většina
záznamů je německy nebo latinsky)
a horší fyzický stav matriky. Největší
problémy však působí samotná his−
torická písma.
Naštěstí existuje několik cest, jak
se s uvedenými překážkami vypo−
řádat. Spoustu užitečných infor−
mací a návodů naleznete na inter−
netu nebo v odborné literatuře. Za

všechny uvedu knihu „Sám proti
toku času aneb s genealogií k vlast−
ním kořenům“ (Henry Pohanka)
nebo novější „Sestavte si rodokmen“
a „Rodokmen naší rodiny“ od Blanky
Lednické. Za návštěvu jistě stojí
také webové stránky autorky těchto
knih (http://rodokmen.psinec.com/),
které obsahují podrobnější návody
a pomůcky pro začínající genealogy.
Zájemcům velmi doporučuji také ge−
nealogické fórum (http://genealo−
gie.taby.cz/), kde naleznou potřebné
rady a tipy od zkušenějších kolegů.
Na tomto fóru Vám také pomohou

s luštěním těžko čitelných archivních
záznamů.
Velkým pomocníkem při vlastním
pátrání i pozdějším organizovaní
údajů a sestavování vlastního stromu
je samozřejmě počítač. Existuje celá
řada specializovaných softwarových
programů pro zájemce o genealogii.
Jeden z nejpoužívanějších „My Heri−
tage“ je ke stažení na adrese http://
www.myheritage.cz/. Na téže adrese
si také můžete bezplatně vytvořit
vlastní stránky o Vašem rodokmenu.
Přeji hodně úspěchů při Vašem bá−
dání.
Mgr. Jiří Frolec, Ph.D.

Když hvězdy

a senioři tančí

P

rotože vloni v rámci Regionher
patřila taneční soutěž seniorů
k těm s největší účastí, zájmem
a ohlasem, měli jsme pro letošní akce
mikroregionu jasno – večírek pro
starší a pokročilé, a nejlépe ve Vac−
kách, nesmí chybět! Vynechalo se
soutěžení a o to víc mohlo být zába−
vy. Dobroty k jídlu i pití zajišťovali
myslivci, počasí bylo objednané
a obce si mohly připravit cokoliv na
ukázku a pobavení ostatních.
A bylo se na co dívat! Že ani u Pou−
pat není důležitý věk, nás přesvěd−

čily domácí Vace−
novice – jejich spar−
takiádní skladbě
v obecních barvách
chyběl snad jen
Strahov. Aby si ta−
nečníci trochu spoč−
li, daly jim šanci naše Robky ze Séč−
ky. Jejich vystoupení na ekologicky
závažné téma „Praní prádla všeho
druhu i materiálu v ratíškovickém
Jezérku“ mělo velký úspěch a jistě si
každá z přítomných žen uvědomila, oč
jsme v dnešní přetechnizované době

automatických praček v každé do−
mácnosti ochuzeny. Vystoupení mělo
i další naučný prvek, protože ukáza−
lo, kam se postupně posunuly, až mi−
nimalizovaly, módní trendy oděvů,
zejména pak spodního prádla.
Pestrost tanečních stylů a žánrů
obohatili senioři z Vlkoše skvělým
country tancem, který tančilo nejvíc
účinkujících a hned v několika řa−
dách! Nechyběli ani hosté – mažo−
retky z Vlčnova. A to byla paráda
– ani jsme nestačili stíhat pohyb
a formace modrobílých elegantních
mažoretek. V jejich případě byl
věk opravdu jen číslo, protože fy−
zicky zvládnout jejich vystoupení by
možná měly problém i hodně mladší
ročníky.
Přestože byla účast nižší než vlo−
ni, atmosféra byla opět neopakova−
telná a velice příjemná! Poděkování
patří Robkám za vystoupení, paní
Heleně Vybíralové a dalším za orga−
nizaci účasti našich seniorů. Znovu
jsme se ve Vackách přesvědčili o tom,
že senioři mají nápady a chuť bavit
se. Díky za to!
Ing. Vladimíra Motlová
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Milotický

trh
O

Folklor

tom, že trh bude v Miloticích
opět druhý víkend v září, víme
minimálně my místní už dlouho
předem. Ale jak to domluvit s poča−
sím? S nejrůznějšími servery na po−
časí již běžně testujeme výsledky
statistik pravděpodobností, ale vždy
nějaká nejistota je. Věřili jsme, že to
letos vyjde a sobotní, téměř celo−
denní déšť vystřídá aspoň oblačno
s trochou sluníčka. Stalo se, počasí
vydrželo až do finále, a kdo si udělal
na trh čas, určitě nelitoval.
Základní aranžmá se nemění –
každá obec podle uvážení ukazuje
ve stáních tradice a šikovnost svých
lidí. Nechybí program pro děti a do−
spělí si rádi zajdou na kafíčko nebo
pohárek. V odpoledním programu má
každá obec svůj blok vystoupení.
Některé „klasiky“ prostě nesmí
chybět – povidla z Vacenovic, sádlo

V

Folklorní festival

Milotice

e dnech 16.−18. srpna 2013 se
v Miloticích konal již 30. ročník
folklorního festivalu. V páteč−
ním programu Svět se točí jako kolo,
aneb Život pod Náklem vystoupil
i ženský sbor Ženušky s pásmem Su−
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z Milotic, laty z Ratíškovic, výšivky,
velikonoční vajíčka, řezbářské práce,
šperky, keramika a další. Novinky
jsou velmi příjemnou změnou a oži−
vením. Ratíškovice navíc mohli le−
tos ukázat návštěvníkům i ocenění
ze soutěže Vesnice roku 2013. Ne−
jen ukázat, ale i nechat ochutnat ví−
tězné hřibové topinky „lapky Raťky“.
Není úplně jednoduché obměňovat
odpolední vystou−
pení, ale Robky
ze Séčky málokdy
odmítnou (to už
musí být důvod!)
a umí zkombino−
vat klasiku s no−
vými, vtipnými
nápady. Druhé
vystoupení měly
naše děti ze zá−
kladní školy s pa−
ní učitelkou Ire−
nou Foltýnovou,
a to je také sto−
procentní jistota

dičky, který byl nově rozšířen o pís−
ničky a sólový zpěv Bohdany Kotás−
kové.
Také Ratiškovská Dolina se zde
představila, tentokrát se zcela no−
vým podáním pásma Fašaňk, kde

úspěchu. Musím velmi ráda uznat,
že z každé obce byla evidentní sna−
ha ukázat nové tváře nebo nové pro−
gramy. Povedlo se, vystoupení se lí−
bila a diváci to určitě ocenili.
Věřím, že v hodnocení dosavadních
ročníků bude ten letošní patřit k vel−
mi úspěšným. Děkujeme všem z Ra−
tíškovic, kteří se na trhu jakkoliv
podíleli – vystavovali, vystupovali,
zajišťovali provozní nutnosti, zdraví
a bezpečnost účastníků. Děkujeme
i návštěvníkům trhů, protože pro ty
všechny se to všechno připravovalo
a realizovalo.
A co dál? K podzimu patří tradiční
drakiáda. Je to tak trochu zkouška
počasí, umu a trpělivosti rodičů a ra−
dosti dětí, když se podaří dostat a udr−
žet draka ve vzduchu. A pak se poma−
lu začneme chystat na silvestrovský
pochod. Ten bude letos, na stejné ad−
rese jako trh, v Miloticích. Vše pod−
statné o akcích najdete na webu obce,
mikroregionu nebo na kabelovce. Tě−
šíme se!
Ing. Vladimíra Motlová

nechyběly fašaňkové masky a fašaň−
kový rej.
V nedělním programu Až já
smutný půjdu, jehož autorem byl
Robert Blaha, vystoupily vedle na−
šeho Mužského slováckého pěvec−
kého sboru i mužské sbory z Milotic,
Moravan, Vracova, Kyjova, Vacenovic,
ženský sbor Marijánky z Vacenovic,
Tetky z Kyjova a další. V pěkném
písňovém pořadu zazněly písničky
z jihokyjovska s tématikou legrút−
ských a vojenských příběhů.
V pořadu Soubory po třicítce se
představily folklorní soubory Ky−
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jovska, které považovaly za obrov−
skou čest právě zde, na milotickém
festivalu, předvést svůj taneční a pě−
vecký um. Festivalové návštěvníky
jistě příjemně překvapilo, že soubo−
ry, i když dnes patří spíše do skupiny
„old star“, si bez problémů poradily
se zpěvem i tancem. V profilovém
programu se tedy představily bý−
valé folklorní soubory Lúčka ze Sva−
tobořic−Mistřína, Slovácký soubor
Kyjov, Konopa z Ratíškovic, Chasa
ze Ždánic a Slovácký soubor z Mi−
lotic. Folklorní soubory doprová−
zely cimbálové muziky Jury Petrů
z Kyjova, CM Hradisko, Varmu−
žova cimbálová muzika a Milocký
štrajch.
Bc. Jana Koplíková

Fotovzpomínky
Mužský slovácký pěvecký sbor 17. srpna 2013 na pozvání Mikulčického
mužského sboru vystoupil na Předhodovém zpívání v Mikulčicích

Osobnosti

Vinobraní ve Vacenovicích

Vzpomínka
na stařečka

B

ude to rovných dvacet let, co
7. listopadu navždy odešel můj
pradědeček, náš stařeček Fran−
tišek Bureš. Většině Ratiškovijáků
byl známý jako varhaník a muzi−
kant. Já si ho ale vždycky budu pa−
matovat jako neuvěřitelně zbožného,
pracovitého a skromného člověka,
který pro mě znamenal spojení staré
a nové doby. Aby ne. Narodil se
18. února 1900, v době vlády Fran−
tiška Josefa I., zažil obě světové války
a poslouchat jeho zážitky bylo jako
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

listovat encyklopedií historie. Jako
dítěti mi přišel úsměvný jeho údiv nad
technickým pokrokem, který vždy
patřičně komentoval, stejně jako mo−
derní hudbu, které příliš nerozu−
měl. Přestože jsem ho zažila až v jeho
stáří, bystrou mysl a čistou paměť si
uchoval do konce života. V hlavě mi
tak utkvěla spousta jeho vzpomínek,
které člověku jednadvacátého sto−
letí připadají až neuvěřitelné.
Jako nejmladší dítě se narodil
do velmi chudých poměrů, které se

znásobily smrtí jeho otce ve dvou
letech. Mladá vdova se tak měla
co ohánět, aby uživila tři děti
a skromné hospodářství bylo jejich
jedinou obživou. Už při obecné škole
a později až do nástupu na vojnu
byla pomoc matce jeho hlavní ná−
plní. Volné chvíle však patřily hud−
bě. Za peníze od bratra si koupil kla−
rinet, na který se učil hrát a mohl
tak rozvíjet své nadání. Na vojně
v Mukačevě na Podkarpatské Rusi
působil dva roky u posádkové hudby.
Od klarinetu přešel k baskřídlovce,
trombónu a postupně ovládl širokou
škálu mnoha nástrojů, včetně houslí
a nakonec i varhan. Po návratu si
založil vlastní kapelu, se kterou hrá−
val na svatbách, při muzikách, ho−
dech a dalších slavnostních událos−
tech. Když například Ratíškovicemi
projížděl prezident Edvard Beneš,
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Cestování

vítali ho u Hájenky ratíškovičtí mu−
zikanti pod vedením stařečka fanfá−
rami z Libuše. Ve hře na varhany se
zdokonaloval u vyhlášeného hodo−
nínského učitele Stanislava Svobo−
dy, žáka Leoše Janáčka. Varhaní−
kem ratíškovického kostela pak
byl stařeček dlouhých dvacet let, až
do roku 1952. Babička vzpomíná,
jak se u nich doma pravidelně schá−
zeli muzikanti a zpěváci při zkouš−
kách. Na texty od bývalého ministra
Františka Tomana také zkompono−
val řadu kostelních písniček.
Ve své životní pouti si prošel růz−
nými profesemi, ale díky vrozené
manuální zručnosti se v běžném
životě uplatnil hlavně jako stolař
a zámečník. Málokdo ví, že vý−
znamně přidal ruku k dílu také při
opravě ratíškovického kostela v roce
1945. Pět dubových žaluziových
oken na kostelní věži, které zhoto−
vil v dílně u pana Petra Hasíka, je
na kostele dodnes. Pracovat nepře−

T

stal ani po odchodu do důchodu a až
do pětaosmdeáti let jezdil na kole
den co den do přidružené výroby
JZD Vacenovice.
Dožil se úctyhodných třiadeva−
desáti let a i přes svůj těžký život,
kdy ve stáří pečoval o nemocnou sta−
řenku, si uchoval veselou mysl a op−

Svatba

po ázerbájdžánsku

isíc vidliček, desítky talířů, kila
masa a hektolitr vodky. To byly
první obrázky, které se mi na−
skytly, když jsem v březnu dorazila
do ázerbájdžánské vesnice Šamkir,

kam jsem byla pozvána na svatbu
Narmin, sestřenice mojí spolužačky
Tundžaj. Nad pozváním jsem nevá−
hala ani vteřinu. Každá země má
totiž tradice a zvyklosti, na které je
Moje spolužačky, novomanželé a malá Lale,
která mě učila ázerbájdžánské tance
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timismus. Vzpomínkou na něj pro
mě zůstane mimo jiné i staré har−
monium, na které ještě donedávna
hrávala moje babička, stejně jako
hromada ručně psaných not a dal−
ších poznámek souvisejících s jeho
muzicírováním.
Ing. Petra Kotásková

náležitě hrdá, a v Ázerbájdžánu mezi
ně rozhodně patří svatby. Avšak po−
jem svatba tam dostává zcela jiný
význam, než na co jsme v evropských
končinách zvyklí. Hlavně, svatba se
tu nekoná jedna, ale rovnou dvě
(nebo vlastně tři, pokud počítáme
i stejně velkolepou zásnubní oslavu).
První „toy“, jak se ázerbájdžánsky
svatba řekne, je organizována ro−
dinou nevěsty a jde o jednu velkou
hostinu.
Tak tomu bylo i v našem případě.
Ve dvě hodiny odpoledne jsme vkro−
čili do obrovského stanu postave−
ného přímo na ulici před nevěsti−
ným domem. Usadili jsme se mezi
dalších sedm set hostů, mezi nimiž
hbitě kličkovaly desítky číšníků
roznášejíce talíře plné jídla. Těm
jasně dominovala ázerbájdžánská
specialita – kebaby na všechny
možné způsoby od jehněčích po ku−
řecí, z mletého masa i s lilky. Na roz−
díl od českých svateb se zde ale
příliš neholduje sladkému. Na ně−
jaký ten zákusek jsem proto čekala
marně. Vynahradila mi to ovšem
jiná specialita, která se servíruje
až na úplný závěr – rýže zvaná „aš“
podávaná s masem, sušeným ovocem
a ořechy.
Když jsem konečně zvedla oči
od jídla, nemohla jsem si nevšimnout
posedlosti Ázerbájdžánců videem.
Celé veselí bylo snímáno několika
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

kameramany pobíhají−
cími okolo, včetně jed−
noho obsluhujícího jeřáb.
Hosté tak přímo na obra−
zovkách na stěnách sle−
dovali centrum dění a jak
jsem pak zjistila, v Ázer−
bájdžánu je to naprostá
běžnost.
Já jsem zpozorněla,
jakmile kamery zabraly
příchod ženicha a ne−
věsty. Pohled na nevěstu
byl dech beroucí. Nevě−
děla jsem, jestli jí mám
dříve závidět, že v lesk−
Žena připravující rýži aš
lých, růžových nadýcha−
ných šatech vypadá jako
princezna z pohádky, anebo ji vzhle− zvyklostem. Nejdříve jsem nechá−
dem k těsnosti šatů, těžkosti účesu pala, proč se jinak velmi veselá Nar−
a trvalosti make−upu spíše litovat. min během svatby stěží pousmála.
Barevné šaty jsou typické pro první Pak jsem se dozvěděla, že kdyby se
svatbu, po které ženich ještě po− nevěsta rozesmála trochu víc, lidé by
slušně odkráčí domů. Samotné si to vysvětlili tak, že už se mladá
uzavření sňatku potom proběhne dáma nemůže dočkat svatební noci.
na svatbě druhé, obvykle ovšem jen A to je nepřípustné. Další tradicí je
za přítomnosti nevěsty se ženichem. potom jistá míra dohledu nad tím,
Hosté a rodina se zpravidla účastní co že se děje o svatební noci. V praxi
opět jen hostiny. Tehdy už je nevěsta to znamená, že dva příbuzní se při−
zásadně jen v bílém a na důkaz ne− jdou pohledem na manželské lože
vinnosti má kolem pasu uvázanou posléze přesvědčit, zda vše pro−
tenkou červenou mašličku.
běhlo, jak mělo, a zda mladá dáma
Ázerbájdžán stále patří mezi nelhala o své počestnosti. Dle inter−
země, kde je počestnost nevěsty pretace těch, co tuto tradici stále
silně oceňována až rezolutně vy− provozují, se tak děje v zájmu za−
žadována. Pro oči Evropana to pak chování rodu. První dítě se totiž
často vede až k velmi prapodivným od každé novomanželky očekává
nejpozději do roka.
Tyto zvyklosti pře−
Ženich a nevěsta
žívají zejména na ven−
kově, kde údajně není
výjimkou, když se vdá−
vají i třináctileté díven−
ky. To naštěstí nebyl
případ svatby, na které
jsem byla já. Nevěsta
Narmin měla osmnáct
let, což je věk pro vdav−
ky celkem běžný, ale
její rodiče z toho přesto
příliš nadšení nebyli.
Nakonec nicméně pod−
lehli přesvědčování
Narmin o tom, jak
svého vyvoleného mi−
luje, a také výhružkám
ženicha, že když mu
dcerku nevydají, tak ji
zkrátka unese. A oprav−
du, láska jim sálala
z očí, což bylo patrné
hned, jak se před námi
objevili.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

Kebab

Pomalu, až trochu nesměle, krá−
čeli sálem až ke svým místům upro−
střed stolu, které velikostí připo−
mínaly spíše trůny. My jsme ještě
chvilku pokračovali v jídle a pití.
Abych byla přesná, tak v pití pokra−
čovala pouze mužská část osazen−
stva, která okupovala levou část
stanu se stoly plných lahví vodky.
Naopak ženy si napravo dopřávaly,
co v Ázerbájdžánu jede ve velkém –
kompoty na všechny možné způsoby
– od obyčejných broskvových a třeš−
ňových, až po exotičtější, například
z kdoulí.
S plnými žaludky se pak všichni
vrhli na parket. Ázerbájdžánské
tance neprobíhají v páru, nýbrž od−
děleně. Muži s pažemi bojovně roz−
taženými vyskakují v neuvěřitelně
narůstajícím tempu, zatímco ženy
okolo nich ladně proplouvají s ru−
kama vlnícími se okolo. Ázerbáj−
džánci tyto tance ovládají už od mlá−
dí a já jsem se tak nejvíce naučila
od svých nových desetiletých kama−
rádek, pro které bylo trsání s blon−
ďatou cizinkou jistě nezapomenu−
telným zážitkem.
Musím dodat, že ačkoli se spous−
ta tradic na této svatbě dodržovala,
rodina mojí spolužačky je v lecčem
výjimečná. Tak například, i když byl
nám děvčatům na oslavě alkohol
odepřen, nevěstin tatínek nám to
po odchodu hostů řádně vynahradil.
Stejně tak se nestává často, aby to
na parketu po sérii ázerbájdžán−
ských klasik pořádně rozbalili pup−
katí strýčkové společně s mladými
studenty v rytmu ruského diska.
Zkrátka tradice jsou krásné, ale
když se vyloží po svém, tak jsou
ještě krásnější.
Tereza Kotásková z ulice Vítězná
Strana 25

ratíškovických hasičů

Zamyšlení

Hasiči

Úspěchy

Vandalové,
zloději atd.

Je jich snad čím dál víc ve měs−
tech i na vesnicích. I v té naší.
Na hřbitově má být klid a v létě,
když bylo moc horko, tak se mu−
selo chodit zalévat, každé 2 až
3 dny. Musela jsem nadávat a ne−
byla jsem sama, když jsem zjis−
tila, že chybí kousek železa na ko−
houtku, aby pěkně tekla voda.
A tak voda stříkala na všechny
strany a jen do konve nateklo málo.
Když jdu zalévat hroby, beru
vodu na třech místech, kousek že−
leza na kohoutku chyběl všude.
Ještěže tam nějaký hodný člo−
věk natáhl kousek gumového
pláště, aby voda tekla pěkně
rovně do konve – děkujeme!
A dále se ptám, proč někdo,
když vypije flašku piva nebo nápoj
z petlahve, proč ji zahodí do trávy,
či na chodník?! Proč ji nevyhodí
doma? Zrovna tak krabičku od ci−
garet, tu by mohl každý hodit
cestou do nějaké popelnice, ne?
Také je u nás čím dál méně dětí
− školáků, co pozdraví dobrý den.
Proto já, když mě hlavně malé děti
pozdraví, tak jim řeknu: „To jsou
ale hodné děti!“ A ony se usmějí.
Učitelé ve škole, tak jako ve škol−
ce, jim zdravení jistě připomínají,
ale dělají to doma i jejich rodiče?
Marie Chvátalová, čtenářka Zvonu

V

minulých letech šedé myšky
v pozadí, letošní rok tzv. „černí
koně“ Autorenovy Grand Prix
Hodonín. Tak se prezentuje naše
družstvo žen. Oproti minulé sezóně
jsme se neuvěřitelně zlepšily a nyní
patříme k nejlepším týmům okresu.
Společně jsme si po čtyřměsíčním zá−
polení v požárním útoku vybojovaly
bronzovou příčku. Lepší byly pouze
hasičky z Lipova, které skončily na
prvním místě, a druhé Hovorany.
Z šestnácti soutěží jsme byly cel−
kem osmkrát na stupních vítězů,
z toho třikrát na prvním místě, třikrát
na druhém místě a dvakrát na místě
třetím. Staly jsme se držitelkami le−

Strana 26

tošního rekordu ligy s výsledným ča−
sem 17,46 sek. Jediný neplatný po−
kus jsme měly na noční soutěži v Pru−
šánkách. Představily jsme se také
na Slovácko−Záhoráckém poháru,
což je mezinárodní soutěž, které se
účastní pět nejlepších týmů z okresu
Hodonín, Skalica a Senica. Letos se
konal v Sobotišti (okres Senica). Zde
jsme skončily na sedmé příčce.
S týmem mužů jsme se zúčastnili
mezinárodní soutěže v Popudin−
ských Močidlanech, se kterými máme
družbu. Na Slovensku se dařilo
oběma týmům. Družstvo žen si při−
vezlo pohár za druhé místo a družs−
tvo mužů pohár za místo třetí.

Za zmínění určitě stojí úspěch
mužů na domácí půdě, kde vybojo−
vali druhé místo a proudař Tadeáš
Koplík získal ocenění nejlepšího
proudaře soutěže. Družstvo mužů se
v Grand Prix okresu Hodonín cel−
kově umístilo na dvanáctém místě.
Společně se těšíme do Vacenovic, kde
se v říjnu koná Pohár republiky,
a také na přípravy na další sezónu.
Musíme poděkovat za podporu
vedení sboru, trenérovi Františku
Kremlovi, řidičům, kteří nás na sou−
těže vozili, a také sponzorům – Petru
Kučerovi z Dolních Bojanovic a firmě
Sítotisk Hanák z Dubňan.
Hasičky z Ratíškovic
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

Knihovma

Literární soutěž
Můj dědeček, můj stařeček

V

loňském roce jsme poprvé vy−
hlásili literární soutěž a vzhle−
dem k 150. výročí úmrtí české
spisovatelky Boženy Němcové jsme
zvolili téma Moje babička, moja sta−
řenka. Celkem bylo napsáno 48 pra−
cí a všechny byly zajímavé. Nejlepší
práci z dětské kategorie od Jany Cho−
vancové a z dospělé kategorie od
Vojty Kotena si můžete přečíst na
stránkách knihovny (archív článků),

další nominované příspěvky jsou pak
k přečtení v knihovně.
V letošním roce už po tématu ne−
pátráme, nabízí se samo − Můj děde−
ček, můj stařeček. Opět vybízíme ši−
rokou ratíškovickou veřejnost, děti
i dospělé, napište svoji vzpomínku,
převyprávějte historku z jejich mlá−
dí, vojny, kterou jste často slýchali,
napište příhodu, která se stala ne−
dávno, pište vesele i smutně. Mů−

Čtenáři a čtení
v České republice

N

árodní knihovna ČR a Ústav pro
českou literaturu AV ČR usku−
tečnily v roce 2013 reprezenta−
tivní statistický průzkum mezi oby−
vateli ČR staršími 15 let. Celkově šlo
již o třetí šetření, předchozí proběhla
v roce 2007 a 2010. Praktickou částí
byla pověřena agentura PPM Fac−
tum, s. r. o. Sběr dat proběhl mezi
5. a 25. květnem 2013 na vzorku 1 584
respondentů. Vyplynulo z něj, že:
z 84 % obyvatel ČR přečte za rok
aspoň jednu knihu (v r. 2007 –
83 %, v r. 2010 79 %).
z 48 % nakoupí za rok aspoň jednu
knihu (v r. 2007 − 71 %, v r. 2010
– 46 %).
z 32 % navštíví za rok alespoň jed−
nou veřejnou knihovnu (v r. 2007
– 40 %, v r. 2010 – 38 %).
z Každý obyvatel ČR starší 15 let
v průměru za rok přečte 13,2 knih,
jejich čtení věnuje denně 33 mi−
nut, za rok nakoupí průměrně
2,3 knihy a vydá za ně 691 Kč.
z V našich domácích knihovnách se
v průměru nachází 250 knih.
z Opět se ukázalo, že ženy čtou vý−
razně více než muži (rozdíl 11 %).
z Ve vztahu ke čtení nehraje v ČR
podstatnou roli rozsah díla.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

z Nejoblíbenějším autorem českých
čtenářů je Michal Viewegh.
z Nejoblíbenější knihou je Babička.
z Pokud jde o digitální prostředí,
nejčastěji čteme na osobním počí−
tači nebo notebooku, na druhém
místě je tzv. chytrý telefon, při−
čemž tři čtvrtiny Čechů si ne−

žete opět použít jakýkoliv literární
žánr, třeba i báseň, ale vždy musí
být hlavní postavou dědeček, staře−
ček.
Příspěvky můžete napsat rukou
nebo na počítači, přinést osobně do
knihovny nebo poslat elektronickou
poštou na adresu knihovny, a to
do 15. února 2014. Autoři nejzají−
mavějších děl budou v březnu – mě−
síci čtenářů – oceněni knihou. Ví−
tězné příspěvky budou zveřejněny se
souhlasem autorů v Ratíškovickém
Zvonu a na webových stránkách
knihovny.
Z prací o babičkách a stařenkách
bylo zřejmé, že nás prarodiče ovliv−
ňují na celý život. Proto věříme, že
se najde hodně odvážných pisatelů
a už teď se těšíme na zajímavé čtení.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

dokážou představit, že by četli
pouze v digitálním prostředí.
z Knihy vybíráme nejvíce podle žán−
ru, kupujeme je kvůli zábavě, po−
těšení a relaxaci.
z Ti, kdo knihy nekupují, uvádějí
jako hlavní důvod, že jsou příliš
drahé.
z Hlavním zdrojem informací o kni−
hách jsou naši blízcí a známí.
Průzkum ukázal, že ČR i nadále
patří v Evropě k zemím s nejsilnější
čtenářskou kulturou, společně se
skandinávskými a pobaltskými
státy.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Obecní knihovna
připravuje
5. 11. 2013

Psychologická přednáška na téma „Zlobivé dítě“
Přednese Mgr. Jiří Hilčer, psycholog ze Speciálně
pedagogického centra v Kyjově.

14. 11. 2013

Cestování s hendikepem − Austrálie,
cestovatelská přednáška v podání rodiny Márovy.

20. 11. 2013

Posezení s regionálními spisovateli
Naďa Horáková − Putování s historií, beseda
o historických románech a o středověkých dějinách
Evžen Boček − kastelán zámku v Miloticích,
spisovatel oceněný Cenou Miloslava Švandrlíka
za nejlepší humoristickou knihu roku 2012
Poslední aristokratka.
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Nové knihy
září 2013
Pro dospělé
Boučková Tereza
Šíleně smutné povídky
Čapek Karel
Bílá nemoc
Dubská Kateřina
Člověk Gabriel
Fitzgerald Francis Scott Velký Gatsby
Green John
Hvězdy nám nepřály
Haddon Mark
Podivný případ se psem
Harden Blaine
Útěk z tábora 14
Holcová Milena
Přezrálé broskve
Romance na tři doby
James E. L.
Padesát odstínů svobody
Janouchová Kateřina
Podváděná
Javořická Vlasta
Balvany v cestě (5 dílů)
Blýskání z daleka
Co létem dozrálo
Dvě Andulky
Jitřenka
Pod tíhou života
Klimecká Vladimíra
Druhý život Marýny G.
Körnerová Hana Marie Heřmánkové údolí
Moyesová Jojo
Než jsem tě poznala
Pittnerová Vlasta
Z květů a trní života
Hříšné myšlenky
Steinbeck John
Na východ od ráje
Šabach Petr
Babičky
S jedním uchem naveselo
Taylor Andrew
Malý Američan

Knihy zakoupené z projektu
JMK EVVO − „Foto soutěž“
Architekt Jurkovič
Fenomenální včely
Kynologická příručka
Liška a větší šelmy
Lov zvěře v našich honitbách
Nejkrásnější příběhy o psech
Přehled hub střední Evropy
Revír mého srdce
Tradice a zvyky české myslivosti

Knihy zakoupené
z projektu „Elektrowin“

Člověk v pokorném závazku vůči světu. Studie
z ekologické etiky.
Hmyzí rodiny a státy
Jiná cesta k trhu. Hledání alternativy
k současné podobě globalizace.
Konec dějin a poslední člověk
Kulturní dějiny klimatu. Od doby ledové
po globální oteplování.
Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury
aneb Proč revolta proti konzumnímu
kapitalismu není pro systém hrozbou,
ale naopak hnací silou.
Mytologie
Nauka o krajině. Geografický pohled
a východiska.
Perfektnost techniky
Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně
Syndrom velkého vlka. Hledání štěstí
ve společnosti nadbytku
Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady
jak přežít konec světa. Václav Cílek
Tyranie okamžiku
Úvod do ekologie a ochrany životního
prostředí
Vývoj života – deset velkých vynálezů
evoluce
Základy ekologie a ochrany
životního prostředí
Země. Jak přežít na naší nehostinné planetě
Zelená svatozář – kapitoly z ekologické etiky
Zchlaďte hlavy! Skeptický ekolog
o globálním oteplování
Život se psem není pro psa
Naše knihovna předává v Zrcadlové kapli pražského Klementina dárek – plas−
50 nápadů pro děti, jak přispět
tiku od ratíškovické výtvarnice Ludmily Kovaříkové – novému vítězi Knihovny
roku – knihovně Dr. Emanuela Bořického v Milíně ze Středočeského kraje.
k záchraně planety
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Poděkování

Nelhostejnost

T

Farnost

éměř 40 let žijeme u Jezérka
a máme tuto část našej dědiny
moc rádi. Jezérko, co všechno

s nama už zažilo! Je
tichým, diskrétním
svědkem nejen nec−
kyád. Poslední léta mu ve vlasech
z vodních trav rozkvétají lekníny od
Kovaříků. Denně jich bývá na pat−
náct. Otvírají květy nejen pro paní
Vitu, ale pro nás všechny, co se u Je−
zérka zastavíme. Třeba s kočárkem,
cestou ze školky na zhoupnutí nebo
také s udicí. Topoly nám v horku drží
stín a navíc je vzpomínané čtyři de−
sítky let u Jezérka na CO si sednút.
– Lavky kolem ohniště, lavka u hou−
pačky od kluků Mackových, stůl. –

Pozvání
na besedu

Farnost Ratíškovice, v rámci oslav příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Moravu, všechny srdečně zve na

odpolední besedu v sobotu 16. listopadu 2013,
kde hostem bude Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
Součástí besedy, která proběhne v prostorách nad knihovnou,
bude promítání dokumentu o sv. Cyrilu a Metoději,
kde Marek Orko Vácha ztvárnil jednu z postav.
Marek Orko Vácha
(*1966 v Brně) je katolický kněz,
teolog, přírodovědec, pedagog a spi−
sovatel. Je farářem lechovické far−
nosti, kaplanem v kostele Nejsvětěj−
šího Salvátora v Praze a přednostou
Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy. Specializuje se
na otázky evoluční biologie a lékař−
ské i environmentální etiky.
Vystudoval Přírodovědeckou fa−
kultu Masarykovy univerzity v oboru
molekulární biologie a genetika. Te−
ologického vzdělání nabyl studiem
v Olomouci a Bruselu. Ve své dok−
torské práci na Lékařské fakultě Ma−
sarykovy univerzity se zaměřil na
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

etickou problematiku poznání lid−
ského genomu a na genetiku chování.
Zúčastnil se dvou expedic do Antark−
tidy (1997 a 2000) na základnu Eco−
Base na ostrově Nelson v Jižních
Shetlandách společně s Jaroslavem
Pavlíčkem. V prosinci 2010 byl zvo−
len na tříleté funkční období před−
sedou Akademického senátu 3. lé−
kařské fakulty UK. Externě rovněž
vyučuje na Katedře environmentál−
ních studií Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity.
Kromě desítek odborných a popu−
lárně naučných článků je autorem
následujících knih, vydaných nakla−
datelstvím Cesta v Brně:

No a to, co jsem právě vyjmenovala,
je od léta zbrusu NOVÉ. Ivan Bil−
ský za vydatné pomoci kamaráda
Jary Vacenovského to „zrobili“. Po−
třebný materiál nezištně dodal Ivan,
z jehož hlavy bylo i vybudování po−
sezení původního. Přes věk, který
zdraví spíše odebírá, je Ivan Bilský
příkladně činný a už vůbec ne ne−
všímavý. Chválím a DĚKUJEME!
Marta Kordulová
od Jezérka, kronikářka Ratíškovic

z Tančící skály: O vývoji života na
Zemi, o člověku a o Bohu, 2003
z Šestá cesta: O havranech, o lili−
ích a o mnohem vzácnější cestě,
2004
z Návrat ke Stromu života: Evoluce
a křesťanství, 2005
z Poslední země: Antarktida, 2007
z Místo, na němž stojíš, je posvátná
země: O kruhu úcty k člověku, pří−
rodě a celému vesmíru, 2008
z Probouzení, 2009
z Kéž bych pod hvězdami dobře od−
tančil svůj tanec, 2010
z Modlitba argentinských nocí, 2011
z Loď, 2012
z Rozhovor Marka Orka Váchy s Kar−
lem Satoriou: Život je sacra zají−
mavej, 2013 (Karmelitánské na−
kladatelství)
Dále napsal scénář a účinkuje
v televizním cyklu Tančící skály (ČT,
16 dílů) a Náš dům v kosmu − ekolo−
gie a bioetika (TV Noe, 40 dílů). Le−
tos byl Českou televizí uveden do−
kumentární film s hranými prvky
Otakára M. Schmidta, který předsta−
vuje život, dílo a odkaz svatých Cy−
rila a Metoděje. Marek Orko Vácha
ztvárnil roli sv. Metoděje. Ratíško−
vická knihovna nabízí ke čtení ně−
kolik titulů tohoto autora. Čas be−
sedy bude upřesněn v rozhlase a na
infokanále.
Eva Vacenovská
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Počasí přálo
při dávání různých
tvarů do koule.
Někteří starší zvlá−
dali chůdy perfektně,
jiní se to možná do
příště naučí. Díky ná−
padu paní učitelky Katky Uhlíkové
také přidělovali telefonní čísla záchra−
nářům, hasičům či policii a adrenalin
se jim zvedal při střelbě vzduchovou
puškou nebo pistolí. V cíli je čekal
skákací hrad, kolo štěstí, šlapací dre−
zína, malování na tvář a profesio−
nálně zvládnutá ukázka výcviku ky−
nologů, správně možná kynoložek,
i když mně to slovo připadá divné.
Červená „Erena“ (Škoda RN) z pa−
desátých let, restaurovaná Jendou
Kordulou, byla ústředním bodem
první poloviny ukázky historického
hašení požáru, aby pak se zapnutými
sirénami přijelo moderní hasičské
auto CAS a hasiči v zásahovém.

Soutěž v kopání míčem na přes−
nost moderovanou Jiřím Miholou
vyhrála Veronika Kohútová a za to
si odnesla flashku, v házení na přes−
nost na PET láhev byl nejúspěšnější
Pavel Blaha, a tím získal batůžek;
obě ceny věnoval starosta obce Josef
Uhlík.
Takže pořadatelé – MO KDU−
ČSL, hasiči, kynologové „v tom hez−
čím provedení“, účastníci (bez nich
by to nemělo smysl dělat), dopro−
vode (se dvěma dětmi šli mnoho−
krát i oba rodiče a prarodiče) a na−
konec i svatý Petře – díky za účast,
pomoc při vystupování i nádherné
počasí.
Vašek Koplík

6x foto Josef Hanák

ra, zábava, poučení i zkoušky
dovednosti čekaly na účastníky
letošní Procházky pohádkovým
lesem. Pořadatelé MO KDU−ČSL,
mající více jak třicetileté zkušenos−
ti, neponechali nic náhodě a i díky
dochvilnosti rozhodčích na stano−
vištích začali se startem o čtvrt ho−
diny dříve, a tím se snažili zamezit
frontě u prezentace. I když vypustit
na trasu 220 dětí najednou, to prostě
nejde. Také rodiče měli pochopení
a zkušenosti, a tak se start zvládl bez
zbytečného stresu možná i díky nád−
hernému, pozdně letnímu počasí,
které v neděli 8. září bylo.
Mezi nejzdařilejší stanoviště pat−
řil rybník Brčálník, vytvořený a ob−
sluhovaný Janou Kopáčkovou spolu
s manželem Tomášem, kde ti nej−
menší neúnavně lovili ryby, také u Po−
pelky se dětem líbilo při přebírání hra−
chu a fazolí, a zručnost byla potřeba
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Skauti

Zájezd
na Slovensko

v rámci projektu „Skautskou
stezkou ke kořenům
Československa“

V

sobotu 14. září 2013 brzo ráno
jsme vyrazili autobusem z Ra−
tíškovic směr Skalica, kde jsme
vyzvedli přátele ze Skalice a pokra−
čovali dál až do Bratislavy na hrad
Děvín. Pršelo, takže jsme šli na hrad
Děvín s deštníky nebo v pláštěnkách,
ale i přesto jsme viděli soutok řeky
Moravy a obrovského Dunaja. Horní
část hradu byla bohužel uzavřena
kvůli archeologickému průzkumu.
Poté jsme se přemístili k místu,
kde 4. května 1919 tragicky zahynul
generál Milan Rastislav Štefánik.
Místo havárie letadla se nachází ně−
kolik kilometrů za Bratislavou u le−
tiště a je zde vystavěna kamenná
mohyla, která má asi 5 metrů. Když
jsme se u mohyly všichni vyfotili,
pokračovali jsme k „VDG“ − Vod−
nímu dílu Gabčíkovo, kde jsme měli
na lodi oběd z vlastních zásob. Jeli
jsme asi 2 hodiny a 2x jsme proplou−
vali obrovskou plavební komorou.
Mezi hladinami obou částí vodní ná−
drže Gabčíkovo je rozdíl 18 metrů!
Když jsme dopluli na konec naší
plavby, autobus nás zavezl do města
Senec, do kempu ke Slnečným jaze−
rám. Mezitím konečně přestalo pr−

šet. Odtud jsme šli
pěšky do Aquather−
mal parku Senec, kde
se nám moc líbilo –
byl tam totiž velký to−
bogán a bazény s hodně teplou vo−
dou, které vedly až ven pod širé nebe,
a sauny. Také jsme zde povečeřeli.
Spaní pak proběhlo místo ve stanech
hromadně ve společenské místnosti,
protože venku bylo mokro.
Druhý den po snídani jsme objevili
za budovou, kde jsme spali, jedno ze
Slnečných jazer. Bylo krásné a velké,
také se na něm proháněly kačeny
a labutě, které jsme nakrmili zbytky
od snídaně. Pak jsme jeli na „velký
hrad v Malých Karpatech“ – Červený
Kameň. Hrad byl obrovský a dobře za−
chovalý, a tady jsme zastihli mega−so−
kolnickou show, při které nám dravci
létali tak nízko nad hlavami, až jsme
se strachy krčili, ale přesto (nebo
právě proto) se to všem líbilo.
Další náš cíl byla jediná přístupná
jeskyně na Západním Slovensku s po−
divným názvem „Driny“. Původně
jsme mysleli, že název jeskyně sou−
visí s její polohou v prudkém kopci
a dostat se k ní je DŘINA, slovensky
DRINA. Z toho nás však vyvedla
„sprievodkyňa“, která nám vysvět−
lila, že název jeskyně je odvozen od
rostliny zde v okolí rostoucí. V jes−

kyni bylo mnoho prapodivných kra−
sových útvarů, např. hrách na zdi,
záclony aneb sloní uši, podzemní je−
zírka a taky kámen, který prý vy−
padá jako korytnačka, ale nám se
zdálo, že je to spíš želva :−).
Tento autobusový zájezd je jedna
z akcí, kterou pořádal Junák Ratíš−
kovice spolu se slovenským part−
nerem ze Skalice za podpory EU
v rámci cezhraničnej spolupráce.
Maruška Hnilicová + Palis

Kalendárium
neděle 20. 10. 2013
sněm Junáku Ratíškovice
(každé tři roky)
pondělí 21. 10. 2013
akce Drákula 34
pondělí 28. 10. 2013
ostré střelby (po pěti letech)
sobota 2. 11. 2013
Dušičkový závod
aneb Bigglesův memoriál
24. ročník
pátek 15. 11. 2013
turnaj KPS v kuželkách

Sbíráme...
Soutěž ve sběru papíru pro žáky
ZŠ Ratíškovice je v plném proudu.
Nejbližší výkupy:
sobota 19. 10. 2013
sobota 16. 11. 2013
sobota 22. 12. 2013
vždy od 15 hodin.
Velké, tzv. třídní sběry, nebo
větší objemy sběru u jednotlivců
je NUTNO hlásit předem na tel.:
606 142 848 (Palis) a na výkup se
sjedná individuální termín.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013
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Výlet KPS do Chřib

N

a tento tradiční
podzimní výlet se
nás vydalo netra−
dičně málo, místo ob−
vyklých třiceti jen
deset (tři auta, 5 dětí,
5 dospělých). Za cíl
jsme letos zvolili jižní
cíp malého pohoří
Chřib, kde se nachází
na malém území mno−
ho zajímavých tu−
ristických lákadel.
Pominu−li krásnou,
barvami hýřící příro−
du, je zde dlouhodobě
opravovaná zřícenina hradu Cim−
burk, studánka Mísa, skála Kaza−
telna (pod kterou nějakou osvícenou
hlavu napadlo konečně vykácet pa−
seku a tudíž poskytuje opět parádní
výhled do krajiny) a hlavně známá
skála Kozel, která nabízí nepře−
berné možnosti lození po jejím čle−
nitém povrchu a prolézání puklin. To
vše lehce dostupné z blízkého par−
koviště U Křížku. Jednoduchý, ale

Nadace ČEZ

pro skauty

I

krásný způsob strávení slunné pod−
zimní neděle (pokud nemáte např.
vinohrad a nerozhodnete se vinobra−
ním v neděli porušit jedno z de−
satera přikázání: „Pomni abys den
sváteční světil!“). Nelze, než výše zmí−
něný výlet zvídavému čtenáři vřele
doporučit. Po cestě domů proběhla
ještě návštěva v Hýslech na roz−
hledně s rovněž znamenitým výhle−
dem do kraje.
Palis

když je po táborové sezóně, ra−
tíškovičtí skauti nezahálejí a již
nyní se připravují na sezónu no−
vou. Stávající stan již dosluhuje,
celty v části polní kuchyně jsou v ně−
kterých místech propálené a nepře−
tržitá dvouměsíční expozice stanu
v letních měsících po více jak 15 tá−
borových sezónách se na kvalitě celt
též podepisuje. Tato nepříznivá si−
tuace se v duchu junáckého hesla
„Buď připraven“ nakonec vyřešila:
v posledním zářijovém týdnu byla
skautům z Technolenu Lomnice nad
Popelkou doručena zásilka – nový
polní stan – jídelna i s kuchyní o roz−
měrech 18 x 6 m. Objednány jsou
ještě stany „áčka“ a další táborová vý−
bava. Jen díky finanční pomoci Na−
dace ČEZ tak junáci mohou být na
nadcházející táborové léto připraveni.
Skautské středisko tímto děkuje
Nadaci ČEZ za vstřícnou spolupráci
a obdrženou finanční dotaci ve výši
150 000 Kč.
PhDr. Radim Šťastný

Táborák a lanáč

A

neb adrenalinové odpoledne proběhlo tradičně o po−
sledním prázdninovém víkendu v sobotu 31. srpna
2013. Adrenalin se návštěvníkům vyplavoval do žil
hlavně při zdolávání vysokých lanových překážek. Pro
menší účastníky byla přichystána také spousta nízkých
lanových aktivit. Ke zklidnění a ukojení jedné ze základ−
ních lidských potřeb (konzumace potravy) pak došlo u tá−
boráku po opékání špekáčků a dalších uzenin. Setkalo se
tu na stovku lidí − děti, vedoucí, rodiče, babičky, a dokonce
se našli i zájemci o členství v naší organizaci až z Hodo−
nína. Pěkné slunné odpoledne a večer u táboraku se při
sdělování zážitků z prázdnin a dovolených pěkně vydařil.
Tož tak proběhlo zahájení skautského roku 2013/2014
v Junáku Ratíškovice.
Palis
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Kuželky

PMN Bellatex tour
v Ratíškovicích

P

od touto značkou se skrývá kuželkářská nemistrovská
soutěž v žákovských kategoriích. K jednotlivým datům
se pořádají tři turnaje v Čechách a dva na Moravě hlavně
kvůli ekonomice − cestovnému. Finále bývá tradičně začátkem
května na osmidráze v Olomouci.
V neděli 29. září přijelo i přišlo na ratíškovickou ku−
želnu 35 žáků a žákyň. Domácí téměř beze zbytku vyu−
žili výhody domácího prostředí, když kategorii mladších
žákyň vyhrála Kristina Košuličová (259 k), druhá byla
Eliška Fialová (217 k) a třetí Denisa Chromková (216 k).
Stejnou soutěž mladších žáků ovládl suverénně Domi−
nik Schüller (269 k) před Jirkou Šupálkem (253 k) a To−
mášem Koplíkem (248 k), bodoval i Matěj Schüller
(222 k). Starší žáky vyhrál Tomáš Gaspar z Vracova
(249 k), starší žákyně Zuzana Slovenčíková ze Zlína
(251 k) před domácí Martinou Šupálkovou (244 k). Bla−
hopřejeme vítězům a umístněným a přejeme, ať jim nad−
šení vydrží, a organizátorům v čele s Viktorem Výletou
patří dík za bezproblémové zvládnutí turnaje i zpraco−
vání a odeslání výsledků.
Vašek Koplík

PORADNA VE FINANČNÍ KRIZI

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2013

Nestíháte splácet? Máte exekuce?
Zbavte se dluhů oddlužením
a ne další půjčkou!
Hodonín, Dolní Valy 1 (pěší zóna)

Tel. 733 106 802
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Fotbal

Hodový turnaj
2013

R
Přednáška

ok s rokem se sešel a v pondělí
po hodovém veselí se konal tra−
diční Hodový turnaj na ,,Liši−
novém“, tentokrát za účasti 7 týmů:
Lokomotiva, Orelské, Lišinovské
Lišky, Kutloch, Kanonýři, Bumbes

a SPK (loňský vítěz a obhájce). I když
v letošním roce byla účast mančaftů
menší, oproti předchozím rokům tur−
naj své kouzlo neztratil. Hrálo se tra−
dičně ve dvou skupinách, z nichž
z jedné skupiny postupovali všichni

tři a z druhé postoupili první tři, tu−
díž čtvrtý si vytáhl tzv. Černého Pe−
tra a další zápasy tak pro něj skon−
čily. Tento Černý Petr padl na tým
,,Kutloch“, který dlouho po vyřazení
neskrýval zklamání, protože se
v předchozích letech dostal vždy
velmi daleko.
Vítězové skupin postoupili rovnou
do semifinále a druhé a třetí místa
se utkala ve čtvrtfinále proti sobě do
kříže. V semifinále proti sobě na−
stoupili SPK, kteří po úporném boji
porazili Lišnovské Lišky 4:0, a Ka−
nonýři, kteří také po tuhém boji po−
razili Bumbes 1:0. O třetí místo se
tak utkali Lišinovské Lišky, které do−
kázaly porazit Bumbes 3:2.
Finále patřilo souboji tradičních
rivalů – Kanonýři a SPK, z nichž se
z konečného vítězství radoval tým
SPK, kteří zvítězili 3:1, a obhájili tak
titul z loňska. Za Kanonýry skóro−
vala nadějná fotbalistka Markéta Ko−
plíková, která ve finále jako jediná
dokázala prostřelit brankáře SPK
Radima Kopla. Za SPK střílel útoč−
ník Pavel Šrédl, který se stal s deseti
zásahy nejlepším střelcem turnaje.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Mi−
chal Jílek, který patří k tradičním
oporám SPK. Jako nejlepší brankář
byl zvolen Dan Kordula, hájící barvy
Filip Kundrata
Lokomotivy.

Dítě ohrožené
(nejenom) prostředím

V

e středu 2. října se konala v před−
náškovém sále obecní knihovny,
ve spolupráci obecní knihovny
a základní školy, přednáška psycho−
ložky a ředitelky Dětského centra
v Kyjově PhDr. Jany Petrášové (na
snímku). Více než dvouhodinová
přednáška, určená pro širokou ve−
řejnost, si kladla za cíl seznámit ze−
jména rodiče malých dětí s nástra−
hami sociálního prostředí, ve kterém
jejich dítě vyrůstá. Druhým tématem
bylo dítě se speciálními potřebami
ve vzdělávání, což jsou žáci se zdra−
votním postižením a zdravotním zne−
výhodněním.
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Specifika dětí předškolního i zá−
kladního vzdělávání, která jsou ja−
kýmkoliv způsobem znevýhodněna,
jsou stále více aktuální. Vzrůstá po−
čet dětí v MŠ i školáků, u nichž jsou
zjištěny speciální vzdělávací potře−
by na základě speciálně pedagogic−
kého, popřípadě psychologického
vyšetření školským poradenským
zařízením, a jejich rozsah a závaž−
nost je důvodem k zařazení do re−
žimu speciálního vzdělávání. Na
běžné základní škole je to především
formou individuální integrace, v pří−
padech hodných zvláštního zřetele
ve speciální škole, nebo ve škole sa−

mostatně zřízené pro žáky se zdra−
votním postižením.
I přes dobrou inzerci přednášky
byla tato akce překvapivě málo na−
vštívena – z deseti pozorných poslu−
chačů bylo osm pedagogických pra−
covníků základní školy (!).
Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy
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