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A

ni sa temu nechce věřit! Rok
utékl jak voda v Hadačovém jár−
ku a už je tu zas doba, gdy sa
chystajú hody. Ze začátku to vy−
padalo tak, že ani žádné nebudú,
protože sa nedařilo najít tych naj−
hlavnějších – stárka a stárku. Ob−
hlédnutých mládenců a děvčat bylo
nekolik, ale nekeří sa rozjeli do světa
a nekerým to neschválili rodiče.
Osvětová beseda chtěla nanejvýš na−
chystat besedu u cimbálu a ostatní
by sa zrušilo. Enomže (naščestí) tři

týdně před hodama došel stárek Ta−
deáš Koplík a stárka Jana Tomča−
lová s novým nápadem, že by jich
mohl vystřídat nový pár – stárek
Michal Blaha a stárka Gábina Bábí−
ková. Protože čas utěkal jak spla−
šený kůň, moselo sa rychlo jednat.
Zástupci osvětovéj besedy sa proto
vypravili za stárkama a hlavně za
jejich rodičama. Šecko dobře dopadlo
– rodiče přikývli a noví stárci sa oči−
vidně na svoje nové úlohy těšili.
Pokračování na straně 6
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Obec

hlasí s podpisem Smlouvy o po−
skytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci OPŽP na akci „Výměna
zdroje vytápění v objektu zá−
kladní školy v obci Ratíškovice“.

Rada obce...
Rada obce č. 103 ze dne 18. 8. 2014
Rada obce:
z souhlasí s podpisem smlouvy o při−
pojení zařízení pro výrobu a odběr
elektřiny mezi Baníkem Ratíško−
vice, s.r.o. a E.ON Distribuce, a.s.,
z souhlasí s podpisem smlouvy
o spolupráci mezi Obcí Ratíško−
vice, ZŠ a MŠ Ratíškovice, Baní−
kem Ratíškovice, s.r.o., na straně
jedné a Organizačně správním in−
stitutem, o.p.s. Brno na straně
druhé, na provedení nákupu si−
lové elektřiny a zemního plynu pro
rok 2015 na Českomoravské ko−
moditní burze Kladno,
z rozhodla o vybudování přístupo−
vého chodníku k nově instalova−
nému bankomatu a souhlasí s před−
loženým rozpočtem prací,
z souhlasí s pronájmem urnového
místa,
z souhlasí s příspěvkem 1500 Kč na
konání tradičního hornického se−
tkání v Dubňanech,
z schvaluje výsledek hospodaření
Osvětové besedy Ratíškovice za
1. pololetí 2014,
z schvaluje výsledek hospodaření
Baníku Ratíškovice, s.r.o. za 1. po−
loletí 2014,
z souhlasí s navrženým termínem
hodů 3. – 5. října 2014,
z rozhodla o výměně koberců a re−
konstrukci dělící stěny v kance−
láři starosty,
z projednala administraci výběro−
vého řízení na dodavatele rozší−
ření kompostárny,
z projednala administraci výběro−
vého řízení na akci „Dovybavení
sběrného dvoru odpadů Ratíško−
vice“,
z projednala administraci výběro−
vého řízení na akci „Nákup svo−
zového vozidla“,
z souhlasí s pořízením poplacho−
vého zabezpečovacího zařízení
a ovládání alarmu číselnými čipy
pro obecní úřad Ratíškovice,
z schvaluje doložku, která osvěd−
čuje souhlas zřizovatele s tím,
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aby ZŠ a MŠ Ratíškovice uza−
vřela Smlouvu o partnerství s fi−
nančním příspěvkem s organizací
s výše uvedeným příjemcem pro−
jektu,
z souhlasí se zpracováním nového
provozního řádu kompostárny
Ing. Františkem Piliárem.
Rada obce č. 104 ze dne 1. 9. 2014
Rada obce:
z projednala žádost společnosti TO−
MÁŠ group, spol. s r.o. o směnu
pozemků,
z souhlasí s opravou technologie
TKR HS Baťovka, přičemž se
prověří možnost hrazení opravy
z pojistky obce,
z souhlasí se zřízením věcných bře−
men mezi Obcí Ratíškovice a VaK
Hodonín, a.s.,
z projednala dopracování projektu
Aktivního centra a rozhodla, že
bude naceněna demolice stávající
kuželny, bude realizován stupínek
v Restauraci Sport dle PD, bude
provedeno zateplení vnějšího
pláště Restaurace Sport, ve velkém
sále centra bude instalováno mo−
bilní podium, dešťové vody budou
odvedeny do vodní nádrže Hliník,
z souhlasí s návrhem dohody se spo−
lečností ARTEMISA, spol. s r.o.
o vzájemné podpoře při propagaci
regionu,
z souhlasí s prodloužením smluv −
dohod VPP s pracovníky pracovní
čety obce do 30. 11. 2014,
z na základě žádosti MRS MO Ra−
tíškovice rozhodla o zákazu roz−
dělávání ohňů v lokalitě Hliník,
zákazu stanování mimo denní
dobu lovu a zákazu rybolovu od
1. 6. do 30. 9. pro část revíru − plá−
že, zákazu vjezdu motorových vo−
zidel na straně od lesa a na polní
cestu od střelnice k Baště,
z stanovila termín konání veřej−
ného projednání nově připravova−
ného územního plánu obce,
z bere na vědomí Rozhodnutí o po−
skytnutí dotace ze SFŽP a sou−

Rada obce č. 105 ze dne 15. 9. 2014
Rada obce:
z souhlasí s podpisem Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši
50 000 Kč na nákup nového tech−
nického vybavení pro JSDH,
z projednala rozsah a cenu více−
prací v rámci akce „Snížení ener−
getické náročnosti budovy OÚ“,
z souhlasí s instalací automatic−
kého osvětlení ve společných pro−
storách bytovky Ulička 101,
z byla starostou informována o oče−
kávané návštěvě delegace z part−
nerského města Vouziers,
z vzala na vědomí uzavírku komu−
nikace do Hodonína v termínu
od 15. 9. – 2. 11. 2014,
z stanovila výši nájemného za pro−
nájem Jezérka MO MRS, která
bude provádět rovněž úklid nej−
bližšího okolí. Rybník bude uží−
ván i nečleny rybářského svazu za
účelem zvýšení zájmu o rybaření.
Rada obce č. 106 ze dne 17. 9. 2014
Rada obce:
z rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky a přidělení zakázky „Do−
vybavení sběrného dvora odpadů
Ratíškovice“ uchazeči MOUDER
s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy,
z rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky a přidělení zakázky „Do−
dávka automobilu s nosičem kon−
tejnerů a 2 ks kontejnerů“ ucha−
zeči Unikont Group s.r.o., Praha,
z souhlasí s nákupem paletovacího
vozíku s váhou, nákup bude čás−
tečně hrazen firmou Elektro−
win, a.s.
Rada obce č. 107 ze dne 29. 9. 2014
Rada obce:
z bere na vědomí Rozhodnutí o po−
skytnutí dotace v rámci OPŽP na
akci „Snížení energetické nároč−
nosti OÚ Ratíškovice“ a souhlasí
s podpisem Smlouvy o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR na tuto akci,
z seznámila se s nabídkou o prodeji
lesních pozemků,
z souhlasí s finančním příspěvkem
Centru pro dětský sluch Tamtam
o.p.s.,
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z bere na vědomí připomínky firmy
Taneco a.s. k připravovanému
územnímu plánu obce,
z rozhodla o přemístění rozvodné
skříně TKR v ulici Múdrá a sloupu
VO v ulici Řádky,
z vzala na vědomí termíny plesů
plesové sezony 2015,
z souhlasí s instalací kogenerační
jednotky jako zdrojem pro vytá−
pění Aktivního centra.
Rada obce č. 108 ze dne 2. 10. 2014
Rada obce:
z rozhodla o zvýšení základního ka−
pitálu společnosti Baník Ratíškovi−
ce, s.r.o., na hodnotu 3 925 000 Kč,
z pověřila starostu obce k podpisu
notářského zápisu o rozhodnutí
navýšení základního kapitálu,
z vzala na vědomí odstoupení
Anny Foltýnové, DiS., z funkce
jednatele společnosti Baník Ratíš−
kovice, s.r.o.

Rada obce č. 109 ze dne 6. 10. 2014
Rada obce:
z souhlasí s navýšením nájemného
v Kavárně na Plovárně o mezi−
roční nárůst míry inflace,
z souhlasí s ukončením činnosti ko−
misí rady k 10. 10. 2014,
z vzala na vědomí nabídku Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových na odkup pozemků.
Žádost bude projednána na zastu−
pitelstvu obce a bude vyvěšen ma−
jetkoprávní záměr.
z souhlasí se zněním odpovědi
Úřadu pro hospodářskou soutěž
ve věci prošetření výběrového
řízení na zpracovatele projektu

Aktivního centra v Ratíškovi−
cích, které se uskutečnilo v roce
2004,
z schvaluje přijetí daru ve výši
60 000 Kč pro ZŠ a MŠ Ratíško−
vice od firmy PETRA spol. s r.o.
za účelem nákupu sportovního
nářadí a náčiní do tělocvičny zá−
kladní školy,
z souhlasí s podepsáním Přílohy
č. 1 Smlouvy o dílo na svoz, vyu−
žití a odstranění komunálních od−
padů obce,
z souhlasí s rekonstrukcí volejbalo−
vých kurtů v termínu duben –
květen 2015.
RŠ

Navštivte obecní stránky

www.ratiskovice.com

Zastupitelstvo obce...
Výpis z usnesení 26. zasedání
Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného dne 2. října 2014
v 18.00 hodin
z ZO podřizuje obchodní společnost
Baník Ratíškovice, s.r.o., se sídlem
Ratíškovice, Sportovní 1310, PSČ
696 02, IČ 25526014, zákonu
o obchodních korporacích jako
celku ve smyslu §777 zákona č. 90/
2012 Sb. o obchodních korporacích
a schvaluje změnu zakladatelské
listiny Baník Ratíškovice, s.r.o.
a přijímá její nové znění.
z ZO pověřuje starostu Obce Ratíš−
kovice k podpisu notářského zá−
pisu o rozhodnutí ve smyslu usta−
novení § 12 zákona o obchodních
korporacích ohledně společnosti
Baník Ratíškovice, s.r.o.
z ZO schvaluje uzavření dohody
o narovnání s obchodní společností
Baník Ratíškovice, s.r.o. v přilo−
ženém znění.
z ZO schvaluje uzavření dohody
o vzájemném zápočtu pohledávek
s obchodní společností Baník
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Ratíškovice, s.r.o. v přiloženém
znění (viz příloha č. 3).
ZO změnu rozpočtu č. 3/2014:
Příjmy − 5 985 100 Kč
Výdaje 5 323 800 Kč
Zapojení BÚ 11 308 900 Kč
Celkové příjmy po změně:
67 017 700 Kč
Celkové výdaje po změně:
82 685 400 Kč
Financování: 15 667 700 Kč
ZO přijetí finančního daru ve výši
85 000 Kč jako ocenění dosaže−
ného výsledku v rámci krajského
kola soutěže Vesnice roku 2014
v Programu obnovy venkova:
Modrá stuha za společenský život
a dále zastupitelstvo obce souhla−
sí s podpisem darovací smlouvy.
ZO zrušení účtu u UniCredit Bank
a převod finančních prostředků na
základní běžný účet Obce Ratíš−
kovice k 31. 10. 2014.
ZO schválilo prodejní cenu po−
zemků v lokalitě bývalé Býkárny
ve výši 130 Kč/m2.
ZO schvaluje prodej pozemků
v kat. území Ratíškovice za cenu

z

z

z
z

130 Kč/m2, dle GP č. 1895−57/2014:
p.č. 3649/4 o vým. 39 m2
p.č. 3649/5 o vým. 659 m2
p.č. 3649/6 o vým. 553 m2
p.č. 3649/7 o vým. 109 m2
p.č. 3650/32 o vým. 3187 m2
p.č. 3561/18 o vým. 250 m2
p.č. 3650/24 o vým. 2768 m2
p.č. 3561/61 o vým. 2344 m2
ZO schvaluje směnu pozemků ve
vlastnictví Obce Ratíškovice o cel−
kové výměra 7107 m2 za pozemky
ve vlastnictví TOMÁŠ Group spol.
s r.o. v k. ú. Ratíškovice o celkové
výměře 8262 m2.
ZO schvaluje prodej pozemku za
cenu 500 Kč/m2, jedná se o poze−
mek v kat. území Ratíškovice, dle
GP č. 1878−38/2014, p.č. 1998/9,
výměra 9,00 m2, kupující: E.ON
Česká republika, a.s.
ZO schvaluje opravu chyby na hla−
sovacím lístku, správná výměra je
609 m2.
ZO odročilo rozhodnutí o po−
skytnutí příspěvku na sociální
služby.
Ing. Josef Uhlík, starosta
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Výsledky komunálních voleb 2014
do Zastupitelstva Obce Ratíškovice
Zvolení zastupitelé dle kandidátní listiny (KL)
Číslo
KL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
2
3
3
3
4
6
6
6
6
6

Kandidátní listina
(navrhující strana)

Ratíškovice 2018
Ratíškovice 2018
Ratíškovice 2018
Ratíškovice 2018
Ratíškovice 2018
SPK
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
SDH Ratíškovice
KDU − ČSL
KDU − ČSL
KDU − ČSL
KDU − ČSL
KDU − ČSL

Kandidát

1
2
3
Celkem

Počet
voličů
v seznamu

1 165
1 122
1 100
3 387

544
581
566
1 691

Policie

Zdroj: www.volby.cz

Z deníku

obecní
policie

Srpen 2014
6. 8. Dne 6. 8. 2014 v 8.45 hod. byl
obecní policii předán nález 5 kusů
mobilních telefonů a 2 kusů na−
bíječek od pana XY, který hlídce
OP uvedl, že tašku s mobilními
telefony našel ráno na klice od
domu. Hlídka OP požádala PČR
Dubňany o prověření, zda tele−
Strana 4

939
756
574
432
431
241
661
575
502
367
750
727
695
472
423

14,69
11,82
8,98
6,75
6,74
14,56
13,25
11,52
10,06
22,62
11,71
11,35
10,85
7,37
6,60

Pořadí
zvolení

1
2
3
4
5
1
1
2
3
1
1
2
3
4
5

Celkový zisk hlasů dle kandidátních listin

Počet
Odevzda−
vydaných
ných
obálek
obálek

544
581
567
1 692

Hlasy v %

Šťastný Radim, PhDr.
Motlová Vladimíra, Ing.
Koten Vojtěch
Hubáček Jiří, Ing.
Šťastná Kamila, Ing.
Šupálek Martin, Ing.
Příkaský Petr, Ing.
Polišenský Zbyněk, Ing.
Vybíral Michal, Mgr.
Foltýnová Anna, DiS.
Hubáčková Anna, Ing. Bc.
Uhlík Josef, Ing.
Hanák Josef, Mgr. Bc.
Kopeček Pavel, MUDr.
Šupálek Jiří

Volební účast v Ratíškovicích
Okrsek

Hlasy
abs.

Počet
platných
hlasů

Volební
účast
v%

6 912
7 503
7 573
21 988

46,70
51,78
51,55
49,96

Kandidátní listina

Hlasy
abs.

Hlasy
v%

Man−
dátů

1 Ratíškovice 2018
2 SPK
3 SNK
4 SDH Ratíškovice
5 ČSSD
6 KDU − ČSL

6 391
1 655
4 988
1 622
932
6 400

29,07
7,53
22,69
7,38
4,24
29,11

5
1
3
1
0
5

fony nepochází z trestné čin−
nosti.
11. 8. Sběr injekčních stříkaček v lo−
kalitě u železničního přejezdu na
Vacenovice.
12. 8. Přijetí oznámení alarmu
v 01.25 hod. o narušení budovy MŠ
U Jezérka. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení byla budova pro−
hlédnuta spolu s PČR Dubňany
a paní ředitelkou MŠ s negativ−
ním výsledkem.
13. 8. Přijetí oznámení ve 23.30 hod.,
že u OÚ se nevhodně chovají dvě
osoby. Po přijetí hlídky OP na
místo určení, zde byli hlídkou
OP zastiženy dvě osoby. Hlídka
OP obě osoby poučila, že se do−
pouští rušení nočního klidu a ná−

sledně je vykázala z prostoru OÚ
a celou záležitost řešila domlu−
vou.
14.8. Přijetí oznámení v 19.10 hod.
od paní XX, že v ulici Posvátná
pan XY rozházel před domem větší
množství novin a chová se nevhod−
ně. Záležitost musela být řešena
ve spolupráci s PČR Dubňany.
17. 8. Přijetí oznámení v 1.10 hod.
od pana XY, že před Restaurací
Sport mu někdo ukradl kolo.
Přijetí oznámení o alarmu ve
14.05 hod. o narušení místního
kostela. Po přijetí hlídky OP na
místo určení bylo zjištěno, že do
kostela se chtěl podívat pan XY
bytem Baťovka, který omylem
spustil alarm.
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Přijetí oznámení v 16.55 hod., že
na rozcestí ulic Dědina a U Je−
zérka leží nějaký muž. Po přijetí
hlídky OP na místo určení bylo
zjištěno, že se jedná o pana XY,
který uvedl, že jen odpočívá a ná−
sledně byl odvezen domů.
18. 8. Přijetí oznámení v 15.50 hod.
od paní XX, že našla zaběhlého
psa, který má známku města Dub−
ňany. Hlídka OP po příjezdu na
místo psa odchytla a umístila do
kotce na sběrný dvůr.
22. 8. Přijetí oznámení ve 12.05 hod.
o nálezu injekčních stříkaček za
mateřskou školkou u Jezérka. Po
přijetí hlídky OP na místo byly
injekční stříkačky posbírány a od−
vezeny na sběrný dvůr.
31. 8. Přijetí oznámení v 8.00 hod.
od paní XX, že pohřešuje svoji dce−
ru. Po přijetí oznámení hlídka OP
provedla vyrozumění PČR Dub−
ňany a poté provedla kontrolu, zda
její dcera není u své kamarádky. Na
tomto místě se její dcera nenachá−
zela. OP nakonec spatřila dívku
odpovídající popisu v ulici Baráky.
Hlídka OP poté počkala na příjezd
rodičů a dívku jim předala.

18. 9. Přijetí oznámení ve 14.00 hod.
od PČR Dubňany o součinnost při
zajištění místa směrem na Hodo−
nín, kde byla nalezena munice
z 2. světové války. Po přijetí hlídky
OP na místo zajišťovala spolu s PČR
Dubňany místo nálezu do příjezdu

Vzpomínka
na Staňu

Září 2014
3. 9. Spolupráce ze složkami IZS při
přistávání záchranného vrtulníku
u Muzea ve vagonu, a poté asis−
tence při snesení pacienta do sa−
nitky.
16. 9. Přijetí oznámení ve 12.01 hod.
od paní XX, že našla doma ve
sklepě oběšeného svého muže.
Hlídka OP o celé věci informo−
vala PČR Dubňany a po celou
dobu spolupracovala s PČR Dub−
ňany a kriminální službou Hodo−
nín.

Společenská rubrika

pyrotechnika. Po příjezdu policej−
ního pyrotechnika, který nález pro−
zkoumal, bylo zjištěno, že se jedná
o nevybuchlou munici ráže 82 mm.
Po další konzultaci pyrotechnik
rozhodl, že nález zneškodní na
místě.
TF & PK

Uviděl jsem parte
ve výkladní skříni
a zvědavost mě táhne sem.
I když vím, že vše bývá jinak
než člověk míní,
rázně otřásla se se mnou zem.
Užasle zírám a nevěřím svým očím:
to přece nemůže být vtip?!
Hlavou do stran udiveně točím
a na bedra mně dopadá balvan jako Říp.
Ve vteřině film proběhne mně v hlavě…
Schoulené postavy na kole v mrazu jedou ke vlaku
a hned nato sesednuti v trávě,
popíjíme višňák při zpěvu a bez rozpaků.
Ano, byli jsme silná strojvedoucích parta,
ale (tak to bývá) rozvál nás vítr do všech stran.
Leč ve vzpomínkách je to stále jedinečná karta
a každý zážitek je znovu a znovu podáván.
Mám hukot v uších a Saharu v hrdle.
A v dáli tiše někdo vzlyká.
Myšlenky jsou náhle těžké a ztvrdlé,
škoda je, přeškoda Staně Kováříka...

Vojta Koten

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Klenovská Tereza
Foralová Eliška
Kordula Lukáš

Zelinková Anna .................................................... 91 let
Jánošová Žofie ...................................................... 85 let
Tomeček František ............................................. 80 let
Gajdík Zdeněk ...................................................... 85 let

Svatby...
Diamantová svatba

Z našich řad odešli...
Kovářík Stanislav ................................ 61 let
Jurkovič Jiří ......................................... 54 let
Maňák Vavřín ....................................... 82 let
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Zdeněk a Antonie Gajdíkovi
Kašpar a Marie Mackovi
Tomáš a Jenovéfa Bařinovi

Zlatá svatba
Marie a Josef Vacenovští
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9x foto Josef Hanák

Hody 2014 už sú za nama

V

sobotu 27. září sa teda krojo−
vaná chasa za halasného zpěvu
vydala aj s Voříškovým koň−
ským povozem napříč dědinú, aby
pozvala šeckých na hody. No, roz−
bilo sa okno u Bilských, ale protože
střepy přinášajú ščestí, dalo by sa
řéct, že hody istě dopadnú dobře
a že to aj s tým počasím letos určitě
vynde.
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Ve čtvrtek 2. října sa u stárky vy−
rábjaly tradiční voničky. Plný sklep
děvčat u Bábíků dával tušit, že sa
do půlnoci nerozejdú, protože kluci
v čele s novým stárkem došli na kon−
trólu. Hrálo sa na kytaru až do ran−
ního kuropění a nekeří aj zapomně−
li, že sa má jít do škole a do práce.
Na pátek připadlo strójení sálu
a příprava na besedu u cimbálu, kerá

začala o osmi večer. Po nejakej době tu
zas hrála cimbálová muzika z Milotic
pod vedením Petra Šrahůlka. Netrva−
lo ani hodinu a sál sa zaplnil vjec jak
240 mladýma lidma. To tu snáď eště ne−
bylo! Pjesničky, tance a dobrá nálada
nebraly konca. Poslední hosté odchá−
zali těsně před nástupem úklidovéj če−
ty a dokonca sa stačili přivítat s uklú−
začkama v prostředku tělocvičně.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2014
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čerstvovalo, vydal sa průvod smě−
rem ke stárčinému, gde sa nedalo
ani hnút, protože nás chodí čím
dál vjec – a to je dobře. A na to ty
hody sú!
Stárka, aj dyž gdoví proč, ztratila
hlas, odzpívala celú pjesničku. Po
povolení rodičů, aby moha stárkovat
a po sólech pro stárku a jejích ro−
dičů odpochodoval průvod před
radnicu, gde už čekal starosta aj
s choťú a k velikému překvapení
v krojách. Chasu a hodařú ze za−
čátku posílal na hody do Vacenovic,
ale dyž sa stárci nedali, mosél hody
chťa nechťa povolit. Potom už ne−
zbývalo nic inačího, než podopijat
víno a dojest koláčky a vydat sa na
muziku do tělocvičně, gde sa na

Investice

Páteční noc byla nejaká krátká.
Sraz na skotění borů byl už o půl
osméj a nekeří dřevorubci zívali eště
na kraji lesa, kde sa vydali za ob−
hlédnutýma májkama pro stárku
a před radnicu. Všecí, co sa zešli,
poctivo pracovali, ale aj popíjali, jak
sa na hody patří. A nakonec si táto
činnost vzala aj svoju daň − vyčerpá−
ním aj popadali, ale se ztrátama sa
počítalo a naskočili ti, co byli trošku
čerstvější.
Před radnicú sa s postavením
mája vypořádal jeřáb za pár minut,
ale u stárky si dali kluci a chlapé
záležat, a odvédli tak poctivú ruční
prácu s žebříkama a žajkrutama. Pár
odvážlivců tam aj přenocovalo, aby
nejaký pajtáš nemohl podřezat
a nebo nedajbože snáď aj ukract
omašlený máj. Aj sobotní diskotéka
byla hodně obsaděná, že neostávalo
ani jedno volné místečko. O zábavu
sa staral ratiškovský DJ Boeing
Roman Antoš.
No, a potom už nastal ten najslav−
nější deň hodů – hodová neděla.
Po poledni dojela muzika Drieto−
manka a chystala si nástroje a kro−
je, aby mohla chasu na čele se stár−
kem a stárkú doprovodit do kostela
na mšu svatú. Protože tento rok
cesta krojového průvodu nebyla tak
dlúhá jak lóni, byla mša domlúvená
až na 14 hodin. Pan farář Čekal če−
kal hodařú před kostelem, aby jich
přivítal a pozval na slavnostní mšu
svatú, kerá byla věnovaná 157. vý−
ročí posvětení našeho kostela. Po mši
celý krojovaný průvod, kerý podle
nekerých odhadců čítal až 300 lidí,
na čele s loňským stárkem a stárků
vykročil pro nového stárka Michala.
Ten sa po zpěvu chase a po požádání
rodičů postavil před muziku a chlap−
sky zazpíval a zaverboval. Po krát−
kém pozdržání, gdy sa zpívalo a ob−

O

200 lidí bavilo při tanci a zpjevu eště
po půlnoci.
Chtěla bych teda poděkovat
stárkovi Michalovi, stárce Gábině
a jejich rodičom, babičkám, Vám
všeckým, gdo ste chystali kroje, kro−
jovaným děckám, mládeži a aj tým,
gdo vyvětrali zasej po roku kroje, aby
sme mohli řéct, že ty naše ratiškov−
ské hody byly letos moc pěkné.
No, a na konec malý dovětek: „Třé
nemenovaní, spořádaní občané XY
si budú stěžovat, že sa Ulička udě−
lala moc úzká. Při cestě z muziky sa
tam nemohli dat vedlé sebe a dŕcali
sa ramenama až po pekárňu!“
Jana Koplíková
za přispění jazykového poradca
na ratiškovštinu Vojty Kotena

Jedna škola,

jedna obec, jedna příroda

bec Ratíškovice v letošním roce
realizuje za finanční spoluúčasti
Jihomoravského kraje projekt
environmentální výchovy a osvěty
„Jedna škola, jedna obec, jedna
příroda“, jehož součástí byla
v Den Země výsadba stromů
v lokalitě Za Mlýnem doplněná
o soutěže zaměřené na ochranu
přírody pro děti naší základní
školy.
Další součástí projektu je nákup
literatury z oblasti přírodních
věd. Tak nyní čtenáři naší knihovny
mohou listovat Atlasem migrace

ptáků ČR a SR, Encyklopedií léči−
vých hub, encyklopedií Obojživel−
níci a plazi České republiky. K po−
čtení jsou i knihy držitele Nobelovy
ceny za biologii Konrada Lo−
renze či velkoformátová kniha
Myslivost.
Poslední aktivitou projektu
bude přednáška o řezu a péči
o veřejnou zeleň, kterou povede
Ing. Lukáš Lattenberg, pracovník
Mendelovy univerzity, o čemž Vás
budeme v předstihu informovat.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Přístavba mateřské školy

M

oderní doba už je taková, že za−
tímco stavba se při současných
technologiích zrealizuje „ajn
cvajn“ v několika týdnech, tak byro−
kratické papírování před stavbou se
počítá na měsíce. Nejinak tomu bylo
i s přístavbou mateřské školky U Je−
zérka. V původním harmonogramu
projektu přístavby mělo být dílo ho−
tovo do konce srpna, ale v důsledku
složitosti výběrového řízení na doda−

zahájena

vatele prací se vše posunulo, takže
místo předání díla se předávalo sta−
veniště.
Přístavba je budována jako dřevo−
stavba s kapacitou 25 dětí. Stavbu
realizuje společnost ISS stavtrade
s.r.o. z Brna v celkové hodnotě díla
5 847 847 Kč s termínem dokončení
stavebních prací 15. 12. 2014.
Po ukončení stavby společnost
Pyralis s.r.o. z Pardubic dovybaví

Ratíškovice & Voderady

S

polečný ratíškovický a voderad−
ský projekt „Čaro obyčajných
vecí“ z Programu přeshraniční
spolupráce SR – ČR dospěl do svého
závěru. Poslední aktivitou byla pre−
zentace některých řemesel, která se
uskutečnila souběžně s otevřením
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zahrad mateřských škol se zaměře−
ním na posílení environmentální
výchovy. K mání zde byly laty, oplat−
ky, med a včelí produkty, ručně vy−
robené šperky, nepřehlédnutelná
byla kovářská výheň a vykuté nože
z damaškové oceli. Všeobecnou po−

přístavbu nábytkem a potřebným za−
řízením, a to ve vysoutěžené ceně
366 516 Kč, přičemž doba plnění za−
kázky je stanovena na 60 dnů. Pak−
liže vše půjde dle harmonogramu,
tak by provoz přístavby mohl být
zahájen nejpozději v měsíci únoru
2015.
Dodejme ještě, že projekt je spo−
lufinancován z ROP Jihovýchod.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

zornost si získaly tesané a vyřezá−
vané dřevěné lavky na motivy čes−
kých a slovenských pohádek, jejichž
společným jmenovatelem bylo jídlo
(Kulihrášek, Červená Karkulka, Hr−
nečku vař…). Věříme, že česko−sloven−
ská spolupráce se nadále bude ro−
zvíjet a že výsledkem budou nejenom
stejně tak zajímavé produkty jako
jsou pohádkové lavice, ale především
vzájemně se utužující přátelství.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Polní je o něco

lepší

T

ak, jak se před hody finišovalo na obecním úřadu
s výměnou oken a stěhováním bankomatu, tak se
v kalupu pracovalo v ulici Polní na výměně nejvíce
poškozených panelů místní komunikace, neboť právě
touto ulicí měl procházet hodový průvod krojovaných
ke stárce, která rovněž v této ulici bydlí.
Firma Rajnošek z dubňanského kopca svůj slib
dodržení termínu, že „do hodú to mosí byt“, spl−
nila. Hrbaté panely byly nahrazeny méně hrbatými,
zlomy byly srovnány, takže žádný z hodařů nezakopl,
a pakliže zakopl, nemuselo to být zrovna nerovností
silnice.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Zastávky

na Baťovce

N

ení možné si nevšimnout, nové
autobusové zastávky na Baťov−
ce. Ratíškovická společnost
T Machinery, a.s. instalovala v mě−
síci září na zpevněné ploše kovový

přístřešek v zajímavém harmonicky
oblém designu. V současné době, po
odstranění i druhého starého pří−
střešku, připravují pracovníci obce
za kolejemi směrem na Milotice no−

Harry Potter a další

K

nižní fond naší knihovny má
10 500 svazků. Počátkem mě−
síce října byl tento fond rozší−
řen o 73 knih, přičemž důležité je,
že jde o literaturu psanou v anglic−
kém jazyce. Tak nám v knihovně
vzniká významná sekce jinojazyčné
literatury, která je určena pro
čtenáře, kteří se chtějí vzdělávat
a zdokonalovat v anglickém jazyce,
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vou zpevněnou plochu, na níž spo−
lečnost T Machinery, a.s. osadí i dru−
hý přístřešek. K této vzdálenější
zastávce je vybudován nový chod−
ník pro pěší. Výsledkem spolupráce
společnosti T Machinery, a.s. a obce
je estetická kultivace veřejného pro−
storu, vyšší standard cestování a bez−
pečnosti.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

v originále

či chtějí číst díla v originále tak, jak
je anglicky píšící autoři napsali, tedy
v nezkreslené podobě překladu.
Knihy byly vybírány tak, aby šlo pře−
vážně o klasickou literaturu či no−
vější populární díla (The Hobbit,
Harry Potter, A Song of Ice and Fire).
Část je psána ve zjednodušené
formě pro studující − začátečníky,
část jsou originály. Sluší se říci, že

nákup byl pořízen za výrazné fi−
nanční podpory společnosti PETRA
BIO s.r.o., za což jí patří poděko−
vání. Jsme potěšeni, že tato společ−
nost vedle podnikatelských zájmů
sleduje i zájmy veřejné, které mají
dopad na zkvalitnění podmínek
vzdělávání a trávení volného času
jak mládeže, tak dospělých.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Stihneme to do hodů? Stihli jsme to!

J

estliže v měsíci srpnu proběhla
první etapa akce „Snížení ener−
getické náročnosti budovy OÚ Ra−
tíškovice“, kdy byla zafoukána do
dutých prostor stropu 2. NP radnice
tepelná izolace a následně byla pro−
vedena rekonstrukce hydroizolace
rovné střechy, pak v měsíci září byly
vyměněny všechny okenní a vstupní
konstrukce s tím, že současně stá−
vající bankomat ČSOB u hlavního

Čerpadla čerpají,

vstupu byl přemístěn na severní
stranu, kde se následně dobudoval
i přístupový chodník a schodiště.
V souvislosti s těmito pracemi byla
v některých místnostech provedena
výmalba a výměna zátěžových ko−
berců. Práce na sebe plynule nava−
zovaly bez větších komplikací dle
časového harmonogramu, takže byly
úspěšně završeny do hodů. Tak jako
stárek i stárka, i všichni hodovníci

oslavili hody v krásných slováckých
krojích, tak i radnice byla připra−
vena se zhostit hodů bez ostudy sta−
vebně dokončena a upravena.
Jelikož celá stavební akce si vy−
žádala mimořádné pracovní nasaze−
ní, patří poděkování nejenom doda−
vateli díla Stavební firmě Plus, ale
i obecní pracovní četě a administra−
tivním pracovníkům obecního úřadu.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

kotelna topí

O

d června tohoto roku, přes prázdniny až do měsíce
září probíhaly v naší základní škole práce na re−
konstrukci otopné soustavy, které zahrnovaly
nejen vybudování nového tepelného zdroje (tepelná čer−
padla země – voda a plynová čerpadla), ale rovněž i vý−
měnu dosluhujících rozvodů a radiátorů v původní
budově nové školy a v tělocvičně. Na tyto práce se „na−
balily“ práce další: výměna podlah v 6 třídách, vyvlož−
kování komínů a zpevnění pojízdných ploch. Cena díla
dosáhla částky 8 395 000 Kč, přičemž předpokládaná
výše dotace z Operačního programu životního prost−
ředí, prioritní osy 3.1 je 7 000 000 Kč.
Jestliže spotřeba energie pro vytápění objektu zem−
ním plynem byla na úrovni 900 GJ, pak předpoklad po
instalaci nového zdroje je na úrovni 450 GJ, což zname−
ná, že úspora energie se bude pohybovat na úrovni 50%,
což v penězích znamená úsporu 140 000 Kč za rok
a v úspoře emisí 25,43 CO2 t/rok. Řídící systém regulace
je odladěn, takže doufáme, že provoz vytápění objektu
v zimních měsících bude plynulý a bez poruch a nově
instalovaná technologie nám ušetří provozní peníze,
neboť těch není pro obec naší velikosti nikdy dost.
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Poděkování ze strany obce patří Státnímu fondu
životního prostředí za finanční podporu, společnosti
Energy Benefit za zpracování projektu a jeho adminis−
traci, společnosti CERGOMONT energetické stavby,
Blansko, za dodávku díla, pracovníkům školy a obecní
pracovní čety za součinnost při náročném úklidu
stavby.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2014

S Elektrovinem

po mnohokráte a zatím vždy ku prospěchu

N

Vinařství

áš smluvní partner Elektrowin
a.s., který nám odebírá a zpra−
covává „bílou“ elektroniku (chlad−
ničky, vysavače, pračky...) dostál svým
smluvním závazkům a v rámci Moti−
vačního programu nám finančně při−
spěl na nákup paletovacího vozíku
vybaveným elektronickou váhou.

Díky svědomitosti občanů jsme
schopni nashromáždit takové množ−
ství elektrozařízení, že máme nárok
na odměnu, a to i při zpřísněných pra−
vidlech Motivačního programu, kdy
obce do 5 000 obyvatel, aby dosáhly
na odměnu 15 000Kč, musí nasbírat
na hlavu 0,31−1,5 kg, kdežto obce nad

100 000 obyvatel jen 0,006−0,1 kg.
Za třetí kvartál tohoto roku jsme
nashromáždili a odevzdali 4 520 kg
„bílých“ elektrospotřebičů, za což ob−
čanům patří poděkování, neboť tak
šetří nejenom obecní kasu, ale pře−
devším pak životní prostředí.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Zaplevelené
vinohrady

K

dyž psala paní Kordulová
v minulém Zvonu o víně, zmí−
nila se také o zanedbaných
vinohradech. Měli jsme s takovými
sousedy dříve také problém, ale vy−
řešilo se to. Náš děda Bařina se také
stará o vinohrad a já tam chodím, co
se znám s mým manželem. Dřív to
bylo jenom na vinobraní, po svatbě
pak pomáhat se vším ostatním. Je−
den vedlejší vinohrad patří Koplí−
kům a ten druhý patřil Tomanům
z Řádků − „Grzmalům“. Když strýc
Toman ještě žili, ale už měli svoje
roky a obdělávat ho nemohli, jejich
syn je tam vozil a strýc „dohlédali“.
Seděli na mezi a kontrolovali, jestli
je všechno v pořádku a řádně udě−
lané.
Když strýc umřeli, přestěhoval se
do jejich domu syn Petr a dál chodil
do vinohradu. Když umřel i on, byl
vinohrad chvilku daný do nájmu.
Pak zůstal jako dědictví vnučce
strýce Tomana, ta už nežila v Ratíš−
kovicích a nestarala se o něj. Nikdo
ho nestříhal, neuvazoval, žádné po−
střiky, trhání trávy. No a znáte to −
vy se staráte, soused ne, tráva pře−
růstá a vysemeňuje se i k vám. Když
už jsme toho měli dost, stavila jsem
se v Hodoníně „na okrese“ na odboru
životního prostředí. V současnosti
má neobdělávané pozemky zeměděl−
ského půdního fondu na starosti paní
Leona Taptičová, tenkrát tam byla jiná
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2014

ochotná paní. Když
jsem jí situaci vylí−
čila a nahlásila číslo
pozemku, přijela po
dohodě do Ratíškovic
a do vinohradu jsme
se šly podívat. Nestačilo totiž jenom
to nahlásit, musela místo vidět osob−
ně. Poté vyhledala majitelku, která
bydlela v Ostravě, a kontaktovala ji
úředním dopisem. V něm bylo upo−
zornění na zanedbávání pozemku
a výzva k nápravě situace. Pokud by
majitelka neposlechla a vinohrad
alespoň dvakrát ročně nedala do po−
řádku, čekala by ji pokuta, která by
se časem zvyšovala.
Všechny směrnice k tomuto pro−
blému jsou uloženy na stránkách
Krajského úřadu Jihomoravského
kraje. Podle zákona č. 326/2004 Sb.
mají vlastníci či nájemci pozemků,
bez ohledu na to, zda se jedná o po−
zemky patřící do zemědělského půd−
ního fondu či nikoliv, povinnost zjiš−
ťovat a omezovat výskyt a šíření
škodlivých organismů a plevelů tak,
aby nevznikla škoda jiným osobám.
Při porušení těchto povinností je
možné uložit pokutu fyzickým osobám
až do výše 30 000Kč (§79b) a práv−
nickým osobám do výše 500 000 Kč
(§79f). Podle zákona č. 334/1992 Sb.
o ochraně zemědělského půdního
fondu je zase možné považovat za zá−
vadu neobdělávání a zarůstání po−

zemku plevelem, neboť tak může do−
jít k poškozování okolních pozemků
rozšiřováním plevelů i k poškozo−
vání příznivých biologických, fyzikál−
ních a chemických vlastností půdy.
Orgán ochrany ZPF může uložit jako
opatření povinnost zbavit pozemek
plevele a za nesplnění opatření mo−
hou být uloženy pokuty. Je ale třeba,
aby bylo stanoveno, zda v případě ne−
obdělávaného pozemku se skutečně
jedná o jeho zarůstání plevelem a ší−
ření plevelů do okolí. Je také nutné
osobní posouzení, protože u dlouho−
době zaplevelených pozemků se po−
stupuje trošičku jinak.
Majitelka sousedního vinohradu si
po úřední výzvě našla v Ratíškovi−
cích člověka, který ho udržoval v při−
jatelném stavu. Pak pozemek pro−
dala a teď je tam vysazený nový vi−
nohrad, o který se majitel řádně
stará.
P.S.: Jak moc jsou v Ratíškovicích
zažité přezdívky, jsem se přesvěd−
čila tenkrát ve vinohradě. Tam tepr−
ve, v mých 19 letech, jsem se dozvě−
děla, že „Grzmalé“ z našich Řádků
se nejmenují „Grzmalovi“, ale Toma−
Irena Bařinová
novi.
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Zajímavosti

V

Ratíškovická
jména

minulém čísle Ratíškovického
Zvonu jsem psala o novém jmé−
ně, které se u nás objevilo a je
tu poprvé. Děkuju všem, kteří člá−
nek četli a kterým se líbil. Asi to bylo
hodně lidí, protože se rozpoutala
debata a dost Ratiškovjáků se mě
ptalo: „Proč jsi nenapsala toto jmé−
no...“, „Proč tam nejsem já, když jsem
taky jeden?“, „Kolikrát jsem u nás já?“.
Takže předkládám dodatek k mi−
nulému článku o ratiškovských jmé−
nech a doufám, že se tam každý na−
jde. I když jsem zjistila, že někoho
třeba nepotěším, protože u nás není
se svým jménem sám či sama, jak
předpokládali.
Začátkem října tohoto roku bylo
v Ratíškovicích přihlášeno k trva−
lému pobytu 4057 osob – 1989 mužů
a 2068 žen. Z toho je 651 dětí do 18
let a nejstarší občankou naší obce je
paní Anděla Gajdíková, která měla
na konci letošních prázdnin 102
roky. Celkem je u nás 383 různých
jmen, mužských je 146 a ženských
237. Zajímavé je, že ženská jména
jsou obsažena více v první polovině
abecedy a mužská ve druhé. Podle
mě je to proto, že v té první části
jsou spíše samohlásky a měkčí pís−
menka, což více sedí na ženy, a v té
druhé polovině jsou spíše tvrdší sou−
hlásky. Například ženských křest−
ních jmen od písmene A je 27 a v té
mužské polovině od písmene R je
13 jmen.
K různorodosti přispívají i drob−
né změny ve jménu. Například
máme Radku, Radmilu i Radoslavu;
žije u nás Ondřej i Ondrej; Ružena
a Růžena; Magdalena i Magdaléna;
Nicol, Nicola, Nicole i Nikola. Taky
je tu Zdena, Zdeňka i Zdenka a Jo−
sefa, Josefína či Josefka.
Po jednomje u nás Adam – Vla−
dimír, Adina, Adita, Adrian, Adriana
Marilyn, Agáta, Albína, Alexandra,
Aloisie, Alžbeta, Amélie, Anastasie,
Anetta, Anna Marie, Anne, Annet−
ta, Antony, Bedřich, Bedřiška, Ber−
nard, Bernardina, Bianca, Blažej,
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Bohdan, Bohumil, Bohumila, Bohu−
slav, Bruno, Břetislav, Claudie, Cy−
rila, Čestmír, Dalimil, Dan, Daniela
Maria, Diana, Drahoslav, Drahoš,
Elen, Emanuel, Emil, Emílie, Ester,
Etela, Evžen, Filip Jan, Filomena,
Gilia Guadalupe, Gítika, Gustav,
Helga, Ibrahim, Inna, Irma, Isa−
bela, Isidor, Ivanka, Izabela, Jeno−
véfa, Josefka, Jozefa, Justýna,
Kamil, Karla, Kašpar, Klaudie,
Konstantin, Kristiána, Larysa,
Laura, Laura Emily, Lea, Leopold,
Lilien, Linda, Ljudmila, Luisa, Mar−
cel, Marco, Margita, Maria, Mária,
Mariam, Mariana, Marina, Max,
Mikuláš, Miloš, Nagat, Nicol, Ni−
cola, Nicolas Petr, Noel Nils, Nor−
betr, Olena, Olina, Oliver, Oliver
Michal, Ondrej, Oskar, Radoslav,
Radoslava, Roland, Rosalie, Rosina,
Rozália, Ružena, Samuel Jakub,
Sara, Sebastian, Sophia, Stela,
Svatoslav, Šarlota, Štefan, Štefá−
nia, Taťána, Tatiana, Tereza Mária,
Thea, Tomas, Tina, Tobiáš, Ulrika,
Valentýna, Valérie, Vanesa, Vav−
řín, Vavřinec, Vendulka, Viola, Ví−
tězslav, Vítězslava, Vlastislav, Xe−
nie, Yash, Yvona, Zachariáš, Zbyšek
a Zita.
Dvakrát je jméno Adriana,
Alice, Anastazie, Bára, Beáta, Bro−
nislava, Cyrilka, Dalibor, Danuše,
Darina, Dorota, Elena, Ema, Emma,
Hynek, Igor, Ján, Jelena, Josefína,
Karin, Květoslav, Lada, Leoš, Lili−
ana, Luboš, Magdaléna, Marián,
Maxmilián, Michael, Natalie, Nella,
Nicole, Nina, Oldřiška, Pravomil,
Radmila, Rudolf, Soňa, Stella, Sva−
tava, Svatopluk, Tamara, Valerie,
Viera, Zdena a Zlatuše.
Třikrát u nás žije Alex, Anděla,
Bohumír, Bohuslava, Denis, Dobro−
mila, Ella, Ingrid, Jáchym, Jolana,
Jozef, Leona, Marian, Michala, Mi−
loslava, Oldřich, Otto, Peter, Rado−
van, René, Sabina, Sofie, Stani−
slava, Světlana, Sylva, Štěpán, Ta−
deáš, Tibor, Vilém, Vladislava a Zdi−
slav.

Čtyřikrát tu máme Antonii, Boh−
danu, Dominiku, Editu, Eriku, Hed−
viku, Ivonu, Kristinu, Květoslavu,
Ladislavu, Miluši, Radomíra, Ros−
tislava, Silvii, Štěpánku, Teresii,
Vladislava a Žanetu.
Pětkrát je tu Alois, Amálie, Bla−
žena, Dušan, Erik, Jindřiška, Kryš−
tof, Magda, Milada, Pavla, Pře−
mysl, Robert, Sára a Vít. Šestkrát
je Aneta, Cyril, Daniela, Draho−
míra, Ilona, Iva, Lubomír, Ludvík,
Matyáš, Miloslav, Nikola, Olga,
Robin, Romana, Simona a Zdenka.
Sedmkrát je jméno Bronislav,
Luděk, Miroslava, Nela, Nikol, Pa−
trik, Renáta, Viktorie a Vojtěška.
Osmkrát Aleš, Dita, Ivan, Julie,
Karolína, Radka, Šimon a Vendula.
Devětkrát Alžběta, Andrea, Da−
niel, Ivo, Libuše, Natálie a Šárka.
Desetkrát je jméno Blanka, De−
nisa, Filip, Gabriela, Jindřich, Mi−
lena a Renata. Jedenáct lidí nese
jméno Magdalena, Viktor, Vlasta,
Vlastimil a Žofie. Dvanáctkrát se
vyskytuje Iveta, Jaromír, Libor
a Pavlína, třináctkrát je Dominik,
Klára a Vladimíra. Čtrnáctkrát
Dana, Kamila, Karel a Richard,
patnáctkrát je jméno Barbora,
Dagmar a Terezie. Šestnáctkrát
je tu Adéla a Josefa, sedmnáct−
krát Božena, Eliška, Irena, Matěj,
Václav a Věra, osmnáctkrát je
Adam, Monika a Zbyněk. Deva−
tenáctkrát je jméno Anežka,
Ivana, Jiřina, Ondřej a Radim.
Máme dvacet Helen a Jarmil,
jednadvacet Jaroslav, Ladislavů
a Růžen. Dvaadvacetkrát je u nás
Kristýna a žije tu dvacet tři Emi−
lií, Mart a Zuzan. Dvacet šestkrát
je tu jméno Markéta, Vladimír
a Zdeňka. 27x Tereza, 28x Micha−
ela, 30x Marcela, 31x Antonín a Mi−
lan, 32x Marek, 33x Roman a Voj−
těch, 34x Alena a Radek, 35x Ka−
teřina a Martina, 37x Veronika,
38x Lucie, 41x Jakub a Petra,
42x David, Františka a Jitka, 45x
Hana a Lukáš, 48x Jaroslav a Sta−
nislav, 56x Martin, 59x Michal, 60x
Eva a Lenka, 64x Ludmila, 66x
Miroslav, 69x Zdeněk, 75x Anna,
86x Tomáš, 93x Jan, 94x Pavel,
100x Jana, 112x Jiří, 113x Franti−
šek, 116x Josef, 158x Petr a 191x
Marie.
Irena Bařinová
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Fotbal

SPK má
zlatý hattrick

S

ynové pana Kaděry (SPK) napo−
dobili slavné týmy z minulých
let, když ovládli tradiční hodový
turnaj potřetí za sebou a dali si tak
skvostný dárek k svému letošnímu
10. výročí. Ale popořadě.
Hodový turnaj se konal jako vždy
v pondělí po hodové veselici na Li−
šinovém a byl opět pořádaný ob−
hájci titulu z SPK. Pořadatelé, kteří
po náročném víkendu měli sraz v šest
hodin ráno na místě samém, byli
notně překvapeni, když na hřišti
u doutnajícího ohně našli tři hráče
z mužstva soupeře, jak již netrpě−
livě (údajně od tří hodin ráno) čeka−
jí na výkop. Alespoň se tak někteří
mohli u ohně v brzkých hodinách
ohřát nejen zevnitř.
Při chystání všeho potřebného
k zdárnému průběhu turnaje, včet−
ně výborné česnečky s gulášem,
se k nám od čističky pozvolna vy−
nořovalo z mlžného oparu slunce,
které nakonec přilákalo velký po−
čet nejen hráčů, ale i fanoušků a fa−
nynek.
Hodového turnaje se zúčastnilo
osm kvalitních týmů, které si to roz−
daly každý s každým ve dvou sku−
pinách, přičemž první postupoval
přímo do semifinále a týmy na dru−
hých a třetích místech spolu do kří−
že hrály čtvrtfinále.
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Pořadí po skupinách
Skupina A

b.

Skupina B

b.

1. Kanonýři
2. AC Kutloch
3. Lokomotiva
4. FCB

9
6
3
0

1. SPK
2. Liš. Lišky
3. Bumbes
4. Orelské

7
6
3
1

I. čtvrtfinále − AC Kutloch :
Bumbes. Utkání se vyvíjelo zprvu
jednoznačně pro ACK, který vedl už
2:0, jenže Bumbes se nevzdal a zá−
pas dotáhl až k remíze 2:2 a k tří−
penaltovému rozstřelu, který je na−
konec posunul dál.
II. čtvrtfinále − Lišinovské
Lišky : Lokomotiva. Zápas byl
po celou dobu vyrovnaný. Jediný gól
po školácké chybě brankáře Lišek
posunul dál Lokotku.
I. semifinále − SPK : Bumbes.
Utkání bylo takticky svázané a z má−
la šancí se zrodil remízový výsledek
1:1. Následovaly dramatické pe−
nalty, které až v šesté sérii rozhodly
o postupu SPK.
II. semifinále − Kanonýři : Lo−
komotiva. Lokotka se brzo ujala ve−
dení a ve druhém poločase přidala
ještě dvě branky. Kanonýři marně
dobývali soupeřovu svatyni a ani
střídání brankáře za hráče v poli ne−
dokázalo odvrátit největší překva−
pení turnaje.

O 3. místo − Kanonýři : Bumbes.
Unavení hráči obou týmů si to roz−
dali jen v penaltách. Bronz si vystří−
lel Bumbes.
Finále: SPK : Lokomotiva. Fi−
nále bylo ozdobou celého turnaje. SPK
už v prvním poločase díky gólům Mi−
chala Jílka vedli 2:0, ale v poslední
minutě poločasu se překvapivému
finalistovi podařilo snížit. Druhý po−
ločas chtělo hrát SPK v klidu na brej−
ky, jenže Lokotka z nenápadné akce
v začátku brzy vyrovnala a jelo se
odznova. Z velmi mírné převahy
nakonec Jílek svým třetím zásahem
finále rozhodl pro SPK, kteří tak
hlavně díky němu dosáhli na ceněný
hattrick, jenž také patřičně oslavili
na domácí půdě.
Na závěr turnaje předal starosta
obce ceny. Nejlepším hráčem turnaje
byl jury zvolen Michal Voříšek (SPK),
nejlepším brankářem Jan Růžička
(Bumbes) a nejlepším střelcem se
po penaltovém rozstřelu mezi třemi
střelci se stejným počtem branek stal
Michal Novák s pěti góly (Lokotka).
Následně byl turnaj ukončen, ukli−
zen a úspěšné týmy mohly jít slavit.
SPK děkuje všem týmům za účast
a předvedenou hru, rozhodčím za profi
výkon, všem fanouškům a fanynkám
za příchod v tak hojném počtu a po−
vzbuzování, obecní četě za sestřih
trávy a odvoz odpadků po turnaji, sta−
rostovi za předání cen, tomu navrchu
(ať už je tam kdo chce) za celohodové
počasí a pekařovi Pechanovi a našim
dokonalým hosteskám za celodenní
starost o náš hlad a žízeň.
Letošní turnaj byl i dle ohlasů ná−
vštěvníků a krásnému počasí velmi
zdařilý, takže za rok se na vás těšíme
SPK
zase na Lišinovém.
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Školství

Exkurze

Jihomoravská armaturka Hodonín

V

Rozhledna

e středu 8. října 2014 se celá de−
vátá třída vydala spolu s paní
učitelkou Uhlíkovou a paní zá−
stupkyní Kudrovou navštívit Jiho−
moravskou armaturku v Hodoníně.
Tato velká firma, která si zakládá
na tom, že je stále česká firma, vy−
rábí výrobky pro vodní hospodářství,
různé armatury, hydranty, šoupátka
a vodovodní přípojky. Rozlehlým ob−
jektem nás provázel pan Ing. Tomáš
Bařina, který se nám okamžitě za−
líbil.
Navštívili jsme spoustu zajíma−
vých míst. Začali jsme v přednáš−
kové místnosti, kde nám Tomáš po−
věděl něco o minulosti a současnosti

C

Homolka

na Homolách

yrilo−Metodějský spolek Náklo
o.s. vytvořil návrh stavby roz−
hledny na Nákle. Návrh vychá−
zí z návrhu „Ptačí hnízdo“, který byl
představen v rámci architektonické
soutěže, již vypsal Mikroregion Nový
Dvůr.
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armaturky. Co to vůbec je ta arma−
tura a že firma je stará už 130 let
a má jedny z nejlepších a nejkvalit−
nějších výrobků na světě.
Dále jsme dostali poučení o bez−
pečnosti a vyfasovali jsme helmy
a ochranné brýle. Šli jsme přes
velmi zajímavou slévárnu, kde jsme
viděli mnoho věcí – slisovaný písek
do forem, tekutý kov, pece na vý−
robu tekutého kovu a obrušování
hotových výrobků. Zkusili jsme si,
kolik váží taková naběračka (velký
žufánek) na roztavený kov. Ten se
taví při 1400°C, a tak tam bylo oprav−
du vedro a trochu jak v pekle. Ob−
robna byla méně zajímavá, dodělá−

Původní návrh osadil na vrchol
navršeného kopečku tesařskou kon−
strukcí ve tvaru připomínajícím ptačí
hnízdo, v jejímž vnitřku by kromě vy−
hlídkového ochozu a schodiště byl
prostor na další aktivity. Dřevěná
konstrukce byla zvolena také z dů−

valy se tu výrobky ze slévárny a po−
krývaly se modrou barvou − barva
byla v prášku, žhavý výrobek se
do něj ponořil a doslova se zapekl
do výrobku. Tím získá odolnost vůči
působení vody a jiných agresivních
prvků. Skončili jsme v jediném skla−
du, kde se armatury připraví k od−
vozu. Výrobky se neskladují, ale
hned po konečných úpravách putují
k zákazníkovi.
Moc se nám to líbilo, bylo to velmi
poučné a podané zábavným stylem.
Tímto moc děkujeme panu inženýru
Tomášovi za příjemně strávené do−
poledne.
Ing. Kateřina Uhlíková
a žáci 9.A ZŠ Ratíškovice

vodu statické stability navršené ze−
miny kopečka. Nahrazujeme dřevě−
nou stavbu hnízda kamennou válco−
vou stavbou s kuželovou střechou
nad vyhlídkovým ochozem a se
vstupním portálem.
Stavba evokuje svým tvarem a po−
užitým materiálem (kvádříkové řím−
ské zdivo) románskou rotundu. Je
postavena na „zasypaném“ monoli−
tickém betonovém válci, jehož zá−
klady jsou v mateční zemině původ−
ního terénu. Po levé i pravé straně
podélné osy celého areálu jsou stej−
nou stavební metodou vybudovány
prostory pro „hospůdku“ a expoziční
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Mykologie

a domovské záze−
mí Ochránců pří−
rody. Oba tyto ob−
jekty svou zadní
částí tečně přilé−
hají k válcovému
tělesu rotundy.
Jsou s ní propo−
jeny, takže jak
z hospůdky, tak
z ochránců lze
točivým schodiš−
těm vystoupat do
rotundy nahoře.
Přední, tedy
čelní stěny těchto
prostor tvoří vstu−
py obrácené do
okolí. Do hospůd−
ky je navržen vstup přes otevřené
sloupoví se zesílenými krajními pi−
líři, na které by se v budoucnu
mohly osadit kopie hlav Janusů –
„svatobořských opíc“. Je to kombi−
nace slováckých žúder a brány do
statku. Prostor ochránců je vodo−
rovně uložený půlválec, vstup je po−
tom čistý panoramatický půlkruh.
Technologie násypu je zachovaná
dle původního návrhu, tedy jádro ze
stavebních recyklátů, vnější plochy
z ornice ukládané po vrstvách do
netkaných fólií. Zpevněná přístu−
pová cesta vede obloukem kolem

„amfiteátříku“ z dřevěných nebo jed−
noduchých kamenných lavic.
Orientace celého nového objektu
a jeho napojení na stávající altán,
panely, králův stolec, Liliový kříž,
sochy Sáma, Cyrila s Metodějem
a Rastislava je otázkou další dis−
kuze, stejně tak je možné diskuto−
vat o předloženém návrhu a jeho de−
tailech.
Za zamyšlení stojí, proč se místu
říká Homole nebo Na Homolách.
Mohlo by to být místo mohyl, stráž−
ních či obranných věží podzemního
města, mohl zde stát pohanský ritu−

ální vrchol pro osazení soch bohů
našich slovanských předků, mohly
to být „rohy“ výronů saturovaných
sarmatských písků.
Náklo je krásné, rozmanité a mys−
tické, přistupujme proto k němu opa−
trně a s pokorou s novými věcmi tak,
aby byl možný jeho návrat k přiro−
zenosti. Homole, Dubičák, Černý
kopec, Vinohrádky (nyní Horky)
navraťme k jejich původní kráse,
tedy bez dotovaných lánů a melio−
rací.
František Zelinka,
člen Cyrilo−metodějského spolku Náklo oso

Letos to s houbami

rozhodně nebylo „na houby“

K

dyž jsme letos v září chodili na hřiby, říkala jsem si,
že i když mi za dva roky bude padesát, takovou úro−
du nepamatuju. A to chodím do lesa od malička.
Hodně hub bylo v roce 2010, to rostly ještě v listopadu, ale
zdaleka ne tolik, jako letos. Teď stačilo jenom přijít do lesa
a plnit košíky. Po cestě na Rúdník jsme potkávali lidi
s plnými kabelami a koši, někteří k tomu zasukovali ru−
kávy od bund, zapnuli na nich zip a sbírali a sbírali. Vzpo−
mněla jsem si při tom na zápis v ratíškovické kronice, který
je z roku 1963: „Pěkné léto i podzim zapříčinily letos pěk−
nou úrodu hub. V létě to byly většinou hříbky, na podzim
„sviňůrky“ (zelenky). Výkupní závod, spracující houby, pově−
řil výkupem v obci p. Vaňharovou [p. Weinharová „na mlý−
ně“ v ul. Vítězná], která v obci vykoupila za 40.000 Kčs hub
podzimních, asi 150q. Na podzim sbíraly se na prodej vět−
šinou „sviňůrky“ šedé, kterých v okolních borových lesích
i na „Vracovsku“ rostlo letos hojně“.
Irena Bařinová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2014
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Třicátá čtvrtá...

V

e dnech 20.−22. září si dali na ra−
tíškovické hasičské zbrojnici do−
stavení milovníci a obdivovatelé
tajemných plodů lesa − hub. Vinaři to
měli na podzim velice složité a spous−
ta „plodů vinné révy a lidské práce“
skončila tam, kde neměla − v brázdě.
Zato se vyplnilo lidové úsloví: „Prší−
−li na svatých Petra a Pavla, bude
hodně hub.“ Protože v tu neděli od−
poledne a v noci skutečně přišel
vydatný déšť, tak houbaři od za−
čátku první dekády v září začali
plnit košíky různými druhy hub.
Tento trend vydržel prakticky až
do současnosti. Tato skutečnost
také způsobila, že se pro exponáty
na XXXIV. výstavu hub nemuselo
jezdit daleko, stačilo objet Dúbravu,
Radějovsko a Podchřibí.
Celkem 306 vystavovaných druhů
svědčí o tom, že ta rozmanitost rodů
je v okolí skutečně velice pestrá. Tyto
exponáty obdivovali tradiční návštěv−
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níci z okolí − od Brna po Bratislavu,
ale i neuvěřitelné množství dalších
národností. Upřímné nadšení přímo
vyzařovalo z mykoložek z Thajska,
které hostila Mendelova univerzita.
Byla to nejvýznamnější thajská my−
koložka univerzitní profesorka Uthai−
wan Sangwanit a doktorka Tharrat
Tharnrat Kaewgrajan z univerzity
v Bangoku. Nad zanícením místních
organizátorů a zájmem veřejnosti se
podivoval i Thomas Cech z vídeňské
univerzity (Centrum výzkumu lesa).
V knize návštěv jsou obdivné zápisy
z Mexika, Chile, Slovenska i maďar−
ský zápis je tam a dodatečně se pro−
slechlo, že tam byli i Australané. Ti
všichni obdivovali nejen tvary a roz−
manité barvy, ale i vycizelované cel−
kové aranžmá z nápadů a rukou
Aničky Prčíkové a Věrky Gajdošové.
Duchovní rozměr a požehnání
těmto darům a pořadatelům i uži−
vatelům přišlo z úst hodonínského

jáhna Jaroslava Rašovského. Podě−
kování a ocenění se dostalo organi−
zátorům i od nejvyšších představi−
telů obce starosty a místostarosty.
Za správné určení druhů zodpoví−
dal nejen odborný garant výstavy
emeritní pracovník brněnské myko−
logické poradny Alois Vágner, ale
i Roman Maňák (člen kroužku), je−
muž asistoval mladý Jirka Ohrazda
(ten si s thajskou delegací procvičo−
val angličtinu). Nelehkou „šichtu“
měli i zásobovači. Ono zpracovat
80 kg cibule, to vypadá spíš na cibu−
lový jarmark než na výstavu hub.
Návštěvníci obdivovali nejen běž−
né druhy, ale i „mykologické špeky“
ve formě hvězdovky uherské, maličké,
kvítkovité či klenbové, mnohokrčky
dírkované, muchomůrky šiškovité,
síťkovce trojbarevného a palečky Kot−
labovy. Ojedinělé postavení měla mu−
chomůrka císařka − ta se údajně v an−
tice vyvažovala zlatem a císař Nero
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2014
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z obdivu k ní prohlásil, že „houby jsou
pokrmem bohů“, což bylo i motto le−
tošní výstavy. Zvláštní kapitolou byly
fotografie vzácných druhů hub, mezi
nimiž byl i obrázek hřibu Dupai−
nova, který byl pořízen 12. srpna
2014, a to je datum prvonálezu to−
hoto druhu v ČR!!!

Organizátoři – všichni bez roz−
dílu na expozici i v zázemí pracovali
na maximální hranici svých mož−
ností, a tak letos nezbyl nikdo na
rozdávání sčítacích lístků, aby byla
statistika návštěvnosti, ale ná−
vštěvníků bylo neurekom. Takže
všem patří obrovský dík a uznání

stejně jako hlavnímu sponzorovi
pekárně Petra Příkaského i rodině
Michala Příkaského za pohostin−
nost.
Za zmínku určitě stojí i poptávka
po místním atlasu hub a zájem o sad−
bu hlívy a žampionů i jiných hou−
bových produktů.

Houbařské aktivity

Č

innost ratíškovického mykolo−
gického kroužku − to není jen
výstava, košt a otevírání či
zamykání lesa. Celá řada dalších
„podujatí“ byla v září a říjnu. Den
před vydařenou výstavou 19. září
se jim dostalo cti vystoupit na celo−
státním setkání knihovnic a knihov−
níků, jehož pořadatelem byla místní
knihovna. Seminář s názvem Co ven−
kovské knihovny umějí a mohou se
uskutečnil i na sklepě Na Skaláku.
Tam byli účastníci seznámeni s his−
torií Dúbravy, sběrem a požívá−
ním hub (ratíškovická sobotní ho−
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dová polévka) i jedlými
a vzácnými druhy. Tato
prezentace byla umoc−
něna promítanými fo−
tografiemi Ladislava
Špety z právě vydaného
atlasu hub.
V neděli 28. září
uspořádali naši kole−
gové ze Salaše u Vele−
hradu výstavu hub,
kde jsme obdivovali druhy, které
v našem okolí nerostou. Byla nám
prokázána bezprostřední morav−
ská pohostinnost, stejně jako o den

později v Nivnici. Tam jsme při−
vezli nejen druhy, jež obohatily je−
jich stoly, ale i atlasy, o které byl
mimořádný zájem.
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Na svátek svatého Františka při−
padá Den zvířat. Vedení hodonínské
zoologické zahrady zve již několik
let ratíškovické mykology, aby obo−
hatili tuto akci nejen fotografiemi,
ale i vystavenými druhy (letos 94)
a houbařskou poradnou. Ve čtvrtek
9. října zase měli na starosti před−
nášku Jedlé, jedovaté a vzácné druhy
podzimní Dúbravy. Stalo se již tra−
dicí, že toto povídání o houbách
bývá doprovázeno nejen obrázky, ale
i vystavenými čerstvými houbami,
jichž bylo v kavárně Miragem asi
padesát.
Zatím posledním počinem byla
11. října pomoc při shromažďování
vzorků na výstavu do Dubňan, kde
šly na odbyt již několikrát zmiňo−
vané Atlasy hub nejen Ratíškovické
Dúbravy.
Václav Koplík

Paralela s rokem 1934

Ú

roda hroznů byla velmi slib−
ná, ale právě ke konci dozrá−
vání dostavilo se deštivé
chladné a mlhavé počasí. Hrozny
začala plesnivět a zahnívat, takže
musely být předčasně sebrány,
čímž jakost vína silně utrpěla.
Pak se ale vyčasilo a nastalo opět
pěkné počasí, jako na jaře. Zvlášť
příznivé počasí bylo v listopadu,
kdy bylo teplo jak v máji.
Suché počasí, až na nepatrné
přeháňky, potrvalo až do polo−
viny srpna (letos byly srážky od
11. 8.), kdy se dostavily vydatné
deště. Vlivem tepla a vláhy po−
čaly růst hřiby a rostlo jich tako−
vé množství, že jeden kg byl pro−
dáván za 1,50 Kč. Tím chudí lidé
a nezaměstnaní, nalezli příleži−
tost k výdělku a obživě.“ (Kronika
Ratíškovic)
Pro zajímavost v r. 1934 byl
1 q pšenice za 140 Kč čili 1 kg
za 1,40 Kč a 1 kg hřibů za 1,50 Kč.
Dnes je 1 kg hřibů smrkových
(dle netu) za 300 Kč, hřib dubový
a kovář, liška obecná či křeme−
náče za 250 K, hřib hnědý (sucho−
hřib) a kozáky za 230 a václavka
za 220 Kč/kg. Pšenice se nabízí
za 520−550 Kč/1q. Firma Baťa
tehdy vykupovala půdu za 2,50 Kč/
/m2, nejdražší byla za 5 Kč/m2.

2. Coleman si − viz PDF – velikost A5

Václav Koplík, prezident
mykologického kroužku v Ratíškovicích
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Knihovna

Ratíškovice hostily knihovníky
z celé republiky

J

iž před dvěma lety, v říjnu 2012,
jsme v Zrcadlové kapli pražské
ho Klementina ihned po získání
titulu Knihovna roku 2012 přislí−
bili, že rádi využijeme práva pořá−
dat u nás v Ratíškovicích celostátní
setkání knihovníků s názvem „Co
venkovské knihovny umějí a mo−
hou“. Praxe je taková, že tuto mož−
nost získá každá Knihovna roku
a setkání se u ní koná dva roky
po obdržení titulu. Na nás připadlo
jubilejní desáté setkání, termín
18.−20. září 2014. Protože jde o akci
celostátní, podílí se na organizaci
také sekce veřejných knihoven
Svazu knihovních a informačních
pracovníků ČR (SKIP) a akci je
možno realizovat díky nezanedba−
telné finanční podpoře Ministerstva
kultury získané prostřednictvím
grantu. Setkání jsou vždy třídenní,
účastní se jich cca padesát knihov−
níků z celé republiky a na páteční
odborný program přijíždí další zá−
jemci − nás bylo v pátek téměř sto!
Je zavedené, že každé setkání
musí mít nějaké tematické zamě−
ření. Pro setkání u nás jsme zvolili
téma „Obecní knihovna a zachování
kulturních tradic“. Tomu jsme pod−
řídili nejen odborný páteční pro−
gram, ale i program doprovodný.
Hned ve čtvrtek po uvítání v Městské
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knihovně Hodonín jsme všechny
účastníky vyvezli do Mikulčic, nej−
rozsáhlejšího slovanského archeo−
logického naleziště v ČR. Lokalita je
chráněná jako národní kulturní pa−
mátka a byla nominována (zatím
bohužel neúspěšně) k zápisu na se−
znam světového kulturního dědictví
UNESCO.
Hlavní odborný program, který
probíhal v pátek na Skaláku, pokra−
čoval v duchu tradic našeho kraje.
Ještě před zahájením odborných
přednášek vystoupil náš Dětský folk−
lorní soubor za doprovodu cimbá−
lové muziky Náklo pod vedením

Marušky Ostřížkové, který všechny
knihovníky doslova dojal k slzám,
a když ještě nečekaně přidala jako
bonus Alžbětka Mokrá svůj šanson
od Edith Piaf, potřebovali kapes−
níčky skoro všichni.
V rámci zvoleného tématu jsme
chtěli účastníky seznámit především
s mimořádnými kulturními feno−
mény Slovácka zapsanými do pres−
tižního seznamu UNESCO jako ne−
hmotné kulturní dědictví lidstva,
a to se Slováckým verbuňkem (za−
psaným do seznamu v roce 2005)
a s Jízdou králů (zapsanou v roce
2011). K tomu jsme pozvali nejpovo−
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lanější přednášející. O verbuňku
přednášel pan PhDr. Jan Krist,
ředitel Národního ústavu lidové
kultury ve Strážnici, v návaznosti
na publikaci vydanou v roce 2006,
a o Jízdě králů velmi emotivně
JUDr. Josef Holcman, spisovatel,
organizátor a propagátor Jízdy
králů ve Skoronicích. O Jízdě králů
píše v několika svých knihách.
O tradici houbaření v ratíško−
vické Dúbravě zasvěceně povyprá−
věl náš prezident mykologického
kroužku Václav Koplík, shlédli jsme
fotografie Ladi Špety. Místostarosta
obce PhDr. Radim Šťastný svou pre−
zentací o vícezdrojovém financování
naší knihovny všem přítomným na−
stínil, jakých dotačních titulů lze
využít. Velký ohlas mělo vystoupení
Mgr. Zlaty Houškové z národní
knihovny na téma „Knihovna a naše
kořeny v obci“. Krátce všechny
knihovníky přijel pozdravit také
předseda Svazu knihovníků a infor−
mačních pracovníků ČR z Prahy
Mgr. Roman Giebisch a seznámil
nás s novinkami ve SKIPu. Závěr pá−
tečního dopoledního programu pat−
řil knihovnicím z Milína, které před−
stavily svoji knihovnu − Knihovnu
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roku 2013 a pozvaly nás na další se−
tkání venkovských knihovníků k nim
do Milína.
Účastníci tohoto setkání jsou zvě−
daví nejen na oceněnou knihovnu,
ale celkově na hostitelskou obec
a daný region. My, jako slovácká
obec s folklórními tradicemi, jsme
knihovníkům přijetých z různých
částí naší země měli opravdu co na−
bídnout. Před budovou knihovny
je svým hřmotným zpěvem uvítal
mužský sbor a Lukášek se Stelin−
kou v krojích je vítali chlebem a solí.
V knihovně už na ně čekala cimbá−
lová muzika Náklo s vedoucí Maruš−
kou Ostřížkovou, také burčák, laty
a koláčky. Po půlhodině to vypadalo
nahoře v přednáškovém sále jako
na besedě u cimbálu, zpívalo se, tan−
čilo se. I když se někteří potkali po−
prvé, všichni měli pocit, že se sešla
stará dobrá parta.
Na páteční odpoledne jsme všech−
ny pozvali do Muzea ve vagónu, pro−
jeli se na drezíně, v kostele si po−
slechli velmi působivý minikoncert
vážné hudby v podání všem již
známé a oblíbené cimbálové mu−
ziky Náklo. V době, kdy celý národ
hltá nejhumornější romány o „Aris−

tokratce“, jsme nemohli vynechat
návštěvu milotického zámku, je−
hož kastelán Evžen Boček je je−
jich autorem. Zážitkem pro všechny
bylo autorské čtení kastelána přímo
v prostorách Rytířského sálu.
Při společenském večeru na Ska−
láku nám Maruška Ostřížková před−
stavila cimbálovou muziku Javor,
Dolina zase naše folklorní tance
a knihovníci z Chebu, Ostravy, Kla−
tov a jiných koutů naší vlasti zpívali
a tančili skočnou i vrtěnou. Vyvrcho−
lením večera byla „Poezie při víně“,
propojení přednesu básní o víně pří−
mo naším básníkem Ing. Jiřím Hu−
báčkem ml. a degustací konkrétní
odrůdy, o níž se v básni vyskytly
charakteristické indicie. Uhádnout
o jakou odrůdu šlo bylo tentokrát pro
účastníky z mimovinařských oblasti
dost obtížné, ale na druhou stranu
si aspoň základní informace, jak
poznat Sauvignon od Tramínu, od−
nesli. K tomu jim určitě dopomůže
i čerstvě vydaná knížečka Víno−
kruhy, kterou musel všem zájemcům
autor podepsat.
Sobotní dopoledne jsme si ještě
stihli prohlédnout pěknou Místní
knihovnu v Buchlovicích a Muzeum
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2014
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v Podhradí. Na závěr jsme naše
hosty převezli na jedno z nejvýznam−
nějších poutních míst v České re−
publice − Velehrad. Posledním bo−
dem programu byl varhanní koncert
v bazilice, kdy pocity nelze slovy vy−
líčit, to se musí zažít.
Stále se rozšiřující skupina ak−
tivních venkovských knihovníků,
která se každoročně schází, je dů−
kazem toho, jak taková setkání jsou
důležitá, prospěšná a potřebná.
Scházíme se určitě proto, abychom
profesně rostli, získali přehled
o trendech v oboru knihovnictví,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2014

předávali si vzájemně zkušenosti,
„dobili si baterky“ do další činnosti,
aspoň v náznacích poznali daný re−
gion. Ale ony mají ještě svou přida−
nou hodnotu – navazují se zde nová
přátelství.
Podle ohlasů se všem zúčastně−
ným v Ratíškovicích a okolí velmi
líbilo. Chtěla bych tímto moc po−
děkovat všem, kteří nám obětavě
a nezištně pomohli vytvořit přátel−
skou atmosféru.
S dovolením ocituji dvě reakce,
v podobném duchu se nesly i ostatní:
„Děkuji za nezapomenutelné zážitky

z tohoto úžasného setkání. Cítili jsme
se u Vás jako doma, příjemná atmo−
sféra, skvělí lidé... Bylo to setkání plné
hudby, přátelství a silných emocí.“
„Chtěla bych Vám ještě jednou
opravdu ze srdce poděkovat za tři
báječné dny: perfektně připravený
odborný i doprovodný program, bez−
chybnou organizaci a hlavně za lid−
ské teplo i nasazení, se kterým jste
se nám všestranně a neúnavně vě−
novali. Bylo to úžasné, moc ráda
jsem poznala Vás, pana místosta−
rostu i Ratíškovice.“
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Folklór

Ratiškovská Dolina
a 60. mezinárodní festival Červený Kostelec

J

iž potřetí jsme se zúčast−
nili Mezinárodního festivalu
v Červeném Kostelci. Před
zájezdem jsme zkoušeli snad
každý den, což se nám vyplatilo.
V půl šesté v pátek 22. srpna
odjíždělo sedm párů a cimbálka
Cangla z Hovoran reprezento−
vat Ratíškovice na nádherný
Mezinárodní festival do Červe−
ného Kostelce. Není ale vše jed−
noduché. Již 20 km před Brnem
se nám pokazil autobus. Něko−
likahodinovou přestávku jsme
vzali poctivě − zpívalo se na ben−
zínce, kytara, housle. Na ben−
zínce si oddechli, když nám při−
jel náhradní autobus. Tímto dík
mutěnickému řidiči.
Nestihli jsme první vystou−
pení, ale dík vstřícnosti vedení
festivalu, jsme to následně do−
hnali. Naše kroje opět okouzlily − minulý festival jsme
vyhráli cenu o nejkrásnější kroj. Roztancovali jsme to
mezi kapkami deště. Jsme pyšní na to, že jsme mohli
tancovat se soubory ze Slovenska, Česka, Konga, Gru−
zie (které svým temperamentem ovládly celý festival),
Indie, Itálie, Maďarska, Mexika, Německa, Rumunska,
Srbska či Turecka.
Solidárnost asi nezná mezí. Kapverdské ostrovy,
které byly vždy ozdobou festivalu, strávily na letišti
4 dny, jelikož 3 členové souboru neměli platná víza.
Soubor se zachoval vůči nim skvěle, když nemohli jet
oni, nejel ani zbytek souboru. Potlesk v Kostelci dostali
upřímný.
Nádherná atmosféra nás bude provázet asi ještě
dlouho. Jsme hrdí na to, že jsme tam byli již potřetí,
a na to, jak nás přijali − jako kdybychom byli už jejich.
Měli jsme skvělou průvodkyni, která se o nás všechny
dny starala.
Co dál říct? Děkujeme Osvětové Besedě a naší obci, že
nám finančně umožnily tuto reprezentaci. Ostudu jsme
Ratíškovicím neudělali, ba naopak. Máme pozvání od ji−
ných souborů − Gruzie, Slovensko. Děkujeme členům
souboru, díky cimbálce a hlavně dík naší Ilce, která to
Kolektiv Doliny
všechno zajistila.

Navštivte obecní
webové stránky
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Každý den na festivalu vychází letáček, co se stalo, co
bude. Naše děcka tam napsala básničku, která se tam
technicky nevlezla:
Proč vstávám v tak nelidský čas,
to do Červeného Kostelce chystám se zas.
Naškrobené košele, nachystané sedmičky,
děkujeme naše mamičky.
V autobuse veselo, ladí se kytara,
snad publikum oslovíme našima ciframa.
Cesta před Brnem objížďka samá,
až se nám z teho zatočila hlava.
Před Brnem problém byl,
autobus se nám pokazil.
Bylo to veselé, přidali se k nám přátelé.
S písní na rtu, s tancem v noze,
někteří zůstali ve vodorovné poloze.
Co to v dáli vidím? Že by naše spása?
To modrý autobus, naše srdce jásá.
Promeškán byl první vstup,
našli si za nás zástup.
Vše jsme zvládli potom skvěle,
těšíme se do postele.
Děkuji všem, kteří nám umožnili, abychom mohli re−
prezentovat naši dědinu.

www.ratiskovice.com
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Historie

Petrolinka č. 2

Petrolinka

R

atíškovice svým okolím patřily
k územím, na které se soustře−
ďovala pozornost hned od po−
čátku vyhledávání ropy (v češtině se
běžně pro těženou surovinu používá
termín nafta) a zemního plynu na Mo−
ravě. Vyhledávání uvedených suro−
vin se na Moravě rozběhlo na pře−
lomu 19. a 20. století, když byl v roce
1899 za tímto účelem proveden
450,7 m hluboký vrt v Bohuslavi−
cích nad Vláří. Hned další rok bylo
uskutečněno další hlubinné vrtání
do 217 m v blízkosti řeky Moravy
u dvora Nesyt, jihozápadně od Ho−
donína. I když vrt několikrát zachy−
til stopy nafty a hořlavých plynů,
vrtba byla zastavena, poněvadž
známý vídeňský geolog Emil Ernst
August Tietze předpokládal, že lo−
žisko ropy by na Hodonínsku mohlo
být až ve velké hloubce kolem 600 m.
Tento důvod vedl před 1. světovou
válkou k utlumení zájmu o vyhledá−
vání ropy na Hodonínsku.
Na katastrech Ratíškovic a Vace−
novic přesto prováděl drobné kutací
práce za tímto účelem Ing. Anto−
nín Kuba, z nichž nejzajímavější
byl 112 m hluboký vrt právě u Ra−
tíškovic. Během 1. světové války zde
chtěl v roce 1915 situovat dokonce
Vrt za včelínem
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hlubinný vrt, problémy
s převozem vrtné soupravy
v pohnuté válečné době však
způsobily, že nebyl realizo−
ván. Stoupající cena nafty
během této války vedla ke
zvýšenému zájmu o možné
moravské zdroje. Drobné
průzkumné šachtice do
hloubky 6 m proto provedla
v roce 1916 mezi Ratíškovi−
cemi a Vacenovicemi sou−
kromá naftařská společnost
OPTEG z Rakouska.
V letech 1917–1918 usku−
tečnila vrt s označením „Ratíškovice
T1“ hluboký 638m pomocí kanadské
vrtné soupravy na parní pohon. Vrt
zachytil stopy plynu a v hloubce
551,7 m i lehkou nažloutlou naftu.
Úspěšné dokončení vrtu však pře−
rušila havárie vrtného nářadí. Bylo
zjištěno, že v katastru Ratíškovic se
nachází také petrolej a zemní plyn.
V roce 1917 byly postaveny na
obecním pasuňku, poblíž dnešní
soboňské cesty, tři vrtné věže no−
vého závodu zvaného Petrolinka.
Hluboké vrty prováděla vídeňská
firma Österreichische Petroleum
Industrie. V roce 1919 se objevil pe−
trolejový proud. Byly vytěženy tři
Petrolinka č. 1

sudy petroleje a část vzácné teku−
tiny poslána do Brna k posouzení.
Lidé si zbytek rozebrali a viděli, že
petrolej byl mnohem čistější než z ob−
chodu, neboť svítil jasným plame−
nem. Ve dvou dalších věžích se na−
razilo na různé plyny, jichž bylo
používáno k topení pod kotlem. Po
oslabení petrolejového a plynového
proudu, byla vrtba zastavena. K ob−
novení vrtů došlo až v letech 1922−
1924, ale ani v hloubce 630m se ne−
vyskytl petrolej, nepatrné množství
tak nestačilo k otevření těžby. V roce
1933 byly dřevěné věže a budovy ro−
zebrány, nářadí a stroje odvezeny
do naftových dolů Apollo v Hodoníně.
Po první světové válce přijala nová
Československá republika zákon,
podle něhož byla práva k vyhledá−
vaní a těžbě přírodních uhlovodíků
vyhrazena pouze státu a soukromým
podnikatelům je mohlo pronajímat
ministerstvo veřejných prací. V tom−
to smyslu došlo k jednání s anglic−
kou firmou „Galicia“, která měla zá−
jem o pronájem kutebních revírů,
mimo jiné také u Ratíškovic. K pod−
pisu smlouvy však nedošlo. Na scéně
se objevila Moravská těžařská spo−
lečnost, která počátkem dvacátých
let figurovala jako vlastník kutisek
také u Ratíškovic.
Další hluboký vrt u Ratíškovic
uskutečnila v roce 1937 společnost
Apollo. Byl to její vůbec druhý nej−
hlubší vrt „Ratíškovice T2“ a dosáhl
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Skauti

hloubky 949 m. Během 2. světové
války tato firma vlastnila v okolí
Ratíškovic 103 kutisek na výměře
2300 ha.
Malé ložisko ropy a zemního plynu
bylo u Ratíškovic zjištěno až po 2. svě−
tové válce. Bylo vázáno na antikli−
nální pásmo bělokarpatské flyšové
jednotky v podloží sedimentární
výplně vídeňské pánve. Těžba naf−
tového ložiska proběhla v letech
1960–1963. V prvním roce se vytě−
žilo 43 tun, v roce 1962 to bylo 186
tun a celkem bylo získáno 264 tun
ropy.
Ložisko zemního plynu patřilo
rovněž do kategorie menších, to je
s těžitelnými zásobami do 50 mili−
onů m3. Vrty byly situovány přede−
vším v části katastru, která je dnes
nazývána Petrolinka nebo Na Pet−
rolince. Jedná se o úsek lesa ome−
zený železniční tratí do Rohatce,
lesní silnicí do Bzence a ratíškovic−
kým potokem směrem k rúdnickému
mlýnu. Zbytky armatur se tam po−
valovaly ještě před několika lety.

Vrt u Vodárny

Zajímavější ložiska ropy a zem−
ního plynu byla zjištěna u vedlejší
obce Vacenovice. Tady provedli
v roce 1929 úspěšnou hlubinnou
vrtbu podnikatelé L. Holczmann a
J. Holna. Vrtba byla situována asi
310 m od trati Čertoprd (Čertobrd),
ze které byly známy přírodní vý−

Junák

informuje...
z SUŠENÍ STANŮ – Vzhledem k to−
mu, že letošní „búrání“ tábora pro−
běhlo v dešti, museli jsme mokré
celty vzít do Ratíškovic na dosu−
šení, jinak by nám do příští se−
zony zplesnivěly
z LANÁČ – aneb adrenalinové od−
poledne je vlastně mobilní lanové
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centrum složené z několika níz−
kých a několika vysokých lano−
vých překážek. Nízké překážky
jsou do metru nad zemí, vysoké
jsou 5−7 metrů nad zemí, přičemž
je maximálně dbáno na jištění
a bezpečnost lezců. Již poněko−
likáté tuto aktivitu pro nás pro−

rony plynu, jenž po zapálení hořely.
Účelem vrtu ale bylo najít ropu.
Od hloubky 56 m se ve vrtu nepřetr−
žitě vyskytoval plyn, který dokonce
způsobil v prosinci 1929 erupci.
Ve vacenovické kronice je zazname−
náno, jaký rozruch mezi okolními lid−
mi tato havárie způsobila a že vedla
k mylné domněnce o výbuchu sopky
na Čertoprdu. Tato vrtba dosáhla
hloubky 111,4 m. Druhý vrt, vrtaný
na přelomu let 1929/1930, byl ukon−
čen v hloubce 288,5 m, když opět
došlo k plynové erupci. Těžba plynu
zde pak probíhala od roku 1930
až do roku 1972. V prvním roce se
vytěžilo 242 000 m3plynu, maxi−
mální těžby se dosáhlo v roce 1952
(1 421 000 m3) a celkem se získalo
16 325 000 m3plynu.
Ropa se u Vacenovic těžila v le−
tech 1946 až 1968. V prvním roce
bylo získáno jen 14 tun, v roce maxi−
mální kulminace 1958 vzrostla na
9430 tun a celkem toto ložisko po−
skytlo 49 148 tun ropy.
Petr a Václav Koplíkovi

vozuje bratr Čok z Veselí nad Mo−
ravou. Všichni příchozí, bez roz−
dílu věku, si můžou „zalozit“ bez−
platně. Pro neznalé − návštěva
komerčního lanového centra může
vyjít až na několik stovek. Tato
aktivita byla ostatně jako každo−
ročně trvale v obležení.
z TÁBORÁK − K tomu snad není co
dodat. Živel ohně vždy přitáhne
většinu účastníků akce jak k opé−
kání přinesených uzenin, tak k ve−
černímu ohřívání sebe samých,
ale především k družným hovo−
rům lidí, kteří se dlouho neviděli
a mají konečně čas se na chvíli
zastavit a o „barsčem“ pokecat.
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z 40. VÝROČÍ POSTAVENÍ
KLUBOVNY − K tomuto kula−
tému výročí jsme připravili uvnitř
„oslavenkyně“ malou výstavu,
složenou z několika málo fotek,
které se dochovaly ze stavby samé,
ale především z autentických sta−
vebních deníků, z nichž vyplynu−
lo, s jakým obrovským nasazením
se na klubovně pracovalo a kolik
tisíc brigádnických hodin zde
velká spousta lidí odpracovala.

Za všechny alespoň pár jmen,
která se ve stavebních denících
opakují nejčastěji: Petr Slezar,
Stanislav Blahůšek, Josef Vybí−
ral, Karel Stokláska, Karel Kali−
voda, Ant. Malář a mnoho dalších.
Všem těmto pro dnešní skauty již
skoro neznámým našim předchůd−
cům patří náš neskonalý dík a ob−
div. Vždyť i kvůli jejich práci si
dnes můžeme užívat přepychu
vlastní klubovny, což u ostatních

skautských středisek v ČR není
žádná samozřejmost.
Výstava k 40. výročí postavení
klubovny byla také doplněna fo−
tografiemi a kronikami ze sou−
časné činnosti našich oddílů.
V rámci skromných oslav byla
také odhalena památeční kovová
cedulka, která o výročí informuje
kolemjdoucí a návštěvníky klu−
bovny. Více o výročí snad v příš−
tím Zvonu.

Co nás čeká...
z Sobota 1. 11. 2014: Dušičkový závod aneb
Bigglesův memoriál, a to již 25. ročník − terénní
závod všestrannosti tříčlenných hlídek v katego−
riích světlušky, vlčata, skauti, skautky.
z Soutěž ve sběru papíru na školní rok 2014/15
opět zahájena! Více informací na přiloženém
plakátu. Nejbližší soutěžní výkup papíru: sobota
8. 11. a sobota 6. 12. 2014
z Registrační poplatek pro členy Junáka Ratíš−
kovice na rok 2014/2015 činí 450 Kč na osobu,
sourozenecká sleva 400 Kč na osobu. (Poplatek
obsahuje mimo jiné pojištění člena a předplatné
na skautský časopis dle věkové kategorie.)

Schůzky našich oddílů

Akce Drákula 36

T

ato bohulibá akce, při které naši členové a příznivci
dobrovolně a bezplatně darují krev, proběhla v po−
volebním pondělí již po 36., což při půlročním inter−
valu znamená, že tuto krásnou tradici držíme už 18 let!
Všem dárcům krve za nezištnou pomoc potřebným, ne−
jen v rámci akce Drákula, patří VELKÝ DÍK. Na foto−
grafii účastníci akce Drákula 36 ve skleníku nemocnice
TGM v Hodoníně.
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z Tuláci − sobota: 15 −17 hod. (chlapecký oddíl),
vedoucí odd. Pavel Foltýn − Frenký
z Squaw − pátek: 16−18 hod. + sobota 14−16 hod.
(dívčí oddíl), vedoucí odd. Eva Jourová − Efka
z Trojka − po/út/st: 16 − 18 hod. (smíšený oddíl),
vedoucí odd. Svatopluk Stokláska ml. − Svatik
Kontakty na vedoucí a další informace o oddílech
a skautských akcích najdete na:
www.junak−ratiskovice.cz
Palis
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Oslavíme jazzem
N

a 7. listopad připadá „slavný svátek“ počátku Velké říjnové soci−
alistické revoluce, jež stála na počátku vzniku sovětského Ruska
a poté Svazu sovětských socialistických republik. Na 7. listopad
tohoto roku rovněž připadá konání již tradičního jazzového večera
v ratíškovickém kině. Je paradoxní, že socialistický svátek se „oslaví“
jazzem, který byl za socialismu oficiálně označován za buržoazní.
Ale dosti politologických exkurzů. V pátek 7. listopadu 2014 v 19 ho−
din se mají možnost ctitelé hudby setkat jaz−
zovým tělesem a objevem roku 2012 s názvem
TRIO WUH ve složení: americký pianista Skip
Wilkins, kontrabasista evropského formátu
František Uhlíř a bubenická legenda Jaromír
Helešic s hostujícím pěveckým doprovodem
Maruškou Puttnerovou. V programu zazní jak
vlastní úpravy jazzových standardů, tak ori−
ginální kompozice členů tria. Na večer s přá−
teli hudby a s téměř svatomartinskými víny
jsou zváni všichni milovníci jazzu.
Marie Puttnerová − hrála na housle a na
piano, ale učaroval jí zpěv. Začala v Židlochovic−
kém dětském sboru Skřivánek, následoval fol−
klorní Ondráš, jazzový Začalovec (Kyjov) a další. Spolupracovala a spo−
lupracuje i se zahraničními muzikanty: s americkým jazzovým klaví−
ristou Skipem Wilkinsem (objevuje se na jeho posledním CD Czech
Dreams), dále s vynikajícím italským jazzovým pianistou Domenicem
Sannou (česko−italský kvintet s názvem Marie Puttnerová a AmiCZi).
V neposlední řadě spolupráce s americkým kytaristou Rory Stuar−
tem, se kterým vytvořila společný koncertní program. Za pozornost
stojí i její dlouhodobá spolupráce na projektech skladatele Tomáše
Šenkyříka (nově koncem října 2014 vycházející deska „I vši“ zhudeb−
něné poezie Ivana Martina Jirouse, spolupráce s Tomášem Vtípilem)
V současnosti zpívá s artfolkovým Cymbelínem, je členkou alternativní
kapely Jablkoň a nejnověji dokončuje připravovanou desku Půl Jabl−
RŠ
koňe – Němec & Puttnerová. Vyjde koncem listopadu 2014.
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Tradice

Fotovzpomínky
z kulturních akcí

14. září − Velké díky za účast na Trhu tradičních produktů v Miloticích zdravotníkům,
hasičům, řemeslníkům jak v dílničkách tak na hlavním nádvoří. Dále cimbálové mu−
zice Náklo, Dětskému folklornímu souboru a Ženuškám za jejich vystoupení

Připravované
kulturní akce
28. října
Lampionový průvod
sraz v 17.30 hodin u radnice
7. listopadu
JAZZ
19 hodin, kinosál Ratíškovice
19. září – Celostátní setkání knihovníků v Ratíškovicích
– Skalka – vystoupení Dětského folklorního souboru

29.−30. listopadu
Vánoční dílničky
tělocvična ZŠ Ratíškovice

Pozvání
na Besedu
V úterý 28. října 2014
v 15.00 hodin
se koná tradiční
20. září – Vinobraní
Bzenec – Ženušky,
Mužský slovácký
pěvecký sbor

Ratíškovický Zvon

Beseda
nad kronikou
Srdečně zvou pořadatelé
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